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Aktuální opatření proti "suchu" v České republice 

 
Anotace  
 
Studie se zabývá problematikou sucha, jakožto jednoho z projevů klimatické změny,  
a opatřeními pro prevenci a zmírnění jeho negativních dopadů. Čtenář je nejdříve seznámen 
se základními informacemi o tématu sucha a nedostatku vody, následuje analýza možnosti 
jeho výskytu v lokálních podmínkách a v návaznosti na to přehled nejrůznějších možných 
opatření, kterými lze tomuto přírodnímu jevu čelit. Vybraná opatření jsou blíže představena 
na konkrétních příkladech, z nichž některá jsou v praktické části šetřena prostřednictvím 
rozhovorů s odborníky. Smyslem studie je na základě zjištěných poznatků o problému sucha 
v České republice prozkoumat možná řešení a zhodnotit jejich účinnost a nezbytnost. 
 
Klíčová slova  
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přehradní nádrže; Pěčín. 
 
Summary 
 
Current Measures against "Drought" in the Czech Republic 
 
The study deals with drought issues as one of the manifestations of climatic change and 
measures for prevention and mitigation of its negative impacts. The reader is introduced 
into the basics of topics related to drought and water scarcity, followed by an analysis of the 
possibility of its occurrence in local conditions and, as a result, an overview of the various 
possible measures that can face this natural phenomenon. Selected measures are presented 
in more details on concrete examples, and some of them are described in the practical part 
through interviews with experts. The purpose of this study is to discuss possible solutions 
based on the findings of the drought problem in the Czech Republic and to evaluate their 
effectiveness and necessity. 
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Úvod 
 
Přestože v minulosti byla Česká republika postihována především povodněmi, do budoucna 
by problémem mohl být opačný hydrologický extrém – sucho. V roce 2015 zasáhlo naše 
území historicky významné suché období, které v některých formách a oblastech přetrvává 
až dodnes. Důsledky jsou pozorovatelné na stavech vodních toků a obecně na menším 
množství vody, což způsobuje celou řadu problémů na mnoha místech nejen naší republiky. 
A jelikož v posledních letech čelíme projevům sucha opakovaně, je vysoce pravděpodobné, 
že podobný charakter klimatu můžeme očekávat i do budoucna. Již nyní je tomu proto 
potřeba začít předcházet zaváděním nástrojů a opatření, která Českou republiku na 
předcházení a následky sucha dostatečně připraví. A to je také hlavním předmětem této 
studie – zmapovat situaci ohledně sucha a na základě toho prozkoumat důležitá opatření pro 
prevenci či zmírnění jeho negativních dopadů. 
 
Výběru tohoto tématu předcházelo oslovení přednáškou v té době ředitele Výzkumného 
ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigue Masaryka, současného ředitele Českého 
hydrometeorologického ústavu, pana Mgr. Marka Riedera na téma „Voda jako strategická 
světová surovina“. Uvědomění si důležitosti vody a možnost jejího nedostatku vlivem sucha  
i v našich podmínkách vedlo ke zvýšení zájmu o tuto problematiku, který navíc umocnila 
možnost přijít s jejím řešením do kontaktu v rámci odborné praxe. 
 
Úvodní část studie je věnována základním skutečnostem souvisejícím s problematikou sucha, 
a je tak východiskem pro následující kapitoly. Kromě nastínění problému s klimatickou 
změnou, se kterou jsou sucho a další extrémní meteorologické jevy spojovány, je zde 
vyjádřen význam vody, včetně možných důsledků jejího nedostatku na různé oblasti 
společnosti. Dále je zjišťována perspektiva výskytu sucha v České republice na základě jeho 
historických epizod, současných charakteristik pro něj klíčových meteorologických prvků 
a prognóz jejich budoucího vývoje. V návaznosti na to jsou uvedeny důležité kroky směřující 
k vytvoření ochrany před dopady sucha, zahrnující v první řadě nástroje, jakožto podklady, 
které mají zajistit účinný postup v řešení tohoto problému a z nich plynoucí opatření, 
k jejichž realizaci bude postupně docházet. V současnosti zaváděná preventivní a strategická 
opatření jsou představena souhrnným způsobem a v další části zobrazena na konkrétních 
příkladech dobré praxe různého formátu. Poslední, praktická část studie se vztahuje 
k plánované výstavbě jedné z momentálně připravovaných přehradních nádrží, na které jsou 
prostřednictvím rozhovorů zjišťována pozitiva a negativa těchto velmi diskutovaných 
opatření. Závěr praktického průzkumu je doplněn o ukázku šetrného hospodaření s vodou 
v rodinném domě, jehož podrobnosti jsou obsaženy v odpovědích na soubor položených 
otázek. 
 
Účelem studie je zmapovat situaci ohledně sucha v České republice, zjistit čím je tento jev 
způsobován a zda se s ním budeme potýkat i do budoucna. V návaznosti na to pak 
prozkoumat důležitá opatření pro prevenci či zmírnění negativních dopadů sucha a zhodnotit 
jejich nezbytnost. 
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Co se týče hypotéz, které si tato studie klade za cíl případně verifikovat, ty jsou následující: 
 
Hypotéza č. 1: V absolutních číslech je nejefektivnějším opatřením pro zadržení vody v České 
republice budování větších přehrad. 
 
Hypotéza č. 2: Z hlediska poměru „cena-výkon“ ale i s ohledem na možnost rychlejšího 
zahájení prací a reakci veřejnosti, dotčené negativními aspekty určitých opatření, jsou 
nicméně daleko schůdnější menší kroky, respektive přírodě blízká opatření. 
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Problematika sucha a nedostatku vody 
 
Suchá období zažíváme v posledních letech čím dál častěji. Vlivem klimatické změny se 
zvyšují teploty, což má vliv na spotřebu vody. Té je dnes v mnoha oblastech naší planety 
nedostatek. 
 
Příkladem může být Kapské Město v Jihoafrické republice, kde se dlouhodobě potýkají 
s nízkými srážkovými úhrny. Závažnost sucha tam dosáhla takové úrovně, že již musela být 
zavedena úsporná opatření. A pokud dostatečně nenaprší ani v blízké budoucnosti, budou 
důsledky tamního mimořádného sucha daleko horší.1  
 
Sucho a nedostatek vody se výrazněji začíná dotýkat také České republiky. Problémy zde 
zatím sice nedosahují takové vážnosti, ovšem do budoucna tomu může být jinak. 
 
Význam vody 
 
Voda je nezbytnou podmínkou pro život všech organismů na Zemi. Tvoří každodenní součást 
našeho života, kdy ji využíváme k celé řadě činností.  
 
Na Zemi je voda nejrozšířenější látkou. Vyskytuje se zde ve třech skupenstvích – plynném 
(pára), kapalném (voda) a pevném (led). Množství vody je rozděleno časově i prostorově 
nerovnoměrně. V přírodě je neustále v pohybu. Její koloběh neboli hydrologický cyklus 
představuje oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, při němž se mění skupenství. Skládá 
se ze čtyř hlavních fází – atmosférické srážky, povrchový odtok, infiltrace a vypařování. 
Představuje tedy uzavřený okruh a voda tak nemůže být prakticky vyčerpána. 
 
Zemský povrch je tvořen vodou z více než dvou třetin, z toho 97 % veškeré vody je 
soustředěno v oceánech. Z oceánu se na pevninu dostává 46 000 km3 vody, z čehož je 
v obydlených místech, kde tvoří účelné zásoby pro její spotřebu, využito 10 000 km3. 
Zbývající část se rozprostře v krajině, kde je zadržována v půdě nebo odtéká řekami.2 
 

                                                 
1 Kapské Město v JAR kvůli suchu omezilo spotřebu vody občanům. Naše voda. [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: 
http://test.nase-voda.cz/kapske-mesto-jar-kvuli-suchu-omezilo-spotrebu-vody-obcanum/ 
2 Význam vody na Zemi. Klimatologie a hydrogeografie pro učitele. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 
2018-01-15]. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps14/fyz_geogr/web/pages/07-voda.html 
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Tabulka: Zásoby vody v dílčích částech hydrosféry.3 
 

Část hydrosféry Objem vody (tisíce km3) % celkových zásob 

Světový oceán 1 360 000,00 97,6784 

Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka 24 000,00 1,7237 

Voda v atmosféře (do výšky cca 11 km) 13,00 0,0009 

Povrchová voda na souši: 

Sladkovodní jezera 130,00 0,0093 

Slaná jezera 105,00 0,0075 

Umělé vodní nádrže 6,00 0,0004 

Močály, bažiny 6,00 0,0004 

Koryta řek (průměr roku) 1,25 0,0001 

Podpovrchová voda: 

Půdní vláha 25,00 0,0018 

Voda v pásmu provzdušnění (zóna aerace) 40,00 0,0029 

Voda v pásmu nasycení (zóna saturace) 8 000,00 0,5746 

CELKOVÉ ZÁSOBY VODY NA ZEMI 1 392 325,25 100,0000 

 
Samotné množství vody tedy problémem není. Jde o její kvalitu v místě potřeby. Voda se 
stále více dostává pryč z míst, kde je pro nás žádoucí ji mít, což souvisí i s přístupem ke 
krajině. Nešetrné obdělávání zemědělské a lesní půdy, úpravy vodních toků, nárůst 
zastavěných ploch či znečišťování přírody vedou k narušování ekosystémových funkcí  
a snížení biologické rozmanitosti a odolnosti krajiny. Problém navíc prohlubuje rostoucí 
spotřeba vody související s přibýváním obyvatelstva, se zvyšováním životní úrovně 
a s rozvojem průmyslu a zemědělství. 
 
Nedostatkem vody trpí mnoho oblastí naší planety. Téměř jedna třetina obyvatel 
(2,1 miliardy) nemá doma pitnou vodu.4 To způsobuje celou řadu závažných problémů. Mezi 
nejvíce postižené dosud patřily nejchudší státy světa, ale jak se ukazuje, problémy začínají 
mít i vyspělé země. 
 
Voda je životně důležitou tekutinou. Její nedostatek vždy vedl k množství problémů, ale 
obzvlášť v dnešní době, kdy je voda používána v řadě lidských činností a dopady jsou tak 
daleko citelnější, začíná být jejímu nedostatku věnována větší pozornost. V našich končinách, 
kde stačí otočit kohoutkem a pitná voda teče proudem, nás myšlenka nouze o vodu ani 
nenapadne. To však kvůli změně klimatu nemusí být dlouho pravdou. 
 
Změna klimatu 
 
Jev sucha je spojován s klimatickou změnou, která způsobuje výkyvy počasí. Těch lze 
v posledních letech pozorovat stále více. Zimy v našich podmínkách jsou čím dál teplejší  

                                                 
3 Zásoby vody na Zemi. Zeměpis.com. [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
http://www.zemepis.com/zasoby.php 
4 Více než dvě miliardy lidí nemají zaručený přístup k pitné vodě. Naše voda. [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: 
http://www.nase-voda.cz/vice-nez-dve-miliardy-lidi-nemaji-zaruceny-pristup-pitne-vode/ 
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a bez sněhu, místo toho během nich více prší. Jaro a s ním probouzející se příroda přichází 
dřív, než je běžné, a v létě zase teploty dosahují vysokých hodnot a příroda trpí suchem. To 
všechno je důsledek měnícího se klimatu. 
 
Skleníkový efekt 
 
Atmosféra obklopující Zemi slouží jako její ochranná vrstva. Prochází jí sluneční paprsky  
a zadržuje teplo, které by se jinak odrazilo od zemského povrchu zpět do vesmíru. Na 
Obdobném principu funguje běžný skleník, od čehož je odvozen název „skleníkový efekt“. Je 
to zcela přirozený jev, bez kterého by na Zemi bylo o 30°C chladněji a vše by zmrzlo. 
Problémem je zvyšující se koncentrace plynů v atmosféře, které skleníkový efekt zesilují.  
S vyšším množstvím roste také zadržované teplo a hovoříme o tzv. globálním oteplování. Od 
doby průmyslové revoluce v 18. století množství těchto plynů strmě roste a momentální stav 
je horší než kdykoli za posledních 650 000 let.5  
 
Skleníkové plyny 
 
Mezi hlavní skleníkové plyny patří oxid uhličitý, metan, oxid dusný a fluorované plyny. 
Nejvýznamnějším z nich je oxid uhličitý, který tvoří více než 80 % emisí skleníkových plynů. 
Vzniká především spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a na jeho množství má 
velký podíl i kácení lesů. Stromy v lesech totiž z ovzduší pohlcují oxid uhličitý a vytváří kyslík, 
čímž tento skleníkový plyn redukují. Právem tak bývají označovány za plíce planety. 
V důsledku celosvětového odlesňování se však odčerpávání oxidu uhličitého snižuje a my se 
tak o tento vzácný benefit ochuzujeme. Tropické pralesy mizí rychlostí 10 milionů hektarů 
ročně, přičemž podle odhadů má odlesňování vliv až na 20 % emisí skleníkových plynů. 
Dalšími skleníkovými plyny jsou metan a oxid dusný plynoucí ze zemědělství užíváním 
dusíkatých hnojiv, pěstováním rýže a chovem dobytka. Problémové jsou také fluorované 
plyny neboli freony používající se v chladících a klimatizačních zařízeních. Jejich nesprávnou 
likvidací po skončení životnosti přístrojů mohou freony unikat do atmosféry a přispívat tak  
k celkovému negativnímu efektu.6 
 
Současný stav 
 
Je zjištěno, že v dávné minulosti na Zemi docházelo ke střídání studených a teplých období 
(průměrné teploty se pohybovaly mezi 9 a 22°C, v současnosti je to 15°C). Avšak tyto změny 
byly způsobeny z přirozených příčin, jako například kolísání sluneční aktivity a vulkanických 
erupcí (kdy popel dočasně zahalil oblohu a znemožnil prostup tepla ze Slunce), dále změny 
oběžné dráhy Země kolem Slunce nebo změny sklonu zemské osy. V posledních několika 
tisících letech teplota nijak zvlášť nekolísala (pouze v rámci 1°C za století) a klima se 

                                                 
5 Změna klimatu – o co vlastně jde?: úvod do problematiky pro mládež. Lucemburk: Úřad pro publikace 
Evropské unie, 2009, s. 4-6. ISBN 978-92-79-09539-9. 
6 Změna klimatu – o co vlastně jde?: úvod do problematiky pro mládež. Lucemburk: Úřad pro publikace 
Evropské unie, 2009, s. 6-7. ISBN 978-92-79-09539-9. 
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neměnilo. V současnosti ale pozorujeme výrazné oteplení klimatu, které nemá za posledních 
1000 let obdoby. A výše zmíněné přirozené příčiny tak rychlé oteplení způsobit nemohou.7 
 
Za posledních 30 let je evidován nejrychlejší růst teploty od roku 1850, tedy od doby, kdy je 
možné přístrojově teplotu přesně změřit. V Evropě od té doby stoupla teplota o téměř 1°C. 
Mezi nejteplejší patřily roky 1998, 2005 a 2003. Do budoucna by se průměrná celosvětová 
teplota během tohoto století mohla dále zvýšit o 1,8 až 4,0°C.8 
 
Obrázek: Průměrný nárůst globální teploty.9 
 

 
 
Důsledky 
 
Oteplování klimatu se začíná viditelně podepisovat na přírodě. Nejlépe je to pozorovatelné 
na tajících ledových čepičkách na severním a jižním pólu. Jejich velikost se prokazatelně 
zmenšuje. Stejně tak ledovce po celé zeměkouli. V důsledku toho se zvyšuje mořská hladina, 
s čímž zanedlouho budou mít problém nízko položené ostrovy a pobřežní oblasti.  
 
Vyhlídky to nejsou nikterak příznivé, o čemž svědčí následující možný scénář: 
 
„Jak tají polární ledové čepičky, zvyšuje se mořská hladina dvakrát rychleji než před 50 lety.  
V roce 2003 vědci zjistili, že mořská hladina stoupla za století o 31 centimetrů, přičemž toto 
tempo se může během příštích 100 let zdvojnásobit, takže do roku 2100 by se hladina 
světového oceánu mohla zvýšit o 88 centimetrů... V Evropě by zvýšení hladiny znamenalo do 

                                                 
7 Změna klimatu – o co vlastně jde?: úvod do problematiky pro mládež. Lucemburk: Úřad pro publikace 
Evropské unie, 2009, s. 5. ISBN 978-92-79-09539-9. 
8 Změna klimatu – o co vlastně jde?: úvod do problematiky pro mládež. Lucemburk: Úřad pro publikace 
Evropské unie, 2009, s. 7-8. ISBN 978-92-79-09539-9. 
9 Global climate in context as the world approaches 1°C above pre-industrial for the first time. Met Office. 
[cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 
https://www.metoffice.gov.uk/research/news/2015/global-average-temperature-2015 
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roku 2080 ohrožení až 1,6 milionu dalších obyvatel pobřeží... Dál od pobřeží by pronikající 
mořská voda znehodnotila zemědělskou půdu a zásoby pitné vody.“10 
 
Změnou klimatu by mohlo také docházet k četnějším a intenzivnějším extrémním 
povětrnostním jevům, jako jsou bouřky, povodně, sucha a vlny veder. Nárůst pohrom 
způsobených těmito jevy je v poslední době víc než zjevný. Dalšími souvisejícími problémy by 
pak byl nedostatek vody, ztráty v zemědělství a lesnictví, rozšíření tropických nemocí či 
nepříznivé ovlivnění fauny a flóry. 
 
Reakce a řešení 
 
Na zhoršující se situaci s klimatem bylo potřeba začít reagovat. Jelikož je problém 
celosvětový, musí vlády všech zemí postupovat v otázce řešení společně. Každý stát emisemi 
skleníkových plynů přispívá různou měrou a je potřeba dodržovat určitou mez, aby se klima 
dále nezhoršovalo.  
 
V roce 1998 proto Organizace spojených národů ustanovila Mezivládní panel o změně 
klimatu (IPCC – International Panel of Climate Change), který představuje seskupení 
světových vědců zkoumajících příčiny a důsledky klimatické změny. Jejich úkolem je tyto 
poznatky hodnotit a předkládat v pravidelných intervalech jako komplexní zprávy. Díky tomu 
je dnes například nezpochybnitelně jisté, že je to právě lidská činnost, v jejímž důsledku 
množství skleníkových plynů vzrůstá. Dalším důležitým krokem bylo odsouhlasení Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate 
Change), jejímž cílem je zamezit zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. 
Úmluvu přijaly téměř všechny státy světa, čímž se zavázaly monitorovat a vykazovat 
množství produkovaných skleníkových plynů ve svých zemích. Jednou ročně tyto snahy 
hodnotí na společné konferenci, kde zároveň určují další postup. Ke snižování emisí pak 
zásadně přispívá Kjótský protokol. Tato mezinárodní smlouva, přijatá v japonském městě 
Kjóto v roce 1997, zavazuje k omezování emisí skleníkových plynů na určitou úroveň. Týká se 
zejména průmyslových zemí, jelikož ty se na produkci skleníkových plynů podílí nejvíce. 
Protokolem, který v roce 2005 vstoupil v platnost, byly také zavedeny různé hospodářské 
mechanismy, díky nimž na snižování emisí země vzájemně spolupracují. Výhodou jsou nižší 
náklady nebo také pomoc rozvojovým zemím v hospodaření čistším způsobem.11 
 
Změna klimatu se již dnes projevuje po celém světě. Pokud se nám nepodaří oteplování 
zmírnit, mohlo by odstartovat katastrofické události, jako například zmiňované rychlé 
zvyšování hladiny moří nebo nedostatek potravin a pitné vody v některých částech světa. 
Změna klimatu bude mít dopady na všechny, ale nejzranitelnější jsou rozvojové země. Jejich 
hospodářství je často založeno na činnostech, které jsou vůči klimatu citlivé, a vzhledem 
k nedostatku prostředků nemají moc možností, jak se s důsledky vyrovnat. Jediným 
pozitivem zůstává fakt, že zatím stále máme čas změnu klimatu zvrátit. Musíme ovšem 
jednat rychle. 

