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ABSTRAKT 

 

Disertační práce „Návrh opatření k zajištění dodávky vody v suchých obdobích“ se 

zabývá problematikou sucha. Teoretická část se zabývá rešerší u nás i ve světě, 

vysvětlením základních pojmu. Dále jsou zde shrnuty závěry studií posuzující dopady 

klimatických změn na vodohospodářskou soustavu v jednotlivém povodí v ČR. Cílem je 

posoudit možné vlivy na zásobování pitnou vodou a navrhnout vhodná opatření, která by 

zajišťovala zásobování pitnou vodou v suchých obdobích s nedostatkem vody ve zdrojích. 

Vypracovat návrh možností na zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Projevující se nedostatky vody způsobují problémy subjektům hospodařícím s vodou. Tato 

práce může být podkladem pro další řešení této problematiky. 

 

Klíčová slova: sucho, pitná voda, plán, opatření, predikce 

ABSTRAKT 

 

The dissertation work entitled  the "Proposed actions aimed at water supplies at 

draught" deals with urgent issues of draught. In the theoretical part, information is 

collected from Czech and foreign sources and basic terminology is explained. There is also 

a summary of conclusions drawn within the studies which have been assessing impacts of 

climate changes on water supply systems in specific water basins of the Czech Republic. 

The goal is to evaluate possible impacts on supplies of drinking water and to propose best 

measures which could ensure the drinking water during draught when little water only is 

available in sources. Another goal is also to prepare options for possible supplies of 

drinking water to people. Persons and entities which need water for their business suffer 

from lack of water. This dissertation work can be used when dealing with this issue in 

future. 

 

Key words: draught, drinking water, plan, actions, forecast 
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1. ÚVOD 

 

Voda je nezbytnou podmínkou existence živých organismů a základní surovinou pro 

fungování lidské společnosti. Význam vody je široký, je na ní závislá jakákoliv 

zemědělská úroda, je to klíčová surovina pro samotný život člověka a živočichů, je to také 

významná surovina pro průmysl a dopravu, slouží jako prevence před nemocemi atd. 

Nedostatek pitné vody se stává globálním problémem lidstva (obrázek č. 1). Celá řada vědců 

z různých oborů předpovídá v tomto století výrazný nedostatek vody, ať už lokální, či 

globální. Relativní dostatek vody nás prozatím nenutí přemýšlet o možnosti, že jí někdy 

dostatek nebude. A i přesto jsou v 21. století místa v Africe s velice problematickou 

dostupností a v neposlední řadě také kvalitou vody, kdy tato je mnohdy ve velmi špatném 

stavu a její pravidelná konzumace se značnou měrou podílí na vysoké úmrtnosti místního 

obyvatelstva. Všeobecně je považováno za samozřejmost, že při otočení vodovodním 

kohoutkem v domácnostech začne vytékat pitná voda.  

Problém sucha a nedostatku vody se geograficky neomezuje jen na Českou 

republiku, ale má mezinárodní dopad. Je potřeba si uvědomit, jakým způsobem s vodou 

nakládáme.  

Česká republika je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti 

mírného klimatického pásma. Území České republiky je významnou pramennou oblastí 

evropského kontinentu a z hydrologického hlediska je můžeme označit za „střechu 

Evropy“. Rozkládá se na rozvodnici tří moří: Severního, Baltského a Černého. Všechny 

významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Proto jsou vodní zdroje České 

republiky závislé téměř výhradně jen na atmosférických srážkách (MZe, 2008). 

 

Hlavním úkolem vodárenských společností je zásobování obyvatel pitnou vodou 

v dostatečném množství a kvalitě. Provozovatel vodárenské infrastruktury má řadu 

povinností vyplývajících z platné legislativy a naplnění smluvních podmínek a povinností 

s obchodními partnery (odběratelé a vlastníci provozované infrastruktury). 
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Byla provedena literární rešerše dokumentů, které se zabývají problematikou klimatických 

změn a výskytu sucha.  A to ať už se jedná o zahraniční či české příspěvky. Poznatky 

z těchto dokumentů byly následně využity při návrhu opatření k zajištění dodávky vody 

v období sucha.  

Dále se zabýváme historií a na straně druhé i prognózou výskytu a případných 

dopadů výskytu sucha. Závěrem práce je návrh opatření, která by nás chránila před 

případnými dopady.  

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou sucha, klimatickými změnami, 

predikcí zdrojů vody a nároků na ni a návrhem opatření při nedostatku pitné vody ve 

zdroji. Dále jsou zde představeny nejvýznamnější dokumenty v oblasti plánování v období 

nedostatku vody a sucha.  

1.1 Cíl 

Cílem práce je zpracovat analýzu a zhodnotit zásoby a potřeby pitné vody ve 

vybraných zdrojích s přihlédnutím ke stávajícím klimatickým modelům a prognózám 

potřeby vody. Dále je cílem práce posoudit možné vlivy sucha a navrhnout opatření, která 

budou předcházet vzniku nedostatku vody ve zdroji, popřípadě snižovat dopady sucha na 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. A v období sucha povedou navrhovaná opatření k 

jednotnému řízení zásobování pitnou vodou a vymezení spolupráce jednotlivých dotčených 

orgánů (vodárenské a vodohospodářské společnosti, státní správa a samospráva).  

 

 

 

Obrázek 1: Dostupnost sladkovodních zdrojů, mezinárodní srovnání z roku 2007 m3/osobu/rok  (Vital Water 

Graphics) 



 Ing. Silvie Langarová: Návrh opatření k zajištění dodávky vody v suchých obdobích 

2012  8 

 

 

2. KLIMATICKÉ ZMĚNY 

 

Pojem klimatické změny je používán pro označení změn v zemském klimatu. 

Během celé geologické historie se střídají období teplejší a chladnější, sušší i vlhčí (Metelka, 

Tolasz, 2009). Problematika klimatických změn je v současnosti velmi frekventovaným 

pojmem v souvislosti s tzv. globálním oteplováním. Podle klimatického panelu OSN jsou 

současné změny klimatu podmíněny převážně antropogenními vlivy – lidskou činností. 

2.1 Scénáře klimatických změn 

Při tvorbě odhadu dopadů změn klimatu je nejprve nutné vytvořit pro zvolené území 

a časový horizont tzv. scénáře změny klimatu. Tyto scénáře nám napomáhají najít meze 

budoucího vývoje klimatu a hodnotit dopady klimatických změn. Při jeho tvorbě se 

vychází z klimatického modelu a emisního scénáře.  

K dispozici jsou nám výstupy globálních (GCM - vyšší rozlišovací schopnost) a 

v posledních desetiletích i regionálních klimatických modelů (RCM - omezené hrubým 

rozlišením). Regionální klimatické modely (RCM) jsou odvozeny z globálních 

klimatologických modelů (GCM). Dnes se rozlišení těchto modelů zvýšilo z počátečních 

cca 50 km na 25 až 10 km. Dva z regionálních modelů, model NIRHAM řízený globálním 

modelem (ECHAM4/OPYC) a model RCAO řízený globálním modelem (HadCM3) byly 

použity v ČR pro odhady dopadů změny klimatu na hydrologické a ekologické systémy 

(Pretel, 2011).  

Vzniklé klimatické scénáře se liší podle použitého klimatického modelu (GCM 

nebo RCM – NIRHAM, RCAO), scénáře vývoje emisí (A1, A2, B1, B2) a zvolené časové 

úrovně (např. 2010-2030, 2070-2100). V českém hydrometeorologickém ústavu (dále jen 

ČHMÚ) je provozován český regionální klimatický model nazvaný ALADIN-

CLIMATE/CZ (integrované rozlišení 25 km).  

Ve světě, v procesu tvorby scénářů klimatických změn, se nejvíc podílí International Plant 

Protection Convention (IPCC - Mezinárodní panel pro klimatické změny). Výsledky práce 

jsou prezentovány v tzv. hodnotících zprávách (Assessment reports). Poslední zpráva 

(čtvrtá) byla zveřejněna v roce 2007.  
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Nejistota klimatických scénářů vychází z velkého rozmezí odhadů možného vývoje 

emisí skleníkových plynů, růst populace a nejistotou podílu vlivu jejich nárůstu na globální 

oteplování, v porovnání s přirozeným kolísáním klimatu.  

2.2 Emisní scénáře 

Emisní scénáře umožňují posoudit vliv člověka na klimatický systém 

v budoucnosti. V projekci do budoucna přistupují k předpovědi i emisní scénáře, které 

dávají do souvislosti socioekonomický vývoj společnosti s množstvím produkovaných 

skleníkových plynů a modelují vliv jejich množství na vývoj klimatu. Odpovídající emisní 

scénář není tedy taky možno v současné době vybrat. Nicméně je možné stanovit krajní 

varianty, mezi nimiž leží, ve většině případů, ostatní výsledky (Hanel, 2007). 

IPCC vytvořil čtyři skupiny emisních scénářů: A1, A2, B1, B2. Jednotlivé skupiny 

emisních scénářů se liší různými socioekonomickými charakteristikami (obrázek č. 2). Dle 

těchto scénářů se koncentrace CO2 v ovzduší v 21. století bude pohybovat v rozpětí 540 až 

970 ppm (hodnoty se liší podle zvoleného scénáře). V porovnání s koncentrací v roce 1750 

se jedná o nárůst o 90% až 250% (obrázek č. 3) (ČHMÚ, 2013; IPCC). 

 

Obrázek 2: Schéma konstrukce IPCC emisních scénářů (ČHMÚ; Bartoš a kol., 2009) 

 

Scénáře: 

Scénář A1 popisuje svět s velmi rychlým růstem ekonomiky a rychlým rozvojem 

nových technologií. Populace poroste do roku 2050, následně bude pomalu klesat. Scénář 

A1 je charakteristický působením kulturním a sociálním mezi různými částmi světa. Podle 

převažujícího zdroje energie obsahuje scénář A1 tři podskupiny (A1FI, která popisuje 
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společnost získávající energii převážně prostřednictvím fosilních paliv, A1T popisuje 

společnost získávající energii jinými technologiemi než zpracováním fosilních paliv, A1B 

popisuje společnost, u níž je získávání energie z fosilních paliv a jiných zdrojů je 

v rovnováze).  

Scénář A2 je charakteristický opatřeními, která jsou učiněna na regionální úrovni s 

pomalejším růstem ekonomiky než ve scénáři A1. Populace zde narůstá postupně, až do 

roku 2100. Technologický pokrok je pomalejší.  

Scénář B1 představuje rychlý růst ekonomiky. Vývoj populace je analogický ke 

scénáři A1. Součástí scénáře B1 je technologický pokrok, který klade důraz na ekologická 

řešení a globální řešení problémů.  

Scénář B2 je scénářem regionálních řešení a trvale udržitelného rozvoje. 

Ekonomický pokrok je střední, populace roste pomaleji, než ve scénáři A2.  

(Metelka, Tolasz, 2009; ČHMÚ; Bartoš a kol., 2009) 

 

 

Obrázek 3: Vývoj koncentrací CO2 podle měření a podle jednotlivých scénářů na observatoři Mauna Loa v 

období 1960 – 2100.  

Koncentrace CO2 v ovzduší bude stoupat největším tempem podle scénáře A1FI. Druhou největší hodnotu 

koncentrace emisí CO2 v roce 2100 dosáhne svět vyvíjející se podle scénáře A2. Koncentrace CO2 podle 

scénářů A1T a B1 vykazují klesající tempo růstu. Scénář B2 je charakteristický zpočátku nejnižšími 

hodnotami koncentrace CO2, ale následným nárůstem koncentrací CO2 (Metelka, Tolasz, 2009). 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/napcz_klima/images/2010/O_zmenach_klimatu/vyvoj-koncentraci-co2.bmp
http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/napcz_klima/images/2010/O_zmenach_klimatu/vyvoj-koncentraci-co2.bmp
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2.3 Vývoj klimatu 

Změny v klimatickém systému naši planety probíhají od té doby, co planeta vznikla a 

nadále probíhat budou. Vědecké poznatky posledních desetiletí poukazují na fakt, že 

v současné době dochází k oteplování a změnám srážkových úhrnů.  

 

V Evropě 

Projekce klimatu podle různých scénářů poukazují na značnou geografickou variabilitu 

projevů klimatických změn. V rámci Evropy se očekává do roku 2100 nárůst teploty asi o 

cca 2 ºC v oblasti Irska a Velké Británie, o 3 ºC ve střední Evropě a o 4-5 ºC ve zbytku 

Evropy (hlavně středomoří). Všechny projekce se shodují na vyšší intenzitě oteplování 

v zimě (východní Evropa) a v létě (západní a jižní Evropa). Změny teplot jsou 

doprovázeny změnami srážkového režimu (Climips). 

Na obrázku č. 4 můžeme pozorovat relativní změny v dešťových srážkách ve světě v letech 

2090-2099. Procentuální změna je vyjádřena v porovnání s roky 1980-1999. V příloze č. 5 

můžeme dále vidět přehlednou mapu registrující změnu průměrné roční teploty. Mapa 

vychází z varianty emisního scénáře A2, předpokládané klimatické dopady jsou 

odhadovaný pro období 2071-2100 v porovnání s obdobím 1961-1990. 

 

Obrázek 4: Relativní změny srážek (v procentech) pro období let 2090 – 2099 v porovnání s obdobím let 

1980 – 1999.  

Hodnoty představuji průměry podle více modelů na základě scénáře SRES A1B pro prosinec až únor (vlevo) 

a červen až srpen (vpravo). Bíle plochy představuji oblasti, ve kterých se na znaménku změny shodlo méně 

než 66 % modelů a tečkované plochy představuji oblasti, ve kterých se na znaménku změny shodlo více než 

90 % modelů.  (IPCC – AR4) 



 Ing. Silvie Langarová: Návrh opatření k zajištění dodávky vody v suchých obdobích 

2012  12 

 

 

V České republice 

Podle ČHMÚ je možné na našem území očekávat nárůst roční teploty vzduchu (obrázek č. 

6) v horizontu 2021-2050 o 1,4-1,8 ºC a v horizontu let 2071-2100 o 3,3-3,7 ºC (v 

porovnání s retenčním obdobím 1961-1990).  

Předpokládá se nárůst srážkových úhrnů (obrázek č. 5) v zimě a na jaře, zatímco v létě je 

pravděpodobnější jejich pokles. Výskyty extrémních projevů budou četnější – hrozí 

častější přívalové srážky s výskytem bleskových povodní a zároveň, zejména v letních 

měsících, lze očekávat suchá období. 

 

 

Obrázek 5: Rozložení změn ročních srážkových úhrnu (podíl) na území ČR do roku 2030 v porovnání s 

obdobím 1961-1990 podle simulace RCM ALADIN-CLIMATE/CZ pro scénáře A1B (ČHMÚ, 2013). 

 

Obrázek 6: Rozložení změn průměrných ročních teplot (ºC) na území ČR do roku 2030 v porovnání s 

obdobím 1961-1990 podle simulace RCM ALADIN-CLIMATE/CZ pro scénáře A1B (ČHMÚ, 2013). 
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3. VYMEZENÍ KLIMATOLOGICKÝCH POJMŮ  

3.1 Počasí 

Počasí se bezprostředně dotýká nás všech. Je předmětem odborného zájmu 

meteorologů, kteří jej studují a předpovídají. Jedná se o aktuální stav atmosféry ve výšce 

od zemského povrchu do 10 až 15 kilometrů nad ním. Typických vlastností počasí je jeho 

velká variabilita (proměnlivost) během několika dnů, během roku i mezi jednotlivými roky 

(Metelka, Tolasz, 2009). 

3.2 Podnebí (klima) 

Podnebí neboli klima je, zjednodušeně vyjádřeno, charakteristický režim počasí v 

dané oblasti. Pro řadu meteorologických prvků (teplota, atmosférické srážky, tlak vzduchu, 

vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, sněhová pokrývka apod.) se vyhodnocují jejich 

statistické charakteristiky (průměry, extrémy, denní a roční chody, proměnlivost, počty dní 

apod.) za delší období, zpravidla nejméně za 30 let. Proměnlivost klimatu, tedy 

dlouhodobých charakteristik, je podstatně menší než proměnlivost počasí.  

Podnebí studují klimatologové, kteří od meteorologů přebírají naměřená data a 

podle nich popisují klima. Studují proměnlivost klimatu v prostoru i čase, analyzují klima 

jednotlivých oblastí. Avšak popis podnebí v daném místě je dnes pouze část moderní 

klimatologie.  

Klima je vytvářeno vzájemnou interakcí mnoha faktorů (obr. č. 7). Z 

nejvýznamnějších lze uvést např. faktory mimozemské (sluneční záření, změny orbitální 

dráhy Země), vlastnosti zemského povrchu (rozložení pevnin a oceánů, sopečná činnost, 

vegetace) a samozřejmě změny uvnitř samotného klimatického systému (chemické složení, 

biologické změny, změny ve využití půdy, emise skleníkových plynů).  

(ČHMÚ; Metelka, Tolasz, 2009; Bartoš a kol., 2009). 

Zjednodušeně můžeme říct, že klima je „ průměrné počasí “ za několik desetiletí.  
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Obrázek 7: Schéma základních částí klimatického systému Země  (Metelka, Tolasz, 2009). 

3.3 Aridní oblast  

Jedná se o oblasti se suchým podnebím a velkými výkyvy teplot, které jsou ohroženy 

desertifikací, tedy vznikem pouští, nebo už pouštěmi jsou. Místa na souši, kde je úhrn 

srážek nižší než vsak a výpar (Encyklopedie). 

3.4 Definice sucha 

Neexistuje žádná univerzální a všeobecná definice sucha. D. A. Wilhite a M. H. 

Glantz (1985) uvádějí ve své knize přehled některých z více než 150 publikovaných 

definic sucha (Wilhite, Glantz, 1985). 

Sucho je podle National Drought Mitigation Center (NDMC), normální, opakující se 

projev klimatu, jenž souvisí s jeho kolísáním (NIC, 2008).  

Většinou si pod pojmem „Sucho“ představíme nedostatek vody. Sucho má prvotní 

příčiny v atmosférických procesech. Převládá nedostatek srážek a vysoký výpar. Jedná se o 

normální, opakující se projev klimatu, který souvisí s jeho kolísáním. Sucho je děleno na 

čtyři typy podle jeho dominantního projevu. Za meteorologické sucho je bráno období 

s nedostatkem dešťových srážek. Když se v půdě začne projevovat nedostatek vody a 

vláhy, jedná se o sucho zemědělské. Dále přetrvávající sucho je již považováno za sucho 

hydrologické. Hydrologické sucho postihuje zásoby podzemních vod, které jsou zasaženy 

jako poslední a jako poslední se vracejí k normálu (Brázdil a kol, 2007). 
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3.5 Úrovně sucha 

Nedostatek vody se může projevit jako možný důsledek narušení retenční schopnosti 

krajiny. Většinou je nedostatek vody chápán jako důsledek globálního oteplování, 

urbanizace, desertifikace a vyčerpání půdy.  

Definice jednotlivých úrovní sucha vychází z knihy Vodstvo a podnebí v České republice 

(Bartoš a kol., 2009). 

 

Plošný rozsah sucha – sucho se může vyskytovat na ploše o rozloze několika stovek km 

čtverečních, to jsou sucha lokální (místní), případně se rozkládají na ploše o velikosti 

stovek tisíc kilometrů čtverečních, v takovém případě hovoříme o suchu kontinentálním.  

 

Meteorologické sucho 

Obvykle je definováno jako odchylka srážek od normálu během určitého časového období.  

Převážně je definováno časovými a prostorovými srážkovými poměry. Kromě množství a 

intenzity spadlých srážek vztažených ke srážkovému normálu pro dané místo a roční dobu 

byly stanoveny mnoha autory různé definice v závislosti na dalších meteorologických 

prvcích, a to hlavně na výparu, teplotě vzduchu, rychlosti větru, vlhkosti vzduchu aj., 

pomocí klimatologických indexů. Jiným názvem také sucho atmosférické.  

 

Zemědělské sucho      

Jedná se o nedostatek vody v půdě, jenž je ovlivněn předchozím nebo nadále trvajícím 

výskytem meteorologického sucha. Mezi další vlivy, které mají značný význam pro vznik 

sucha, jsou vlastnosti půdy, úroveň hospodaření v dané oblasti a celá řada dalších faktorů. 

Záleží také na požadavcích jednotlivých pěstovaných rostlin na množství vody.  

ČHMU informuje na svých internetových stránkách o výskytu zemědělského sucha na 

území ČR. Aktualizace výsledné mapy (obrázek č. 8) se provádí 1x týdně. 
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Obrázek 8: Riziko ohrožení zemědělským suchem. 

 

Riziko: 1 - malé, 2 - mírné, 3 - středně velké, 4 - velké, 5 – nejvyšší  

Výsledná mapa vzniká kompilací výsledků získaných ze tří metod hodnocení sucha: měřené vlhkosti půdy, 

vypočtené vláhové bilance a vypočtené bilance srážek a evapotranspirace (ČHMÚ). 

 

Hydrologické sucho  

Je charakterizováno deficity povrchových a podpovrchových zásob vody. Klesá povrchový 

odtok, klesá míra dotace podzemních vod, pokles vodní hladiny v nádržích a řekách. Pro 

povrchové toky je definováno určitým počtem za sebou jdoucích dní až týdnu. Vyskytuje 

se zpravidla ke konci déle trvajícího suchého období, ve kterém nebyly zaznamenány 

srážky. Pojmem hydrologické sucho se nazývá období, kdy alespoň ve třech po sobě 

následujících dnech, průtok dosahuje hodnoty  Q355 (cca Q90%), případně je nižší. 

Hodnota Q355 - je průtok v daném profilu vodního toku, který byl dosažen nebo překročen 

průměrně 355 dní v roce, vypočten z řady průměrných denních průtoků z let 1931 – 1980. 

Nejsou-li tyto neovlivněné průtoky k dispozici, použije se řada průměrných denních 

průtoků z let 1931 – 1960 (MP).   

 

Socioekonomické sucho 

Je sucho, jehož projevy jsou natolik extenzivní, že se výrazně dotýkají obyvatelstva a 

ekonomiky jednotlivých zemí. Extrémním projevem je např. stěhování obyvatel z důvodu 

nedostatku vody. Představuje finální dopad všech předcházejících typů sucha (Sirotová, 

2008). 
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3.6 Metody hodnocení sucha 

Slouží k analýze jednotlivých úrovní sucha (meteorologické, hydrologické, 

zemědělské, socioekonomické). Existuje celá řada metod (Metoda PDSI, Metoda 

součtových řad, Metoda efektivních srážek, Metoda nedostatkových objemů, Index 

meteorologické sucha, atd.). Hodnocení úrovně sucha probíhá z prostorového a časového 

hlediska, určuje také jeho sílu a intenzitu. Každá metoda je specifická pro daný typ sucha. 

Výsledky a výstupy některých metod jsou porovnány v příspěvku Mgr. Pavla Tremla 

(Treml, 2010). 
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4. HISTORIE SUCHA  

4.1 Historie sucha v České republice 

O suchu lze nalézt velké množství různých zpráv v historických kronikách. S tím je 

spojena celá řada problémů, jež souvisejí jak se značným rozptýlením požadovaných 

informací v nejrůznějších zdrojích, tak s nepřesnostmi a chybami dobových pramenů. Za 

nejstarší konkrétní zprávu o suchu v ČR je považován zápis v Kosmově kronice z roku 

1121. Další období sucha z našeho území zachycuje Václav Hájek z Libočan ve své 

kronice Kronika česká. Výše uvedené kroniky však nejsou jedinými zdroji informací.  

František Augustin ve své knize „Sucha v Čechách od roku 962-1893“ celkově zhodnotil 

výskyt suchých období (obrázek č. 9) na základě starých zpráv a dlouholetých měření 

dešťových srážek (Augustin, 1894). 

 

 

Obrázek 9: Výskyt suchých roků v českých zemích (Bartoš a kol., 2009). 

 

Nejvíce patrné jsou změny na teplotách vzduchu, které např. mezi obdobím 1961-1980 a 

1981-2005 vzrostly v ročním průměru o cca 0,6 - 1,2 ºC. Tyto změny je možné nejvíce 

vnímat v letním období na jihu a jihovýchodě, v zimě a na jaře zejména v západní části 

republiky. Na podzim dochází pouze k minimálním změnám (Pretel, 2011). 
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4.1.1 Hydrologické sucho v roce 2003 

Toto sucho bylo charakteristické velkými výkyvy teplot v zimních měsících, 

srážkovým deficitem v celém průběhu roku a déletrvajícím obdobím s vysokými teplotami 

v letních měsících. Bylo provázeno poklesem hladiny podzemních vod. Úhrn srážek se 

pohyboval okolo 50 % dlouhodobého průměru za prvních osm měsíců roku (Pokorný, 2004). 

Nepostihlo pouze ČR, ale většinu území Evropy. V červnu zasáhla Evropu vlna veder, 

která trvala až do poloviny srpna. Postihla evropský kontinent od severního Španělska až 

po ČR. Toto extrémní počasí bylo způsobeno anticyklónou pevně zakotvenou nad západní 

části evropského kontinentu, která odklonila dráhy tlakových níží přicházejících od západu 

a přinášejících vláhu z oceánu. Maxima denních teplot vzduchu dosahovala teploty 35 - 40 

ºC, a to nejen v jihoevropských zemích, ale také ve státech střední Evropy. Extrémní vedro 

si vyžádalo přes 30 000 obětí (starší a oslabení lidé). Byly způsobeny i velké ztráty na 

úrodě, špatné výnosy se projevily nedostatkem krmiv pro zvířata. Ztráty se projevily také 

v energetice. Ve velké míře vznikaly i lesní požáry. Toto sucho se považuje za nejhorší za 

posledních cca 150 let (Bartoš a kol., 2009). 

4.1.2 Hydrologické sucho v roce 2011  

Rok 2011 byl pravým opakem roku 2010, který se v historii řadil k těm vůbec 

nejvlhčím (za posledních 37 let), (Pokorný a kol., 2012).  Charakteristickým znakem tohoto 

roku byl chladný a deštivý červenec a sucho započalo na podzim roku 2011 (listopad-léto 

2012). Roční teplota byla s průměrnou teplotou vzduchu 8,6 ºC teplotně normální. Teplotní 

odchylka 1,1 ºC od normálu N1961-90  znamenala další kladnou roční hodnotu, která 

v předchozích 25 letech již zcela zřetelně převažuje. Z pohledu množství srážek byl rok 

2011 normální, průměrný úhrn srážek dosáhl 634 mm, což odpovídá 94 % srážkového 

normálu  N1961-90 (hodnota nižší o 240 mm oproti roku 2010), (Meteorologické zprávy, 2012; 

MZe a MŽP). 

Několik měsíců trvající sucho trápilo většinu Moravskoslezského kraje (obrázky č. 10 a 

11). Měsíce nepršelo a na stavech vodních toků, rybníků i přehrad to bylo velmi znát. 

S nedostatkem pitné vody bojovaly hlavně horské oblasti, konkrétně oblast Jablunkovská 

(Mosty u Jablunkova), které využívají místní zdroje. Do některých oblastí musely vodárny 

dovážet pitnou vodou. Sucho mělo i velký dopad na rybářství a zemědělství (Bartíková, 

2011). 
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Sucho v roce 2011 se vyskytovalo a mělo dopad na všechny kontinenty. Velmi suchý 

podzim sužoval celou Evropu, což mělo dopad na zemědělství, průmysl i zásobování 

pitnou vodou z povrchových zdrojů. Jaro na ostrově Velká Británie bylo nejsušší (vysoké 

teploty, málo srážek a vysoký počet dnů se slunečním svitem) od roku 1990 (Treml, 2011). 

 

 

Obrázek 10: V obci Ostravice na Frýdecko – Místecku lze nyní přejít řeku Ostravici suchou nohou 

(Bartíková, 2011). 

 

 

Obrázek 11: V Beskydech v přehradě Šance kvůli suchu rychle klesá hladina (Bartíková, 2011). 

 

4.1.3 Hydrologické sucho v roce 2012  

Sucho, které začalo na podzim roku 2011, trvalo až do léta roku 2012. Mělo za 

následek jak pokles vody povrchové, tak vody podzemní. Podíl srážkových úhrnů za srpen 

2011 až květen 2012 byl na jižní Moravě kolem 50% vzhledem k dlouhodobému průměru 

1961-2000. Tento srážkový deficit měl dopad i na hladiny podzemní vody. V některých 
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vrtech byla překonána absolutní minima hladiny za celé období pozorování (Soukalová, 

Bortlová, 2013). 

Jaro bylo velmi suché a teplé, na většině míst padaly teplotní rekordy. V březnu spadlo jen 

30 % dlouhodobého měsíčního srážkového průměru (obrázek č. 12).  

 

 

Obrázek 12: Teplotní a srážkové odchylky v Evropě v březnu roku 2012 (Gnosis9.net). 

 

4.1.4 Historie výskytu hydrologického sucha v jednotlivých povodích 

Z období od 16. do 19. století lze vybrat roky 1540, 1590, 1616, 1790 a 1842, kdy sucho 

postihlo prakticky celé území České republiky. Z nedávné historie stojí za zmínku další 

tzv. „suché“ roky, např. 1947, 1983, 1994, 2003 a 2011-2012 (Pokorný, 2004). 

Z údajů o průtocích, jež jsou k dispozici, vyplývá, že výskyt minimálních průtoku 

nastává v letních měsících (srpen až září) anebo naopak v zimě (leden). Připomeňme si 

skutečnost, že žádné významné vodní toky na naše území nepřitékají, naše vodní zdroje 

jsou téměř zcela závislé na doplňování srážkami.  

Rozdělení ČR na jednotlivá dílčí povodí je uvedeno na obrázku č. 13. 

Z práce Pokorného (Pokorný, 2004) vychází následující souhrn podle jednotlivých 

povodí.  
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Povodí Vltavy 

Zprávy o nedostatku vody ve Vltavě se vážou k rokům 988, 999, 1099, kdy se voda do 

Prahy dovážela z Německa. Údaje o průtocích ve Vltavě jsou k dispozici od roku 1851. 

Nejmenší zaznamenané průtoky byly v letech 1904, 1911 a 1947 kdy Vltavou teklo 10 

m
3
.s

-1
 (9% průměrného průtoku). Nejznámější sucha jsou 1947 a 2003. Po výstavbě 

Vltavské kaskády se situace zlepšila (jde o celkem 9 vodních děl – přehrad, z nichž první 

byly budovány ve 30. letech 20. století.). 

 

Povodí Ohře 

Nejznámější sucha 1958, 1961 a 1963. V povodí Ohře se nacházejí nejsušší místa v České 

republice (Žatecko, Lounsko). Aridní oblasti pokrývají až 39% plochy povodí. Lokalitou 

ohroženou suchem je západní část území (povodí Úštěckého potoka a v menší míře i 

v povodí Pšovky a Liběchovky). 

 

Povodí Labe 

Zde se suché epizody nejvíce projevily na nádržích, které slouží jako zdroj pitné vody. 

Například na vodárenské nádrži Hamry byla tato situace řešena v roce 1983 (akumulace 

byla zaplněná pouze z 30 %). A pak také v podzimním období 1990 a1992. V roce 1947 a 

2003 sucho postihlo celé povodí. 

 

Povodí Odry 

Nejznámější sucha jsou 1930, 1950, 1952 a 1983/1984 a nejsušším rokem byl rok 1954, 

kdy se sucho projevilo na všech hlavních tocích v povodí. Po výstavbě údolních nádrží se 

situace zlepšila. Na řece Odře se minimální průtoky vyskytují v létě a na podzim, na 

horním toku Opavy a na Olši na podzim a v zimě, na Moravici, dolním toku Opavy a na 

Ostravici v letním a podzimním období. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
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Povodí Moravy 

Známa jsou suchá období 1921, 1933, 1934 a 1943.  Nejznámější suchý rok je rok 1947, 

srážky v tomto povodí dosahovaly jen 2/3 ročního normálu srážek. Toto sucho zasáhlo i 

povodí řeky Moravy a Svratky. Z nedávné historie jsou známa sucha v letech 1983, 1994, 

2000 a 2003. 

 

Obrázek 13: Rozdělení české republiky na jednotlivá dílčí povodí (MZe) 

 

4.2 Historie sucha ve světě 

Období sucha a zejména dlouhodobá sucha s dopadem na celkový ráz krajiny mají 

za následek obrovské vlny migrace obyvatelstva.  

Například v oblasti Indie, kde je zemědělství silně závislé na klimatických podmínkách a 

příznivé jihozápadní letní monzuny jsou rozhodující pro zajišťování vody pro zavlažování 

plodin, vedla v minulosti období sucha pravidelně k výraznému hladomoru. Při tzv. 

„bengálském hladomoru“ z roku 1770 dokonce zemřela 1/3 obyvatelstva v postižené 

oblasti (Collier, Webb, 2002). Mezi léty 1930-1931 byla zasažena suchem oblast na jihu u 

řeky Don a Ukrajina. Na africkém kontinentu je v současné době problém v oblasti, která 

se nazývá Sahel. Od konce roku 1960 do roku 1980 zde hladomor zabil na 100 tisíc lidí a 

vyhnal z této oblasti až 750 tisíc lidí. Vlivem nedostatku srážek dochází k rozšiřování 

Sahary, což vyvolává v oblasti sociální nestabilitu. Obyvatelstvo trpí podvýživou a 

nemocemi. Změna zdejšího klimatu se dává do spojitosti s projevující se změnou 



 Ing. Silvie Langarová: Návrh opatření k zajištění dodávky vody v suchých obdobích 

2012  24 

 

 

globálního počasí, ale studie, které by spojitost potvrdily, nejsou v současné době 

k dispozici (Batterbury, 2001). 