                                                 
10 Změna klimatu – o co vlastně jde?: úvod do problematiky pro mládež. Lucemburk: Úřad pro publikace 
Evropské unie, 2009, s. 9. ISBN 978-92-79-09539-9. 
11 Změna klimatu – o co vlastně jde?: úvod do problematiky pro mládež. Lucemburk: Úřad pro publikace 
Evropské unie, 2009, s. 12-16. ISBN 978-92-79-09539-9. 
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Sucho 
 
Jedním z projevů klimatické změny je právě sucho. Avšak tento pojem není jednotně 
definovaný. Existuje totiž více pojetí podle různých vědních i hospodářských oborů. Na sucho 
se dá nahlížet z mnoha hledisek a ovlivňuje jej celá řada faktorů. Co pro jednoho znamená 
sucho, může být pro jiného standardem. Záleží tedy na tom, kdo a z jakého pohledu jej 
hodnotí. Lišit se však vždy bude jeho základními vlastnostmi – intenzitou, délkou trvání 
a územním rozsahem. Nezpochybnitelným faktem ovšem bezesporu je, že sucho má 
negativní dopad na obyvatelstvo, životní prostředí i krajinu. 
 
V České republice je to v zásadě jev nahodilý, nepravidelný, s různou délkou trvání. Hlavní 
příčinou výskytu sucha u nás je srážkový deficit, často doprovázený vyššími teplotami 
vzduchu a jeho nižší relativní vlhkostí. Následkem toho se voda více vypařuje a chybí v půdě. 
Obecně tedy sucho znamená přirozený nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách, 
který může negativně působit a mít dopady na různé oblasti.12 Oproti tomu je potřeba 
rozlišovat „nedostatek vody“, což je na rozdíl od sucha jev umělý, vznikající v důsledku 
vyššího užívání vodních zdrojů. Současné působení sucha a nedostatku vody výrazně zvyšují 
celkové dopady. 
 
V závislosti na tom, jaká část hydrologického cyklu je postižena a jaké působí dopady, se 
obecně rozlišuje sucho meteorologické, zemědělské (půdní), hydrologické a socio-
ekonomické. Jedno ale mají společné – všechny typy pochází z nedostatku srážek. 
 
Meteorologické sucho 
 
Meteorologické sucho představuje nedostatek atmosférických srážek neboli srážkový deficit. 
To znamená, že v daném místě za daný čas naprší oproti průměrné hodnotě výrazně méně. 
Záleží tedy na množství a intenzitě spadlých srážek. Kromě toho může být klimatické sucho 
ovlivněno dalšími meteorologickými prvky jako je teplota vzduchu, sluneční svit, proudění  
a vlhkost vzduchu atd., které jej mohou zmírnit nebo naopak prohloubit.13 
 
Primární příčinou sucha v České republice je právě sucho meteorologické, od něhož se 
mohou odvinout další druhy.  
 
Zemědělské sucho 
 
Zemědělské neboli půdní sucho představuje nedostatek vody v půdním profilu. Působí tak 
problémy v zemědělství u mnohých plodin, ale také u volně rostoucích rostlin. Půdní sucho 
se odvíjí od sucha meteorologického. Závisí totiž na srážkách, které ovlivní vlhkost a teplotu 
půdy. Dále také záleží na teplotě vzduchu, rychlosti větru, sluneční radiaci, retenčních 

                                                 
12 Sucho. Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/sucho# 
13 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 7. 
Sucho. Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Ondřej Damborský, Aktuální opatření proti "suchu" v České republice (2019_C_01) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

10 

a infiltračních vlastnostech půdy, terénnímu poměru, hladině podzemní vody a také na 
vývojové fázi rostlin.14 
 
Zemědělství je jedno z nejvíce suchem postihovaných sektorů ekonomiky. Jako první 
negativní projevy sucha pocítí právě zemědělci, jejichž úroda závisí především na půdní 
vlhkosti. Nedostatečná vlhkost půdy vede k rychlému vyčerpání zbytkových zásob, zejména 
pokud je doba deficitu vlhkosti spojena s vysokými teplotami a nepříznivými větrnými 
podmínkami. Degradace půdy se projeví sníženými výnosy zemědělské výroby a na 
zemědělce navázaným výrobcům potravin klesne produkce, čímž bude ovlivněn celý trh. 
Sucho tedy v konečném důsledku může mít vliv na celou ekonomiku. 
 
Hydrologické sucho 
 
Za hydrologické sucho se označuje nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod, 
vzniklý nedostatečným úhrnem srážek. Projevuje se s určitým časovým zpožděním sníženými 
průtoky ve vodních tocích, nižšími hladinami jezer, rybníků, nádrží, úrovní podzemních vod 
apod. Stejně tak může být hydrologické sucho způsobeno nadměrným užíváním vody.15 
 
Voda je dnes používána v řadě hospodářských činností, jako například výroba elektrické 
energie, chlazení v průmyslu, zavlažování v zemědělství, chov ryb, zásobování pitnou vodou 
atd. Nedostatkem zdrojů vody mohou být všechna tato odvětví postižena.  
 
Socioekonomické sucho 
 
Socioekonomické sucho nastává v době, kdy se začne promítat do každodenního života 
společnosti a tím ji negativně ovlivňovat. Od nedostatku pitné vody v domácnostech, přes 
průmysl a energetiku (voda potřebná pro výrobu či chlazení), turistický ruch, až po fungování 
celé společnosti.16 
 
S tímto druhem sucha se nejvíce potýkají chudší země, kde je samotným problémem už jen 
nedostatek (pitné) vody. Sucho zde ještě více umocňuje potíže se zajišťováním obživy (eroze 
půdy, pastva pro dobytek atd.) a může být i příčinou konfliktů. 
 
Problémy se suchem už se netýkají pouze rozvojových zemí, ale čím dál častěji působí 
komplikace také zemím rozvinutým, kde je voda využívána v celé řadě navzájem provázaných 
oblastí, jak bylo výše naznačeno. Tyto dopady sucha lze rozčlenit do třech hlavních skupin  
– ekonomické, environmentální a sociální. 

                                                 
14 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 8. 
Sucho. Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# 
15 Sucho. Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# 
16 BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, 
budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015, s. 13. 
ISBN 978-80-87902-11-0. 
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Ekonomické dopady 
 
Ekonomické dopady postihují přímo i nepřímo řadu odvětví. Na prvním místě především 
zemědělství, kde v důsledku sucha dochází ke ztrátě výnosů. To pro zemědělce znamená 
úbytek příjmů a může dospět k zadlužení, v krajním případě až k likvidaci. Aby tomuto 
zamezili, žádají o kompenzaci pojišťovny nebo stát, který může pomoc poskytnout v podobě 
programů vládní pomoci. Dalším často postihovaným odvětvím je lesnictví a rybářství. 
Ovlivnění těchto oblastí způsobuje nepřímé dopady na navázané činnosti jako je například 
rekreace, doprava, bankovnictví, energetika či průmysl. V důsledku toho může vzrůstat 
nezaměstnanost a docházet ke ztrátám příjmů místních komunit i státního rozpočtu.17 
 
Sociální dopady 
 
Mezi sociální dopady je jistě možné zařadit i některé následky plynoucí z ekonomických 
dopadů. Společenskými dopady se ale spíše míní veřejná bezpečnost a ochrana zdraví vlivem 
sucha a nedostatku vody. Mohou také vznikat konflikty mezi vlastníky a uživateli vodních 
zdrojů či dohady o spravedlnosti rozdělování náhrad škod ze strany státu.18  
 
Environmentální dopady 
 
Příroda trpí suchem dost významně. Úbytek vody a zhoršení její kvality ohrožuje na vodu 
vázané ekosystémy. Dochází tak ke znehodnocování půdy a krajiny, kde rovněž mohou 
častěji vznikat požáry. Sušší vegetace je k iniciaci požáru daleko více náchylná a jejich šíření 
snazší a rychlejší. Dřeviny oslabené suchem jsou také náchylné vůči škůdcům, u kterých 
v těchto podmínkách hrozí přemnožení. Škody na lesních porostech či zemědělských 
kulturách pak mohou být dalekosáhlé. 
 
Na těchto dopadech má velký spolupodíl člověk. Zásahem do krajiny, zejména jejím plošným 
odvodněním, ztrácí krajina schopnost zadržovat vodu a je náchylnější k vysoušení, 
znehodnocení a dalším následkům s tím spojených. 
 
Vegetace spotřebuje značnou část sluneční energie na vypařování (evapotranspiraci) 
a působí tedy v krajině jako termoregulátor vyrovnávající teplotní rozdíly v prostoru a čase. 
Odvodněná krajina, zbavená trvalé vegetace a osetá obilninami využije jen malou část 
sluneční energie na produkci, zatímco většina se přemění na neproduktivní teplo, čímž se 
místní klima stává teplejším a sušším.19 
 

                                                 
17 TRNKA, Pavel. Možné důsledky déletrvajícího sucha v naší krajině a ve světě. Brno [cit. 2018-01-19]. 
Dostupné z: http://user.mendelu.cz/xvlcek1/rrc/sucho/TRNKA_1.pdf 
18 TRNKA, Pavel. Možné důsledky déletrvajícího sucha v naší krajině a ve světě. Brno [cit. 2018-01-19]. 
Dostupné z: http://user.mendelu.cz/xvlcek1/rrc/sucho/TRNKA_1.pdf 
19 TRNKA, Pavel. Možné důsledky déletrvajícího sucha v naší krajině a ve světě. Brno [cit. 2018-01-19]. 
Dostupné z: http://user.mendelu.cz/xvlcek1/rrc/sucho/TRNKA_1.pdf 
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Obrázek: Porovnání teploty povrchu s různým vegetačním krytem.20 
 

 
 
Spektrum důsledků sucha je široké a má vliv na celou společnost. Přitom dopady přicházejí 
„plíživě“ a je mnohdy těžké stanovit dobu jejich trvání. Ta se může značně lišit, především 
v závislosti na načasování počátku nedostatku srážek.  
 
Analýza možnosti výskytu sucha 
 
Česká republika se nachází v oblasti mírného pásu, kde je typické střídání čtyř ročních 
období. Podnebí státu je ovlivněno jeho vzdáleností od moře a nadmořskou výškou. 
Převažuje zde vliv oceánu a západní směr proudění vzduchu. Srážkový režim v průběhu roku 
je vyrovnaný, a sucho by se nemělo projevovat nikterak často. S globální změnou klimatu 
ovšem dochází ke změnám podmínek i v České republice a sucho by zde do budoucna mohlo 
být čím dál častějším jevem.  
 
Období sucha v historii 
 
Z historických dat a novodobého pozorování lze vyčíst, že sucho se u nás v minulosti 
vyskytovalo nepravidelně, o různé intenzitě a délce trvání. Již v dobách, kdy se ještě nedalo 
přístrojově měřit, způsobovalo lidem problémy v každodenním životě. Kromě nouze o vodu 
se často jednalo o velké neúrody plodin, a tedy nedostatek potravin, případně výrazné 
zvýšení jejich cen, a rozsáhlé požáry. 

                                                 
20 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017. 
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Nejstarší zmínka o suchu pochází od neznámého autora a hovoří o zimě na přelomu let 
1090/1091 absolutně bez deště a sněhu.21 Další zprávu zaznamenal kronikář Kosmas: „Roku 
od narození Páně 1121 osení špatně urodilo pro veliká sucha, která trvala tři měsíce.“22 Jak je 
v kronice k této události uvedeno, velkým suchem trpěly Čechy v měsících březen až květen. 
Některé další záznamy o suchu se vyskytují v kronikách pánů Pavla Mikšovice (období let 
1490-1631) a Bartošky z Uherského Brodu (období let 1453-1594) nebo v pamětech 
milčického sedláka a rychtáře Františka Jana Vaváka (období let 1770-1816).23 
 
K jednomu z nejhorších such v celé Evropě došlo v roce 1540. V dochovaných pramenech se 
zmínky více autorů shodují na období bez deště od února do září. Z důvodu vyschlých studní 
a dalších pitných zdrojů musela být voda vydávána. Tisíce lidí zemřely na úplavici, jelikož 
voda k sehnání byla kontaminovaná. Přes řeky Rýn a Seinu se dalo přejít, jak málo v nich bylo 
vody, a průtok v Labi klesl na hodnotu jedné desetiny obvyklého množství.24 
 
Souvislá meteorologická pozorování se v českých zemích objevují až v 18. stolení. První 
přístrojová měření teploty vzduchu začala být zaznamenávána v Praze-Klementinu od 
1. ledna 1775. Na to zde od 1. května 1804 navázalo i pravidelné měření množství srážek.25 
Od sucha v roce 1874 se sledují a hodnotí vodní zdroje, a aby se neopakovaly situace 
s chybějící vodou, začaly se v této době podnikat kroky k výstavbě prvních moderních nádrží 
na našem území.26 
 
Přehled nejvýznamnějších suchých epizod od 20. století 
 
Prvním extrémně suchým obdobím 20. století na našem území bylo léto roku 1904. Mimo 
jiné to dokládá známá vytesaná značka na hladovém kameni na Labi v Děčíně.27 Z pohledu 
úbytku vody v řekách je za jeden z nejhorších považován rok 1921, kdy suché období nastalo 
hned z jara. Vydatnější srážky přišly až na přelomu měsíců květen a červen, a poté až na 
konci léta. Suché léto zažilo také Československo v roce 1947. Tropická vedra nastala 
v červnu a trvala až do září, přičemž i v říjnu se teploty pohybovaly nad 25°C. V kombinaci 
s nedostatkem srážek to tehdy způsobilo katastrofální situaci v zemědělství, což následně 

                                                 
21 BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, 
budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015, s. 49. 
ISBN 978-80-87902-11-0. 
22 Nejvyprahlejší české roky. Sucho posloužilo i Stalinovi. Česká televize. Praha [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1563832-nejvyprahlejsi-ceske-roky-sucho-poslouzilo-i-stalinovi 
23 BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, 
budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015, s. 50. 
ISBN 978-80-87902-11-0. 
24 Nejvyprahlejší české roky. Sucho posloužilo i Stalinovi. Česká televize. Praha [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1563832-nejvyprahlejsi-ceske-roky-sucho-poslouzilo-i-stalinovi 
25 BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, 
budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015, s. 33. 
ISBN 978-80-87902-11-0. 
26 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 3. 
27 BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, 
budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015, s. 54. 
ISBN 978-80-87902-11-0. 
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sehrálo roli i v politickém dění. Od 50. let byla nejvyšší roční průměrná teplota naměřena 
v roce 1992. Mohly za to opět horké letní měsíce, zejména srpen, kdy na některých místech 
přesahovaly teploty 37°C. V novodobé historii zažila Česká republika dosud nejvýznamnější 
sucho v roce 2003. Významně kvůli němu poklesly hladiny řek i rybníků.28 Nedokázal jej 
překonat ani velmi teplý rok 2015, v němž při vlnách veder v měsících červenec a srpen 
teploty dosahovaly až 40°C. Sucho zmírnily až mírně nadprůměrné podzimní srážky, které ale 
ani zdaleka nedokázaly dorovnat velký vláhový deficit a odvrátit vyschnutí několika toků.29 
 
Od počátku 20. století se v České republice výraznější sucha vyskytla v letech 1904, 1911, 
1921, 1947, 1976, ve víceletém období na počátku 90. let, v roce 2003 a 2015, které 
v některých místech přetrvalo až do roku 2017. A právě sucha z posledních let byla impulzem 
k zahájení intenzivnějšího řešení prevence a větší odolnosti proti tomuto problematickému 
jevu.30  
 

                                                 
28 Nejvyprahlejší české roky. Sucho posloužilo i Stalinovi. Česká televize. Praha [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1563832-nejvyprahlejsi-ceske-roky-sucho-poslouzilo-i-stalinovi 
29 Nejvyprahlejší české roky. Sucho posloužilo i Stalinovi. Česká televize. Praha [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1563832-nejvyprahlejsi-ceske-roky-sucho-poslouzilo-i-stalinovi 
30 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 3. 
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Současné klima 
 
Na vznik sucha, jeho intenzitu a projevy má vliv řada meteorologických prvků. V závislosti na 
jejich spolupůsobení může docházet ke zvýraznění nebo zmírnění tohoto jevu. Posledních 
několik let lze zaznamenat proměnlivost pro sucho rozhodujících klimatických faktorů 
– teploty vzduchu a množství srážek. Níže jsou uvedeny jejich současné charakteristiky  
a trend vývoje. 
 
Teplota vzduchu 
 
Teplotu vzduchu ovlivňuje především nadmořská výška, orientace vůči světovým stranám  
a zeměpisná šířka a délka. Obecně u nás platí, že průměrná měsíční teplota klesá od jihu  
k severu a s rostoucí nadmořskou výškou.  
 
V České republice má dlouhodobý měsíční průměr teploty vzduchu jednoduchý roční chod. 
Minima dosahuje převážně v lednu, maxima převážně v červenci. V průběhu roku je tento 
rovnoměrný nárůst a pokles teplot narušován aktuálními povětrnostními situacemi. 
Průměrné roční teploty se pohybují okolo hodnoty 7,3°C, což se liší v závislosti na oblasti. 
Nejteplejší oblastí je jižní Morava, kde průměrné roční teploty dosahují 9,5°C, naopak za 
nejchladnější můžeme označit horské oblasti. Tam jsou průměrné roční teploty těsně nad 
bodem mrazu.31 
 
Obrázek: Roční chod teploty vzduchu.32  
 

 
 
Srážky 
 
Průměrný srážkový úhrn se v České republice pohybuje okolo 700 mm za rok. Avšak kvůli 
značně členitému reliéfu jsou tyto srážkové úhrny v různých místech odlišné. Nejsušší je 
oblast Krušných hor (Žatecko a Kladensko), která leží ve srážkovém stínu. Roční úhrn srážek 
tam nepřekročí 450 mm. Další suchou oblastí je jižní Morava (Dyjskosvratecký 
a Dolnomoravský úval), kde roční srážky nedosáhnou 500 mm. Srážkově nejlépe jsou na tom 

                                                 
31 Klimatické poměry území České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit. 2018-01-14]. 
Dostupné z: https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GCZ/GCZ_Klima.pdf 
32 Klimatické poměry České republiky. In: Fyzická geografie České republiky. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: 
http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/klima.html 
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Jizerské hory, kde spadne i 1700 mm za rok. Dále je vysokých ročních úhrnů, více než  
1 500 mm, dosaženo na Šumavě, v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a Moravskoslezských Besky-
dech.33 
 
Obrázek: Rozložení průměrných ročních srážkových úhrnů na území České republiky.34 
 

 
 
Během roku nejvíce naprší v létě a na jaře. V létě mají srážky často přívalový charakter  
a způsobují povodně, kdy během několika málo dní v důsledku intenzivních dešťů lokálně 
napadne extrémní množství vody. Jarní srážky jsou způsobeny výraznými teplotními rozdíly 
mezi prohřívající se pevninou a chladným oceánem.  
 
Současný trend vývoje teplotních a srážkových charakteristik 
 
K hodnocení vývoje teplot a srážek se vychází z naměřených hodnot v tzv. referenčním 
období v letech 1961–1990, které bylo z pohledu Světové meteorologické organizace 
klimatologicky standardní, a období 1991–2010. 
 