Za nejhorší sucho dvacátého století je považováno sucho v letech 1982-1983, které 

postihlo téměř celý svět. V roce 1988-1989 pak sucho postihlo celé USA a mělo vážné 

následky jak finanční tak na lidských životech (Brahic,2007). 

Rozsah období sucha v Evropě za posledních deset let je zakreslen na obrázku č. 14.  

 

 

 

Obrázek 14: Oblasti v Evropě postižené obdobím sucha v posledních deseti letech (EEA Report, 2012) 
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5. STÁTNÍ SPRÁVA A LEGISLATIVA ČR 

  

Pro řešení problematiky sucha je důležitá znalost státní správy a legislativy. V ČR 

platí systém tzv. sdílených kompetencí, což v praxi znamená, že působnost ústředního 

správního orgánu je sdílená pěti ministerstvy. Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda. 

Vzhledem k děleným kompetencím ve vodním hospodářství v ČR je pověřeno výkonem za 

oblast vody Ministerstvo životního prostředí a spolu pověřenými jsou Ministerstvo 

zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví (Voda v ČR do kapsy). Schéma správy oblasti vodní 

politiky v ČR. Je zobrazeno na obrázku č. 15.  

 

 

Obrázek 15: Schéma vodního hospodářství v České republice  

 

Správou významných vodních toků a vodních děl na nich vybudovaných jsou pověřeny 

státní podniky Povodí (Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí 
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Moravy). Rozhodujícími správci drobných vodních toků jsou Zemědělská 

vodohospodářská správa a Lesy ČR, státní podnik. Celkově tak tyto subjekty v působnosti 

Ministerstva zemědělství zajišťují správu asi 94 % délky vodních toků v ČR. Přibližně 6 

procenty se na správě vodních toků podílejí obce, újezdní úřady vojenských újezdů 

a správy národních parků. Vodní hospodářství je v ČR významným oborem s dlouholetou 

tradicí. Mezi nejdůležitější úkoly vodního hospodářství patří zajištění zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a zmírnění důsledků extrémních jevů počasí (povodně, sucho), 

(MZe).  

Vodohospodářské činnosti v ČR můžeme rozdělit na dva základní obory: 

 Obor vodních toků, (který se řídí především zákonem 254/2001 Sb. o vodách - 

novela zákona 150/2010 Sb.). 

 Obor vodovodů a kanalizací (který se řídí především zákonem 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – novela zákona 76/2006 Sb.). 

Souhrnný přehled platné legislativy ČR pro oblast vody je uveden v příloze č. 3.  

 

 „Zákon 254/2001 Sb. o vodách“ a novela zákona o vodách č. 150/2010 Sb., která platí od 

1. 8. 2010. V § 1 „Účel a předmět zákona“ je uvedeno, že musíme chránit povrchové a 

podzemní vody a dále, že je potřeba vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků 

povodni a sucha. V § 23 (1) b „Plánování v oblasti vod“ je také zmínka o prosazování 

přijímat opatření pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha. I § 28 a “Území 

chráněná pro akumulaci povrchových vod“ souvisí s problematikou sucha, týká se 

vytvořením chráněných území pro akumulaci povrchových vod. Novela vodního zákona 

staví problematiku sucha na stejnou úroveň jako problematiku povodní. Bylo prosazeno 

řešení krizové situace při nakládání s vodami, zejména možnost úpravy platných povolení 

při nečekaném nedostatku vody, ať už v síti nebo ve zdroji (§ 109 odst. 1).  

 

 „Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ řeší pouze 

výstavbu a provozování vodárenské infrastruktury, nikoliv dostupnost vody ve zdrojích 

(povrchových i podzemních). Na základě ustanovení § 29 odst. 1 písmeno c. je zpracován 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky dle § 4 (dále jen PRVKÚ 

ČR). Tento první PRVKÚ ČR představuje dlouhodobou koncepci oboru vodovodů a 
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kanalizací s výhledem do roku 2015. Navazuje na další strategické dokumenty a 

dokumenty rezortní politiky, zejména na Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstva 

zemědělství pro období po vstupu do Evropské unie na léta 2004 – 2010. Rovněž 

respektuje požadavky vyplývající z následujících nejdůležitějších předpisů Evropských 

společenství: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. října 2000 ustavující 

rámec 

 směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, 

 směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových 

vod určených k odběru pitné vody, 

 směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o kvalitě vody určené pro lidskou 

potřebu.  

(PRVKÚ ČR, 2010) 

V současné době se zpracovává navazující PRVKÚ ČR s platnosti od roku 2016. 

 

Dále se tento zákon zabývá výstavbou a provozováním vodárenské infrastruktury. Ukládá 

provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu povinnost zajistit plynulé zásobování pitnou 

vodou v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. To vyplývá i ze smluvních vztahů 

s obchodními partnery. V § 9 v odst. 5, 8 a 9 řeší povinnost dodavatele zajistit náhradní 

zásobování pitnou vodou (dále jen NZV) v případě omezení nebo přerušení dodávky pitné 

vody v mezích technických možností a místních podmínek. NZV – příděl první 2 dny 5-10 

l na osobu a den, další dny 10-15 l na osobu a den.  

Směrnice MZe č. 10 č. j. 41658/2001-6000 (čl. 1 odst. 5) ze dne 20. prosince 2001, jíž je 

upraven postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů.  

  

Z pohledu těchto dvou zákonu je sucho chápáno jako mimořádné období s dočasným 

nedostatkem vody ve zdroji, při němž může být v rámci veřejného zájmu podle zákona o 

vodách na nezbytně dlouhou dobu omezit, nebo zakázat platná povolení k nakládání 

s vodami a podle zákona o vodovodech a kanalizacích uložit provozovateli povinnost 

zajištění plynulé zásobování pitnou vodou v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. 
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„Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení“ stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a 

orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším 

napadením a při jejich řešení. Dále je zde řešeno množství dodávané pitné vody v rámci 

nouzového zásobování pitnou vodou. S nedostatkem vody mohou být spojeny následující 

typy krize: 

 Znečištění vody (pravomoci v této oblasti se dělí na MŽP, MZe, Ministerstvo vnitra 

a ČHMU s Povodím) 

 Narušení dodávky vody (MZe plně zodpovídá)  

Tento zákon řeší pouze působnost a pravomoc jednotlivých členů podílejících se na 

krizovém řízení, dále pak náhradní zásobování vodou v rámci veřejných vodovodů, ale ne 

nedostatek vody ve vodárenských zdrojích (Zákon o krizovém řízení). 

Norma ČSN EN 15975-1 - Zabezpečení dodávky pitné vody – pravidla pro 

rizikový a krizový managment – Část 1: Krizový management. Tato norma je českou verzi 

evropské normy EN 15975-1:2011. Popisuje principy správné praxe vodárenských 

společností pro management zásobování pitnou vodou v krizových stavech (havarijní 

situace) včetně přípravných a následných opatření. Jedná se o obecně o jakékoliv krize, ne 

krize spojena s výskytem suchého období.  

 

Zatímco problematika povodní je zakotvena v legislativě EU (2007/60/ES) a u nás 

v zákoně o vodách (povodňová opatření, záplavová území, stupně povodňové aktivity 

atd.), tak problematika sucha legislativně ošetřená není.  

 

5.1 Ministerstvo zemědělství 

Je ústředním orgánem státní správy pro: zemědělství, vodní hospodářství, 

potravinářský průmysl, správu lesů a myslivosti a rybářství. V každé oblasti jsou určité 

výjimky, které do kompetence ministerstva zemědělství nepatří, jako například: ochrany 

přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod, atd. (MZe).  To 

patři do kompetence Ministerstva životního prostředí. 
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Hlavním úkolem Ministerstva zemědělství po vstupu České republiky do Evropské 

Unie je naplňování požadavků směrnice EU, a to zejména směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES (vodní politiky), směrnice Rady 91/271EHS (o čištění 

městských odpadních vod) a směrnice Rady 91/676/EHS (o ochraně vod před 

znečištěním).  

 

„Rámcová směrnice vodní politiky 2000/60/ES Evropské unie“, představuje 

nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro oblast vody. Důvodem jejího 

vzniku je sjednocení různých způsobů stávající ochrany vod uvnitř Společenství a 

prosazování integrované péče o životní prostředí. Její vývoj trval více než 10 let (MZe). 

Smyslem směrnice je dosáhnout dobrého stavu všech vod na území EU do roku 2015. 

V roce 2015 mají být přijaty v pořadí již druhé plány povodí, včetně aktualizace programů 

opatření.  

Ačkoliv má být cílů ochrany vod dosaženo do roku 2015, mnohé členské státy (mezi nimi i 

Česká republika) požádaly o prodloužení této lhůty, a to převážně z důvodu technické 

neproveditelnosti nebo přírodních podmínek, které rychlé zlepšení stavu neumožňují 

(Hlaváč, 2012). Proces plánování v oblasti vodního hospodářství podle 2000/60/ES, je 

rozdělen do tří cyklů, a to do roku 2015, 2021 a 2027. Dochází u nás k přijímání programů 

opatření směřujících k dobrému stavu vod, udržitelnému užívání vodních zdrojů a také 

k jejich ochraně před negativními účinky vod. Hlavním nástrojem k dosažení těchto 

uvedených cílů jsou tzv. Plány povodí a v nich obsažené programy opatření. 

 

Zakladatelem Státního podniků Povodí je Ministerstvo zemědělství, jehož úkolem je 

zpracování vodohospodářské bilance, povodňových plánů, plánů oblasti povodí, plánů 

hlavních povodí ČR, dále spravuje významné vodní toky, zajišťuje činnosti spojené se 

zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti jednotlivých 

povodí (monitoring kvantity a kvality vod). Dále se podílí na tvorbě Plánu hlavních 

Povodí ČR (obrázek č. 16) a Plánů oblastí povodí (obrázek č. 24).  

Plán hlavních Povodí ČR dále jen PHP ČR (zpracován pro šestileté období 2007 – 

2012). Byl schválen vládou 23. května 2007 usnesením č. 562. Je stanoven v §24 zákona 

254/2001 Sb. (zákon o vodách). Schválený PHP ČR je přístupný v elektronické podobě na 
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portálu veřejné správy. Pořizuje se ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady 

a krajskými úřady pro 3 hlavní povodí na území České republiky (Labe, Dunaj a Odra).  

Plán oblastí povodí se zpracovává podle §23 až §26 vodního zákona, čl. II bod 4 a 

5 a prováděcích právních předpisů – vyhlášky č. 393/2010 Sb. (o oblastech povodí) a 

vyhlášky č. 142/2005 Sb. (o plánování v oblasti vod).  

(MZe, Zákon o vodách) 

Plány povodí se u nás začaly zpracovávat na základě článku č. 13 Rámcové směrnice 

evropského parlamentu a rady  2000/60/ES ze dne 23. října 2000 pro vodní politiku 

(Mrkvičková, 2007).  

 

Tyto dokumenty stanoví rámcové cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními 

vodami, pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních 

ekosystémů vycházejících z cílů ochrany vod, pro udržitelné užívání těchto vod, pro 

ochranu před škodlivými účinky těchto vod a pro zlepšování vodních poměrů a ochranu 

ekologické stability krajiny (MZe, Zákon o vodách). 

Plánování v oblasti vod slouží k optimálnímu využití vodních zdrojů pro budoucí generace 

a je nedílnou součástí státní vodohospodářské politiky.  

 

 

 

Obrázek 16: Mapa mezinárodních hydrologických povodí v rámci České republiky. Povodí Odry, Labe a 

Dunaje (Informační systém Voda v ČR) 

Ministerstvo zemědělství v rámci veřejného zájmu a v rámci předběžné opatrnosti – 

háji soubor lokalit, které by v případě nutnosti umožnily výstavbu vodních nádrží 
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k vytvoření nových akumulačních a retenčních prostorů pro zachycení vody z povodní pro 

její využití v době sucha. Seznam těchto 65 lokalit s názvem „Generel lokalit 

k akumulaci povrchových vod„ (Generel LAPV), který byl schválený v roce 2011 

ministry zemědělství a životního prostředí a představuje výhled pro období po r. 2030-

2050. Je jedním z adaptačních opatření na klimatické změny v oblasti vodního 

hospodářství. Jeho cílem bylo vymezit plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky 

vhodné pro akumulaci povrchových vod, tedy pro výstavbu přehradních nádrží za účelem 

snížení nepříznivých účinků povodní a sucha.  

Vymezená území, chráněna pro akumulaci povrchových vod, byla rozdělena dle jejich 

významu na dvě kategorie:  

A. území, jejichž vodohospodářský význam spočívá především ve schopnosti vytvořit 

či doplnit zdroje pro zásobování pitnou vodou a případně plní i jiné funkce, 

především pozitivně ovlivňuje odtokové poměry velkých povodí.  

B. území, která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za účelem 

protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a nadlepšování 

průtoku (zabezpečení ekologického průtoku ve vodních tocích). 

V příloze č. 1 a v příloze č. 2 naleznete seznam 65 (21 lokalit v kategorii A a 44 lokalit 

v kategorii B) lokalit s tabulkou základních identifikačních údajů a přehlednou mapkou 

jejich situování (Generel území chráněných pro akumulací povrchových vod).  

Tento Generel můžeme považovat v  podstatě jako první adaptační opatření pro budoucí 

udržitelnost užívání vodních zdrojů.  

5.1.1 Koncepce 

V rámci zákona č. 240/2000 Sb. (zákon o krizovém řízení) MZe vypracovalo 

„Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací“, která se 

zabývá stávajícím stavem a návrhem nového postupu v případě nedostatku vody ve 

veřejných vodovodech (MZe, 2003). 

Dokument „Koncepce agrární politiky České republiky 2004 až 2013“ analyzuje 

základní strategie (vize pro zemědělství ČR), kde je popsáno pozadí strategie, podle které 

máme očekávat v příštích 50 letech růst populace na 8-10 miliard. Koncepce nám také říká, 
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že voda je „nejzávažnějším limitujícím faktorem růstu produkce“. K zavlažování je 

spotřebováváno až 70 % vody pro zemědělství, průmysl a domácnosti (MZe, 2004). 

Koncepce zabývající se zabezpečením dostatku vody, zásobováním domácností 

pitnou vodou, čištěním odpadních vod a také prevencí škodlivých účinků vod (povodně, 

sucho) se nazývá „Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do 

roku 2015“ (schválila vláda České republiky svým usnesením č. 927 ze dne 14. prosince 

2011). Jedním z cílů této koncepce je i připravit „Adaptační opatření pro zvládání důsledku 

klimatických změn“. Také se věnuje stavu implementace směrnic ES/EU v gesci 

Ministerstva zemědělství. Adaptační opatření je zde definováno jako jakákoliv úprava, 

která vede ke snížení zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny na stanovenou úroveň, 

aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí a ekonomický potenciál rozvoje (MZe, 

2011). 

 

Tyto koncepce nás upozorňují na existenční hrozbu nedostatku vody. U nás není zatím 

nedostatek vody chápán jako hrozba, spíše ho chápeme jako nedostatek vody mimo území 

České republiky. Zatím je větší hrozbou opačný jev, povodně.  

 

5.2 Ministerstvo životního prostředí 

MŽP je ústředním orgánem státní správy, která je rovněž zapojena do řešení 

problematiky nedostatku vody. Zajišťuje kontrolu, dbá na čistotu a kvalitu vody a 

životního prostředí jako celku. Podle vodního zákona působí jako ústřední vodoprávní 

orgán ve věci ochrany před povodněmi, řídí ČHMÚ a Českou inspekce životního prostředí 

(MŽP). 

 

5.2.1 Český hydrometeorologický ústav  

Zabývá se vedle předpovědi počasí i sběrem statistických dat ve sledované oblasti, 

vývojem a klimatickými změnami. Také provozuje jedinou celoplošnou pozorovací síť 

podzemních vod na území ČR. Výskyt suchých období je hydrologickou službou (ČHMÚ) 

systematicky sledován a vyhodnocován od počátku 60. let.  
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 Oddělení klimatických změn se zabývá problematikou interpretace výsledků 

mezinárodního výzkumu v oblasti klimatických změn. Spolupracuje s Mezivládním 

panelem OSN ke změně klimatu a Evropskou agenturou životního prostředí a rovněž se 

podílí na řešení specializovaných výzkumných projektů. 

Oddělení podzemních vod se zabývá měřením  hladin podzemních vod, vydatností 

pramenů a teplot vody. Zpracování dat, které zahrnuje vyhodnocování režimu podzemních 

vod  ve vztahu k hydrogeologickým rajónům a územním celkům, zpravidla definovaným 

povodími řek, bilancí podzemních vod, jejímž hlavním obsahem je stanovení základního 

odtoku, popřípadě přírodních zdrojů podzemních vod  v jednotlivých bilančních 

jednotkách. Dále se zabývá správou pozorovacích síti  podzemních vod a provádí 

monitoring podzemních vod, v rámci něhož se eviduje výška hladiny podzemních vod ve 

vrtech a pokles, nebo vzrůst hladiny podzemní vody v těchto vrtech. 

(ČHMÚ-úsek hydrologie) 

5.2.2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

Jedná se o veřejnou vědeckou instituci zabývající se danou problematikou a řešící 

celou řadu projektů. Jejím úkolem je také vyhodnocování environmentálních rizik 

v souvislosti s vodním ekosystémem. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. 

Věnuje se především výzkumu znečištění vod, povodním a dále pak studiím monitoringu 

vodních zdrojů, splavnosti vodních toků, jakosti vody, vodoprávním záležitostem apod. 

(VÚV).  

5.3 Ministerstvo zdravotnictví 

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví, 

zřízenou prioritně pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční 

činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví obyvatelstva, atd. (SZÚ). 

Státní zdravotní ústav vypracoval doporučení „Nouzové zásobování pitnou vodou“ (dále 

jen NZV). Toto doporučení by mělo sloužit jednak jako pomůcka pro rychlé rozhodování, 

jednak jako pomůcka pro přípravu havarijních plánů. V příloze A jsou uvedeny 

doporučeny limity jakosti pitné vody pro NZV, v příloze B je uveden přehled účinnosti 

jednotlivých způsobů dezinfekce. Doporučená četnost a rozsah kontrol kvality vody 
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v krizových podmínkách je uvedena v příloze C a zásady pro zásobování vodou cisternami 

v příloze D (MZ). 

5.4 Plánování v České republice v oblasti vod 

Vodohospodářské plánování má v České republice dlouhou tradici. V letech 1949-

1953 byl zpracován první celostátní dokument – Státní vodohospodářský plán republiky 

Československé (SVP 1953). V letech 1975-1976 byl publikován Směrný 

vodohospodářský plán ČSR (SVP 1975). Začátek nového procesu plánování v oblasti vod 

spadá do roku 2004, kdy se začaly připravovat zcela nové celostátní dokumenty 

vodohospodářského plánování – Plán hlavních povodí České republiky a 8 plánů oblastí 

povodí. 

Práce na koncepci plánování pro zvládání období sucha a nedostatku vody se 

připravují.  Zpracování je po vzoru Drought management plan report (obrázek č. 17) a států, 

které mají s touto problematikou zkušenosti. Koncepce by měla být dokončena v roce 2014 

(Tremp, 2013). 

Dosud je problematika sucha řešena pouze obecně. Souhrn dokumentů, které se blíže 

problematikou sucha a plánováním zabývají – Plány oblastí povodí, Plán hlavních povodí 

České republiky, vodní zákon, Generel území chráněných pro akumulací povrchových 

vod.  

 

Obrázek 17: Publikace Drought management plan report (Europen Commision, 2007) 
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6. PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMNÝCH PRACÍ 

PROVEDENÝCH K DANÉ PROBLEMATICE 

 

Problematice sucha se věnují studie, které jsou připravovány v rámci národních 

projektů i v mezinárodní spolupráci. Věnují se problematice zásob povrchových a 

podzemních zdrojů vody, které stále častěji odkazují na snižující se zásoby vody. 

Výzkum a vývoj vodního hospodářství u nás je v působnosti MŽP a MZe. Hlavními 

řešiteli jsou ve většině případu vysoké školy, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. 

ve spolupráci s ČHMU.  

Výsledku těchto výzkumných projektů můžeme taky využít pro tvorbu koncepce plánování 

zvládání nedostatku vody a sucha v České republice.  

6.1 Projekty v ČR 

Studie se zabývají problematikou dopadů klimatických změn na hydrologický režim 

a vodní zdroje (výzkum vztahů mezi teplotou vody a teplotou vzduchu a predikce jejich 

vývoje během klimatické změny), dále se zabývají požadavky na vodní zdroje v ČR a 

návrhy způsobu jejich ovlivňování pro horizont příštích několika let, základním i 

aplikovaným výzkumem sucha. Měly by přispět k vytvoření národní koncepce pro snížení 

dopadů následku sucha (Treml, 2011). Dále se zabývá, jaký by následující období sucha měla 

dopad na hospodářství či zemědělství, ale také jaká by se měla přijmout adaptační opatření, 

aby se dopady sucha snížily. Dále posuzují současnou a možnou budoucí extremitu 

hydrologického sucha na území ČR a navrhují potřebná adaptační opatření. Připravují 

systém indikátorů sucha pro jeho hodnocení a predikci, dále struktury plánů pro zvládání 

sucha a nedostatku vody a vytvářejí koncepci řízení krizové situace, která bude sloužit jako 

podklad pro úpravu legislativy a úpravu kompetencí jednotlivých orgánů státní a veřejné 

správy. Snaha je také získat aktuální údaje o možnostech čerpání spodní vody (Pretel a kol., 

2011, Novický a kol., 2012, Novický a kol., 2010, Treml, 2011).  

Zahraniční projekty jako jsou „Ensembles“ a „Cecilia“ se zabývají prognózou 

vývoje klimatu, z jejich výsledku čerpá (vychází) i řada českých projektů (Ensembles, 

Cecilia). 
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Projekt, jenž je realizován Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava 

s názvem „Výzkum opatření k zajištění zásobování pitnou vodou v období 

klimatických změn“, probíhá ve dvou základních směrech. Prvním směrem je výzkum 

technických, organizačních a metodických opatření, jejichž cílem bude při omezené 

kapacitě zdrojů vody zajistit dodávku vody a zabránit rozpadu systému u rozsáhlých 

vodárenských soustav. 

Druhým směrem je výzkum možností využití netradičních zdrojů vody – důlních vod 

v uvedených krizových obdobích. Zabezpečit jejich úpravu tak, aby mohla sloužit jako 

zdroj vody pro veřejné zásobování v suchých obdobích.  

 

Mezi projekty, které byly již ukončeny a jejich výsledky stojí za zmínku a při návrhu 

opatření jsme tyto využili, patří:  

6.1.1 Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny 

na území České republiky  

Hodnotí vliv klimatické změny na hydrologickou bilanci, byly vybrány 4 scénáře 

k referenčnímu období 2071-2100. Hydrologická bilance byla modelovaná modelem 

BILAN  na 145 povodích, jak pro současné podmínky, tak pro výhledové scénáře. 

Výsledky: 

 Na většině území České republiky je pozorován nárůst průměrné denní teploty 

vzduchu, a to za období 1975 – 2005 cca o 1º C.  

 Mění se rozdělení srážek v průběhu roku, týká se to četností výskytů srážkových 

úhrnů a jejich intenzity. 

 Vlivem změn průměrných teplot vzduchu dochází nejen k nárůstu potencionální 

evapotranspirace, ale i k nárůstu územního výparu, což má za následek negativní 

vliv na odtokové podmínky.  

 Zásoby podzemní vody budou mít klesající trend.  

 Zásoba vody ve sněhové pokrývce je víceméně u všech scénářů nulová. 

 V zásobě vody v půdě v období květen-listopad, lze sledovat negativní trend. 
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 Změní se rozložení odtoků, díky tomu bude nutno počítat s četnějším výskytem 

extrémních jevů na tocích. V zimě s povodněmi a v létě a na podzim s obdobím 

sucha.  

 Město Hradec Králové a Východočeská vodárenská soustava (zásobuje pitnou 

vodou Východní Čechy), u těchto vodárenských soustav hrozí nedostatek vod 

v horizontu následujících let.  

(Novický a kol., 2010).  

6.1.2 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního 

hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření 

Cílem projektu je zpřesnění a aktualizace scénářů vývoje klimatu na území ČR pro 

období 2021-2050 a 2071-2100. Projekt se při konstrukci scénáře zaměřil na tři třicetileté 

časové horizonty: 2010-2039, 2040-2069, 2070-2099. 

V projektu je analyzován nový regionální klimatický model ALADIN-CLINATE/CZ a 

jeho výstupy jsou porovnány s výstupy modelu ENSEMBLES. Změny klimatického 

modelu ALADIN-CLIMATE/CZ pro období 2010 – 2100 podle scénáře emisí SRES A1B. 

 

Tabulka 1: Teplota vzduchu a atmosférické srážky 2010-2099 
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Hodnoty v tabulce: 

U teploty vzduchu se jedná o rozdíl, u ostatních prvků o podíl hodnot mezi budoucím a 

referenčním obdobím (1961-1990). Hodnoty představují průměr z hodnot ve všech 

gridových bodech ležících na území ČR. Uvedené jsou údaje jak pro korigovaná data, tak 

pro neupravené výstupy modelu ALADIN 25. 

Výsledky výzkumu 

Výsledky projektu spočívají v upřesnění předpokládaných dopadů klimatických změn. 

Z projektu vyplývá, že nás mimo jiné čeká pokles vydatnosti zdrojů a potřeb dokonalejšího 

čištění odpadních vod.  

Změny sezónních průměrných teplot vzduchu 

V prvním období 2010-2039 se teplota vzduchu na území ČR zvýší podle modelu 

ALADIN 25 cca o 1ºC (oteplení v létě je jen o něco menší než na jaře a na podzim). 

V období 2040-2069 je již oteplení výraznější, nejvíce se zvýší teplota vzduchu v létě (o 

2,7 ºC) a v zimě (o 1,8 ºC).  

V posledním období 2070-2099 oteplení v létě dosahuje až 4 ºC, na podzim a v zimě činí 

pouze 2,8 ºC. Všechny uvedené údaje se týkají korigovaných dat.    

Změny sezónních úhrnů srážek  

Zde je situace složitější než u teploty vzduchu. V období 2010-2039 je v zimě pokles 

budoucích srážek (do 20%), na jaře jejich zvýšení (od 2% do cca 16%), v létě a zejména na 

podzim se situace v různých částech území ČR liší.   

Zároveň je patrná poměrně výrazná prostorová proměnlivost změn, je tudíž možné, že 

případný klimatický signál může být v tomto blízkém období překryt projevy přirozených 

(meziročních) fluktuací srážkových úhrnů.  

V období 2040-2069 je již charakteristický pokles srážek v zimě (např. Krkonoše, 

Českomoravská vysočina, Beskydy až o 20%) a zvýšení na podzim. V létě začíná na území 

ČR dominantní pokles srážek, který je v období 2070-2099 ještě výraznější, zatímco 

pokles zimních úhrnů srážek je oproti předchozímu období menší.    

Dopady změn klimatu na hydrologii 

Byly vybrány především vodoměrné stanice, u kterých nejsou průtoky ovlivněny 

provozem vodních nádrží. Výsledky ukázaly, že v průměrném ročním odtoku nedochází 

k výrazným změnám, určité změny jsou pozorovatelné u průměrných měsíčních průtoků. 
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Růst průtoku je v měsících leden, únor a březen a naopak klesající průtok vykazují měsíce 

květen a červen.  

Dosažené výsledky odpovídaly všeobecným předpokladům nárůstu 

evapotranspirace, nárůstu odtoku v zimním období spolu s úbytkem sněhové pokrývky a 

naopak pokles průměrných odtoků v letním období.  

Tento projekt nás informuje o skutečnosti, že je zapotřebí k situaci přistupovat zodpovědně 

a zahájit adaptační opatření na uvedené hrozby v jednotlivých povodích. Z prezentovaných 

výsledku vyplývá potřeba v povodí realizovat komplexní adaptační opatření. Výskytu 

sucha je potřeba věnovat mnohem větší pozornost než dosud. To by pro ČR znamenalo 

pokles dostupnosti vodních zdrojů.  Problematika sucha z pohledu dodavatelů pitné vody 

není zatím řešena (Pretel a kol., 2011). 

6.2 Projekty v zahraničí  

Nejen Česká republika se snaží najít odpovědi na tyto otázky, ale také celá řada 

zahraničních institucí se věnuje dané problematice a na toto téma je zpracována řada 

projektů. V rámci vypracování disertační práce jsem pracovala se zprávami z těchto 

projektů: 

 

BLUEPRINT ON WATER – projekt je zaměřen na vodní zdroje a jejich ochranu. Jedná se 

o projekt Evropské unie. Jeho cílem je zhodnocení dlouhodobé udržitelnosti a zároveň 

vymezení zranitelnosti vodárenských zdrojů v členských státech EU (Environment). 

 

PRUDENCE -  významný evropský projekt pracující s emisními scénáři SRES, jenž je 

společným projektem 25 evropských institucí zabývajících se modelováním klimatu a jeho 

změn. Cílem bylo zpřístupnit výsledky klimatických modelů s velkým prostorovým 

rozlišením a vypracovat metodiku odhadu nejistot klimatických modelů. V rámci tohoto 

projektu jsou k dispozici výsledky běhů většího množství modelů pro Evropu v letech 

2071 - 2100. Projekt byl v roce 2004 ukončen, na tento však kontinuálně navazuje další 

projekt Ensembles (Prudence). 
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ENSEMBLES - integrovaný výzkumný projekt, který probíhal od roku 2004-2009 a je 

veden – Met Office Hadley Centre, financován Komisí EUROPEN. V tomto projektu je 

zpracována simulace podle scénářů emisí A1B až do roku 2100 pro řadu regionálních 

modelů z EU (Ensembles).  

 

CECILIA - se zabývá prognózou vývoje klimatu ve střední a východní Evropě. Projekt byl 

zahájen 1. června roku 2006 v rámci šestého rámcového programu Evropské Unie. 

Výzkumné činnosti na projektu se účastní 16 institucí z 12 evropských zemí. Hlavní 

úkolem je zlepšit pochopení místních klimatických změn a dopady na oblast zemědělství, 

lesnictví, hydrologii a kvalitu ovzduší. Z České republiky na projektu spolupracuje 

Karlova Univerzita (Cecilia). 

 

GLOWA-ELBE II – Německý výzkumný projekt posuzující zabezpečenost v současné 

době povolených odběrů povrchových vod v období sucha. Do tohoto projektu se zapojily i 

státní podnik Povodí Labe, Vltavy a Ohře. Z projektu vyplývá, že v roce 2050 lze očekávat 

v některých profilech české kotliny výrazné problémy s nedostatkem vody (Glowa – Elbe II).  

 

MEDROPLAN – Mediterranean Drought Preparedness and Mitigation Planning 

V roce 2001 se státy Kypr, Řecko, Itálie, Maroko, Španělsko a Tunisko spojily v projekt 

pod názvem MEDROPLAN. Hlavním cílem tohoto projektu je připravit metodiku pro tyto 

středomořské státy pro přípravu plánu ke zvládání sucha. Výsledná verze vyšla v roce 

2007. Díky tomuto projektu byl nastartován proces plánování a spolupráce v oblasti 

monitoringu sucha (např. Španělský plán pro zvládání sucha a způsob monitoringu).   

Drought Management Guidelines (obrázek č. 18) se v úvodu věnuje vysvětlení užívaných 

pojmů a vysvětluje důvody nutnosti zpracování těchto plánů. Dále jsou zde uvedeny 

instituce, jež by se na tvorbě plánu měly podílet.  Praktická část plánu je věnována 

analýzám sucha a jejich možným dopadům, provozním činnostem a stanovení činností, 

které by měly probíhat v době sucha. Nechybí zde ani zhodnocení sucha po jeho skončení 

(Medroplan). 
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Obrázek 18: Metodika pro zvládání období nedostatku vody a sucha vytvořená v rámci projektu 

MEDROPLAN (Medroplan). 
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7. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

 

Nezbytný je kontakt s mezinárodními aktivitami na úrovni pozorování a zpracování 

dat. V rámci ČR je oblast mezinárodních jednání a spolupráce v oblasti vod zajišťována 

Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.  

7.1 IPCC - Mezinárodní panel pro klimatickou změnu 

Mezinárodní panel pro klimatickou změnu IPCC byl založen v roce 1988 Světovou 

meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). 

Úkolem této organizace je poskytovat objektivní, vědecky podložené informace o změnách 

klimatu, jejich příčinách i možném dalším vývoji, dopadech klimatických změn na životní 

prostředí i společnost, adaptační opatření a možnost zmírnění těchto dopadů. Tento 

mezinárodní panel sdružuje stovky odborníků v rámci celého světa. Vydává tzv. hodnotící 

zprávy, ve kterých jsou shrnuty dosavadní poznatky z oblasti změn klimatu, dopadu a 

adaptace (IPCC). 