V posledních padesáti letech se průměrná roční teplota v České republice postupně zvyšuje. 
Každých deset let zhruba o 0,3°C. Za minulých dvacet let činí nárůst oproti standardnímu 
období 0,8°C, přičemž nejvíce teploty rostou v měsících červenec a srpen, naopak nejméně 
od září do listopadu. U průměrných prosincových teplot dokonce došlo k poklesu  
o 0,2 – 0,4°C. Teplotní výkyvy jsou v zimě výraznější, léto je teplotně vyrovnanější. 
Geograficky se v letních měsících rychleji ohřívá Morava, ve zbytku roku je oteplení rychlejší 
v Čechách. S rostoucí teplotou také přibývá počet dní s vysokými teplotami a ubývá počet dní 

                                                 
33 Klimatické poměry území České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit. 2018-01-14]. 
Dostupné z: https://geography.upol.cz/soubory/lide/smolova/GCZ/GCZ_Klima.pdf 
34 Klimatické poměry České republiky. Fyzická geografie České republiky. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: 
http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/klima.html 
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s teplotami nízkými. Oproti standardnímu období přibylo 13 letních dnů35, 6 tropických 
dnů36, a naopak ubylo 8 mrazových dnů37 a 3 ledové dny.38 
 
Vývoj srážek se nijak významněji nemění. V posledních desítkách let roční úhrn vzrostl pouze 
zanedbatelně, spíše se mění rozložení srážek v průběhu roku – od dubna do června je jich  
o pár procent méně, což vyrovnávají na deště bohaté měsíce červenec a březen. Stále však 
platí, že největší množství vody v průběhu roku napadne v létě, nejméně v zimě. Ani počet 
dní, kdy dochází ke srážkovým úhrnům nad určitou hranici, se nemění. Dny se srážkovými 
úhrny ≥ 5 mm a ≥ 10 mm se vyskytují v průběhu celého roku a jejich měsíční počty odpovídají 
ročnímu chodu srážek – nejčetnější výskyty jsou zaznamenány v létě, nejnižší v zimě. 
Výraznější je tedy snad jen meziroční proměnlivost, kdy v jednom roce naprší procentuálně 
daleko více srážkového normálu než v roce následném či předešlém.39 
 

                                                 
35 Letní den – den, ve kterém maximální teplota vystoupí nad 25°C. 
36 Tropický den – den, ve kterém maximální teplota vystoupí nad 30°C. 
37 Mrazový den – den, ve kterém minimální teplota klesne pod bod mrazu. 
38 Ledový den – den, ve kterém maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu. 
Změna klimatu v České republice. Český hydrometeorologický ústav, s. 3-4 [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf 
39 Změna klimatu v České republice. Český hydrometeorologický ústav, s. 4 [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf 
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Výhled vývoje teploty a srážek 
 
Modelový výhled vývoje teploty do roku 2030 
 
Podobný trend vývoje teplot jako je v současnosti, bude podle modelových simulací 
pokračovat i do budoucna. Celosvětově se průměrné roční teploty zvyšují o 0,24°C za deset 
let, pro Evropu se uvádí hodnota 0,2°C za deset let. V České republice by do období okolo 
roku 2030 měly průměrné teploty oproti období 1961-1990 vzrůst o hodnoty uvedené 
v následující tabulce: 
 
Tabulka 2: Sezónní změny průměrné teploty (°C) pro období okolo roku 2030 na území České 
republiky.40 
 

 
 
Stejně tak se pravděpodobně budou zvyšovat maximální a minimální teploty, zejména v létě 
a v zimě. 
 
Modelový výhled vývoje srážek do roku 2030 
 
Předpokládaná tendence budoucích srážek se od jejich stávajícího vývoje lehce liší.  
U průměrných srážkových úhrnů můžeme očekávat výraznou proměnlivost. Celkově by do 
roku 2030 (v porovnání s obdobím 1961-1990) sice mělo dojít k mírnému nárůstu ročních 
úhrnů v průměru o zhruba 4 %, na čemž však budou mít zásluhu přibývající srážky zejména 
v zimě a částečně i na jaře, protože jinak by se měly srážkové úhrny pohybovat na nižších 
úrovních. Obzvláště v létě a na podzim bude docházet k jejich úbytku. Nižší letní srážky  
v kombinaci s očekávaným zvýšeným výparem budou znamenat nárůst půdního vláhového 
deficitu.41 
 

                                                 
40 Změna klimatu v České republice. Český hydrometeorologický ústav, s. 5. [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf 
41 Změna klimatu v České republice. Český hydrometeorologický ústav, s. 6-7. [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf 
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Tabulka: Sezónní změny srážkových úhrnů (podíl) do roku 2030 na území České republiky.42  
 

 
 
Zranitelnost území 
 
Problematickou záležitostí v České republice je udržení vody na území státu.  
Z hydrologického hlediska totiž představuje naše území „střechu Evropy“. Česká republika je 
významnou pramennou oblastí evropského kontinentu, odkud odtékají významné říční celky 
do tří různých moří – Baltského (Odra), Černého (Morava) a Severního (Labe). Co se tak 
vodních zdrojů týče, jsme prakticky závislí na tom, kolik povrchové vody si u nás zadržíme.  
K tomu přispívá i fakt, že Česká republika je státem, kam žádná voda ze sousedních států 
nepřitéká, čímž je z hlediska toku řek raritou. Množství vody na našem území se tak odvíjí 
především od atmosférických srážek, které zde napadnou. 
 
Obrázek: Česká republika jako hlavní evropské rozvodí.43  
 

 

                                                 
42 Změna klimatu v České republice. Český hydrometeorologický ústav, s. 6 [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf 
43 Implementace Rámcové směrnice a plánování v oblastech povodí České republiky. Výzkumný ústav 
vodohospodářský. [cit. 2018-01-23]. Dostupné z:  
https://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/ramcovasmernice/dokumenty/wfdcr.htm 
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Území je vůči suchu zranitelné, pokud na něm převládá roční výpar nad ročním srážkovým 
úhrnem. Vzhledem k tomu, že u nás dochází k postupnému zvyšování teploty vzduchu, 
srážky jsou čím dál proměnlivější, a hlavně dochází k jejich úbytku v měsících s vyššími 
teplotami, rostoucí výpar hodnotu srážek postupně převyšuje, a dochází tak k pasivní vodní 
bilanci. Oblastí s pasivní vodní bilancí přibývá a zranitelnost území se zvětšuje. To může vést 
k mnohým problémům, především na zemědělské půdě a při využívání vodních zdrojů. 
 
Zemědělská půda 
 
V zemědělství je sucho velmi problematické. Zemědělská výroba totiž patří k našim tradičním 
odvětvím a má významný podíl na celkové produkci národního hospodářství. O to větší 
dopady u nás mohou výskyty sucha způsobovat. 
 
Půda je důležitá pro svoji schopnost vsakovat a zadržovat srážkovou vodu. V České republice 
zaujímá zemědělská půda zhruba 53 % území, z toho 38 % tvoří půda orná. Zemědělské půdy 
schopné retence však ubývá. Hlavním důvodem jsou zábory pro stavební účely. Kromě toho 
je stav půdy ohrožen degradačními procesy jako například vodní či větrná eroze. Zmenšující 
se retenční schopnost půdy prohlubuje následky, jelikož se při nedostatku srážek voda 
rychleji vypaří a zemědělské sucho má delšího trvání. 
 
Potenciální retence zemědělských půd v České republice je značná a odpovídá přibližně 
hodnotě 8,4 mld. m3. Podle hydrologických a pedologických analýz je však tento objem 
přibližně o 40 % menší, než by odpovídalo stavu půdy před rokem 1950 – tedy době, kdy ještě 
půda nebyla systematicky odvodňována, zcelována do velkých půdních bloků a obdělávána 
s uplatněním těžké zemědělské mechanizace. Rozdíl mezi stávajícím stavem a potenciální 
retenční kapacitou půdy činí přibližně 3 mld. m3, což odpovídá objemu všech přehradních 
nádrží v České republice přibližně 2,5násobku objemu přehrad na Vltavské kaskádě.44 
 
Nejvíce u nás půdu ovlivnily zásahy v 70. a 80. letech 20. století, kdy kromě scelování 
a odvodňování ze zemědělských pozemků byly odstraněny pro retenci vody důležité krajinné 
kultury, jako jsou meze, remízky, mokřady, polní cesty a další. „Mezi lety 1948–1989 bylo 
rozoráno 270 000 ha luk a pastvin, 145 000 ha mezí (tj. 800 000 km), 120 000 km polních 
cest, odstraněno bylo 35 000 ha lesíků, hájků, remízků a 30 000 km liniové zeleně. Tyto 
devastující zásahy se bohužel ani v průběhu minulých 25 let nepodařilo dostatečně 
eliminovat.“45 
 
Uvedené zásahy dokazují, jak velkou měrou se na zhoršující stav půdy podílí svým 
hospodařením člověk. I kvůli tomu v současnosti na většině území pod 600 m. n. m. dochází 
ke zvyšování počtu dní s nedostatkem vláhy. Dokazuje to porovnání období 1961-1990  
a 1991-2014, kdy se v měsících duben-červen zvýšil počet dní nedostatečnými zásobami 

                                                 
44 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 9. 
45 Sucho – polovičatá řešení nebo koncepční přístup? Asociace pro ochranu přírody a krajiny České republiky, 
2016, 2015(6). [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/sucho/ 
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vody v půdě o 10-15. Toto období je navíc obzvlášť klíčové pro růst zemědělských plodin  
a lesních porostů.46 
 
Zranitelnost zemědělským suchem závisí především na délce trvání nedostatku vláhy  
a náchylnosti půd k vysychání. Z tohoto pohledu jsou nejrizikovější oblasti jižní Moravy  
a severozápadu středních Čech. Dále také část severní Moravy, Ústecký kraj, oblast 
Pardubického a Královéhradeckého kraje, a také Jihočeský kraj.47 
 
Obrázek: Zranitelnost zemědělské půdy na území České republiky.48 
 

 
 
Využívání vodních zdrojů 
 
Jak bylo zmíněno na začátku, hydrologické sucho se projevuje snížením průtoků ve vodních 
tocích a poklesem stavu podzemních vod. Pro určení zranitelnosti území z pohledu 
hydrologického sucha je rozhodující trend poklesu odtoku (zejména v letním období)  
a kolísání hladiny podzemní vody. Zásadním je úhrn srážek, který významně přispívá k tvorbě 
zásob podzemních vod, jež povrchové toky dotují. Nejvíce ohrožené jsou tedy oblasti bez 
dešťů, kde je zároveň malá zásoba podzemní vody a vysoký výpar. Při srážkovém deficitu 
dojde rychleji k vyčerpání zásob a sucho se začne projevovat. V oblastech s velkou zásobou 
vody se následky srážkového deficitu projeví až po čase.  

                                                 
46 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 8. 
47 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 9-10. 
48 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017. 
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Obrázek: Zranitelnost oblastí vůči suchu podle velikosti průměrného základního odtoku.49  
 

 
 
„Nedostatek vody“ je, na rozdíl od přirozeně vznikajícího sucha, způsobem jejím užíváním, 
respektive nadužíváním. Pro určení míry zranitelnosti území je proto potřeba znát výši 
odběrů vody z dostupných vodních zdrojů. K tomu slouží vodohospodářská bilance. 
  
Podle hodnocení představují oblasti s rizikem nedostatku povrchových vod 3 % plochy území 
České republiky a 18 % je potenciálně ohrožených. Celkem bylo hodnoceno 89 významných 
vodních nádrží, u 19 z nich hrozí potenciální riziko nedostatku zásob. U podzemních vod byla 
zjištěna možnost nedostatku na 18 % území.50 
 

                                                 
49 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017. 
50 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 13. 
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Ochrana před dopady sucha 
 
K nejčastějšímu přírodnímu jevu v České republice dosud patřily povodně – opačný 
hydrologický extrém než sucho. Ochrana před povodněmi je dlouhodobě a systematicky 
řešena od katastrofálních povodní v roce 1997, zatímco nutnost pracovat na ochraně před 
suchem a nedostatkem vody se začala jevit jako nezbytná teprve v nedávné době. Přitom 
ochrana před dopady sucha a realizace opatření k omezení jeho negativních účinků jsou 
nejenom náročnější na přípravu, ale zejména vyžadují výrazně delší časové období,  
a především nutnost přijetí ucelené strategie státní správy k jejich naplňování. Podle 
odhadovaného scénáře vývoje klimatických změn se v následujících desetiletích předpokládá 
pokles kapacity stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody, a proto je potřeba se na tento 
stav s předstihem připravit a zavést příslušná adaptační opatření. 
 
Směřování k ochraně před suchem 
 
Intenzivnější snahy o řešení problému se suchem v České republice začaly po výrazném 
suchu v roce 2014. Průtoky řek na mnohých místech v té době dosáhly minima a bylo jasné, 
že je potřeba na situaci začít usilovně pracovat. Byla zpracována Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách České republiky, která identifikuje nejvíce postižené oblasti 
změnou klimatu (zemědělství, vodní a lesní hospodářství, lidská sídla, doprava, průmysl atd.) 
a navrhuje adaptační opatření, z nichž klíčová jsou opatření na zadržení vody v krajině – od 
šetrného hospodaření na zemědělské půdě, přes pěstování přírodě blízkých lesních porostů, 
nápravu degradovaných vodních toků a niv, až po využití srážkové vody v sídlech. Tuto 
národní adaptační strategii schválila Vláda České republiky v říjnu roku 2015 a uložila 
Ministerstvu životního prostředí ve spolupráci s dalšími resorty zpracování Národního 
akčního plánu adaptace na změnu klimatu, který implementuje zmíněnou adaptační 
strategii a k jednotlivým adaptačním opatřením přiděluje gestory a termíny plnění úkolů.51 
Se suchem související opatření, respektive jejich návrhy, obsahuje i Koncepce 
environmentální bezpečnosti na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Stávající 
opatření pro zvyšování celkové environmentální bezpečnosti je podle ní potřeba rozšiřovat, 
a snižovat tak možnost vzniku krizové situace vyvolané narušením životního prostředí.52  
 
Že se ochraně před dopady sucha musí věnovat větší pozornost, potvrdil Audit národní 
bezpečnosti z roku 2016. Tento dokument identifikuje aktuální bezpečnostní hrozby 
z různých oblastí a hodnotí schopnost státu nejzávažnějším z nich čelit. Jako jedna 
z přírodních hrozeb v něm bylo hodnoceno i dlouhodobé sucho. K identifikaci a rozdělení 
typů nebezpečí předcházelo zpracování Analýzy hrozeb pro Českou republiku, ve které bylo 
na základě četnosti výskytu, závažnosti dopadů a zhodnocení rizika definováno dlouhodobé 
sucho jako potenciální hrozba. V následném vyhodnocení pak bylo zjištěno, že stávající 

                                                 
51 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky. Ministerstvo životního prostředí. 
[cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
52 Audit národní bezpečnosti: schválen usnesením vlády č. 1125 ze dne 14. prosince 2016. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, 2016, s. 78. 
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legislativa v oblasti ochrany před suchem není dostatečná a bude tedy muset dojít 
k nápravám.53 
 
Meziresortní komise VODA-SUCHO 
 
V reakci na problémy se suchem vznikla z iniciativy ministra životního prostředí Mgr. 
Richarda Brabce ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigue 
Masaryka pracovní skupina SUCHO, která se měla nepříznivým dopadům klimatických změn 
věnovat. Posléze ji doplnila již existující pracovní skupina VODA, zřízená v roce 2013 
tehdejším ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou, zaměřující se primárně na 
povodně a související vodní erozi. Tím vznikla mezirezortní komise VODA-SUCHO, jejíž 
hlavním záměrem bylo vytvořit koncepční dokument k realizaci opatření ke snížení následků 
sucha (obdobně jako byla vytvořena Strategie ochrany před povodněmi pro území České 
republiky v reakci na povodně). Skládala se nejenom ze zástupců členů výše zmíněných 
ministerstev, ale také zástupců profesních sdružení, výzkumných institucí a samosprávy.54 
 
Komise nejdříve zpracovala dokument Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních 
dopadů sucha a nedostatku vody, jehož cílem bylo zahájit zpracování ucelené, dlouhodobé 
koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před následky sucha. V něm rozpracovala 
návrh základních typů opatření, rozdělených do šesti skupin (monitorovací a informativní, 
legislativní, organizační a provozní, ekonomická, technická, environmentální a jiná). Tento 
materiál v roce 2015 vláda schválila usnesením, čímž uložila plnění přibližně 50 úkolů, 
z materiálu vyplývajících, gesčně odpovědným resortům. Realizování těchto úkolů mělo 
sloužit jako podklad pro tvorbu vznikající koncepce. K dokončení došlo na konci května 2017 
a koncem července byla vládním usnesením schválena Koncepce ochrany před následky 
sucha na území České republiky.55 
 
Koncepce ochrany před následky sucha na území České Republiky 
 
Koncepce tedy představuje dlouhodobý plán, jak postupovat proti problému sucha. 
Konkrétní návrhy opatření v území ale neobsahuje. Jejím cílem je vytvořit strategický rámec 
pro přijetí účinných legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření  
k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, 
životní prostředí a na celkovou kvalitu života v České republice.56 
 

                                                 
53 Audit národní bezpečnosti: schválen usnesením vlády č. 1125 ze dne 14. prosince 2016. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, 2016, s. 75-79. 
54 Příprava a zpracování Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. VTEI. 2014,  
roč. 59, č. 4, s. 37-39. ISSN 0322-8916. 
55 Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. EAGRI. Ministerstvo zemědělství. 
[cit. 2018-01-09]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-
strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html 
Příprava a zpracování Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. VTEI. 2014, 
roč. 59, č. 4, s. 39. ISSN 0322-8916. 
56 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 3. 
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Úvodní část Koncepce shrnuje pozorované změny klimatických a hydrologických podmínek 
v České republice za posledních třicet let. Současný trend rostoucí teploty bude zřejmě dále 
zesilovat a může způsobit, že stávající zdroje vody nebudou zanedlouho dostatečné, obzvlášť 
v místech, kde je již nyní častý výskyt sucha. Dále je v koncepci nastíněn možný scénář 
budoucího vývoje klimatu a jeho dopady, kde je mimo jiné poukázáno na problém zhoršení 
kvality vody. Období sucha může mít negativní vliv na jakost vody a tím znemožnit její využití, 
což může vést k jejímu nedostatku v určité oblasti.  
 
V následující části jsou pak definovány strategické cíle Koncepce, které tvoří východisko pro 
zamýšlená opatření na ochranu před následky sucha a nedostatku vody.  
 
Strategickými cíli jsou: 
 

 Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím monitoringu a predikce výskytu 
sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro zvládání sucha  
a všeobecné osvěty. 

 Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou vody napříč sektory 
i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách. 

 Zmírňovat dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy 
přirozeného vodního režimu krajiny.57 

 
Pro naplnění těchto cílů bude potřeba souběžně zavádět celou řadu opatření. Ta jsou 
rozdělena do pěti tematických pilířů – prvním z nich je vytvoření jednotné informační 
platformy o suchu a nedostatku vody, která by monitorovala stav sucha a poskytovala údaje 
o stavu vodních zdrojů; druhým pilířem je posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů, což 
představuje opatření na ochranu množství a kvality vody; třetí pilíř se týká zemědělského 
hospodaření a úpravy půdy; čtvrtým pilířem je zvýšení retence vody v krajině a zvyšování 
odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům; a pátý tematický pilíř se 
zaměřuje na úsporné hospodaření s vodou, její znovuvyužití a minimalizaci znečištění.58 
Podrobněji jsou návrhy opatření rozebrány v rámci jednotlivých tematických pilířů dále 
v Koncepci. U každého z nich jsou na základě posouzení současných procesů a nástrojů 
doporučeny postupy vedoucí ke zlepšení a dosažení požadovaných cílů. 
 
Závěr Koncepce se věnuje implementaci opatření, kdy pro jejich realizaci bude především 
potřeba upravit stávající legislativu. Novelizací vodního zákona by mělo dojít ke vzniku její 
nové hlavy, která by se týkala prevence a operativního zvládání sucha a nedostatku vody. 
 
Aktuálně řešená opatření proti suchu 
 
Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky sice nabízí celý soubor 
možných řešení, která by se pro předcházení a zmírňování dopadů sucha a nedostatku vody 
měla realizovat, zatím je ale mnoho z nich pouze v počátečních fázích a k uskutečnění bude 
                                                 
57 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 23. 
58 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 24. 
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docházet postupně. Úplná ochrana před dopady sucha vyžaduje delší časové období, jelikož 
je to problém komplexní, postihující celou řadu sektorů. Je proto potřeba zavádět jednotlivé 
typy opatření jednak z hlediska časové souslednosti v podobě opatření preventivních, 
operativních (během sucha) a následných (řešení dopadů sucha), ale zároveň plošně, 
z důvodu pokrytí všech potřebných území. Žádoucí jsou proto opatření nejenom jednotlivá 
technická, jako například výstavba přehradních nádrží, řešící problém jen v určitých částech 
kraje, ale zároveň také zavádění systémových řešení, kde je široká nabídka možností  
– zvyšování retence vody v půdě, změna využívání krajiny, nakládání se srážkovými vodami, 
recyklace použitých vod, změna technologií, a množství dalších způsobů. I proto bude 
dosažení kompaktní ochrany před dopady sucha časově velmi náročné. 
 
K jakým konkrétním činnostem u nás v současnosti dochází je uvedeno na následujících 
několika stranách. Jde o výběr opatření plynoucích z jednotlivých pilířů Koncepce ochrany 
před následky sucha na území České Republiky z hlediska aktuálnosti, významnosti či 
společenského dění okolo. Protože zvolená opatření vychází ze zmíněných pěti tematických 
pilířů Koncepce, je vhodné je znovu pro přehlednost uvést s krátkým přiblížením, o co se 
jedná: 
 
Vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody  

 monitorování stavu sucha a poskytování údajů o stavu vodních zdrojů. 
 
Posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů 

 zvyšování množství a kvality vody. 
 
Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody a ochrany půdy 

 zemědělské hospodaření a úprava půdy. 
 
Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny 

 zadržování vody v krajině a zvyšování odolnosti vodních ekosystémů. 
 
Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory 

 úsporné hospodaření s vodou, její znovuvyužití a minimalizace znečištění.59 
 
Monitoring sucha 
 
Aby bylo možno dopadům sucha lépe předcházet, je potřeba být o jeho nástupu dostatečně 
včas informován. Tak se lze s předstihem připravit a přijmout operativní opatření, která 
zamezí nebo alespoň zmírní jeho následky. Predikce výskytu sucha, jeho monitoring 
a následná informovanost mají tedy především preventivní charakter. V České republice 
monitoruje meteorologické, klimatologické a hydrologické podmínky Český hydro-
meteorologický ústav. 
 

                                                 
59 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 24. 
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Český hydrometeorologický ústav v souvislosti se suchem sbírá, vyhodnocuje a poskytuje 
data o klimatických a půdních ukazatelích, a o množství a jakosti povrchových a podzemních 
vod. Jak ale ukázalo sucho v roce 2015, při němž hladiny vodních toků dosáhly velmi nízkých 
stavů, některé měrné profily nejsou schopny tak nízké stavy hladin změřit. Důležité měření 
půdní vlhkosti zase není při současném počtu 40 stanic pro celé území České republiky 
dostatečné, a proto musí dojít k rozšíření a rekonstrukci monitorovací sítě.60 Vyhodnocení 
sledování podzemních vod bylo provedeno v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních 
vod“, který proběhl v letech 2010-2016 a jeho nositelem byla Česká geologická služba.61  
 
Informace o stavu sucha v České republice jsou veřejně přístupny na několika internetových 
zdrojích. Aktuální situaci o stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace na našem území 
lze zjistit na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.62 
 
Jsou tam k nalezení vyhodnocené klimatické a hydrologické veličiny, jakož i minulý  
a očekávaný budoucí vývoj všech typů sucha.63 
 
Především na zemědělské sucho je zaměřený projekt „Intersucho“, který společně provozují 
Ústav výzkumu globální změny Akademie Věd České republiky (CzechGlobe), Mendelova 
univerzita v Brně a Státní pozemkový úřad. V jejich integrovaném systému lze zjistit aktuální 
informace zejména o intenzitě sucha, nasycení půdy, výši deficitu půdní vláhy či o dopadech 
na zemědělství.64 
 
Internetový portál „Stav sucha“ by měl zase zprostředkovávat informace o hydrologickém  
a meteorologickém suchu hodnoceném na základě stanovených indikátorů.65 Zatím ale není 
kompletně dokončený. 
 
Do budoucna by kromě rozšiřování poskytovaných informací a obohacování o různé funkce 
jednotlivých informačních zdrojů mohlo dojít k jejich vzájemnému propojení a vytvoření tak 
jednotné informační platformy pro všechny. 
 
Výstavba nových přehradních nádrží 
 
Bezesporu nejvíce diskutovaným řešením je budování vodních nádrží. V některých místech, 
kde bude do budoucna velký problém se suchem a nedostatkem vody, to může být jediný 
dostatečně efektivní prostředek, díky schopnosti akumulovat obrovské množství vody a 
v období sucha jí zásobovat okolní místa trpící nedostatkem. Tyto nové vodní zdroje by navíc 

                                                 
60 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 25. 
61 Projekt Rebilance zásob podzemních vod. Česká geologická služba. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: 
http://www.geology.cz/rebilance 
62 Sucho. Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# 
63 Sucho. Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# 
64 O projektu. Intersucho. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: http://www.intersucho.cz/cz/o-nas/o-projektu/ 
65 O portálu. Monitoring sucha. [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: http://www.stavsucha.cz/about-portal/ 
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mnohdy bylo možné využít nejen pro zmírnění hydrologického sucha, nýbrž i jako 
protipovodňové opatření.  
 
Má to ale i svá proti. S výstavbou často nesouhlasí místní občané, kteří obvykle k místu, kde 
kvůli přehradě musí dojít k zatopení, mají nějaký vztah. Pokud se jedná o zastavěné území, je 
to o to komplikovanější. A střety se zástavbou nejsou pro dotčené jediným problémem. 
Takové dílo s sebou nese mnohé vlivy. V první řadě je to významný zásah do životního 
prostředí s nežádoucími ekologickými dopady. Dále panuje obava z možných bezpečnostních 
rizik, v tom nejhorším případě ohrožení zvláštní povodní. Provoz díla také může vést ke 
zvýšení hlukové zátěže v přilehlém okolí. Kromě toho jsou dalšími nevýhodami finanční 
a časová náročnost. Výstavba dostatečně kapacitních vodních nádrží vyžaduje dlouhodobou 
přípravu. Od administrativních procesů, přes vytváření návrhů, v některých případech i výkup 
pozemků, až po samotnou realizaci, která do konečné fáze uvedení vodního díla do provozu 
může představovat desítky let. Příkladem takové dlouhodobé (ne)realizace může být 
například nádrž Nové Heřminovy na Bruntálsku, která se táhne již nějakou dobu a stále není 
jisté, kdy se přehrada začne stavět a zda vůbec. 
 
V České republice jsou pro možnou výstavbu přehradních nádrží dlouhodobě vytipovány 
lokality vhodné k posílení vodních zdrojů v regionech, kde lze problémy s výskytem sucha  
a nedostatkem vody předpokládat. V současnosti je prostřednictvím územně plánovací 
dokumentace hájeno 65 lokalit (Příloha), které jsou uvedené v dokumentu Generel území 
chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Tento 
dokument ukládá zpracovat zákon o vodách. Vybrané lokality jsou morfologicky, geologicky 
a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro řešení dopadů změny klimatu 
v příštích 50 až 100 letech. Dokument v roce 2011 pořídilo Ministerstvo zemědělství po 
dohodě s Ministerstvem životního prostředí.66  
 
Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod byl navržen již v roce 2006 a obsahoval 186 
lokalit. Řada osob ale s některými zvolenými územími z různých důvodů nesouhlasila, a po 
letech projednávání se počet navrhovaných míst zredukoval na 65.67 Často se stávalo, že lidé 
mylně vnímali Generel jako plán budoucí výstavby vodních nádrží. Tomu tak ale není a nikdy 
nebylo. Dokumentem se má pouze zajistit, aby se územním plánováním neznemožnila nebo 
nezkomplikovala realizace potenciálních vodních nádrží v případě, že nebudou dostačující 
jiné možnosti a výstavba nádrže bude jediným řešením pro zmírnění následků sucha  
a nedostatku vody. 
 
Lokality pro akumulaci povrchových vod jsou rozděleny do dvou kategorií. Do kategorie A 
patří území, kde by mohlo dojít zejména k vytvoření nebo doplnění zdroje pro zásobování 
pitnou vodou, případně také k pozitivnímu ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí. 
Území této kategorie jsou hájena pro případ negativních projevů klimatických změn 
v následujících 50-100 letech a výstavba nádrže se tak váže na jejich naplnění. Kategorie B 

                                                 
66 Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Praha: 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 2011. 
67 PUNČOCHÁŘ, Pavel, Eva ROLEČKOVÁ a Eva FOUSOVÁ. Sucho vážná hrozba pro Českou republiku. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 6. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z:  
http://eagri.cz/public/web/file/434050/Problem_sucho.pdf 
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v sobě zahrnuje území vhodná k akumulaci vody pro účely protipovodňové ochrany, pokrytí 
požadavků na odběr vody a nadlepšování průtoků.68 
 
Na základě usnesení Vlády České Republiky č. 727 ze dne 24. srpna 2016 jsou v současnosti 
zahájeny přípravy čtyř nádrží v lokalitách nejhůře postihovaných suchem. Jedná se o Pěčín 
v povodí Labe v Královéhradeckém kraji, Vlachovice v povodí Moravy ve Zlínském kraji, 
Senomaty a Šanov v povodí Vltavy ve Středočeském kraji.  
 
Obrázek: Lokality plánovaných přehrad.69 
 

 
 
První dvě zmíněné plánované nádrže vycházejí z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových 
vod. Další dvě menší vodní nádrže nejsou součástí Generelu, ale byly navrženy na základě 
výzkumného projektu řešícího nedostatek vody v oblasti Rakovnicka. 
 

                                                 
68 Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Praha: 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 2011. 
69 V Česku by mohly vzniknout čtyři nové přehrady. Novinky.cz. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: 
https://www.novinky.cz/domaci/396210-v-cesku-by-mohly-vzniknout-ctyri-nove-prehrady.html 
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Tabulka: Údaje o připravovaných vodních nádržích.70 
 

 
 
Z tabulky mimo jiné vyplývá, o jak velké nádrže by se jednalo. V případě Šanova a Senomat 
na Rakovnicku by šlo spíše o rybníky, které by ale měly primárně sloužit k nadlepšování 
průtoků, nikoliv k chovu ryb. V případě nádrže Pěčín nedaleko Rychnova nad Kněžnou už jde 
o stavbu většího charakteru. Ta přitom podle původního záměru měla být ještě daleko 
rozsáhlejší. Co do objemu vody by na tom měla být podobně budoucí přehrada ve 
Vlachovicích poblíž města Zlín, zato na téměř dvojnásobně rozměrné ploše. U těchto 
přehradních nádrží lze z výše nastíněných negativních důvodů očekávat odmítavý postoj řady 
lidí. Otázkou tedy bude, zdali jsou v daných místech přehrady nezbytné, případně jaké 
alternativy k řešení problému sucha se nabízejí. 
 
Péče o zemědělskou půdu 
 
Jak problematické je sucho v zemědělství a jak jeho dopady zhoršují kvalitu půdy bylo 
rozebráno hned na několika místech v předchozích kapitolách. Je proto důležité se této 
oblasti věnovat i při zavádění opatření. Kormě zajištění dostatečných kapacitních vodních 
zdrojů, ale také obnovování zaniklých struktur v krajině, bude potřeba na zemědělské půdě 
zlepšit hospodaření. K tomu všemu však nedojde ze dne na den, ale bude to vyžadovat 
nějaký čas. Momentálně na zemědělských plochách řeší překlenutí období sucha  
a zmírňování jeho projevů především závlahové soustavy. 
 
V České republice se zavlažuje zhruba 20 000 ha z celkově zavlažovatelných přibližně 32 200 
ha ploch. Postupně dochází k útlumu, především v důsledku značné ekonomické náročnosti, 
a zavlažují se pouze plodiny, u kterých je to nezbytné. Přitom v roce 1993 bylo 
zavlažovatelných ploch až 154 224 ha, ale zejména vlivem privatizace zavlažovacích systémů 
přestalo být zavlažování výhodné, což vedlo k úpadku využívání. Největší zavlažovací systémy 

                                                 
70 PUNČOCHÁŘ, Pavel, Eva ROLEČKOVÁ a Eva FOUSOVÁ. Sucho vážná hrozba pro Českou republiku. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 21. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/file/434050/Problem_sucho.pdf 
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se u nás nacházejí na jižní Moravě a hojně využívány jsou také v Polabí, v okolí Hořovic.71 
U obou těchto lokalit se používání zavlažovacích systémů neobejde, jelikož se jedná o suché 
oblasti. Zdroje závlahové vody jsou zatím dostatečné i při současných suchých podmínkách. 
Problémem je ale technický stav závlah zejména na jižní Moravě. To si uvědomuje  
i Ministerstvo zemědělství a podporuje výstavbu a rekonstrukci závlahových systémů. 
Někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka se zemědělci na Jižní Moravě v loňském roce  
o suchu jednal a přislíbil finanční pomoc: 
 
„Navštívil jsem zemědělce na jižní Moravě, které v posledních týdnech trápí intenzivní sucho. 
Hledali jsme možnosti, jak jim v letošním roce pomoci a samozřejmě jsme se bavili i o tom, 
jak problematiku sucha řešit dlouhodobě. Vidím prostor pro to, aby tam, kde je to možné, 
začali zemědělci pěstovat plodiny, které mohou být rentabilní při využití závlahových 
systémů. Tedy věnovat se více pěstování ovoce a zeleniny, případně, výsadbě vinohradů. To 
vše finančně podporujeme.“72 
 
Ministerstvo zemědělství podporuje závlahy ve svém programu „Podpora konkurence-
schopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy“, jehož cílem je podpořit obnovu 
a budování závlahového detailu73, modernizaci závlahových zařízení a zefektivnění provozu 
stávajících závlahových soustav. Díky tomu dojde například k úspoře používané vody či ke 
snížení energetické a personální náročnosti provozu.74 
 
Závlahy jsou však na zemědělské půdě v řadě případů pouze dočasným řešením. Zemědělská 
krajina je u nás v důsledku hospodaření většiny zemědělců významně poškozena. Pro 
obnovu zemědělské krajiny bude potřeba správný přístup k hospodaření. K tomu je nutné 
vytvořit pro zemědělce příznivé podmínky, tvrdí senátor Petr Šilar: 
 
„Čeští zemědělci musí přežít v tvrdém konkurenčním prostředí a tomu odpovídá i způsob 
jejich hospodaření. Nezastupitelnou úlohou státu ale je, aby zvýhodnil ty zemědělce, kteří 
prospívají krajině, volně žijícím živočichům a pomáhají uchovat nebo dokonce vylepšit kvalitu 
půdního fondu.“75  
 

                                                 
71 PUNČOCHÁŘ, Pavel, Eva ROLEČKOVÁ a Eva FOUSOVÁ. Sucho vážná hrozba pro Českou republiku. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 12. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/file/434050/Problem_sucho.pdf 
72 Ministerstvo zemědělství proti suchu: podpora závlah a ochrana krajiny. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-zemedelstvi-proti-
suchu.html 
73 Závlahový detail – koncová část závlahového systému, ze kterého je voda rozptylována k zavlažovaným 
kulturám. 
74 Ministerstvo zemědělství proti suchu: podpora závlah a ochrana krajiny. EAGRI. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_ministerstvo-zemedelstvi-proti-
suchu.html 
75 "Zemědělská krajina je významně poškozena,“ upozorňuje senátor Šilar. Naše voda. [cit. 2018-02-26]. 
Dostupné z: http://www.nase-voda.cz/zemedelska-krajina-je-vyznamne-poskozena-upozornuje-senator-silar/ 
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Krajinné a pozemkové úpravy 
 
Změna klimatu se výrazně podepisuje na stavu krajiny. Vlivem degradace půdy v období 
sucha či eroze při vydatnějších deštích není krajina schopna dostatečně plnit svoje důležité 
funkce. Pozemkovými úpravami lze tyto negativní jevy odvracet a zlepšovat její stav. I drobné 
úpravy dokáží mnohonásobně zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, což pomůže proti 
suchu i erozi. Proto se momentálně pozemkové úpravy přednostně zaměřují právě na tyto 
problémové oblasti. 
 
Provedení všech plánovaných pozemkových úprav ale může trvat dlouhou dobu. Je k tomu 
totiž nutná i spolupráce s obcemi a zemědělci, což bude podle bývalého ministra zemědělství  
Mariána Jurečky provádění úprav znesnadňovat:  
 
„My se dnes potýkáme především s tím, že pokud je v rámci pozemkové úpravy navržený 
určitý plán, jak by měl zemědělec v krajině hospodařit, nemáme k tomu žádný legislativní 
nástroj. Není tam žádná vymahatelnost těchto návrhů. Kromě toho, když je zemědělec v silně 
nebo mírně ohrožené oblasti, tam ten legislativní nástroj máme.“76  
 
Součástí pozemkových úprav jsou vodohospodářská zařízení, jako například nádrže či suché 
poldry, a dále protierozní či ekologická opatření jako jsou biokoridory a biocentra také 
přispívající ke snižování vlivu sucha a zadržení vody v krajině.  
 
Přehled všech pozemkových úprav v České republice, od zamýšlených, přes zahájené až po 
provedené, lze najít na resortním portálu Ministerstva zemědělství.77 
 
Obrázek: Znázornění možné úpravy vodního režimu v krajině.78 
 

 

                                                 
76 Pozemkové úpravy postupují v České republice velmi pomalu. Naše voda. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: 
http://www.nase-voda.cz/pozemkove-upravy-postupuji-cr-velmi-pomalu/ 
77 Pozemkové úpravy. eAgri; Ministerstvo zemědělství České republiky. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:  
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/ 
78 Voda v krajině. Cesty venkova. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.cestyvenkova.cz/index.php?id=108 
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Přírodě blízká opatření 
 
Pomocí pozemkových úprav lze v krajině budovat tzv. přírodě blízká opatření. Ta představují 
opatření, umožňující retenci vody v krajině přirozeným způsobem. Zahrnují malé vodní 
nádrže, tůně, mokřady, revitalizace a realizace přírodě blízkých koryt vodních toků nebo 
obnova korytotvorných procesů. Důležitý je i vegetační pokryv, tedy travní pásy, průlehy, 
zakládání a obnova mezí a remízů, vytváření krajinné mozaiky, zlepšení stavu lesních porostů 
nebo zakládání a obnova územních systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů. 
Tato opatření v ploše povodí (na zemědělské či lesní půdě) i na vodních tocích nemusí 
přinést srovnatelné efekty jako velké přehradní nádrže, zato nejsou tolik finančně nákladná  
a lze je aplikovat na mnohá místa za rychlejšího dosažení cílených účinků proti suchu. Navíc 
systém těchto opatření přispívá k příznivému ekologickému stavu a dokáže efektivně zajistit 
i protipovodňovou ochranu. Proto je pro spoustu lidí zadržování vody v krajině systémem 
přírodě blízkých opatření nejlepší způsob ochrany před suchem i povodněmi současně.  
 
Ministerstvo životního prostředí realizaci přírodě blízkých opatření dlouhodobě podporuje. 
V tomto jsou významnými nástroji dotační programy. Tím hlavním je evropský dotační 
program „Operační program Životní prostředí“, kde bylo na zadržování vody v krajině určeno 
přes půl miliardy korun.79 Doplňkově k operačnímu programu existují tradiční národní 
dotační programy „Program péče o krajinu“ či „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“, 
ze kterých jsou podporována drobnější opatření v krajině. Alokace národních programů 
Ministerstva životního prostředí se pohybuje okolo 150 miliónů korun ročně.80 Programy 
jsou realizovány prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která 
podporuje celou škálu možností, jak ve svém vyjádření vysvětluje její ředitel František Pelc: 
 
„Chceme řešit problematiku vody v krajině koncepčně. Žadatelé proto mohou žádat o dotaci 
na celé spektrum nejrůznějších aktivit – od obnovy přírodě blízkých koryt řek a říčních ramen, 
přes odstraňování bariér, které brání vodním živočichům v migraci, po vytváření a obnovu 
tůní, mokřadů a malých vodních děl. To vše přispívá k tomu, aby naše krajina byla 
různorodější a odolnější vůči klimatické změně.“81 
 
Zodpovědné nakládání s vodou 
 
Řada odběratelů nevyužívá vodu dostatečně efektivně a hospodárně. Často po prvním 
použití končí voda v kanalizacích a odtéká pryč. Při aktuálních problémech se suchem  
a nedostatkem vody je přitom žádoucí vodu opětovně využívat, jako je tomu v mnoha 
vyspělých státech, a ideálně ji poté přivést zpět do přirozeného vodního koloběhu.  

                                                 
79 Přes 2 miliardy nových dotací z Operačního programu Životní prostředí. Na udržení vody v krajině půjde víc 
než půl miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/news_170110_vyzvy_OPZP_krajina_ovzdusi 
80 Národní programy. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/narodni_programy 
81 Přes 2 miliardy nových dotací z Operačního programu Životní prostředí. Na udržení vody v krajině půjde víc 
než půl miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/news_170110_vyzvy_OPZP_krajina_ovzdusi 
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Největšími odběrateli vody jsou energetika, zásobování obyvatel pitnou vodou, 
zpracovatelský průmysl a zemědělství. Omezit velkou spotřebu vody lze jednak novými 
technologiemi či vhodnými technickými zařízeními, která umožní snížení potřebného 
množství vody, nebo (částečným) využitím jiného vodního zdroje, jako je například voda ze 
srážek, recyklovaná voda či lokální zdroj podzemní vody, čímž se sice celková potřeba vody 
nesníží, ale ušetří se na odběru z vodovodního potrubí.82 K těmto přímým a nepřímým 
úsporám vyzývá i stát a nabízí různé možnosti finanční podpory. Těmi se snaží motivovat 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné 
vody. 
 