7.2 EU - Evropská unie 

Klíčová pro rozvoj plánování v oblasti řešení problematiky nedostatku vody a 

sucha byla druhá polovina roku 2007. V listopadu 2007 v rámci společné implementační 

strategie byla připravena zpráva o plánu pro zvládání sucha. Jedná se o dokument, který 

zahrnuje obecná doporučení pro sestavení operativního plánu pro zvládání sucha - 

Drought Management Plant Report (obrázek č. 17), (Europen Commission, 2007). 

Národní legislativní předpisy a plány se budou svým obsahem lišit od tohoto 

obecného plánu (každá země má rozdílnou fyzicko-geografickou charakteristiku). Měl by 

zde být popsán krizový management, legislativní a organizační struktura a postup 

v případě období sucha.  

V plánu nalezneme i řadu obrázků znázorňující klimatické změny na obrázku č. 19 

jsou zobrazeny změny dešťových srážek v Evropě mezi roky 1961 - 2006. 
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Obrázek 19: Pozorované změny v ročních srážkách mezi roky 1961–2006 (mm za deset let) (European 

commission) 

 

V roce 2007 vydala Evropská komise „Zelenou knihu“ k adaptacím, která se zabývá 

rozborem dopadů změny klimatu a implementací adaptačních opatření do politiky na všech 

úrovních. V nedávné době (1. 4. 2009) byla zveřejněna „Bílá kniha“ zaměřena na návrhy 

konkrétních adaptačních opatření. Předpokládá se, že z toho vyplynou změny ve 

stávajících politikách EU (Bíla kniha, Zelená kniha).  

Souhrnný přehled legislativy EU pro oblast vody je uvedený v příloze č. 4.  

7.2.1 EEA 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je speciální agentura Evropské unie, 

která je zodpovědná za oblast životního prostředí. EEA sídlí v dánské Kodani a v 

současnosti má 32 členských států, včetně České republiky. Jedná se o všechny členské 

státy EU a dále o Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Byla založena na 

základě rozhodnutí EU přijatého v roce 1990. Vlastní činnost agentury byla zahájena v 

roce 1994. Jejím posláním je podporovat udržitelný rozvoj v Evropě. Náplní její práce je 

shromažďovat, třídit a analyzovat informace týkající se životního prostředí. Její povinností 

je poskytovat včasné, relevantní a spolehlivé informace veřejné správě i veřejnosti (EEA, 

Encyklopedie). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koda%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Island
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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8. VODNÍ BILANCE 

 

Podle zákona č. 254/2001 Sb., novela zákona 150/2010 Sb. (vodní zákon) je vedení 

vodní bilance jednou ze základních činností v oblasti zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod. Vodní bilance podle vodního zákona se skládá 

z hydrologické a vodohospodářské bilance. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 

Sb. upravuje obsah vodní bilance a způsob jejího sestavení (dále i hydrologické a 

vodohospodářské bilance). 

 Matematickým modelem popisujícím oběh vody je rovnice hydrologické bilance, 

rovnice popisuje pohyb vody v krajinné sféře, respektive v jejich dílčích částech. 

Vodní režim v povodí je ovlivňován jednak hydrologickými vlastnostmi a 

základními charakteristikami povodí, funkcí, provozem a technickým stavem 

vybudovaných vodních děl, způsobem využívání a úrovní hospodaření na půdě na ploše 

povodí, zvl. na zemědělské a lesní půdě, hydropedologickými vlastnostmi zastoupených 

půd a dominantně úhrnem a časovým rozdělením srážek. Průběh odtokových poměrů 

z povodí ovlivňují i ostatní pozemky, mezi něž patří např. komunikace, betonové plochy, 

stavební pozemky a odtokové poměry ze sídlišť (Vodní režim v krajině). 

 

Hydrologická bilanční rovnice (obecná)  

o Hydrologická bilanční rovnice je základním vztahem pro hodnocení zásob vody  

o Hodnoty R a V mohou být i záporné. Podle toho, zda dochází na území 

k hromadění vody nebo k úbytku.  

 

R = S + V – E – O 

Jednotlivý symboly v rovnici:  

R – retence vody v území, S – atmosférické srážky, V – množství vody přiteklé ze sousedních území, E – 

evapotranspirace, O – odtok vody z území 
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8.1 Bilance množství vody 

 

Neočekáváme významnou změnu celkové bilance srážek, můžeme ale očekávat její 

jiné časové rozložení (zvýšený odtok během zimy a jara a léto beze srážek) a zvýšený 

výskyt extrémních jevů (povodně a sucho).   

Následující definice bilance vycházejí z aktuálně platné vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 

bilance. 

 

Vodní bilance  

Vodní bilance se sestavuje v povodích povrchových vod a v hydrogeologických rajonech 

podzemních vod pro oblasti povodí, popřípadě pro konkrétní lokality. Obsahuje výstupy, 

které budou aplikovány v rámci rozhodování vodoprávních úřadů, jakož i orgánů státní 

správy, při rozhodování podle zvláštního právního předpisu. Zejména pro stanovení 

množství vody využitelné k odběru nebo stanovení přípustného znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod povrchových nebo podzemních v konkrétní lokalitě, pro souhrnné 

hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a podávání zpráv o jejich stavu, pro 

plánování v oblasti vod a pro další činnosti podle vodního zákona. Souhrnnou vodní 

bilanci pro hlavní povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo zemědělství společně s 

Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka. Vodní bilance kalendářního roku se sestavuje 

každoročně a to nejpozději do 30. září následujícího kalendářního roku. 

 

Hydrologická bilance  

Porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob v území za daný časový 

interval. Hydrologickou bilanci sestavuje každoročně Český hydrometeorologický ústav. 

Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance, 

která je zpracovávána od roku 2002. 
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Tabulka 2: Hydrologická bilance ČR v mil. m3 v letech 2001- 2011 

 

 

Pozn.:  1) Roční přítok na území ČR z okolních států                             

2) Roční odtok z území ČR 

           3) Určuje se jako průtok v hlavních povodích s 95% zabezpečeností 

           4) Jedná se o kvalifikovaný odhad, upřesnění je publikováno ČHMÚ až v II.pol. 2011  

(MZe, MŽP, 2012). 

Z tabulky vyplývá nevýznamný přítok povrchové vody do ČR, vyrovnaná bilance srážek, 

evapotranspirace a ročního odtoku z našeho území.  

Hydrologická bilanční rovnice (pro podzemní vody) má velké množství modifikací a 

v obecném tvaru ji lze zapsat takto: 

 

     Qpodz = S – Vsum – Opov + Ppov  + Ppodz +/- ΔW  

 

kde: Qpodz  - množství podzemní vody 

        S  - atmosférické srážky 

        Vsum   - sumární výpar 

        Opov   - povrchový odtok 

        Ppov    - přítok vody povrchovými vodními toky 

        Ppodz   - přítok podzemní vody 

        ΔW     - změna zásob vody v bilancovaném území               

      

Největší problémy a chybné údaje při tomto způsobu výpočtu základního odtoku 

způsobuje komplikované a mnohdy nedostatečně přesné stanovení velikosti jednotlivých 

členů bilanční rovnice. Další komplikací je volba vhodného, dostatečně dlouhého časového 

období, při němž by se mohly některé členy blížící se nule zanedbat (Pelikán, 2008).  
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Vodohospodářská bilance  

Komparuje požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod 

s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hlediska množství a jakosti vody a jejich 

ekologického stavu (Zákon č. 150/2010 Sb.). Vodohospodářská bilance hodnotí dopady lidské 

činnosti na povrchové a podzemní vody v uvažovaném místě a čase. Vodohospodářskou 

bilanci zajišťují příslušní správci povodí. Vodohospodářská bilance je sestavována 

každoročně pro jednotlivé oblasti povodí (Vyhláška č. 431/2001 Sb.). 

 

Souhrnná bilance potřeby vody  

Tato je uvedena v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů. Souhrnnou 

vodní bilanci pro hlavní povodí Labe, Odry a Dunaje sestavuje VÚV T. G. M, v. i. v. 

 

V rámci objektivního stanovení bilance je nezbytná aktualizace povolení k nakládání 

s vodami, které vydává vodoprávní úřad. Dochází k tomu, že z řady aktuálních povolení je 

využita pouze jejich část a tudíž je s nimi zbytečně v bilanci počítáno.  

8.1.1 Model BILAN 

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje byly v ČR testovány pomocí 

modelu BILAN, model BILAN byl vyvinut ve VÚV T. G. M.  

Model (obrázek č. 20) počítá v měsíčním časovém kroku chronologickou hydrologickou 

bilanci povodí či území. Vyjadřuje základní bilanční vztahy na povrchu povodí. 

Hydrologickou bilanci významně ovlivňuje teplota vzduchu (Horáček a kol., 2009). 

Obsah a způsob hodnocení množství a jakosti u povrchových a podzemních vod je 

stanoven rovněž ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb. (Vyhláška MZe o 

obsahu vodní bilance, způsobu jejich sestavování a o údajích pro vodní bilanci). Podle 

vyhlášky: 

 Do přírůstků vody se zahrnují atmosférické srážky a přítoky vody z jiných 

povodí (povrchovými, podzemními a umělými převody).  

 Do úbytků vody se zahrnují zejména územní výpar (evaporace) a odtok 

vody z povodí (povrchový, podzemní a umělé převody).  
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 Vodní zásoba v povodí se skládá z dostupné zásoby vody v půdě, zásoby 

podzemní vody, zásoby vody ve sněhové pokrývce a zásoby povrchové 

vody ve vodních tocích včetně vody vzduté nebo akumulované vodními 

díly. 

 

 

   

Obrázek 20: Schéma modelu Bilan v denním kroku (Horáček a kol., 2009) 

 

Pro posouzení zajištění požadavků na užívání vod a na zachování minimálních průtoků 

jsou použita kritéria uváděná v ČSN 75 2405 „Vodohospodářská řešení vodních nádrží“, 

která v závislosti na třídě významnosti užívání (A až D) doporučují hodnoty 

zabezpečenosti podle trvání pt dop v rozsahu 99,5 až 95,0 % (Kašpárek a kol., 2008, Horáček a 

kol., 2009).  

Definovaná vztahem:  

pt = (m-0,3 / (n+0,4) x 100 [%] 

 

m – počet členů časové řady, v nichž je splněn požadovaný účel 

n – počet členů celé řady 
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Pro vyjádření bilanční napjatosti jsou definovány aktivní, vyvážený a pasivní vztah (obrázek 

č. 21).  

 

Obrázek 21: Bilanční stavy a kritéria pro zajištění minimálních průtoků a požadavků na užívání vody  

                     

pt – dosažená hodnota zabezpečení podle trvání hodnoceného jevu (požadavek užívání vody nebo 

požadovaný minimální průtok v kontrolním profilu) 

pt
BP

 – zabezpečenost podle trvání odpovídající bezporuchovému zajištění hodnoceného jevu 

pt dop – doporučená hodnota zabezpečenosti podle trvání (dle ČSN 75 2405) (Kašpárek a kol.,2008) 

 

Aktivní stav představuje „bezporuchové“ zajištění požadavku, vyvážený bilanční stav 

vyhovuje požadavkům normy ČSN 75 2405, pasivní bilanční stav zajištění požadavku 

normě nevyhovuje. Norma uvádí doporučené hodnoty pt dop v závislosti na významu 

zabezpečovaného užívání vody. Příloha B rozlišuje odběratele vody, další uživatele a 

efekty nádrže do čtyř tříd významnosti A až D a doporučuje pt dop: 

 Pro třídu významnosti A ≥ 99,5 % 

 Pro třídu významnosti B ≥ 98,5 % 

 Pro třídu významnosti C ≥ 97,5 % 

 Pro třídu významnosti D ≥ 95,0 % 

Třídy významnosti jednotlivých druhů užívání vody (dle přílohy B ČSN 75 2405) jsou: 

 Třída A:  

o vodovod pro více než 150 tisíc obyvatel 

o tepelné elektrárny nad 500 MW a jaderné elektrárny 

 Třída B: 

o vodovod pro 50 tisíc až 150 tisíc obyvatel 

o tepelné elektrárny do 500 MW  

o průmysl celostátního významu, min. průtok ve vodním toku pod nádrží a 

v určených profilech vodního toku 

 Třída C: 
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o vodovod pro méně než 50 tisíc obyvatel 

o průmysl krajského významu, živočišná výroba mimo chov ryb a drůbeže 

 Třída D: 

o vodní elektrárny (vztaženo k individuálně dohodnutému průtoku) 

o místní průmysl a provozovny komunálního hospodářství  

o závlahy, chov ryb a vodní drůbeže, lesnictví, rekreace 

Bilanční stav je hodnocen v kontrolních profilech porovnáním požadavků s výše 

uvedenými kritérií pro dosažení příslušného bilančního stavu (ČSN 75 2405). 

8.2 Podzemní vody 

Podzemní vody představují významnou zásobárnu sladké vody na světě, tvoří více 

než 20% všech dostupných zásob sladké vody na Zemi. Podzemní voda je nedílnou 

součástí vodního cyklu, zahrnuje veškerou vodu, která se nachází pod zemským povrchem 

(Pokorný, 2004). 

Déletrvající nedostatek srážek způsobuje pokles povrchového odtoku, což se projeví 

poklesem vodní hladiny v tocích a nádržích. Tím se redukuje míra dotace podzemních vod 

a následkem toho se snižuje hladina podzemní vody. Sníží se vydatnost pramenů, což vede 

k hydrologickému suchu. Toto sucho má zásadní negativní vliv na zásobování pitnou 

vodou. havarijní 

Minimální hladina podzemních vod je definována v § 37 odst. 1 vodního zákona 

(minimální hladina podzemních vod je hladina, která ještě umožňuje trvale udržitelné 

užívání vodních zdrojů a při které nedojde k narušení ekologické stability ekosystému 

vodních útvarů s nimi souvisejících) - této hladině současně odpovídá hladina zajišťující 

dobrý kvantitativní stav útvaru podzemní vody (Zákon o vodách).  

 

V roce 2006 byla přijata evropská směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před 

znečištěním a zhoršováním stavu, stanovuje specifická opatření s cílem zajistit předcházení 

a kontrolu znečišťování podzemních vod.  

  

V oblasti využívání podzemních zdrojů a sledování jejich minimálních hladin ČHMÚ 

provádí monitoring sítě objektů podzemních vod (celoplošná pozorovací síť podzemních 
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vod v ČR vznikala v letech 1957-1969). Legislativní opatření v rámci vydávání povolení 

k nakládání s vodami vydává vodoprávní úřad. A hodnocení množství podzemních vod 

hydrologických rajónů je každoročně obsahem vodohospodářské bilance (ČHMÚ – úsek 

hydrologie).    

Nejvýznamnější vodohospodářská území v České republice, co se týče zásob 

podzemních vod, je část české křídové pánve, východní část Čech na pomezí s Moravou a 

Třeboňská a Budějovická pánev na jihu Čech, kde zásoby podzemních vod klesají výrazně 

pomaleji než v mělkých obězích (Pokorný, 2004).  

 

Minimální hladina podzemních vod je hladina, která:  

 je důležitá pro zachování nebo dosažení kvantitativního stavu útvaru podzemní 

vody, 

 umožňuje realizaci současného nebo výhledového využití zdrojů podzemních vod, 

 minimální hladina podzemních vod je hladina, která ještě umožňuje udržitelné 

užívání vodních zdrojů a která zajistí dosažení dobrého ekologického stavu 

souvisejících útvarů povrchových vod a vyloučí významné poškození 

suchozemských ekosystémů. (§ 37 odst. 1 vodního zákona). Odpovídá požadavku 

Směrnice 2000/60/ES, čl. 4 a definici "Dostupný zdroj podzemní vody" podle čl. 2, 

bod 27, 

 zachovává podmínky pro existenci přírodních ekosystémů dotovaných podzemní 

vodou a přímo nesouvisejících s povrchovými vodami,  

8.3 Minimální průtoky  

Podle vodního zákona stanovuje v ČR vodoprávní úřad minimální zůstatkový průtok, tím 

zpravidla bývá určitý M-denní průtok (definována v § 36 odst. 1 vodního zákona č. 

254/2001 Sb.).  

Minimální průtok je důležitý pro užívání vod i pro zajištění ekologické funkce vodního 

toku. Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků způsobují nepříznivý poměr mezi 

odběry a základním odtokem. Nejvíce ovlivňují hydrologický režim v toku odběry 

povrchových vod k využívání jejich energetického potenciálu.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1ln%C3%AD_z%C5%AFstatkov%C3%BD_pr%C5%AFtok
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Zde by měl být proveden rozbor stanovených minimálních zůstatkových průtoků a 

případně opatření k jejich zlepšení.  

Pozornost by měla být všeobecně věnovaná dodržování stanovených minimálních průtoků 

(monitorovací síť ČHMU a legislativní opatření v rámci vydávání povolení k nakládání 

s vodami vodoprávními úřady).  

Na tocích ovlivněných nádržemi (pod místy akumulací povrchových vod), jsou minimální 

průtoky vypouštěné z těchto nádrží řízeny podle aktuální hydrologické situace a 

Manipulačním řádem vodohospodářské soustavy jednotlivých povodí.  

 

Sanační průtok, nebo též hygienický průtok, je minimální stálý průtok ve vodním toku 

pod místem odběru (např. pro vodní elektrárnu, či vodárenské účely), který je nutný pro 

zachování jeho biologické rovnováhy (ochrana ryb a dalších vodních živočichů). Na jezech 

bývá řešen buďto nehrazeným obtokem, či výřezem ve hraně jezu. 

Český vodní zákon definuje minimální zůstatkový průtok jako „průtok povrchových 

vod“, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce 

vodního toku“, jeho výši stanovuje vodoprávní úřad. Vychází přitom z metodického 

pokynu MŽP, který pro toky s průtokem 0,5–5 m
3
.s

-1
 doporučuje dlouhodobou hodnotu 

neovlivněného 355denního průtoku, tedy množství vody, které by v dlouhodobém průměru 

protékalo původním korytem po dobu 355 dnů v roce. Pro nižší a vyšší průtoky se 

využívají také hodnoty 330denního a 364denního průtoku (Bartoš a kol., 2009, Zákon o vodách). 

8.4 Postup modelování dopadů klimatické změny na složky hydrologické 

bilance 

Pro modelování hydrologické bilance ovlivněné změnou klimatu jsou vstupem do 

modelu Bilan časové řady meteorologických veličin (srážky, teploty vzduchu, relativní 

vlhkosti vzduchu), které se pro jednotlivá povodí vypočítají prostřednictvím klimatických 

scénářů. Předpokládá se, že se parametry modelu Bilan, které jsou odvozeny ze simulací 

pro nezměněné klimatické podmínky, nemění, a jsou tedy použity pro simulaci 

hydrologické bilance pro meteorologické veličiny ovlivněné změnou klimatu. Na obrázku 

č. 22 je znázorněno schéma postupu výpočtu hydrologických řad ovlivněných klimatickou 

změnou. Tím získáme jednotlivé složky hydrologické bilance (potencionální 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtok_(hydrologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jez
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_koryto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1ln%C3%AD_z%C5%AFstatkov%C3%BD_pr%C5%AFtok#cite_note-1#cite_note-1
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evapotranspirace, územní výpar, doplňování zásob podzemní vody, zásoby vody ve sněhu, 

v půdě a v podzemní vodě a celkový odtok tvořený součtem povrchového odtoku, 

podpovrchové odtoku a odtoku podzemní vody do toků) pro uvažované scénáře klimatické 

změny, které pak můžeme porovnat s bilančními prvky odvozenými pro nezměněné 

klimatické podmínky. Simulované řady celkového odtoku jsou pak vstupem do modelu 

vodohospodářské soustavy (Kašpárek a kol., 2008). 

 

 

Obrázek 22: Schéma postupu výpočtu hydrologických řad ovlivněných klimatickou změnou (Kašpárek a 

kol.,2008) 
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9. DOPADY KLIMATICKÝCH ZMĚN A SUCHA NA 

HOSPODAŘENÍ S VODOU 

 

Důsledky předmětných dopadů změn klimatu se liší region od regionu. Mezi 

nejzranitelnější regiony v Evropě se řadí jižní Evropa a Středomoří. Problémy se změnou 

klimatu se nevyhýbají ani hornatým oblastem, ostrovům, pobřežním a městským 

aglomeracím. Mezi ohrožené oblasti mimo Evropu patří všechny rozvojové země.  

 

Na kvalitu vody 

Koncentrace většiny rozpuštěných látek v povrchových vodách v období sucha 

vzrůstá (v některých případech víc jak o 100% vzhledem k dlouhodobému 

průměru). Naopak je tomu u podzemních vod, zde dochází k opačnému jevu. 

V období sucha koncentrace většiny rozpuštěných látek významně klesá. Zvýšení 

povrchové teploty vody vede k nižší rozpustnosti kyslíku, zrychlení rozkladných 

procesů s následným prohloubením kyslíkového deficitu a vyššího rozvoje 

eutrofizačních procesů v toku a nádrží (Gregor, Fendeková, Tenisová, 2011). 

 

Vliv teploty a srážek na poptávku po pitné vodě 

Poptávka po pitné vodě během celého roku je specifickou veličinou, ovlivněnou 

řadou faktorů.  

Za proměnné faktory ovlivňující poptávku po vodě lze považovat:   

- změny srážkových úhrnů během jednotlivých ročních období,  

- nárůst průměrných teplot (v létě je větší poptávka po vodě). S rostoucí úrovní 

intenzity sucha a jeho délky roste i úroveň odběrů vody z veřejných zdrojů. 

- zvýšení územní i časové variability a intenzity extrémních událostí 

(přívalové deště a sucha).  

Analýzou této problematiky se zabývají některé studie. Z jejichž analýz vyplynulo, že 

s růstem/poklesem teploty okolo průměrných hodnot v rozmezí cca 10-15 ºC roste spotřeba 

vody. Nejvyšší odběry vody byly zjištěny při teplotě vzduchu vyšší než 21 ºC a nižší než 0 

ºC. Nejnižší odběry vody jsou při teplotě vzduchu kolem 10 ºC (Malý, Slavíková, Rost a kol., 
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2009-2011). Ve všech případech výsledky prokázaly velmi nízkou variabilitu odběrů vody 

v závislosti na teplotě a srážkách (predikční schopnost modelů se pohybovala od 0,3 do 

10,3 %). Sezónním kolísáním odběrů vody, od května do konce července, dochází 

k periodickému nárůstu odběru vody a měsíce září, říjen a listopad jsou z hlediska odběrů 

vody podprůměrné (Punčochář, Král, Kozlová, 2012). 

 

Zvyšování teploty 

Studie a mezivládní panel – IPPC uvádí (ve své čtvrté hodnotící zprávě), že za 

poslední století stoupla průměrná teplota globálně o cca 0,6ºC. Předpokládá se, že 

teploty nadále porostou, nelze ovšem určit a stanovit jejich intenzitu. Předpovědi 

se liší v závislosti na nejistotách používaných k predikování oteplování.  

 

Obrázek 23: Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období 1775-2010 na stanici Klementinum 

(ČHMÚ, 2013). 

V letech 1861-1910 byla průměrná roční teplota 9,1 ºC, v období 1911-1960 9,6 ºC 

a v období 1961-2010 10,4 ºC, údaje se týkají České republiky (obrázek č. 23), 

(ČHMÚ, 2013). 

 

Zvyšování odpařování a změny srážek 

Další výzkumy klimatických změn dokazují, že v důsledku vyšších teplot dochází 

k vyššímu odparu vody, což se ve svém důsledku projevuje ve formě většího 

množství srážek. Obecně se však předpokládá, že charakter změny srážek bude 

značně složitý a proměnný.  

Celkový roční úhrn srážek na našem území se pravděpodobně příliš nezmění, část 

klimatických modelů predikuje mírný pokles, část mírný nárůst (-5% až +5%). 
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Podstatná je tedy především změna v ročním chodu srážek. Dochází k navýšení 

srážek v zimním období a naopak k úbytku srážek během léta (10 až 20%). To 

povede k navýšení zimních průtoku a naopak snížení průtoku v letních obdobích. 

Tento fakt může mít významnou roli v prohlubování a prodlužování období 

hydrologického sucha (Malý, Slavíková, Rost a kol., 2011). 

 

Snížení zásob vody ve sněhové pokrývce 

Projevuje se ve změněném režimu plnění a vyprazdňování vybudovaných vodních 

nádrží a v doplňování a vyčerpávání zásob podzemních vod.  

  

Dopad na vodárenskou infrastrukturu 

Klimatické změny mají vliv na vodohospodářskou infrastrukturu. Může například 

docházet k poškození infrastruktury v důsledku záplav, vysycháním a sedáním 

půdy může dojít k poškození (prasknutí) potrubí, pokles zásob vody způsobí 

zhoršení kvality vod, atd. 

 

Zemědělství 

Zvýšeny výskyt povodní a období sucha může negativně ovlivnit místní produkci 

(snížení), a to hlavně v samozásobitelských oblastech a nižších zeměpisných 

šířkách. Může dojít k regionálním změnám v rozložení jednotlivých druhů ryb a 

produkci plodin (Kenan Ozekin, 2010). 

 

Průmysl 

Nejzranitelnější budou průmyslové podniky, jejichž výroba je vázaná na vodu. A 

průmyslová odvětví, jejichž hospodářství úzce souvisí se zdroji citlivými na 

působení klimatu.  

 

Další   

 Tání ledovců.  

 Změny mořských proudů. 

 Neobyvatelnost pobřežních rovin. 
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 Zvýšení tektonické činnosti. 

 Negativní dopady na zdraví obyvatel.  

 Dochází ke vzniku požárů, které mohou následně spálit rozsáhlé oblasti lesního 

porostu (časté jsou požáry v Kalifornii či v australské buši). 

 Dochází k popraskání půdy a k desertifikaci krajiny, či k rozšiřování pouští. 

 Vznik sociálního napětí v oblasti, které může přerůst až ve válečný konflikt o vodu.  

 Rozsáhla migrace obyvatelstva ze zasažených oblastí. 

 Vlivem převládajícího výparu nastává zasolování půd, což zmenšuje jejich 

úrodnost do budoucna a vede ke snížení produkce potravin.  

 Degradace životního prostředí. 

 Ekonomické dopady. 

 Ekosystém – některé druhy zvířectva a rostlin mohou vyhynout.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezertifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_konflikt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDpar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zasolov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%AFd
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arodnost
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9.1 Shrnutí teoretické části 

V předchozích kapitolách jsem ve zjednodušené formě prezentovala aktuální vývoj 

klimatu s přihlédnutím k zásobování pitnou vodou v České republice. Zdrojem byly 

tuzemské i zahraniční studie zabývající se problematikou nedostatku vody ve zdroji a s tím 

souvisejícím obdobím sucha. Dále se v teoretické části práce zabývám uvedením do 

problematiky, historií, vysvětlením základních pojmů a v neposlední řadě též legislativou. 

Informace shromážděné literární rešerší dostupných materiálů nám pomohly analyzovat 

situaci a dále slouží jako základ pro formulování základních opatření pro vodárenské 

společnosti.    

Z komplexní studie regionálních dopadů změny klimatu na Česko je zřejmý postupný 

trend oteplování. V první fázi (2010–2039) model ALADIN 25 předkládá oteplení zhruba o 1 

°C. V období 2040–2069 se už teploty zvýší výrazněji v létě (o 2,7 °C), méně v zimě (o 1,8 

°C). Srpen přinese teploty až 3,9 °C nad normálem. Pro horizont 2070–2099 oteplení v létě 

dosahuje 4 °C (s rozpětím na území ČR od 3,5 do 4,7 °C), na podzim a v zimě pak 2,8 °C (s 

územní variabilitou od 2,6 do 3,1 °C).  

V prvním období bude oteplení nejméně výrazné. Předpokládá se, že se bude nejvíce 

oteplovat na horách a nejméně v nížinách. Celkové úhrny srážek zůstanou pravděpodobně 

zachovány, ale výrazné změny nastanou v rozložení během roku. 

Období sucha se vyznačuje deficitem srážek oproti dlouhodobému průměru. Máme čtyři 

typy sucha: meteorologické, hydrologické, zemědělské a socioekonomické. Vzájemně se 

liší intenzitou, trváním a územním rozsahem. Zjistili jsme, že k tématu nedostatku vody 

v České republice je vypracována řada prací, studií, ale schází legislativní, technická i 

organizační opatření jak pro vodárenské společnosti tak i státní správu. Jak v případě 

období sucha postupovat s cílem omezit dopady sucha na fungování společnosti a na život.  
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10. SUCHO V JEDNOTLIVÝCH POVODÍCH ČR 

 

Česká republika je rozdělena do pěti oblastí povodí (Labe, Vltavy, Ohře, Moravy, 

Odry), viz obrázek č. 24.  

 

Obrázek 24: Mapa povodí ČR (MZe) 

 

Klimatická změna bude podle současných poznatků významně ovlivňovat vodní 

režim na území České republiky. Základním důsledkem klimatické změny je pokles 

průměrné dlouhodobé odtokové výšky ve všech povodích (Peláková, Boersema, 2005). 

Predikovaná klimatická změna vycházející z výsledků regionálních klimatických modelů 

projektu PRUDENCE. Pro oblast střední Evropy je předpokládán průměrný nárůst teploty 

o cca 3,5 ºC (+-1,5 ºC) s relativně rovnoměrným rozložením během roku. Tento nárůst se 

vztahuje na období 2070 -2100 v porovnání s obdobím 1960 – 1990 (Malý, Slavíková, Rost a 

kol., 2011).  

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. vypracoval pro všechna povodí v ČR 

studie posouzení dopadů klimatických změn na vodohospodářskou soustavu pro referenční 

rok 2085 (referenční rok reprezentuje období 2071 – 2100, pro které byly simulovány 

klimatické scénáře klimatické změny) (Hanel, 2007; Kašpárek a kol., 2008; Novický a kol., 2007; 

Brabec a kol., 2010; Kašpárek, Vyskoč a kol., 2010; Vicenec, 2008). 
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Cílem těchto studií bylo posouzení kapacity vodních zdrojů, vzhledem k zajištění 

požadavků na vodohospodářské služby, zejména zásobování vodou. Výstupy 

z předmětných studií poskytují ucelenou představu o zajištění požadavků na užívání a 

ochranu vod z hlediska jejich množství, jednak ve stávajících hydrologických podmínkách, 

dále také v podmínkách ovlivněných změnou.  

Posouzení vývoje klimatu bylo založeno na výpočtu lineárních trendů v uvažovaných 

časových řadách v období cca. 1980-2006.  

Studie byly jedním z podkladů v oblasti plánování vod při zpracování „Generelu 

území chráněných pro akumulaci povrchových vod“ a budou také využity jako podklad pro 

tvorbu nového Plánu povodí, který začne platit od roku 2015. 

10.1 Scénáře klimatických změn pro Českou republiku 

Scénáře změny klimatu pro Českou republiku (obrázek č. 25) byly vytvořeny v roce 

2005 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Tyto scénáře vycházejí 

z výsledků běhů regionálních klimatických modelů HIRHAM a modelů RCAO pro roky 

2071-2100 při uvažovaném vývoji podle emisních scénářů SRES A2 a SRES B2 a udávají 

v prostorovém rozlišení cca 50x50 km změny teploty, srážkových úhrnů a teploty rosného 

bodu v denním kroku pro celou Českou republiku.  Kombinací dvou uvedených 

klimatických modelů a emisních scénářů vznikly čtyři scénáře změny klimatu (Novicky a 

kol., 2007). 

 

Obrázek 25: Scénáře klimatických změn pro Českou republiku (Novicky a kol., 2007). 

 

V těchto studiích se k modelování hydrologické bilance používá model Bilan. 

Vodohospodářská bilance je složkou vodní bilance, jejímž cílem je porovnání požadavků 
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na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou 

kapacitou vodních zdrojů z hlediska množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu. 

Pro účely zpracování vodohospodářské bilance výhledového stavu množství 

povrchových vod, byla ve VÚV T. G. M. v. v. i., navržena a vyvinuta metoda simulačního 

modelování, konkrétně simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy. 

Simulační model simuluje chování soustavy v diskrétních časových krocích na základě 

znalosti časových řad přirozených průtoků (neovlivněny regulací, odběry, vypouštěním), 

požadavků na užívání vody, technických parametrů prvků soustavy (kapacita vodních 

nádrží a převodů vody) a do modelu zavedených pravidel regulace odtoku (tzv. 

manipulačních pravidel), (Novický a kol, 2007).  

10.2 Povodí Odry 

Oblast povodí Odry (obrázek č. 26) představuje horní část mezinárodního povodí 

Odry (úmoří Baltského moře), kde pramení i hlavní tok celého povodí – řeka Odra. Oblast 

povodí Odry zaujímá celkovou rozlohu o velikosti 6 252 km
2
 s celkovou délkou vodních 

toku 1 359,51 km.  