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí České 
republiky nabízí dotace z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu 
Životní prostředí na stovky projektů šetření s vodou, jak pro obce a města, tak pro 
domácnosti – od hospodárného nakládání s dešťovou či splaškovou vodou, přes různé 
technologické možnosti, obnovu rybníků a zeleně, nové zdroje pitné vody, až po zlepšení 
vodohospodářské infrastruktury budováním čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů. 
To vše podporují výzvy financované z národních či evropských zdrojů.83 Pro obce a města 
dokonce proběhla série seminářů pod názvem „Chytré hospodaření s vodou – možnosti 
finanční podpory“, na kterých odborníci z vodohospodářské oblasti představili inovativní 
projekty šetrného nakládání s vodou, a také informovali zástupce obcí a měst, jak na tyto 
projekty získat dotace.84 
 
Program Dešťovka 
 
Vzhledem k tomu, že jsme státem závislým prakticky výhradně na atmosférických srážkách,  
a domácnosti jsou významnými odběrateli a spotřebiteli vody, je více než vhodné, aby byla 
dešťová voda lidmi hojně zachytávána a účelně využívána, čímž by nepřicházela nazmar 
mizením v kanalizacích. Proto stát v oblasti efektivního a udržitelného hospodaření s vodou 
podporuje vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů v celé České republice, a to 
prostřednictvím programu s názvem Dešťovka. 
 

                                                 
82 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky: schválená usnesením vlády č. 528 ze dne 
24. července 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2017, s. 47. 
83 O projekty na chytré hospodaření s vodou je zájem. Poslední seminář k nim proběhne na pražském 
magistrátu. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/news_160503_chytre_hospodareni_voda 
Priority ministra Brabce pro rok 2017. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/news_170203_priority 
O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem. Operační 
program Životní prostředí. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-
zpravy/o-posledni-penize-z-eu-fondu-na-cistirny-odpadnich-vod-kanalizace-a-vodovody-byl-rekordni-zajem 
MŽP nabízí obcím 50 milionů korun na chytré hospodaření s vodou. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-
01-31]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_160301_NPZP_chytre_hospodareni_voda 
84 O projekty na chytré hospodaření s vodou je zájem. Poslední seminář k nim proběhne na pražském 
magistrátu. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/news_160503_chytre_hospodareni_voda 
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Dotační program Dešťovka nabízí tři varianty podpory účelného hospodaření s vodou 
– Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, Akumulace srážkové vody pro splachování 
WC a zálivku zahrady a Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.85 
Za dotace se tak dá pořídit zahradní nádrž na dešťovou vodu nebo systém využívající 
použitou vodu z pračky či umyvadla na splachování toalety. Až 50 % nákladů na zařízení lze 
přitom pokrýt dotacemi. Příjem žádostí odstartoval 29. května 2017.86 Po enormním zájmu 
bylo Ministerstvem životního prostředí vyhrazených 100 miliónů korun vyčerpáno během 
pouhého jednoho dne.87 Proto byla 7. září 2017 spuštěna druhá vlna dotačního programu, ve 
které byl tentokrát stanoven rozpočet na 200 milionů korun.88  
 
Výzva je stále aktuální a žádat o peníze z fondu je možné elektronicky prostřednictvím 
webových stránek, kde jsou uvedena kritéria pro přiznání dotace včetně dalších souvisejících 
informací.89 
 
Obrázek: Schéma jedné z podporovaných variant programu Dešťovka.90  
 

 
 

                                                 
85 Dotace Dešťovka. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.dotacedestovka.cz/ 
86 Boj se suchem: Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky spouští 
celorepublikový dotační program Dešťovka. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z:  
https://www.mzp.cz/cz/news_170427_Destovka 
87 Vyčerpáno. Dotace z programu Dešťovka byly rozebrány během jednoho dne. IDNES.cz. [cit. 2018-02-02]. 
Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/destovka-program-destova-voda-ekologie-dotace-zivotni-prostredi-
pyi-/ekonomika.aspx?c=A170530_154417_ekonomika_ane 
88 Pro druhé Dešťovky uvolní stát 200 milionů. Vodárenství.cz. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: 
http://www.vodarenstvi.cz/2017/07/03/do-druheho-kola-dotacniho-programu-destovka-uvolni-stat-200-
milionu-korun/ 
89 Dotace Dešťovka. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.dotacedestovka.cz/ 
90 Dotace Dešťovka. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://www.dotacedestovka.cz/ 
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Konkrétní příklady adaptačních opatření 
 
Pro ověření stanovených hypotéz v úvodu studie bylo zvoleno několik konkrétních příkladů, 
na kterých je přiblíženo, jakým způsobem a jak účinně dokáží ke zmírnění problému se 
suchem přispívat. Z předchozí kapitoly je zjevné, že možností je celá řada, ovšem na různých 
úrovních a v jednotlivých místech lze tento problém řešit z rozličných důvodů pouze určitými 
způsoby. Proto je následující výběr přehledem, jak se dá se suchem a nedostatkem vody 
naložit různými prostředky od ústřední úrovně, přes možnosti obcí a měst, soukromých 
společností, až po jednotlivé domácnosti.  
 
Přehradní nádrž Pěčín 
 
Již bylo uvedeno, že v České republice je momentálně rozjednána realizace čtyř vodních 
nádrží – Pěčín, Vlachovice, Šanov a Senomaty. Nejrozporuplněji se jeví plánovaná přehrada 
Pěčín, kde území určené k výstavbě zasahuje do významné krajiny v Orlických horách. Navíc 
se v místě nachází několik objektů, které by musely být kvůli přehradě zatopeny. Proti jsou 
proto jak ekologové, tak obyvatelé dotčených obcí. I z toho důvodu je vhodným případem, 
na kterém lze podrobněji prozkoumat jak přínosy pro boj se suchem, tak negativa, která 
s sebou výstavba přehrad přináší. 
 
Přehradní nádrž Pěčín by měla být postavena v údolí řeky Zdobnice nedaleko soutoku 
s Říčkou v okrese Rychnov nad Kněžnou. O vodní nádrži v této lokalitě se uvažovalo v různých 
variantách již dříve. Eventualita výstavby sahá k počátku 20. století, velké množství 
projektových dokumentací a dalších podkladů lze nalézt z konce 40. let 20. století. Ve 
2. polovině 20. století se v návrzích pokračovalo a vodní dílo Pěčín se stalo součástí Státního 
vodohospodářského plánu Československé republiky.91 Současný návrh je z roku 2015. 
Zatopením údolí by při hladině v max. výšce 515 m n. m vznikla vodní plocha s rozlohou 82 
ha, přičemž objem nádrže by činil 17,1 mil. m3.92 V návrhu se počítá se čtyřmi variantami 
hráze – zemní sypaná, klenbová betonová, sypaná kamenitá a betonová tížná (

                                                 
91 Studie proveditelnosti: Zdobnice, Pěčín, Výstavba přehradní nádrže, A Technická zpráva. Hradec Králové: 
Povodí Labe, 2015, s. 21-29. 
92 Studie proveditelnosti: Zdobnice, Pěčín, Výstavba přehradní nádrže, A Technická zpráva. Hradec Králové: 
Povodí Labe, 2015, s. 8. 
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Příloha). 
 
Jejich maximální výšky se pohybují v rozmezí 70-79 m a jejich délky v koruně mezi 326-332 
m. Profil hráze je uvažován cca 450 m nad soutokem Zdobnice s Říčkou.93 Přehradní nádrž 
spadá do kategorie A Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod a měla by tak být 
strategicky významným vodním zdrojem pro zajištění zásobování regionu východních Čech 
pitnou vodou. Mimo to by také mohla regulovat průtoky pod vodním dílem. K její výstavbě 
by mělo dojít v případě, že se prokazatelně začnou naplňovat negativní scénáře klimatické 
změny v horizontu 50–100 let. 
 

                                                 
93 Studie proveditelnosti: Zdobnice, Pěčín, Výstavba přehradní nádrže, A Technická zpráva. Hradec Králové: 
Povodí Labe, 2015, s. 133-134. 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Ondřej Damborský, Aktuální opatření proti "suchu" v České republice (2019_C_01) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

38 

Obrázek: Lokalita plánované přehradní nádrže Pěčín.94 
 

 
 
Názory na vybudování přehradní nádrže Pěčín 
 
Vládou plánované výstavbě údolní nádrže Pěčín se snaží zabránit řada místních, včetně 
několika nevládních organizací. Vznikla kvůli tomu i petice, kterou podepsalo přes 2500 
obyvatel Královéhradeckého kraje, čímž se jasně snaží dát Vládě České republiky, 
Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí najevo, že přehradu v Pěčíně 
nechtějí. Hluboké údolí je sice technicky vhodným místem, ale lokalita nacházející se 
v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory by tím byla nenávratně zasažena. Vykácením lesa 
a následným zatopením údolí by došlo ke zničení evropsky významného biotopu, jehož ztráta 

                                                 
94 Studie proveditelnosti: Zdobnice, Pěčín, Výstavba přehradní nádrže, B Investiční záměr. Hradec Králové: 
Povodí Labe, 2015, s. 24. 
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je nenahraditelná. Navíc by podle mnohých názorů přehrada neřešila otázky sucha 
dostatečně efektivně. Nabízí se zde totiž řada alternativních řešení.95 
 
Na špatný vládní boj se suchem prostřednictvím přehrad a betonu se snaží upozornit 
předseda spolku Přátelé Zdobnického údolí a občanského sdružení Živá voda Jiří Malík. Podle 
něj jsou řešením tisíce drobných opatření v celé ploše povodí, namísto jedné přehrady. Mělo 
by se spíše soustředit na přirozené zadržování vody v krajině, jejíž schopnost a kapacita 
zádrže vody nádrže nesrovnatelně převyšuje. Pouhé napravení zemědělské půdy by mělo 
takový efekt, že by údolí řeky Zdobnice mohlo zůstat zachovalé a příroda nedotčená. 
Obdobný názor zastává i krajinný ekolog a člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Mgr. 
Martin Hanousek: 
 
Zadržet vodu v krajině je potřeba plošně, tedy v celé ploše povodí, nikoliv na jednom místě. To 
znamená věnovat se hospodaření na zemědělské půdě, revitalizaci a restrukturalizaci toků. 
V tomto ohledu neudělalo Ministerstvo zemědělství v povodí Labe vůbec nic.96 
 
Vzhledem k poměrně dobrým geologickým podmínkám a dostatku přírodních zdrojů vody ve 
východních Čechách, kde jsou v současnosti propojeny čtyři velké vodárenské společnosti 
(v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě a Chrudimi), je jedním ze základních opatření proti 
klimatické změně a k zachování dostatku vody rekonstrukce této východočeské soustavy, 
aby voda mohla být přečerpávána více směry, než je tomu doposud. Poté by deficitní oblasti 
mohly být zásobeny z míst, kde je vody dostatek. Investice do převaděče by v první fázi stála 
283 milionů korun, což představuje zhruba 3 % nákladů na výstavbu nádrže Pěčín  
(7-11 miliard korun). Vodohospodáři samozřejmě ví, že přehrada v Pěčíně je nesmyslná a jsou 
zde i levnější opatření, jak dosáhnout dostatku vody. Například rekonstrukce přivaděče 
z Náchoda do Hradce, která by nám umožnila přečerpávat vodu z území, kde je jí dostatek. 
Ministerstvo zemědělství vytváří tlak, že nemáme mluvit do přehrady v Pěčíně, pokud chceme 
peníze na rekonstrukci toho přivaděče.97 
 
Opačného názoru na přehradu je generální ředitel Povodí Labe, Ing. Marián Šebesta:  
 
Východočeská vodárenská soustava umožňuje kombinaci (propojení) zdrojů, nicméně sucha 
v poslední době ukázala zranitelnost a do budoucna bude potřeba přehodnotit dostatečnost 
kapacity zdrojů.98 

                                                 
95 Občanské noviny: Nesmyslná záplava. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 21. V. 2017, 8 minut. 
[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-
noviny/217562248430017-nesmyslna-zaplava/ 
96 Občanské noviny: Nesmyslná záplava. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 21. V. 2017, 8 minut. 
[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-
noviny/217562248430017-nesmyslna-zaplava/ 
97 Nedej se plus. Orlické hory: hráz proti hrázi. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 17. XII. 2017, 18 minut. 
[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ 
98 Nedej se plus. Orlické hory: hráz proti hrázi. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 17. XII. 2017, 18 minut. 
[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ 
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K němu se přidává také ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Ing. 
František Barák:  
 
Každá přehrada, která bude postavena v nejbližších letech v České republice je dobrá 
z hlediska zadržení vody v krajině. Srážky by jinak během několika dnů zmizely z území České 
republiky a ty mohou být využity v budoucnosti v zemědělství, eventuelně i v zásobování 
obyvatel pitnou vodou.99 
 
Z hlediska ochrany přírody je výstavba přehradního díla vždy problematická. Obzvláště 
v tomto případě, jelikož se lokalita nachází v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti a jedná se 
tedy o nejvyšší stupně ochrany, kde je jakákoliv výstavba znemožněna. Navíc je tato oblast 
evropsky významnou lokalitou. Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny, RNDr. František 
Pelc, se v této věci vyjádřil, že v obou případech, jak v zachování přírody, tak ve výstavbě 
přehrady pro účely pitné vody pro aglomeraci Hradecko, jde o veřejný zájem a bude nutné 
porovnat jejich míru. Mimo to bude hrát roli i to, zda je na Hradecku možnost využít jiné 
zdroje pitné vody.100 Prosazovat alternativní možnosti se v rámci EIA hodnocení chystá také 
Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, alespoň podle slov vedoucího oddělení, 
Ing. Davida Rešla.101  
 
Postoj dotčených obcí, stejně jakožto celého Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, 
je k tomuto projektu také negativní a vyzývají ke hledání alternativních řešení. Petr Novotný, 
starosta obce Zdobnice, okomentoval zamýšlenou nádrž těmito slovy: 
 
„Občané obce Zdobnice mají názor takový, že je to věc zbytečná. Nás to omezí, už takhle jsme 
odříznutí od světa, a do toho nám chtějí postavit přehradu, ke které vlastně ani nebudeme 
mít přístup. Já osobně si myslím, že to je velká betonářská lobby...“102 
 
Kvůli přehradě by mělo být přeloženo 15 km zdejších komunikací, vykácelo by se přes 80 ha 
zdravého lesa a další vegetace, a v neposlední řadě by byl změněn i tok řeky Zdobnice pod 
přehradou, kde by měl vzniknout výpustní kanál. Lepší představu o rozměrnosti přehrady 
Pěčín lze získat například srovnáním s hrází Slapské přehrady, kterou by měla přesahovat 

                                                 
99 Nedej se plus. Orlické hory: hráz proti hrázi. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 17. XII. 2017, 18 minut. 
[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/ 
217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ 
100 Nedej se plus. Orlické hory: hráz proti hrázi. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 17. XII. 2017, 18 minut. 
[cit. 2018-02-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ 
101 Občanské noviny: Nesmyslná záplava. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 21. V. 2017, 8 minut. 
[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-
noviny/217562248430017-nesmyslna-zaplava/ 
102 Nedej se plus. Orlické hory: hráz proti hrázi. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 17. XII. 2017, 18 minut. 
[cit. 2018-02-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ 
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šířkou i výškou. Měla by tedy být vyšší než Petřínská rozhledna. A zatopením údolí by vzniklo 
jezero dlouhé 5 km.103 
 
Přehradní nádrže jsou opatřeními, která vždy vzbuzují velké diskuze. Ve východních Čechách 
mají momentálně velké rezervy, co se týče požadavků na vodu. Otázkou je, zda bude 
množství vody dostatečné i v letech následujících, kdy by se měla výrazněji projevit 
klimatická změna. I proto bude přehradní nádrž Pěčín předmětem podrobnějšího šetření 
v praktické části studie. 
 
Vsakovací parkoviště v Blansku 
 
O adaptaci na změnu klimatu a udržitelný způsob hospodaření s vodou má dnes snahu už 
i řada měst a obcí, kterých se problém se suchem a nedostatkem vody více či méně dotýká. 
Obzvláště v místech, které trápí sucho dlouhodoběji je to pro zmírnění následků nezbytné. 
 
Jedním z těchto zodpovědně přistupujících je město Blansko v Jihomoravském kraji.  
U značného množství staveb řeší odvod dešťových vod již ve stádiu projektové dokumentace 
a současně klade důraz na zpomalení odtoku z území zakomponováním vhodných dřevin, 
travních pásů apod. Taková řešení byla uplatněna například u několika rekonstrukcí 
městských parků nebo při regeneraci sídliště Sever. 
 
Vlivem urbanizace stále více dochází ke zvětšování počtu zpevněných ploch, které zhoršují 
odtokové podmínky. Místo vsakování a odpařování dešťová voda stále rychleji a ve větším 
množství odtéká do kanalizací, které jsou jí přetěžovány. Stejně tak nestíhají čistírny 
odpadních vod, ze kterých se nevyčištěná voda dostává zpět do vod povrchových. 
Ovlivněním přirozeného vodního cyklu také dochází k poklesu hladiny lokální podzemní vody. 
Změna odtokových podmínek je problémem aglomerací, kde je na úkor nepropustných ploch 
málo zeleně schopné zadržovat vodu.104 Zejména velké plochy jako jsou betonová či 
asfaltová parkoviště je proto příhodné redukovat nebo je nějakým způsobem pro průnik 
vody uzpůsobit. Město Blansko řeší odvod srážkových vod vsakovacími parkovišti, a to hned 

                                                 
103 Nedej se plus. Orlické hory: hráz proti hrázi. Praha: Česká televize; ČT 2, vysíláno dne 17. XII. 2017, 18 minut. 
[cit. 2018-02-17]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/ 
104 Jaká je současná situace hospodaření s dešťovou vodou v České republice? Hospodaření s dešťovými vodami 
v krajině a zastavěných oblastech. [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: http://www.pocitamesvodou.cz/otazky-a-
odpovedi/jaka-je-soucasna-situace-hospodareni-s-destovou-vodou-hdv-v-cr/ 
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na třech místech 

(  
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Příloha). 
 
Parkové parkoviště na ulici Dvorská 
 
Parkoviště vedle městského hřbitova vzniklo nově. Do té doby auta parkovala za hřbitovní 
zdí na ploše zdevastované vyježděnými kolejemi. Zničený terén se město Blansko rozhodlo 
nahradit důstojným parkováním pro návštěvníky hřbitova i obyvatele nedalekého sídliště, 
které by umožňovalo zásak srážkové vody. Parkovací místa jsou koncipována ve vějířovitém 
stylu s kamenitým „ostrovem“ uprostřed parkoviště, ve kterém se tyčí kompaktní řada 
habrů. Účelem stromů a kamenného zásypu je kromě přispění k parkovému charakteru také 
zachytávání části srážkové vody odtékající z povrchu asfaltové cesty. V jižní části parkoviště 
je dešťová voda odváděna skrz obrubník disponujícím centimetrovými škvírami, za kterým se 
následně zasakuje do štěrkového pásu. Parkoviště je funkční od roku 2009 a jeho realizace 
vyšla na částku okolo 6,5 milionu korun.105 

                                                 
105 Eva Wagnerová: Parkování, dešťová voda a příklad dobré praxe z Blanska. Hospodaření s dešťovými vodami 
v krajině a zastavěných oblastech. [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: http://www.pocitamesvodou.cz/eva-
wagnerova-parkovani-destova-voda-a-priklad-dobre-praxe-z-blanska/ 
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Obrázek: Parkové parkoviště u hřbitova.106 
 

 
 
Parkoviště na ulici Edvarda Beneše 
 
Parkoviště u vlakového nádraží si žádalo přestavbu již delší dobu. Z důvodu množství 
dojíždějících za prací a návštěvníků města, kvůli kterým je nádraží s parkovištěm 
frekventovaným místem, bylo potřeba zvýšit kapacitu parkovacích míst, a také zlepšit 
přehlednost a přístupnost. Na základě hydrogeologického posouzení bylo rozhodnuto  
o odvodu srážkových vod, který je řešen z 80 % vsakem. K realizaci došlo v roce 2014 a cena 
se pohybovala okolo 16,5 milionu korun.107 
 
Obrázek: Parkoviště u nádraží.108 
 

 

                                                 
106 Parkové parkoviště Dvorská. Blansko.cz. [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: 
https://www.blansko.cz/clanky/2008/03/parkove-parkoviste-dvorska-2008 
107 Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou. Hospodaření s dešťovými vodami v krajině  
a zastavěných oblastech. [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: http://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/#main-
content 
108 Velké parkoviště u hlavního vlakového nádraží už mohou řidiči využívat. Blansko.cz. [cit. 2018-02-06]. 
Dostupné z: https://www.blansko.cz/clanky/2014/10/velke-parkoviste-u-hlavniho-vlakoveho-nadrazi-uz-
mohou-ridici-vyuzivat 
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Parkoviště na ulici Zahradní 
 
Nová parkovací místa byla v Blansku potřeba také u nemocnice. Po letech odhodlávání byla 
v roce 2016 realizace potřebného parkoviště konečně provedena a pro návštěvníky 
zdravotnického zařízení tak vzniklo 138 nových parkovacích míst. Parkoviště je umístěno nad 
nemocnicí ve svažitém terénu a jeho součástí jsou i zastřešené parkovací boxy. Komunikace 
v prostoru parkoviště jsou z asfaltobetonové či betonové dlažby, parkovací místa tvoří 
betonová distanční dlažba. Plochy jsou ale odvodněné.109 V rámci stavby parkoviště nad 
nemocnicí se řešil odvod srážkových vod ze 70 % vsakem se specializovanou látkou na záchyt 
ropných látek a 30 % přímým odtokem, včetně 10 m3 akumulace. Navíc byla v okolním 
prostředí vysazena vegetace v podobě stromů. Celkové náklady činily 18,9 milionu korun, 
k čemuž čtyřmi miliony přispěl Jihomoravský kraj. 
 
Obrázek: Parkoviště u nemocnice.110 
 

 
 
Během sedmi let vyrostla v Blansku tři moderní parkoviště, která berou ohled na životní 
prostředí. Jejich celková cena se pohybovala v několika desítkách milionů korun. Je to 
názorný příklad, jak je možné vodě pomoci na úrovni města. 
 
Obcí a měst, které mají se suchem problémy, je samozřejmě více. Často si nechávají 
zpracovat studii odtokových poměrů a v souladu s touto studií se snaží regulovat územní 
rozvoj. Snaha se o udržitelný způsob hospodaření s vodami tedy z jejich strany je, ovšem 
s aplikacemi to mnohdy poněkud vázne. Pokud už zde je nějaký záměr, realizace ztroskotává 
na nedostatku financí. K přírodě šetrná opatření jsou o něco nákladnější než klasická řešení, 
                                                 
109 Nové parkoviště u nemocnice už jede v ostrém provozu. Zatím zdarma. Blansko.cz. [cit. 2018-02-06].  
Dostupné z: https://www.blansko.cz/clanky/2016/09/nove-parkoviste-u-nemocnice-uz-jede-v-ostrem-provozu-
zatim-zdarma 
110 Nové parkoviště u nemocnice už jede v ostrém provozu. Zatím zdarma. Blansko.cz. [cit. 2018-02-06]. 
Dostupné z: https://www.blansko.cz/clanky/2016/09/nove-parkoviste-u-nemocnice-uz-jede-v-ostrem-provozu-
zatim-zdarma 
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a přestože k nim města přihlíží a vedou investory k těmto aktivitám, ne vždy se to setká 
s kladným výsledkem. Města sama nemají dostatek finančních prostředků, aby toto o vlastní 
vůli upřednostňovala. Pokud je možné na nějaký projekt získat dotaci, jako tomu bylo 
například v případě blanského parkoviště u nemocnice, kde se na dofinancování podílel 
Jihomoravský kraj, má tento projekt daleko větší naději na úspěch. 
 
Budova Delta v Praze 
 
Další možností, jak optimálně zacházet s dešťovou vodou a zvyšovat podíl ploch zeleně 
v zastavěném území je tzv. krajinářská architektura. Kromě rozsáhlých nepropustných ploch 
jako jsou parkoviště se totiž voda nemá kde vsáknout ani u běžných kancelářských komplexů, 
kterých je ve větších městech spousta. Nejen rozsáhlé budovy, ale i četné množství okolních 
komunikací pro dojíždějící pracovníky působí na vodní režim nepříznivě. A právě výjimkou 
takového kancelářského objektu je budova Delta s o několik desítek metrů vzdáleným 
parkem v pražské Michli. 
 
Administrativní budova Delta byla postavena v roce 2015. Stavba byla navržena a realizována 
developerskou společností Passerinvest group, která se snaží o maximální ohleduplnost vůči 
životnímu prostředí. Za objekt utratila zhruba 1,3 miliardy korun. Střecha budovy, na které se 
nachází přístupná terasa, je z jedné třetiny pokryta zelení. Tu tvoří převážně keře, které jsou 
na zadržování dešťové vody vhodné, a zároveň přispívají k příjemnému prostředí pro trávení 
času. Voda, kterou nezachytí rostliny, je ze střechy svedena potrubím do jedné z retenčních 
nádrží, tvořené přírodními prvky včetně vysypaných valounů. Naplní-li se nádrž na úroveň 
přepadu hráze, odtéká přírodním korytem do druhé nádrže, která je taktéž vysypána valouny 
a vystavěna do podoby říční delty. Celý tento vodní prvek působí velmi příjemným 
estetickým dojmem, ale především umožňuje odpařování zadržované vody do okolí, což 
podporuje vodní režim krajiny. Při větším množství srážek je voda z nádrže jen velmi pomalu 
upouštěna na napojenou kanalizaci, což by mělo zamezit jejímu zatížení. Za hospodaření 
s dešťovou vodou, jakožto jedno z opatření na podporu udržitelnosti, si budova Delta 
zasloužila certifikát udržitelnosti BREEAM111 na úrovni Very Good.112 
 

                                                 
111 Certifikát BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – jeden ze 
systémů hodnocení budov z hlediska jejich vlivu na životní prostředí 
112 Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou. Hospodaření s dešťovými vodami v krajině  
a zastavěných oblastech. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: http://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/#main-
content 
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Obrázek: Říční koryto budovy Delta.113  
 

 
 
Předpokládá se, že pro obyvatelnost velkých měst bude zeleň v budoucnu klíčová. 
V zastavěném prostředí se daleko více akumuluje teplo a rozdíl oproti okolní krajině může 
být až několik stupňů. Tento vliv zástavby na vyšší klima se odborně nazývá „efekt městského 
tepelného ostrova“. A právě rostliny mohou tento efekt zmírňovat. Například přírodovědec 
docent Jan Pokorný tvrdí, že strom s průměrem koruny 5 m má průměrný chladící výkon 
několikanásobně vyšší než některá klimatizační zařízení. Kromě toho rostliny také přispívají 
k lepší kvalitě vzduchu a snižování prašnosti. Zvýšení podílu zelených ploch by tedy mohlo 
být řešením. K tomu ale rostliny potřebují dostatek vody, bez níž by to moc dlouho 
nefungovalo. Proto je zásadní vytvořit podmínky pro zachycení a udržení dešťové vody přímo 
v místě dopadu, což je pro zásobení rostlin z hlediska šetrnosti k přírodě nejvhodnějším 
řešením. A to je také podstatou zelené a modré infrastruktury114. Jejich vzájemným 
propojením lze docílit nejefektivnější funkčnosti. Důležitý je proto systematický přístup a 
zavádění pod dohledem odborníků z oboru krajinářské architektury a vodohospodářství. 
Negativem může být náročnost na realizaci a údržbu, což někdy vyžaduje nemalé finanční 
náklady. Ovšem v konečném důsledku se zeleň v ulicích přehřátých měst vyplatí.115 
 

                                                 
113 Budova DELTA. BB Centrum. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: 
http://www.bbcentrum.cz/cz/k-pronajmu/budova-delta 
114 zelená a modrá infrastruktura – prvky vegetace a vodních ploch na objektech či v jejich prostorech 
115 Hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářské architektury. Hospodaření s dešťovou vodou.  
[cit. 2018-02-10]. Dostupné z: 
http://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-z-pohledu-krajinarske-architektury/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Ondřej Damborský, Aktuální opatření proti "suchu" v České republice (2019_C_01) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

48 

Obrázek: Střešní terasa budovy Delta.116 
 

 
 
Budova Delta je jedním z mnoha příkladů krajinářské architektury, která mohou městům 
v adaptaci na změnu klimatu pomoci. Je v jejich zájmu, aby se občané i v letních horkých 
dnech cítili dobře, a proto by měla jít aplikací těchto opatření obyvatelům a vlastníkům 
nemovitostí příkladem. V některých větších městech okolních států můžeme narazit na úřady 
pokryté zelenými střechami či vertikální zelení na fasádách budov. U nás zatím takových 
objektů, jejichž součástí by byly prvky šetrně hospodařící s vodou, ve vlastnictví měst mnoho 
není a vlastníky jsou tak většinou pouze soukromé společnosti. Doufejme, že si i veřejný 
sektor potenciál krajinářských úprav uvědomí a podobných projektů bude do budoucna 
přibývat. 
 
Využívání vody v domácnostech 
 
Šetrné nakládání s odpadními a dešťovými vodami nabývá v poslední době na významu. Jak 
bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, stále větší potřebu šetřit s vodou si začíná 
uvědomovat i stát a prostřednictvím různých programů udržitelné hospodaření s vodou 
podporuje. Dosud se opětovné využívání dešťových a šedých117 vod týkalo především větších 
budov či komplexů, jako jsou hotely, sportovní areály, wellness centra apod., ale s rozvojem 
technologií a dostupnější cenou se čím dál více začínají rozmáhat i v domácnostech 
a bytových domech. Jedním z důvodů jsou výrazné úspory nákladů na stočné. Snadno 
upravitelná šedá voda se dá totiž znovu využít jako provozní na splachování toalet, praní či 
zalévání. Díky tomu se investice do čističky odpadních vod vyplatí.118 

                                                 
116 Budova DELTA. BB Centrum. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: 
http://www.bbcentrum.cz/cz/k-pronajmu/budova-delta 
117 Šedá voda: splašková odpadní voda neobsahující fekálie a moč, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů 
apod. 
118 Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich. ASIO. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: 
http://www.asio.cz/cz/153.cisteni-sedych-vod-a-moznost-vyuziti-energie-z-nich 
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Voda proudící do domácností vodovodním potrubím je kvalitní pitná. Ne všechnu ale nutně 
v takové kvalitě potřebujeme. Pitná voda je nezbytná na činnosti, při kterých s ní přijdeme 
osobně do styku – osobní hygiena, pití, mytí nádobí, vaření. V ostatních případech, jako je 
praní, splachování, úklid, zalévání apod., lze využít vodu srážkovou (či šedou). Lze jí nahradit 
až polovinu průměrné spotřeby vody na jednoho obyvatele (více než 100 l/den).119 Navíc je 
zdarma, a ještě ušetří peníze za vodné. 
 
Obrázek: Nahraditelnost pitné vody u činností v domácnosti.120 
 

 
 
Nejvíce vody je spotřebováváno v koupelně. Téměř polovina je využita na osobní hygienu. 
Koupání, sprchování či splachování toalety tvoří největší procento, přičemž právě 
u splachování WC není pitná voda potřeba. Starší sprchy, toalety i pračky spotřebují větší 
množství vody a jejich obměnou lze spotřebu podstatně snížit. V kuchyni je nejvíce vody 
využito na mytí nádobí. Průměrné množství je 5 litrů vody za minutu, ale například při plném 
proudu může vytéct až 1 litr za 3 vteřiny! Mytí pod tekoucí vodou si tedy vyžádá velké 
množství vody a jako úsporné řešení se nabízí myčka na nádobí, která si vystačí s o čtvrtinou 
méně vody.121 
 

                                                 
119 Proč si pořídit nádrž na dešťovou vodu a jak vybrat tu správnou. TZB-info. [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: 
http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/15730-proc-si-poridit-nadrz-na-destovou-vodu-a-jak-vybrat-tu-spravnou 
120 Proč si pořídit nádrž na dešťovou vodu a jak vybrat tu správnou. TZB-info. [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: 
http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/15730-proc-si-poridit-nadrz-na-destovou-vodu-a-jak-vybrat-tu-spravnou 
121 Spotřeba vody v domácnosti + Tipy, jak šetřit. Cenyenergie.cz. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: 
https://www.cenyenergie.cz/spotreba-vody-v-domacnosti-tipy-jak-setrit/#/promo-ele 
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Obrázek/Tabulka: Odhadovaná spotřeba vody v domácnosti.122  
 

 
 
Kromě dešťových vod nebo opětovného využívání přečištěných šedých vod na některé 
činnosti, lze šetřit s pitnou vodu v domácnosti několika jednoduchými způsoby:  
 
Na spotřebu vody nejnáročnější mytí aut je lepší nechat umýt v automyčce, kde použitou 
vodu recyklují. Sprchováním lze nahradit koupání (každodenní pětiminutová sprcha ve 
srovnání s napouštěním vany ušetří až 400 litrů za týden). K šetření ve sprše přispívají také 
pákové baterie nebo úsporné sprchové hlavice. Pokud pračka či myčka nedisponuje funkcí 
úsporného programu, který automaticky zvolí množství vody podle naplnění, zapnutím při 
neúplném naplnění dochází ke zbytečnému plýtvání. Před mytím v myčce se vyplatí 
oplachovat zbytky z talíře, aby nebylo potřeba volit program s předmýváním. Při klasickém 
mytí nádobí je výhodnější umývat v napuštěném dřezu než pod tekoucí vodou. Nechávat téct 
vodu bychom neměli ani při pouhém mytí rukou během mydlení nebo při čištění zubů. 
Ačkoliv se to nemusí zdát jako významné, i netěsnící kohoutky mohou výrazně přispívat 
k mrhání vodou. Proto přichází v úvahu jejich pravidelná kontrola, případně výměna těsnění. 

                                                 
122 Spotřeba vody v domácnosti + Tipy, jak šetřit. Cenyenergie.cz. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: 
https://www.cenyenergie.cz/spotreba-vody-v-domacnosti-tipy-jak-setrit/#/promo-ele 
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V neposlední řadě se vyplatí investovat do automatického WC stopu nebo nádržky s dvojitým 
či trojitým splachováním.123 
 
Hospodaření s vodou v domácnostech má, vzhledem k jejich množství, nezanedbatelný vliv 
na celkovou spotřebu vody. Z výše uvedeného vyplývá, že i tady lze řadou způsobů vodou 
šetřit. Stačí jednoduchá opatření pro neplýtvání vodou, v lepším případě i využívání vody 
srážkové či recyklované. Obzvláště v období sucha to může významně přispívat k řešení 
problémů s nedostatkem vody. 
 

                                                 
123 Spotřeba vody v domácnosti + Tipy, jak šetřit. Cenyenergie.cz. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: 
https://www.cenyenergie.cz/spotreba-vody-v-domacnosti-tipy-jak-setrit/#/promo-ele 
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Praktický průzkum vybraných opatření 
 
Tato praktická část studie prezentuje kvalitativním přístupem zjištěné podrobnosti vztahující 
se ke dvěma zvoleným opatřením z předchozí kapitoly. Průzkum se z důvodu verifikace 
stanovených hypotéz pojí primárně k přehradní nádrži Pěčín, a k tomu je doplňkově, jako 
protipól opatření na té nejnižší úrovni, prozkoumáno hledisko šetrného hospodaření s vodou 
v rámci rodinného domu Houserkových.  
 
Šetření plánované výstavby přehradní nádrže Pěčín 
 
Pro bližší zdůvodnění postoje a argumentů proti výstavbě přehradní nádrže Pěčín byl zvolen 
nestandardizovaný rozhovor s krajinným ekologem a členem zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, Mgr. Martinem Hanouskem, který proti vybudování přehrady 
dlouhodobě vystupuje a má za sebou silnou podporu nejen tamních obyvatel, ale i mnoha 
zainteresovaných ekologů a hydrologů.  
 
V návaznosti na to byla nabídnuta možnost vyjádřit se k věci také státnímu podniku Povodí 
Labe, který plní úkoly spojené s přípravou tohoto záměru. Příležitost přijal a za Povodí Labe 
na dotazy odpovídal Ing. Luděk Rederer, vedoucí referátu kvality vody v nádržích. 
 
Níže jsou uvedeny nejdůležitější postřehy z obou rozhovorů: 
 
Postřehy Mgr. Martina Hanouska (22. únor 2018, Krajský úřad Královéhradeckého kraje) 
 
Zabezpečení vody pro obyvatelstvo je důležitá věc, které ale bohužel není věnována patřičná 
pozornost. Obzvláště to platí u přírodních vodních zdrojů. Z bezpečnostního hlediska je 
žádoucí neorientovat se pouze na jeden zdroj, ale diverzifikovat riziko nedostatku vody do co 
nejvíce stálých zdrojů. A v tomto má oblast Hradecka velkou výhodu díky Vodárenské 
soustavě východní Čechy, kde jsou propojeny 4 velké společnosti, umožňující přečerpávání 
vody mezi sebou. 
 
„Tohle nám dává poměrně velkou odolnost vůči suchu. Kdyby tomu tak nebylo a jeden zdroj 
by vypadl ze hry, tak by na něj napojení odběratelé byli bez vody.“ 
 
Ovšem tato vodárenská soustava v některých místech „dosluhuje“, proto je jedním ze 
základních opatření její rekonstrukce. To je podle pana Hanouska momentálně největší 
priorita. Po rekonstrukci by bylo možné přečerpávat vodu oběma směry. Navíc by toto 
opatření vyšlo na pouhé jednotky procent ceny přehradní nádrže Pěčín. 
 
„Jedna z nevýhod přehrady Pěčín je ta, že je položený mimo vodárenskou soustavu. Aby se do 
té soustavy zapojil, musel by se realizovat kompletně nový 95-135 km dlouhý přivaděč. Další 
věcí je to, zda vůbec přehradu potřebujeme. Naše zdroje vody mají dostatečné rezervy díky 
velmi dobrým geologickým podmínkám oproti jiným místům v České republice. Daleko 
důležitější je pečovat o stávající zdroje, jejichž ochrana je v katastrofálním stavu.“ 
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Ochranná pásma vodních zdrojů nejsou v současnosti dostatečně chráněna. Podmínky 
ochrany jsou často zastaralé a nepoužitelné. Například vyhláška stanovující podmínky 
ochrany prameniště Mokré pochází z roku 1977, dlouhou dobu nebyla k nalezení a nikdo s ní 
tedy ani nemohl pracovat. 
 
„Problémem je špatně postavená a nefungující legislativa, takže dochází k tomu, že se 
v ochranném pásmu staví průmyslová zóna nebo je tam stará ekologická zátěž. Kromě 
neaktuálních či absentujících vyhlášek jsou zde dále Chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV), vyhlášené někdy v roce 1981, taktéž v současné době nepoužitelné... Ochrana 
vodních zdrojů je základní východisko. Pokud budou tyto zdroje více chráněny, tak není žádná 
přehrada potřeba, o tom jsem přesvědčený.“ 
 
Proto by se tedy měly přenastavit podmínky ochrany současných zdrojů, k čemuž 
koneckonců při zhodnocování legislativních opatření dospěla i tematická pracovní skupina 
SUCHO.  
 
Ohledně toho, zda budou stávající zdroje vody dostatečné i v budoucnu je pohled pana 
Hanouska takový, že k jejich omezení dojde přibližně o 15 %, což bude mít vliv především na 
povrchové zdroje. Naopak podzemní voda je vůči suchu velmi odolná a ve většině případů 
pro získávání pitné vody zásadní. Její zásoby jsou ve východních Čechách díky Vysokomýtské 
synklinále a Polické pánvi opravdu bohaté. Navíc přehrady budou mít v tomto směru při 
klimatické změně jednu velkou nevýhodu – voda v nich se bude při vyšších teplotách kazit. 
 
„Přehrada je větší riziko než podzemní voda. Kdyby například došlo k havárii s nějakou 
chemickou látkou, trvalo by desítky let, než by se dostala do podzemní vody. To je dostatek 
času se s tím vypořádat. Kdežto v případě kontaminace povrchové vody, například řeky 
Orlice, bychom byli v Hradci za hodinu vyřízení. V případě dobré péče o podzemní zdroje vody 
a jejich ochranná pásma je tento zdroj daleko bezpečnější.“ 
 
Zde se k posílení ochrany nabízí další opatření – monitorovací vrty do geologických struktur, 
díky nimž by bylo možné únik zavčasu podchytit. Mimo to by bylo dobré stanovit pravidla 
pro případ nedostatku vody. V případě deficitu by se postupně omezilo čerpání vody pro 
jednotlivé subjekty, jako například využití vody v průmyslu, zákaz napouštění bazénů či 
zavlažování trávníků apod.  
 