Zároveň je nejmenší z osmi oblastí povodí na území České republiky. Přes svou relativně 

malou rozlohu je oblast povodí Odry značně výškově členitá. Větší část povodí patří k 

územím s vysokým množstvím ročních srážek (horské oblasti přes 1 000 mm). Celkový 

odtok je proto relativně velký, ale velmi nerovnoměrný, protože petrografický charakter 

hornin většiny území je nepříznivý pro akumulaci podzemní vody.  

Jsou zde soustředěny vysoké nároky jednak na zajištění množství a jakost vody pro 

zásobení průmyslu a obyvatelstva, tak na vyřešení velkého zatížení toku odpadními 

vodami. Podnik Povodí Odry je správcem největších vodních děl na tocích, na něž 

navazují odběrná potrubí a úpravny vod mimořádně velkých subjektů SmVaK a. s., 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Vítkovice, a.s. apod.  

Základními prvky vodohospodářské soustavy Odry je 8 významných vodních nádrží: 

• Závod Opava: Kružberk, Slezská Harta. 

• Závod Frýdek-Místek: Šance, Morávka, Těrlicko, Žermanice, Olešná, Baška 
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Výše uvedená charakteristika povodí vychází z oficiálních stránek státního podniku (Povodí 

Odry).  

Vodárenskou funkci plní nádrže Šance na řece Ostravici a Morávka na řece Morávce na 

beskydské straně povodí Odry a kaskáda nádrží Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici 

na jesenické straně. Povrchové vody velké části sítě vodních toků oblasti povodí Odry jsou 

od počátku 60. let minulého století ovlivňovány soustavou přehrad, což v období sucha 

výrazně zmenšuje zaklesávání průtoku v tocích a zmírňuje negativní účinky.  

Byla modelována hydrologická bilance na 6 profilech povodí Odry ovlivněna 

klimatickou změnou k roku 2050 dle regionálních klimatických modelů a emisních 

scénářů.  

 

Obrázek 26: Mapa povodí Odry (MZe) 

 

Z výsledku studie vyplývá, že při stagnaci odběrů na současných hodnotách a při změně 

hydrologie povodí Odry v důsledku klimatické změny, dojde k roku 2050 k narušení 

některých funkcí nádrží vodohospodářské soustavy, a to především energetického využití 

povrchové vody. Tím by byla narušena i nadlepšovací funkce nádrže Morávka ve prospěch 

průmyslového odběru z nádrže Žermanice pro zásobení podniků ArcelorMittal Ostrava a.s. 

a Biocel Paskov a.s. Studie ale nepředpokládá navýšení současné velikosti odběrů o 20% 

s výhledem k roku 2050, který odpovídá průměrnému ročnímu nárůstu odebírané vody o 

0,5 %, což je reálný předpoklad vývoje spotřeby vody v Moravskoslezském kraji. Zároveň 

předpokládá zachování současné úrovně stanovených odtoků pod nádržemi. Při naplnění 

této prognózy by docházelo k využití celého zásobního prostoru nádrží Šance a Morávka a 

část odběrů by musela být kompenzována z kaskády. Velikost objemu chybějící na nádrži 
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Šance byla stanovena na hodnotu 3,6 mil. m
3
 v měsících květen až červenec (Hanel, 2007; 

Povodí Odry).  

10.3 Povodí Vltavy 

Povodí Vltavy (obrázek č. 27) státní podnik spravuje povodí o rozloze 28 708 km2 s 

celkovou délkou vodních toků 4 881,39 km. Dále má právo hospodařit se 106 vodními 

nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 19 plavebních komor na Vltavské 

vodní cestě, 19 malých vodních elektráren atd. (MZe, 2006). 

 

Obrázek 27: Mapa povodí Vltavy (dílčí povodí Berounky, Dolní Vltavy a Horní Vltavy) (MZe) 

 

• Závod Dolní Vltava – spravuje vodní toky - Vltavu, Otavu, Sázavu a Želivku. 

Dále spravuje 12 významných vodních děl, z nichž největší je vodní dílo Orlík s objemem 

vody 716 mil. m
3
. Z hlediska hospodaření s vodou i z hlediska protipovodňové ochrany je 

nejvýznamnější celá soustava Vltavské kaskády. Závod zabezpečuje celoroční provoz 

vodní vltavské cesty od Mělníka do Prahy a sezónně až ke Slapům. 

• Závod Berounka – spravuje 13 vodních nádrží, z toho 7 vodárenských.  

• Závod Horní Vltava – spravuje významné vodní dílo Lipno – 4 870 ha s objemem vody 

306 mil. m
3
 a vodní dílo Hněvkovice s akumulací vody pro potřeby jaderné elektrárny 

Temelín. Dále spravuje 4 vodárenské nádrže, z nichž nejvýznamnější je vodní dílo Římov.  

Výše uvedená charakteristika povodí vychází z oficiálních stránek státního podniku (Povodí 

Vltavy).  

Modelovaná hydrologická a vodohospodářská bilance je pro 53 profilů vodoměrných 

stanic a 27 profilů vodních nádrží s použitím scénářů klimatické změny optimistickým a 

pesimistickým.  
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U optimistického scénáře se projevují zřetelné změny hydrologického režimu, zejména 

pokles průměrných průtoku o 10-15 %. A u pesimistického scénáře dochází k poklesu 

průměrných průtoku asi o 40 %, což už znamená zásadní změnu hydrologického režimu.  

Z výsledků studie dále vyplývá, že zatím, co za současných podmínek jsou požadavky na 

užívání vody a zachování minimálních průtoků dostatečně zabezpečeny, pro varianty řad 

průtoku vycházející ze scénářů klimatických změn dojde ke značnému poklesu zásobní 

funkce vodohospodářské soustavy. Požadavky na užívání vody a zachování minimálních 

průtoků nejsou zajištěny u 4 % hodnocených profilů pro optimistický scénář, až po 77 % u 

profilů pro pesimistický scénář (Novický a kol., 2007). 

10.4 Povodí Moravy  

Tento státní podnik (obrázek č. 28) spravuje území v předělu České vysočiny, 

Západních Karpat a Panonské provincie – hydrologicky náleží k úmoří Černého moře, o 

rozloze povodí 21 423 km
2
 s celkové délky vodních toku 3 989 km. Podzemní vody se 

vyskytují v omezeném rozsahu a jsou soustředěny do údolních niv podél větších rek 

Moravy, Dyje, Svratky a dalších. Rozhodujícími toky v povodí jsou reky Morava, Dyje, 

Svratka a Bečva (MZe, 2006). 

Rovněž horniny této oblasti nepředstavují vhodné prostředí pro akumulace podzemních 

vod. Některé významné vodní nádrže: 

• Brno, Letovice, Novomlýnské nádrže, Vír I a II, Vranov, Znojmo, Dlouhé Stráně, Horní 

Bečva, Karolinka, Luhačovice, Moravská Třebová. 

 

Výše uvedená charakteristika povodí vychází z oficiálních stránek státního podniku (Povodí 

Moravy).  

Studie obsahuje vodohospodářskou bilanci v povodí Moravy řešenou na průtocích ve 

vodních tocích dotčených předpokládanými klimatickými změnami pro období 2071-2097 

podle zvoleného scénáře předpokládaného vývoje klimatických změn – tzv. „průměrného“. 

V oblasti povodí Moravy bylo určeno 30 bilančních profilů, v oblasti povodí Dyje 37 

bilančních profilů.  
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Obrázek 28: Mapa povodí Moravy (dílčího povodí Dyje a Horní a Dolní Moravy) (MZe) 

 

Ze studie (Vicenec, 2008) vyplývá, že v povodí Moravy dojde k procentuálnímu snížení 

kapacity nádrží. Snížení je značně rozdílné, největší snížení je na vodním toku Dřevnice, 

pak následuje vodní tok Blata a vodní tok Haná atd. Nejmenší rozdíl je na vodních tocích 

Bystřička, Hlučela, Malá Haná, Morava atd. Lze tedy říct, že celkově se nejméně snižuje 

kapacita nádrží v povodí Bečvy. A nejvíce u nádrží na horní Moravě.  

V oblasti povodí Dyje je procentuální snížení kapacity nádrží i v jednotlivých dílčích 

povodích daleko rozkolísanější než u povodí Moravy. Toto povodí je hydrologicky daleko 

komplikovanější. Typické jsou pro oblast jižní Moravy velkoplošné závlahy, které 

dosahovaly nejvyšších hodnot v letech 1990.  

Největší poklesy jsou v povodí největších nádrží (Vír, Vranov, Dalešice), pokud by došlo 

k naplnění těchto prognóz, znamenalo by to omezení pokrytí požadavků na závlahy. A 

pokud by došlo i ke snižování vydatnosti prameniště Březová a odběru vody pro brněnský 

oblastní vodovod a nakonec i ke snížení současné potřeby chladicí vody pro elektrárnu 

Dukovany. Tato oblast patří k nejsušším v ČR. Nádrže Letovice a Nová Říše by na tom 

také nebyly nejlíp.  

10.5 Povodí Ohře  

Spravované území (obrázek č. 29) o rozloze povodí 9 500 km
2 

s celkovou délkou vodních 

toku 2 859,58 km, tvoří povodí Labe pod soutokem s Vltavou až po státní hranici s 

Německem včetně okrajových povodí přítoků Labe v Německu a povodí Mandavy.  

Významné toky v této oblasti: 

 Ohře, Ploučnice, Bílina, Labe, Teplá a Kamenice 
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Některé významné vodní nádrže: 

 Skalka, Jesenice, Horka, Podhora, Mariánské Lázně, Stanovice, Březová, Myslivny, 

Nechranice, Fláje, Jezeří, Jirkov, Kadaň, Chřibská, Stráž p. Ralskem, Naděje.  

Výše uvedená charakteristika povodí vychází z oficiálních stránek státního podniku (Povodí 

Ohře).  

 

Obrázek 29: Mapa povodí Ohře a Dolního Labe (MZe) 

 

Z výsledků studie (Kašpárek, Vyskoč a kol., 2010) vyplývá možný nepříznivý dopad klimatické 

změny na vodní zdroje, který je patrný v dolním povodí Teplé, včetně zajištění 

vodárenských odběrů z vodní nádrže Stanovice, částečně v povodích levobřežních přítoků 

Ohře v západní části oblasti povodí (Rolava, Svatava), v povodí Blanky a Liboce a u 

pravobřežních přítoků Labe (Ploučnice, Liběchovka, Kamenice, Pšov), včetně zajištění 

vodárenských odběrů z vodní nádrže Chřibská (Chřibská kamenice).  

U optimistického scénáře pro rok 2085 se projevují zřetelné změny hydrologického 

režimu, průměrný pokles ve všech povodích o cca 15 %.  A u pesimistického scénáře jsou 

poklesy průměrných průtoku o cca 32 %. Je zde také zaznamenán pokles podzemních vod 

a rozkolísanost minimálních průtoku. 

10.6 Povodí Labe 

Je největší z 8 oblastí povodí v České republice, vymezených pro plánování 

v oblastech vod (obrázek č. 30). Plocha povodí činí 14 976,12 km
2
 s celkovou délkou 

vodních toku 3 850,0 km. Spravované území zaujímá 19 % plochy ČR a voda z této oblasti 

je z 94 % odváděna řekou Labe do Severního moře, zbývajících 6 % prostřednictvím 

Lužické a přítoku Kladské Nisy do Baltického moře. Tento státní podnik vykonává správu 

v oblasti své působnosti u 277 vodních toku, z toho je 159 toku významných (páteřní toky 
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dílčích povodí, vodní toky tvořící státní hranici a uměle vytvořené vodní toky převádějící 

vodu mezi dílčími povodími).  

Některé významné vodní nádrže: 

• Labská, Les Království, Pastviny, Hamry, Křižanovice, Pařížov, Vrchlice, Sec, Mlýnice, 

Fojtka, Harcov, Mšeno, Bedřichov, Josefův Dul, Souš. 

Výše uvedená charakteristika povodí vychází z oficiálních stránek státního podniku (Povodí 

Labe). 

Oblast Krkonoš je významnou středoevropskou pramennou oblastí s nadprůměrnými 

srážkami a odtoky. Pramení zde řeka Labe, Jizera, Úpa a Lužická Nisa, v Orlické oblasti 

Metuje a v Orlické a Jesenické oblasti Orlice. Nachází se zde i nejvyšší hora České 

republiky (Sněžka 1602 m n. m.). Střední část oblasti povodí tvoří Česká tabule 

s podprůměrnými hydrologickými charakteristikami, avšak s poměrně vydatnými zdroji 

podzemních vod. Srážky jsou v povodí Horního a středního Labe rozmístěny velmi 

nerovnoměrně (Bartoš a kol., 2009). 

 

Obrázek 30: Mapa povodí Horního a středního Labe (MZe) 

 

V povodí Labe byla modelovaná hydrologická a vodohospodářská bilance pro 12 profilů 

vodoměrných stanic, 13 profilů vodních nádrží a 4 profily vodárenských odběrů s použitím 

středního scénáře klimatické změny.  

Z výsledků studie (Kašpárek, Vyskoč a kol., 2008) vyplývá, že v současnosti je u převážné 

většiny bilanční stav hodnocen jako aktivní (tj. požadavky plně zajištěny), u 6 případu je 

stav vyvážený (tj. zabezpečenost požadavků v souladu s hodnotami doporučenými ČSN 75 

2405) a v 5 případech je pasivní stav (tj. zabezpečenost nevyhovuje doporučení ČSN 75 
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2405). V případě naplnění klimatického středního scénáře ve výhledu roku 2085 je situace 

již jiná. V 10 případech je stav aktivní, v 11 případech je stav vyvážený a v 13 případech je 

stav pasivní.  

10.7 Shrnutí 

Z výsledků je zřejmé, že nepříznivé dopady klimatických změn na hydrologický 

režim v povodí nelze zmírnit v některých případech pouze změnou manipulačních pravidel 

pro řízení odtoku. Pokud taková situace nastane, bude nutné tuto řešit realizací dalších 

opatření.  

K nejsušším oblastem ČR patří oblast povodí Dyje a naopak nejlépe je na tom povodí 

Odry.  

V souladu s dosaženými výsledky můžeme konstatovat, že se na povodí projevuje zvýšení 

teploty a úbytek srážek v letních měsících více či méně výrazným poklesem letních 

(zejména srpnových) průtoků – méně jsou ovlivněny výše položené profily.  

Ze studií vyplývá, že při průměrném dopadu očekávané klimatické změny (nárůst teploty o 

cca 1-1,5°C) bude ohroženo mezi 40 až 70 % povolených odběrů vody v jednotlivých 

povodích spravovaných s. p. Povodí. Výjimkou by byl pouze s. p. Povodí Odry, kde díky 

soustavě přehradních nádrží by povolené odběry byly pokryty i za průměrného scénáře 

vývoje klimatu (Punčochář, Král, Kozlová, 2012). 
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11. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

 

Nejdůležitější úkolem sektoru veřejných vodovodů je zajištění zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a to i v období klimatických změn. A současně v této době je 

nejdůležitějším úkolem sektoru vodního hospodářství zmírnění důsledků extrémních jevů 

počasí (povodně, sucho). 

11.1 Zásobování pitnou vodou v ČR 

Ke konci roku 2011 bylo z veřejného vodovodu zásobováno 93,4% obyvatel a na 

kanalizaci bylo napojeno 82,6% (Ročenka, 2012). Blíží se období, kdy počet obyvatel 

zásobovaných z veřejných vodovodů bude na svém maximu (cca 95%), zbývající počet 

obyvatel zůstane nadále napojený na individuální zdroje vody. Díky stálé stoupajícímu 

podílu čištění odpadních vod dochází k významnému zlepšení kvality povrchových vod. 

Sektor veřejných vodovodů zajišťuje zásobování pitnou vodou obyvatel, průmyslu a 

ostatních, jež pitnou vodu potřebují. 

 

Během let 1992-1995 se přešlo na tržní hospodářství (vznik samostatných vodárenských 

společností hospodařících s vodou) v souvislosti se změnami hospodářských poměrů. 

Výrazně se zlepšily služby, kvalita pitné vody, snížily se ztráty a zvýšila se technická 

úroveň. Což samozřejmě sebou přineslo zvýšení ceny za dodávku pitné vody a následné 

zlepšení čištění odpadních vod a také pokles odběrů pitné vody (viz tabulka č. 3). Postupně 

dochází k racionálnějšímu hospodaření s pitnou vodou. A to jednak úsporám, tak 

rozšiřováním technicky moderních výrobků. 

Největší poklesy odběru pitné vody byly zaznamenány od roku 1990 do roku 2000 (pokles 

spotřeby o cca 40 %), (Ročenka, 2012). Nyní zaznamenáváme stagnaci zhruba na úrovni cca 

90 až 100 l/os./den v domácnosti. Současné odběry odpovídají běžnému průměru pro toto 

klimatické pásmo. Pokles odběru pitné vody v průmyslu je spojen s modernějšími 

technologiemi a recyklací dodávané vody.  
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V České republice je několik velkých oblastí přirozené akumulace vody, které jsou 

hlavními zdroji pitné vody v dané lokalitě.  