„Navíc když bude nedostatek vody, tak ta voda bude dražší. Když bude dražší voda, tak si 
budeme moct dovolit intenzivnější technologie na její úpravu. Tím získáme více zdrojů.  
S tímto studie proveditelnosti k Pěčínu vůbec nepočítá. Čísla tam jsou záměrně 
zmanipulovaná.“ 
 
Studie proveditelnosti i předprojektová příprava k Pěčínu jsou podle něj udělány tak, aby 
byla přehrada za každou cenu prosazena. U analýzy potřeb vody a vodních zdrojů se uvádí 
hodnoty zcela odlišné, než je tomu ve skutečnosti. 
 
„Buď je to totální diletantství nebo záměr. Byl jsem na projednání studie proveditelnosti, 
tvrdě jsem tam vystupoval proti některým úvahám s čísly... Jediným zdůvodněním byla mapa 
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dobrého stavu vodních útvarů (vzniká sloučením dobrého morfologického a chemického 
stavu toků), což je ale nesmyslná úvaha – při výběru vhodného místa by kritériem měl být 
pouze dobrý chemický stav. Přece nebudete umisťovat přehradu někam, kde je to přírodně 
zachovalé.“  
 
Vypracování studie řešící uskutečnitelnost a potřebnost přehrady Pěčín, bylo státem zadáno 
společnosti Sweco Hydroprojekt, která je jednou z největších projekčních firem těchto 
technických opatření. Motivovanost další zakázkou je v tomto případě více než zjevná. Ta 
samá firma navíc vyhrála i návaznou část – předprojektovou přípravu, za kterou firma 
obdržela 5,25 milionu korun. 
 
„Jedná se tu o obrovský střet zájmů a lokalita Pěčín má pro ně výhodu v tom, že je to území 
málo obydlené. Byl tu tedy předpoklad, že to nikomu nebude vadit.“ 
 
Přesto je ale přesvědčený, že přehrada je v tomto místě nerealizovatelná. Je tu totiž řada 
překážek. V první řadě Rámcová směrnice o vodách, jejímž smyslem je zabránit zhoršování 
stavu vod. Přehrada by toto velmi nepříznivě ovlivnila a byla by tedy potřeba výjimka z této 
směrnice. Dále legislativa na ochranu některých zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 
Nejenže je místo Chráněnou krajinnou oblastí, ale navíc je to evropsky významná lokalita 
(ještě k tomu s prioritními stanovišti, což je nejpřísnější evropská ochrana) která by byla 
přehradou zničena. Proto by pro realizaci přehrady muselo dojít ke zrušení tohoto druhu 
ochrany, o čemž by rozhodovala Evropská komise. Takové rozhodnutí je velmi 
nepravděpodobné, jelikož by bylo nutné prokázat, že neexistují jiné varianty získání vody,  
a těch je v tomto případě hned několik. Je tedy jen otázkou času, kdy se tento projekt zastaví 
a jaké množství prostředků se za další projektování do té doby vynaloží. 
 
„Mě na tom nejvíc štve, že ztrácíme čas a energii, kterou potřebujeme věnovat ochraně 
vodních zdrojů. Místo toho se tu 2-3 roky bavíme o nesmyslném projektu.“ 
 
Předpojatý vůči všem přehradám ale pan Hanousek není. Pouze je potřeba zvolit oblast, kde 
je to nezbytně nutné (předpokladem je nedostatečnost jiných řešení) a patřičné místo. 
 
„Já nejsem proti přehradám, že by byly nerealizovatelné nikde. Ta snaha při vzniku generelu 
nebyla špatná, ale ne v cenném území. Mělo by se najít jiné, vhodné místo. Například 
v zemědělské krajině, kde jsou zničené toky, tam je to akceptovatelné.“ 
 
V roce 2011 domluvou přijatý generel lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) je 
dokumentem, stanovujícím soubor vhodných míst, kde by mohlo dojít k případné realizaci 
přehrad za 50–100 let, za předpokladu, že budou vyčerpány možnosti ostatních adaptačních 
opatření a dopady klimatické změny nebudou řešitelné jinými prostředky pro jejich 
neproveditelnost nebo náklady. 
 
„Za 5 let od vzniku toho generelu se začala připravovat přehrada Pěčín, takže to je první věc, 
která byla porušena. Kdybychom to jako ochránci byli bývali věděli, tak bychom vůbec 
nesouhlasili s tím, že má nějaký takový generel vzniknout. To je z hlediska Ministerstva 
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zemědělství podraz. Navíc v tom generelu je krásně popsaný postup, co vše má být 
vyčerpané, když bychom přemýšleli o tom, že se má stavět přehrada.“ 
 
Argumenty pro výstavbu přehrady Pěčín jsou slabé. Je zde řada dalších možností a především 
jiných, prioritních problémů ohledně vody. S přehradou nesouhlasí ekologové, hydro-
geologové, údajně i tamní vodohospodáři (Vodovody a kanalizace) ji odmítají. 
 
„Tam je ten vývoj postojů zvláštní. Nejdřív byli proti, říkali, že je přehrada absolutní nesmysl, 
že potřebují zrekonstruovat ten převaděč východočeské soustavy. Poté je Ministerstvo 
zemědělství začalo vydírat, že když budou mluvit proti přehradě, tak nedostanou peníze na 
převaděč. Proto nastal obrat o 180 stupňů.“  
 
Státní boj proti suchu proto vnímá jako vedený ne úplně šťastně. Aby tomu bylo jinak, musí 
dojít ke generační obměně. Teprve poté bude možný posun od současné „totální 
betonařiny“ k alespoň připuštění diskuse o alternativách. Problém zároveň vidí v rozložení 
gesce vodního hospodářství mezi více ministerstev, především Ministerstvo zemědělství  
a Ministerstvo životního prostředí. 
 
„Doufám, že se dožijeme situace, kdy tu nebudeme mít nesmyslně rozbitou gesci vodního 
hospodářství mezi více ministerstev. Celá ta gesce (správa vodních toků) by měla patřit pod 
Ministerstvo životního prostředí jako je tomu například v Bavorsku. Ty dvě ministerstva jdou 
proti sobě a nikam to nevede, je to vyhazování peněz. Jedno ministerstvo dělá akce na 
opevňování toků, druhé je chce revitalizovat, a paradoxně se potkávají ve stejném území... 
Jestli chceme fungovat jako moderní evropský stát, tak je toto potřeba odstranit. Není 
možné, aby Ministerstvo životního prostředí zodpovídalo na Evropě za stav vodních útvarů, 
ale nemělo pod sebou státní podniky Povodí.“  
 
Velkou roli v tomto celém dění bude hrát veřejnost. Je potřeba, aby veřejnost měla přístup 
k informacím a byla přítomna na různých projednáváních. Důležitá je proto aktivita občanů, 
spolků atd. V opačném případě se budou tyto nepotřebné projekty realizovat. 
 
„Žijeme v době obrovského tlaku na omezování účasti veřejnosti v těchto řízeních. Pro 
existenci zdravé demokratické společnosti je to ale zásadní věc ke kontrole politiků, a to 
říkám jako uvolněný zastupitel, a hospodaření státu.“ 
 
Shrnutí 
 
Z uskutečněného rozhovoru vyplývá, že oblast východních Čech má bohaté zásoby vodních 
zdrojů, které budou dostatečné i do budoucna. Důležitý faktor v tom ale bude hrát péče  
o tyto zdroje, která je dosud v nevyhovujícím stavu. Dále bude nevyhnutelná rekonstrukce 
východočeské vodárenské soustavy, která zajišťuje dostatečné množství vody ve většině 
tohoto území, a to i pro případ sucha. To jsou prioritní problémy řešící sucho a nedostatek 
vody, a výstavba přehrady Pěčín tedy není v tomto místě nutná. Výhodou zaměření se na 
tyto „drobnější“ opatření je bezesporu nízká nákladovost, přijatelnější realizovatelnost 
a nulové negativní dopady na přírodní prostředí. 
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Postřehy Ing. Luďka Rederera (12. březen 2018, Povodí Labe, s. p., Hradec Králové) 
 
Povodí Labe vnímá zavrhování případné výstavby vodní nádrže Pěčín jako nerozvážné. 
S ohledem na prognózy klimatické změny, které již v současnosti vlivem vzestupu teplot 
způsobují na některých místech deficit vody, by se podle nich dnes přehrada Pěčín jako 
možná alternativa pro dostatečné zásoby vody v budoucnu neměla vyloučit.  
 
Postoj a některé výroky krajského zastupitele Hanouska jsou podle pana Rederera 
formovány mimo jiné také pozicí politika, který má vůči vodnímu dílu Pěčín výhrady jako 
součást volebního programu. Tím však nezpochybňuje některé jeho názory, pouze se tím 
snaží vysvětlit si označení Povodí Labe za „betonovou lobby“. 
 
„Nejsme vyhranění zastánci nádrží za každou cenu. Bohužel, někdy jsme do této role stavěni. 
Ale i kdyby se Pěčín nepostavil, my jako správa povodí budeme existovat dále. Nejsme na tom 
existenčně nijak závislí, je to spíše otázka koncepce...“ 
 
Z hlediska zásahu do přírody uznává, že vodní dílo takových měřítek by skutečně nějakým 
způsobem krajinu ovlivnilo, stejně jako tomu bývá u jakékoliv jiné větší stavby (dálnice, 
spalovna, ...). Bude proto potřeba řádné odůvodnění.  
 
„S panem Hanouskem souhlasím, že pokud by se Pěčín měl realizovat, tak by měly být 
zváženy všechny důvody, a začít stavět by se mělo v okamžiku, kdy to bude opravdu potřeba. 
V čem se lišíme je názor na to, jak se k Pěčínu stavět. Aktivisti zastřešovaní politikem 
Hanouskem, jsou apriori zásadně proti a nepřipouštějí žádnou argumentaci pro výstavbu.“ 
 
Tvrzení, že údolí Zdobnice by výstavbou přehrady bylo doslova zdevastováno, jak zelení 
aktivisté tvrdí a jak se píše v médiích, je podle pana Rederera přehnané.  
 
„Uvažovaná délka vzdutí je zhruba 4 km, čímž by se dílo dotklo pouze části údolí Zdobnice... 
Příroda s údolím je tam opravdu pěkná a říčka čistá, ale to bohužel většinou bývají právě ta 
nejideálnější místa pro zajištění pitné vody. Mělo by se uvažovat v širším slova smyslu... Vždy 
se něco takového najde, ale je potřeba se na to dívat více s nadhledem.“ 
 
Samozřejmě se předpokládá, že za změněnou část krajiny vodním dílem by došlo k nějaké 
kompenzaci. Například by se mohla finančně posílit jiná část Orlických hor, která je ve 
špatném stavu. Problém je však v tom, že zelení aktivisté nejsou moc ochotní k jednání. To 
celou situaci komplikuje. 
 
Plocha zátopy náleží k území 3 horských obcí – Rokytnice v Orlických horách, Zdobnice  
a Liberk. Přehrada by více či méně ovlivnila životy některých jejich obyvatel. Většina objektů 
v místě je rekreačních, jeden objekt je obývaný stále. V ploše zátopy se nachází také 
komunikace. S jejím nahrazením, stejně jako s finančním odškodněním dotčených, se 
samozřejmě počítá. Opět ale i zde je problém v komunikaci. 
 
„Velké stavby se vždy nějakým způsobem dotknou lidí. Je to nepříjemnost s tím spojená. Obce 
se k tomu staví zády, přitom jsou v situaci, kdy by si mohly klást požadavky...“ 
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Názory lidí jsou různé. Obyvatele větších měst ve východních Čechách aktuálně problém 
s nedostatkem vody netrápí. Dobře postavená Vodárenská soustava východní Čechy 
umožňuje přesun vody podle potřeby a zatím jim tedy voda z kohoutků teče.  
 
„Když tu například v roce 2015 bylo velké sucho, víceméně to spotřebitelé ani nepoznali. Tím 
pádem je ten názor na nedostatek vody indiferentní a lidé vůbec nepociťují potřebu stavět 
přehradu.“  
 
S ochranou před suchem je to náročnější než u povodní. Povodeň jednou za čas přijde, 
nadělá lidem v okolí toku škody a ti jí propříště budou chtít zabránit. U sucha je ale nástup 
pozvolný, a co především, dotkne se všech. V situaci, kdy by najednou byly postiženy tisíce 
lidí, by to byl velký problém. Přehrada je tedy podle slov pana Rederera strategický záměr, 
aby takováto situace nenastala. 
 
„Naše filozofie jako správců povodí není taková, že by se tu příští rok začalo stavět, ale pro 
případ naplnění prognóz, a ony se skutečně naplňují, bohužel, by se mělo připravit na to, že 
teploty budou vzrůstat a té vody tu může být méně. Máme tu k dispozici asi 3 studie, že zde 
kolem roku 2040-50 skutečně mohou nastat problémy s nedostatkem vody. A pro tento 
případ bychom byli rádi, aby aspoň bylo nasměrováno myšlení, že tady ta možnost v lokalitě 
se skutečně dobrou vodou je.“ 
 
Spíše jde tedy o to, připravit zdejší obyvatelstvo na situaci, kdy by se začal naplňovat 
negativní scénář a lidé by byli vyrovnaní s tím, že tu bude stát přehrada. Pro nikoho není 
příjemné žít v nejistotě. Z toho důvodu se možnost výstavby řeší již dnes. 
 
K bohatým zdrojům podpovrchové vody poznamenává, že zásoby tu nejspíš velké jsou, ale 
narozdíl od povrchové vody je obtížné je přesně kvantifikovat.  
 
„V řece Zdobnici díky limnigrafu víme, kolik vody tam může téct (známe historické řady  
i budoucí prognózy), a jakým způsobem by se přehrada plnila. U té podzemní vody se to 
množství zjišťuje velice obtížně. Dělá se to na základě vrtů, někde hodně hlubokých, je to 
hodně drahé a vždy je tam nějaká vysoká nejistota. V souvislosti se suchem se tyto zdroje 
začaly bilancovat a najednou se bilanční odhady hydrogeologů navzájem liší. Že jsou ty 
zásoby obrovské, to se poslouchá pěkně, ale když už mají napsat konkrétní číslo, tak se jistí. 
Voda tam určitě v nemalém množství je, ale kolik, tam už se názory liší.“ 
 
Další věcí je také to, že podzemní vody jsou velmi vzácné. Vytvářely se tisíce let a nelze je 
obnovit. Jsou tak zásadními zásobami, které by měly být využity až v tom nejkrajnějším 
případě. Čerpáním pouze těchto zdrojů v případech nedostatku vody bychom se o ně do 
budoucna připravili, a přišli tak o to nejcennější. Přehrada by umožnila zdroje vody 
kombinovat a tím riziko nedostatku diverzifikovat, vysvětluje nekoncepčnost zavrhování 
přehrady. 
 
Argument ohledně dlouhého naplňování řekou Zdobnicí, která příliš vodná není, nejspíš pan 
Rederer slýchává často. Má na to průkaznou odpověď, kterou dokládá graficky – podle 
limnigrafu v profilu Souvlastní, který zaznamenává každodenní objem vody, by se nádrž 
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s plánovaným objemem 17,1 mil. m3, plnila velmi dlouho. V průběhu roku však dochází 
k relativně krátkým časovým epizodám (deštivé období, tání sněhu atd.), které na objemu 
vody podstatně přidají. K naplnění by proto mohlo dojít již za necelé 2 roky (včetně 
minimálních zůstatkových průtoků pod hrází). 
 
„Ano, když bychom to měli plnit nízkými průtoky Zdobnice, tak by to možná trvalo dlouho, 
třeba 4 roky. Ale téměř pravidelně přicházejí epizody, kdy v řádech několika dnů přijde 
obrovské množství vody, a když máte možnost ji zachytit, tak je to obrovská výhoda. 
V opačném případě ta voda odteče do Německa a my tu pak zase na čas máme ten nízký 
stav.“  
 
Zároveň v tom vidí výhodu oproti vodám podzemním, kterým občasné přeháňky ke zvýšení 
zásob nepomohou. Aby totiž došlo k jejich nasycení, musí být vlhko dlouhodobě. Tyhle 
krátké epizody údajně podzemní vody vůbec nepostihne. 
 
Další výhoda je podle něj v tom, že přestože jsou povrchové vody z hlediska kvality 
zranitelnější než podzemní, je daleko snazší monitorovat a vyhodnocovat jejich jakost, čímž 
lze výraznějšímu zhoršení kvality předejít.  
 
„Pokud je v oblasti nějaké znečištění, velmi obtížně jsme schopni popsat, jak to znečištění 
postupuje a jakým způsobem jsou ty podzemní vody kontaminované. Používají se k tomu 
hloubkové vrty, které jsou velmi náročné, i z hlediska financí. Když totiž chcete zjistit kvalitu 
podzemní vody, musí na to být hydrogeolog, je k tomu potřeba povolení, musí se udělat 
hydrovrt, a při odběru vzorku vody musí vrt vyčerpat. U povrchových vod se pouze odebere 
vzorek do nádoby a následně v laboratoři vyhodnotí. Monitoring pohybu různých látek je  
v tomto případě neskonale snazší.“ 
 
Na druhou stranu přiznává, že podzemní vody nejsou vůbec ovlivněny teplotou, což u vod 
povrchových hraje v kvalitě významnou roli.  
 
„Čím teplejší voda, tím intenzivněji se v ní organické látky rozkládají, spotřebovává se kyslík,  
a to má negativní vliv na jakost. Případně je tam ještě proces eutrofizace, což je uvolňování 
fosforu a rozvoj zelených rostlin. Takže ano, skutečně jsou povrchové vody za vyšších teplot 
více ovlivnitelné.“  
 
Voda v nádrži je za vyšších teplot stratifikovaná, tedy kvalitativně rozvrstvená. Horní vrstva je 
přehřátá, tím pádem nekvalitní. Se zvětšující se hloubkou však teplota klesá a voda u dna je 
kvalitní. V průběhu roku se však může krátkodobě zhoršovat voda také ve spodních 
horizontech. Za takového stavu je výhodné mít možnost volby optimální hloubky odběru. 
 
„Odběry se dělají v těch hlubších částech. Navíc dnes se přehrady budují takovým způsobem, 
že je možnost volby z různých profilů, takže pak se dá odebírat ta voda kvalitní.“ 
 
Jelikož se lokalita Pěčín nachází v horách, kde by teploty neměly hrát tak velkou roli, bude  
i teplotní závislost na stratifikaci velmi malá. Je tam čistá voda a poměrně kryté hluboké 
údolí, navíc v okolí jsou lesy, tedy minimum zemědělské plochy, ze které by hrozilo 
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znečištění, dá se předpokládat, že odebíraná voda by byla velmi kvalitní. Z tohoto pohledu je 
Pěčín velmi vhodnou lokalitou.  
 
Povodí by u přehrady upřednostňovalo klenbovou hráz, tedy nejlevnější z možných variant. 
Druhá varianta, sypaná hráz, by zasáhla větší část údolí, a navíc by se tam kvůli ní muselo 
navézt více materiálu. Pod hrází by tok řeky fungoval téměř identicky jako doposud. A to  
i v době sucha díky možnosti regulace vody z nádrže. 
 
„Nelze vyloučit, že za určitých suchých období ta Zdobnice může mít vody málo. A když tu 
budeme mít tuhletu příčnou stavbu (hráz), jsme schopni zajistit ten minimální zůstatkový 
průtok v podstatě pořád.“  
 
Kromě zajištění minimálního zůstatkového průtoku je přehrada projektovaná na poměrně 
velký odběr, a taky se počítá s určitým objemem na nějaké povodňové průtoky, aby měla 
význam i jako ochrana před povodněmi.    
 
Na porovnávání přehrady se zadržováním vody v krajině má pan Rederer jednoznačný názor 
– jsou to dvě úplně rozdílné věci, které jsou bohužel nešťastně spojované. Vodu 
akumulovanou v nádrži lze, narozdíl od plošných opatření v přírodě, použít v okamžiku 
potřeby, ať už z hlediska nedostatku vody nebo povodně. O zadržování vody v přírodě, 
respektive opatření proti erozi, v jejímž důsledku je odnášeno enormní množství půdy, a s ní 
i vody, si myslí, že ačkoliv jsou to opatření významná, zajistit jimi dostatek vody je nereálné. 
Navíc to ani až tak není v moci správců povodí. 
 
„Samozřejmě je to velice důležitá záležitost, o tom vůbec nepochybuji, ale velmi náročná na 
provedení. My sami to podporujeme všude, kde to jen jde. Problém je ovšem v tom, že to 
většinou naráží na vlastnické vztahy. Abychom té krajině pomohli změnou vodního režimu, 
tak se tahleta opatření musí zajistit na stovkách hektaru. Nám se to daří na pár hektarech,  
a to ještě útržkovitě. A většinou to pak stejně nakonec skončí na nějakém špatném 
financování. Takže ano, mělo by se to dělat, rozhodně by se to mělo podporovat, ale bohužel, 
současná realita je taková, že když se to podaří, tak jsou to tak malé kousky území, že 
nepřinášejí kýžený efekt.“ 
 
V určitých místech se těmito úpravami nejspíše může dařit pozitivně ovlivnit malý vodní 
režim, ale docílit koloběhu vody v takové míře, že by to vynahradilo přehradu, to je podle 
jeho slov představa, která se snadno vyslovuje a příjemně poslouchá, ale je naivní  
a zrealizovat nejde. 
 
Tomu nepřispívá ani dnešní hospodaření v české krajině. To dlouhodobě funguje nevhodným 
způsobem, jelikož půdu neobhospodařují její vlastníci, jako tomu bylo dříve v případech 
drobných farmářů, ale uživatelé, kteří ji mají v pronájmu, čemuž také odpovídá jejich přístup. 
Navíc je zde stále obrovské množství velkých zemědělských celků, přestože jednotná 
zemědělská družsva jsou již dávno pryč. Deficitními oblastmi jsou často právě tyto rozsáhlé 
zemědělské areály, ve kterých si provedení úprav pan Rederer nedokáže představit. 
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„Přemýšlet o perspektivě zásobování pitnou vodou pro Východní Čechy za 30-40 let a udržení 
vody v krajině je úplně jiný problém. Je to krásná myšlenka, mělo by se na ní pracovat, určitě 
ji neodmítáme, ale má úskalí – když se na ni upnete, zapomenete na to, že by se třeba mělo 
připravovat něco, co by mohlo být v naší moci. Myslím, že dělat tohle velkoplošně v naší moci 
příliš není.“ 
 
Shrnutí 
 
Povodí Labe dostalo za úkol již dnes začít připravovat možnou výstavbu přehradní nádrže 
Pěčín spadající do jejich územní působnosti. Jde o předběžné zjištění možností a srozumění 
tamní společnosti ohledně případné výstavby, která by se realizovala v momentě naplnění 
negativního scénáře klimatické změny, a tím zde zajistila dostatečné množství vody  
i v suchých obdobích. Problémovým je obecný předsudek vůči přehradám a neochota 
obyvatel vést nějaké dohody. Přitom by dotčeným mohla nádrž kromě kvalitní vody přinést  
i řadu výhod. Je pravda, že by vodní dílo znamenalo zásah do životního prostředí, avšak ne 
takový, jak zelení aktivisté veřejně prezentují. Možnost velice vhodné akumulace vody by se 
navzdory bohatým zásobám vody měla využít, aby bylo možné zdroje kombinovat 
a nevyčerpat těžce obnovitelné podzemní zdroje. Jiné alternativy nemusí být schopny 
dostatek vody zajistit. 
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Zkoumání hospodaření s vodou v rodinném domě Houserkových 
 
Přiblížení toho, jak (ne)náročný je jeden z možných způsobů šetrného nakládání s vodou 
v domácnosti, bylo zjišťováno na konkrétním případě rodiny Houserkových. Jejich 
hospodaření s vodou je ukázkou, jak lze ulevit velké spotřebě pitné vody z veřejných 
vodovodů využitím lokálních zdrojů vody a nakládat s ní ohleduplně k životnímu prostředí.  
 
Pětičlenná rodina Houserkových, z nichž dům trvale obývají dva členové, bydlí na kraji města 
Zábřeh v Olomouckém kraji. Ve svém nízkoenergetickém rodinném domě, postaveném 
v roce 2016, využívá vodu z podzemního zdroje na svém pozemku a částečně vodu dešťovou. 
Vlastní zdroj vody dostatečně pokryje spotřebu domácnosti, a proto není potřeba napojení 
na veřejný vodovod. Díky tomu ušetří na vodném, jehož cena se spolu se stočným ve většině 
obcí a měst rok od roku zvyšuje.  
 
Princip fungování je poměrně jednoduchý. Voda do domácnosti je čerpána ze studny na 
zahradě a v jedné z místností domu akumulována. Jelikož splňuje všechny potřebné 
parametry, není ji potřeba dále upravovat a slouží jako pitná. 
 
Po použití v domácnosti je odpadní splašková voda odváděna z kuchyňského koutu, toalety  
a koupelny plastovou kanalizací na čističku odpadních vod, kde je během jednoho 
přečerpávacího procesu zbavena nečistot. 
 
Odtok vyčištěné odpadní vody je následně veden potrubím do zasakovací studny o průměru 
1 m, která je zapuštěná 5 m pod zemí nedaleko domu. 
 
Díky tomu se dostane vyčištěná odpadní voda zpět do vod podzemních. Přečištěná voda se 
dá také využít jako užitková, například pro zálivku zahrady, osazením akumulační 
nádrže čerpadlem. Co se týče dešťové vody, ta je ze střechy svedena do dvou zásaků na 
každé straně domu, případně ji lze jednoduše prostřednictvím sklopné výpusti zachytávat do 
připravených barelů. 
 
Zjišťování podrobnějších informací o využívání tohoto systému hospodaření s vodou, od 
počátečního zřízení, přes provoz, údržbu a další záležitosti s tím spojené, a jestli se to ve 
výsledku vyplatí, proběhlo formou dotazování na předem připravený soubor otázek.  
 
Respondentem byl pan František Houserek: 
 
Proč jste se u novostavby rozhodli využívat zdroj podzemní vody namísto odběru pitné vody 
z veřejné vodovodní sítě? 
 
„Popravdě řečeno o jiné variantě jsme ani neuvažovali. Studna je na vlastním pozemku. 
Rozbor vody prokázal dobrou kvalitu. Voda je poměrně "měkká“. To je výhoda například při 
praní, kdy nepotřebujete tolik přípravku. Také se mi podstatně snížil výskyt zubního kamene 
v ústech. Veřejná síť je dost vzdálená a získat povolení napojit se na hlavní přivaděč do města 
by bylo problematické. Dalším důvodem byly finance. Jeden metr krychlový vodného stojí 
nyní v Zábřehu cca 45 korun.“ 
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Z jakého důvodu jste zvolili čističku odpadních vod? 
 
„Opět ryze praktický důvod. V části města, kde máme domek postavený, není kanalizace,  
a ani se ve výhledové době neplánuje. Nechtěl jsem farizejský postup septiku s přepadem  
a trativodem, jak to praktikuje většina sousedů, za tichého pokrytectví stavebního odboru 
města. Ještě před stavbou domku jsem se začal zajímat o čističky odpadních vod.“  
 
Byla k tomu potřeba získat nějaká povolení? Co všechno jste proto museli zařídit?  
 
„Na zřízení čističky je nutno stavební povolení a následně kolaudace. Dům jsme si nechali 
stavět na klíč. O stavební povolení žádala firma realizující stavbu domku. Poměrně dlouho 
trvalo, než se na stavebním odboru příslušná pracovnice dala do práce, ale pak to šlo celkem 
rychle. Velmi tvrdé bylo vyjednávání s projektantem, který zpracovával projekt. Bohužel 
projektanti mají odměnu z hodnoty díla a často, jako v našem případě, mají provize od 
výrobců čističek. Projektantem původně navržená čistička stála cca 80 000 korun a pod 
čističkou musela být betonová základová deska. Čistička, kterou máme instalovanou má lepší 
parametry, nemusela se betonovat deska. Firma na svých stránkách uváděla cca 300 000 
instalací čističek po Evropě. Rovněž vsakovou studnu po dvou letech provozu vidím jako 
rozmar projektanta, jak zvýšit hodnotu díla.“ 
 
Jak složitá byla samotná instalace? Jak probíhalo zabudování a zprovoznění? 
 
„Samotná instalace už byla poměrně jednoduchou záležitostí. Do vykopané jámy nasypat 
makadan, zhutnit tak, aby ústí toku navazovalo na vyústění odpadního potrubí z domku.  
S pracovníkem dodavatelské firmy jsme čističku usadili, začali pomalu napouštět a zároveň 
okolí zahazovat jemným pískem a hlínou. Do vykopané drážky jsme položili výtokové potrubí 
z čističky do vsakové studny. Pracovník čističku napojil na řídící jednotku s kompresorem  
a zprovoznil. V této fázi jsem měl štěstí na lidi. Protože i bagrista měl při kopání a uložení 
betonových skruží velké zkušenosti. Celá instalace byla záležitostí dvou dnů. Možná bych 
našel i nějakou fotku.“ 
 
Můžete čističku nějak blíže specifikovat (fungování, výkon, cena atd.)?  
 
„Jedná se o biologickou čističku One2clean – Klaro Easy 5. Slouží k aktivačnímu aerobnímu 
čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na 
kanalizační systém. Čistička dokáže přečistit až 384 litrů za den, což podle norem odpovídá 
potřebám vody pro 4 obyvatele. Její plastová nádrž pro skladování odpadních vod má objem 
2 750 litrů. Díky pouze jednomu čerpacímu procesu při čištění spotřebovává minimum 
energie, čímž je ekonomicky výhodná. Její pořízení nás vyšlo, včetně dopravy, zabudování, 
zprovoznění a dalších nezbytných komponent, na částku okolo 50 000 korun.“ 
 
Přečištěná odpadní voda by šla opětovně využít například pro splachování toalety nebo na 
praní. Neuvažovali jste i o této možnosti? 
 
„Domek je projektován pro 2-4 obyvatele, čistička také. S manželkou jsme vodou nikdy 
neplýtvali. O opětovném použití v provozu domácnosti jsme neuvažovali. Ekonomicky nebyl 
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důvod. V letních měsících provozu ze vsakové studny používáme na zalévání ovocných  
i okrasných stromků, květinového záhonu a trávníku. V zeleninové zahradě vodu z čističky 
nepoužíváme. Zachycujeme dešťovou vodu.“ 
 
Jaké jsou výhody a nevýhody provozování čističky? 
 
„Já osobně vidím výhodu v tom, že jsme snad ekologicky a ekonomicky vyřešili likvidaci 
odpadních vod z domácnosti. Další pozitivum vidím v tom, že voda vyčerpaná ze země  
v konkrétní lokalitě se po vyčištění v té samé lokalitě do země vrací. Z hlediska udržení vody  
v krajině je to určitě lepší řešení, než kanalizace a odtok v řece mimo lokalitu. Nevýhody snad 
ani ne. Samozřejmě nemůžete používat přípravky na bázi chlóru, vylévat zbytky olejů  
z kuchyně do čističky apod. Trochu jsme přizpůsobili prací prášky a přípravky na osobní 
hygienu, ale není to nic zásadního, či finančně zatěžujícího. Toto nám problémy nečiní.“ 
 
A není čistička či vsaková studna náročná na údržbu? 
 
„Čistička pracuje automaticky. Na jaře a na podzim pomocí kalového čerpadla odčerpám 
malou část odpadní vody ze dna. Čističky obecně nedokáží rozložit vlasy a nehty. Tyto se drží 
na dně. Občas za 1-2 měsíce se do čističky podívám. Vodu ze vsakové studny používáme přes 
léto na zalévání, jak jsem již uvedl. Mimo to na jaře a na podzim vodu ze vsakové studny 
vysaji kalovým čerpadlem. Voda vytékající z čističky je lehce nažloutlá a obsahuje okem 
neviditelné částečky. Tyto částečky se usazují na dně studny. Je potřeba je zvířit  
a vyčerpat. Voda ze studny nezapáchá. Po vyčištění lehce spláchnu čistou vodou.“ 
 
Setkali jste se za dobu provozu s nějakými komplikacemi (poruchy, výpadky apod.)? 
 
„Naštěstí ne a doufám, že to tak bude i nadále. V případě výpadku elektrického 
proudu přestane kompresor provzdušňovat. Při krátkodobém výpadku se nic neděje. Po 
spuštění naběhne program čištění na začátek a čištění pokračuje.“ 
 
Musíte platit nějaký poplatek za odběr vody ze studny? 
 
„Zatím ne, i když pokusy o zpoplatnění vody z vlastní studny už tady byly. Chápu platbu za 
dopravu, čištění u zásobování z vodovodního řádu, není mi ale jasné, když si na své náklady 
pořídím řádně povolenou studnu, o kterou se musím náležitě starat a vodu dopravit do domu, 
proč bych měl ještě platit poplatek.“ 
 
Stát již nějakou dobu nabízí na různé projekty šetrného nakládání s vodou množství 
finančních podpor. Týkalo se to i vás? Zjišťovali jste možnosti čerpání dotací?  
 
„Tuto oblast jsem vůbec neprověřoval. Tady bych poprosil já Vás. Pokud máte nějaké 
konkrétní informace, podíval bych se na ně, zda nelze čerpat zpětně.“ 
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Vyplatí se vám tento způsob hospodaření s vodou? Máte spočítáno, kolik na vodě ušetříte? 
 
„Velice hrubě. Protože jsme dříve bydleli v domě napojeném na veřejný vodovod a kanalizaci, 
prosté porovnání – při bydlení pěti osob jsme spotřebovali cca 14 m3 vody za měsíc, tj. 2,8 m3 
na osobu. V domku jsme, mimo návštěv dětí, dva. Spotřebu odhaduji na 6-7 m3 za měsíc. Při 
vodném a stočném 90 korun za 1 m3 je úspora 6500-7500 korun za rok.“ 
 
Shrnutí 
 
Rodina Houserkových využívá pro účely v domácnosti vodu z vlastní studny. Použitá voda je 
přečištěna v čističce odpadních vod a následně odvedena do zasakovací studny odkud ji lze 
využít například na zalévání zahrady nebo nechat postupně zasáknout zpět do půdy. Díky 
tomu zůstává v té samé lokalitě, odkud byla odčerpána. Stejně tak je podél domu 
zasakována ze střechy svedená voda dešťová. Obojí přispívá k udržitelnosti, je to ekologické, 
a navíc se to i finančně vyplatí. 
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Závěr 
 
Na výskyty sucha má zásadní vliv probíhající globální změna klimatu. V jejím důsledku se 
mimo jiné zvyšují teploty, které nutí půdu spotřebovávat více vody, a v kombinaci 
s nedostatečnými srážkami vzniká v krajině vláhový deficit. Nedostatek vody v půdě 
způsobuje zásadní problém především v zemědělském hospodaření, kde neúroda vede ke 
zvýšení cen potravin, což zejména v chudších zemích může být impulsem k celé řadě dalších 
problémů.  
 
V České republice se sucho vyskytuje zcela zákonitě jako přirozená součást našeho klimatu. 
Zasahovalo nás v minulosti a nejinak by tomu mělo být i v budoucnu. Jeho intenzita a délka 
trvání se však v posledních letech zvyšuje. Prakticky od roku 2014, ve kterém se začal 
projevovat srážkový deficit, přes následující roky, kdy teploty v letních měsících dosahovaly 
velmi vysokých hodnot, výkyvy v zimě byly výraznější a srážky proměnlivější, sucho na 
některých místech přetrvává. A nám nezbývá nic jiného než se na sucho adaptovat. I proto 
mu začíná být věnována čím dál větší pozornost. 
 
Přestože před suchem varují meteorologové již nějakou dobu, systematickým řešením této 
problematiky se státní správa začala zabývat teprve v nedávné době. Pro dostatečnou 
připravenost v následujících letech je nutné přijímat potřebná opatření co nejdříve. Zavádění 
opatření je totiž dlouhodobý proces, který musí probíhat na více úrovních. A způsobů, jak 
zabránit suchu a nedostatku vody, a pomoci tak krajině i nám samotným, je celá řada. Od 
drobných opatření počínaje šetřením vody v domácnostech, přes vsakování a zadržování 
vody v zastavěném území i přírodě, až po akumulaci většího množství ve vodo-
hospodářských nádržích v nejzazších případech. K tomu je potřeba, aby o důležitosti tohoto 
problému byla dostatečně informována společnost. Ta může svým přístupem výrazně 
přispívat ke zlepšení.  
 
Velmi ožehavým tématem ohledně opatření je to, zda stačí zadržovat vodu v krajině přírodě 
blízkým způsobem nebo nás může zachránit pouze výstavba velkých nádrží. Tato otázka 
rozděluje společnost na dvě skupiny. Zastánci přírody jsou toho názoru, že schopnost půdy 
zadržovat vodu je tak velká, že provedením tisíců drobných opatření, které by podpořily 
zásak a akumulaci vody všude v místech, kde je to jen možné, by se zlepšil vodní režim 
krajiny a nemuselo by docházet k výstavbě nádrží, které představují zásahy do životního 
prostředí a množství dalších problémů. Druhá strana protiargumentuje tím, že přestože je 
retence vody v krajině důležitá a může leccos příznivě ovlivnit, nelze tato opatření realizovat 
v takovém měřítku, aby přinesla dostatečné efekty a bylo jimi možno přehrady nahradit. Ani 
názory odborníků v tomto nejsou jednotné. Jisté však je, že každé z těchto opatření má svoji 
nezastupitelnou funkci, a proto se musí vzájemně doplňovat. Přehrady nelze nahradit 
přírodně blízkými opatřeními, a naopak. Optimálním řešením problematiky sucha by tedy 
měla být účelná kombinace obou druhů opatření. 
 
Z výše uvedeného se dá vyvodit řešení hypotéz stanovených v úvodu studie: 
 
Hypotéza č. 1: V absolutních číslech je nejefektivnějším opatřením pro zadržení vody v České 
republice budování větších přehrad. 
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Vzhledem k tomu, že ačkoliv zjištěné poznatky hovoří o obrovském potenciálu krajiny 
zadržovat vodu, není v současné době ani blízké budoucnosti možné tento potenciál naplnit 
v potřebných požadavcích realizací pouze přírodě blízkých opatření. Proto se momentálně 
jako nejúčinnější opatření pro zadržení vody u nás jeví budování přehradních nádrží. Tuto 
hypotézu lze tedy potvrdit. 
 
Hypotéza č. 2: Z hlediska poměru „cena-výkon“ ale i s ohledem na možnost rychlejšího 
zahájení prací a reakci veřejnosti, dotčené negativními aspekty určitých opatření, jsou 
nicméně daleko schůdnější menší kroky, respektive přírodě blízká opatření. 
 
Jednotlivá přírodě blízká opatření sice nemusí přinést účinky srovnatelné s velkými 
přehradami, ale vzhledem k řádově nižší nákladnosti a možnosti daleko snazšího 
uskutečnění, je jednodušší finance distribuovat na menší opatření v celé ploše povodí, 
včetně vodních toků, za dosažení prakticky okamžitého efektu. I tuto hypotézu je proto 
možno potvrdit. 
 
Závěrem lze konstatovat, že suchu nejsme schopni zcela zabránit. Z jeho minulých projevů 
víme, co dokáže způsobit a jak potřebné je tomuto přírodnímu jevu předcházet zaváděním 
opatření. Často však ta nejoptimálnější řešení ztroskotávají na nedosažení společenského 
konsenzu kvůli předsudkům k některým opatřením. Pro účinnou ochranu proto bude nutné, 
aby své postoje lidé přehodnocovali a dělali ústupky ve veřejném zájmu. Jedině tak bude 
možné suchu dostatečně efektivně čelit.  
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Příloha: Mapa lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod.124 
 

 
                                                 
124 Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území. Praha: 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 2011. 
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Příloha: Vizualizace klenbové a sypané hráze přehradní nádrže Pěčín.125 
 

 
 

                                                 
125 Studie proveditelnosti: Zdobnice, Pěčín, Výstavba přehradní nádrže, C Přílohy. Hradec Králové: Povodí Labe, 
2015. 
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Příloha: Poloha vsakovacích parkovišť v Blansku.126 
 

 

                                                 
126 Za využití: Mapy.cz. [cit. 2018-02-26]. Dostupné z: https://mapy.cz/s/2cKNk 