 

Tabulka 3: Vybrané ukazatele vývoje zásobování vodou a cen z veřejných vodovodů v letech1989-2011 

 (Ročenka, 2012; MZe, 2012) 

 

Rok Voda 

vyrobená  

mil.m3 rok -1 

Voda fakturovaná 

mil.m3 rok -1 

Specif. množ. vody 

faktur. pro dom. l. os 

-1. den -1 

Cena celkem 

(vod.+stoč.) 

Kč.m-3 

1989 1 251 929,4 171 - 

1990 1 256 936,5 174 - 

1991 1 210 867 161 - 

1992 1 173 845,1 159 - 

1993 1 096 743 137 - 

1994 1 021 696,2 129 16,71 

1995 958 655,9 121 19,22 

1996 944 631,4 116 21,74 

1997 887 604 113 24,63 

1998 843 579,9 110 27,53 

1999 800 564,2 109 30,76 

2000 778 554,1 107 32,98 

2001 754 535,6 104 35,07 

2002 753 545,3 103 37,65 

2003 733,7 534,2 103 39,77 

2004 720,2 543,5 102 42,15 

2005 698,9 531,6 99 44,50 

2006 698,7 528,1 97 46,03 

2007 682,8 531,7 98 49,26 

2008 667 516,5 94,2 53,65 

2009 653 504,6 92,5 57,53 

2010 642 492,5 89,5 61,63 

2011 623 486 88,6 64,57 

 

 

Padesát procent pitné vody se vyrábí z povrchových zdrojů vody, jejichž bilance je 

stále kladná (obrázek č. 31). Na straně druhé se však začaly objevovat problémy 

s obnovováním zásob podzemních vod. Tím můžou vznikat problémy obyvatelům 

v podhorských oblastech a menších obcích, kteří jsou odkázáni na vlastní zdroje (studny). 

(Novický, 2009). 
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Obrázek 31: Schéma využívání vody v ČR v roce 2011 (Pokorný, D. a kol.) 

 

Český statistický úřad uvádí v publikaci „Česká republika v mezinárodním srovnání za 

rok 2010 (vybrané údaje)“ srovnání se zásobami vody v ČR a ve světě. V České 

republice máme v rámci Evropské unie jednu z nejnižších dostupných obnovitelných zásob 

vody v přepočtu na osobu a rok. Hůře už je na tom pouze Kypr a Malta, která má 

dostupnou pouze desetinu zásob vody ČR. V příloze č. 6 je předmětná srovnávací tabulka 

„Zásoby a odběr vodních zdrojů“ (ČSÚ). 

 

Východní polovina České republiky (oblast povodí Odry) a oblast severních a jižních 

Čech je relativně vlhčí, tyto oblasti v roce 2010 nejčastěji postihovaly povodňové situace. 

Naopak nejsušším regionem jsou střední Čechy, Jihomoravský kraj, severovýchodní a 

jihozápadní Čechy (Žatecko), Polabská nížina a jižní Morava (Pokorný a kol., 2011). 

Především jde o okresy Břeclav, Mělník, Nymburk, Louny a dále Kladno, Kolín, 

Litoměřice, Plzeň-město, Praha-východ a Praha-západ (Petržílek, 2008).  

 

11.2 Prognóza vývoje potřeby vody v ČR 

V domácnostech bude spotřebu vody ovlivňovat zejména modernizace vybavení 

domácností (myčky, pračky, úsporná zařízení na WC a baterií u van, umyvadel atd.). 

Předpokládá se, že průmysl bude reagovat na vzrůstající ceny vody a z tohoto důvodu 
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budou efektivnější technologie s nižší spotřebou vody a možností využití recyklace. 

Předpokládá se postupné zvyšování trendu využití dešťových srážek jako závlahové vody 

pro pokrytí vláhového deficitu. Taktéž bude docházet k rozšíření použití dešťových vod 

v domácnostech, tam kde není vyžadovaná kvalita vody pitné. Provozovatelé udávají 

snižování nebo stagnaci spotřeby vody. Ve výhledu do roku 2015 vyplývá z bilančních 

hodnocení, že v hlavních tocích nejsou problémy z hlediska množství a veškeré odběry 

jsou zabezpečené s rezervou. 

Za vyskytujících se extrémních situací mohou zesilovat dopady měnících se sociálně 

ekonomických poměrů – růst městských aglomerací spojený s přesunem obyvatelstva do 

urbanizovaných oblastí, zvýšená citlivost velkých aglomerací na výpadky v dodávce vody 

v období sucha, změna využívání krajiny, zástavby v místech povodní apod. (Straškraba, 

2001). 

 

Obrázek 32: Prognóza vývoje suchých oblastí v následujících 20 letech (Martinovský, 2008) 

 

11.3 Predikce zdrojů vody a nároků na vodu v Moravskoslezském a 

Jihomoravském kraji 

Jako příklad dvou rozdílných regionů byla zpracována predikce pro 

Moravskoslezský (dále MS) a Jihomoravský kraj (dále JM). Predikce byla realizována 

v rámci analýzy stavu zdrojů vody a požadavků na jejich množství v období sucha 

s ohledem na zásobování pitnou vodou. Doposud takovéto bilance zásob vody ve zdrojích 
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a potřeb vody, nebyly zpracovány (Kriš a kol., 2006). Následně budou podkladem návrhu 

„Plánu postupu pro období sucha“.  

 

Zvolili jsme JM jako kraj nejvíce ohrožený výskytem sucha a MS jako kraj 

z pohledu hydrologického, který je na tom z dostupných údajů nejlépe.  

Údaje použité pro predikci vychází z PRVKÚ zpracovaného v roce 2007, z bilance potřeby 

vody v letech 2002 (vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích 

letech), 2010 a 2015 (specifická potřeba určena odborným odhadem). Tyto hodnoty byly 

doplněny o současný stav a také o hodnotu maximální, která byla převzata z předchozích 

modelů a predikovaných hodnot v roce 1993. Použité údaje z PRVKÚ ČR byly průměrné 

potřeby pitné vody z pohledu zásob ve zdroji a vody předané do vodovodní sítě a potřeba 

vody celkem. 

 

Zpracování 

Při tvorbě dvou modelů predikce vývoje stavu potřeby vody a nároků na zdroje vody, byly 

zohledněny dílčí parametry, například snížení spotřeby vody v důsledku úspor 

obyvatelstvem a studie prognózy výskytu období sucha.  

Vstupní data respektovala časové řady vývoje obou parametrů a společně s vymezením 

budoucích stavů tvořila výsledný celek predikce.  

Pro modelování stavů bylo využito softwarové prostředí programu Statgraphics Plus, 

jež umožnilo vyhodnotit datové řady z pohledu několika scénářů a variant řešení.  

Pro finální vyhodnocení predikce zdrojů a nároku na množství pitné vody v uvedených 

krajích byly vybrány dva matematicko-statistické modely, které představovaly stav 

kritický a stav vyhovující současným trendům. Parametrické vyhodnocení je součástí 

jednotlivých výstupů predikce.  

Pro MS a JM kraj byl použít soubor hodnot (Qp pro zdroj a potřeby z PRVKÚ) a to pro 

roky 1993,2002,2010 a 2015. Tyto hodnoty byly použity pro sestrojení grafu trendu potřeb 

a zdrojů. Následně byla vyčíslená rovnici tohoto trendu. Rovnici je možné použít pro 
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dopočet potřeb a zdrojů v jednotlivých letech 1993 až 2015 u ostatních krajů ČR, pokud by 

nebyly data dostupná. Tyto hodnoty se převedly do programu Statgraphicu. 

Všechny hodnoty potřeb a zdrojů pro MS a JM kraj byly použitý jako vstupní soubor do 

programu Statgraphic pro výpočet modelů S-Curve a Random-Walk. Software pak 

vypočítal další průběhy trendů na základě dat s výhledem 29, 36 a 43 let (námi zvolené 

období).  

Mezi hlavní výstupy patří vyhodnocení stability modelu, vymezení mezí platnosti modelu, 

stanovení chyby a odchylky vyhodnocení.  

Každá statistika je postavena na vyhodnocení chyby stanovení vycházející z rozdílu mezi 

hodnotou současnou v čase t a hodnotou predikovanou v čase t1. S nastavenou přesností 

stanovení vyhodnotí model chování časové řady za poslední známou hodnotou s limitem 

spolehlivosti standardně 95%. V rámci stanovení hodnot byl limit postaven na úroveň 67% 

spolehlivosti, která vycházela jako minimální hodnota korelace modelu a časových řad 

pozorovaných průměrných zdrojů a potřeb vody. Konfidenční limit 67 % (limit jistoty) 

dává možnost dalšího optimalizování modelu a umožňuje porovnávat výsledky až 13 

různých statistických predikcí. Vyšší hodnoty, (>90 %) nejsou pro všechny modely 

použitelné, z důvodu špatné korelace výsledků a velké chyby modelu vůči střední chybě 

stanovení těsnosti dat a predikovaných hodnot napříč užitými modely.  

 

Modely 

Po vyhodnocení všech časových řad byly z jednotlivých predikcí nejlépe vyhovující 

modely „Random Walk“ a „S-Curve“. Jednotlivé výsledky společně s dobrou odchylkou 

a standardní chybou vyhovovaly vstupním datům nejlépe, přičemž výsledky predikce byly 

odhadnuty, jak na minimální hladině 67%, tak 95%, s vysokou přesností. Výsledná data 

obou modelů jsou vztažená na výhled 40 let. 

Model Random Walk (dále jen R-w) představuje předpověď následných hodnot na 

základě pozorování současných vstupních dat. Model respektuje střední hodnoty dat a 

standardní odchylky rozdílu jednotlivých hodnot. Jedná se v případě vyhodnocovaných dat 

o model „kritický“, vykazující maximální hodnoty trendových úbytků zdrojů a potřeb.  

Model S-Curve (dále jen S-c) je predikcí řady aspektů vývoje trendu dat. S-Shaped 

křivky jsou prokládány v dílčích úsecích sledovaných dat dále do predikovaných období. 
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Tento model je predikcí vyhovující nejlépe vstupním datům z pohledu cyklické změny 

trendu a vyrovnání hodnot.  

Uspořádání hodnot zdrojů a potřeb vody pro kraje Moravskoslezský a Jihomoravský je 

provedeno vždy s vyhodnocením odchylky a chyby měření. Jsou mezi sebou porovnávány 

hodnoty kapacit zdrojů z pohledu S-Curve a Random Walk, tak současně požadavků na 

vodu samotných lokalit.  

Jak bylo uvedeno výše, jako vstupní data trendů vývoje byla využita časová řada 

zohledňující dřívější predikce (z PRVKÚ), vývoj a aktuální stav v dané oblasti. Pro tyto 

dva regiony ČR tak vznikl podklad mapující vývoj vodohospodářské bilance z pohledu 

optimálních a krizových výsledků. Predikované hodnoty jsou tabelárně ke každému 

modelu vyhodnoceny samostatně.  

 

Predikce – Moravskoslezský kraj 

Vývoj zdrojů 
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Random walk with drift        Lower 67.0%       Upper 67.0%                                                                           S-curve trend                        Lower 67.0%       Upper 67.0% 

Period         Forecast           Limit                     Limit                                                                                              Period           Forecast          Limit                     Limit 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                      ----------------------------------------------------------------------------- 

29               3909.07            1779.85              6038.28        29               5264.19             5018.15             5522.29 

36               2386.33            -624.833             5397.5     36               5240.89             4995.43             5498.41 

43                  863.6             -2824.31             4551.51     43               5225.23             4980.16             5482.37 

 

Graf 1: Vývoj vodárenských zdrojů oblastí povodí Odry v Moravskoslezském kraji 

(vlevo model Random-walk, vpravo model S-curve) 
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Vývoj potřeb 
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Random walk with drift        Lower 67.0%       Upper 67.0%                                                                           S-curve trend                        Lower 67.0%       Upper 67.0% 

Period         Forecast           Limit                     Limit                                                                                              Period           Forecast          Limit                     Limit 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                      ----------------------------------------------------------------------------- 

29               3567.33            2755.71             4378.96        29               4032.92             3761.36             4324.09 

36               2959.17           1811.35              4106.98     36               4021.79             3750.42             4312.79 

43               2351.0              945.221             3755.78     43               4014.29             3743.05             4305.2 

 

Graf 2: Vývoj potřeb pitné vody v oblasti povodí Odry v Moravskoslezském kraji 

(vlevo model Random-walk, vpravo model S-curve) 

 

Predikce – Jihomoravský kraj 

Vývoj zdrojů 
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Random walk with drift        Lower 67.0%       Upper 67.0%                                                                           S-curve trend                        Lower 67.0%       Upper 67.0% 

Period         Forecast           Limit                     Limit                                                                                              Period           Forecast          Limit                     Limit 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                      ----------------------------------------------------------------------------- 

29               170.933              75.6327              266.234       29               229.383             216.444             243.094 

36               104.167            -30.6088                238.924                                                                                 36               228.36               215.453             242.041 

43                  37.4               -127.666               202.466                                                                                43               227.673             214.786             241.333 

 

Graf 3: Vývoj vodárenských zdrojů oblastí povodí Moravy v Jihomoravském kraji 

(vlevo model Random-walk, vpravo model S-curve) 



 Ing. Silvie Langarová: Návrh opatření k zajištění dodávky vody v suchých obdobích 

2012  77 

 

 

Vývoj potřeb 

 

Forecast Plot - JMp
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Random walk with drift        Lower 67.0%       Upper 67.0%                                                                           S-curve trend                        Lower 67.0%       Upper 67.0% 

Period         Forecast           Limit                     Limit                                                                                              Period           Forecast          Limit                     Limit 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                      ----------------------------------------------------------------------------- 
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43                  96.0                39.1997              52.8                                                       43               163.448             151.882             175.895 

 

Graf 4: Vývoj potřeb pitné vody v oblasti povodí Moravy v Jihomoravském kraji 

(vlevo model Random-walk, vpravo model S-curve) 

 

11.3.1 Shrnutí 

Vyhodnocení vodárenských zdrojů z pohledu jednotlivých modelů je znázorněno 

v následujících grafech. V grafech je uvedena hranice „Current state“ pro rozdělení dat 

vodárenských zdrojů, tj. kapacit disponibilního množství vody pro zásobování vodou. Pro 

tento průběh byla využita data z období 22 let (rok 1993, 2002, 2010 a 2015). Hodnoty od 

současného stavu (2013) dále představují predikované hodnoty modelů s výhledem 40 let. 

Z výsledku jsou patrné dva samostatné trendy R-w a S-c.  

 

Graf 5: Vodárenské zdroje oblastí povodí Odry a povodí Moravy 

(vlevo povodí Odry, vpravo povodí Moravy) 
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V grafu č. 5 je shrnuto vyhodnocení zásob pitné vody ve vodárenských zdrojích. 

Kritických hodnot dosáhl průběh R-w., jehož hodnoty s výhledem například na 20 let 

odkazují na stálý pokles ve vodárenských zdrojích vod. Tento fakt koreluje s trendem 

poklesu zásob disponibilních zdrojů vod uváděným ve zprávách „Climate change and 

global water resources“ (Arnell, N., W.). V souvislosti s místními podmínkami je ale možné 

uvažovat spíše s trendem S-c., které odkazují na postupné harmonické vyrovnávání hodnot 

s dlouhodobým mírně klesajícím trendem. Harmonický průběh korelace je pro většinu 

vodohospodářských úloh typický.  

 

Vyhodnocení nároků na množství vody pro jednotlivé odběratele je shrnuto v grafu č. 6. 

 

Graf 6: Požadavky na vodárenské zdroje oblastí povodí Odry a povodí Moravy 

(vlevo povodí Odry, vpravo povodí Moravy) 

 

Budou-li uvažovány dva scénáře v celkových nárocích na vodu a její spotřebě, pak je 

možné konstatovat, že jednotlivé trendy ukazují spíše na klesající tendence. Přesto je 

možné, ve srovnání vodárenských zdrojů nalézt úseky, zejména R-w. průběhy, ve kterých 

může docházek ke krizovému nakládání s vodou. Tento jev je pozorován i přes snižující se 

nároky na vodu jak v oblastech povodí Odry, tak Moravy.  

Výstupní hodnoty modelu R-w. a S-c. jsou uvedeny v tabulkách č. 4 a č. 7. 
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Tabulka 4: Disponibilní vodárenské zdroje oblasti povodí Odry  

 

Period 

[year] 

Sources in water supply system – Odra Region 

Model: S-c.  Trend=exp(8.6 + 0.7/t)    t [year] Model: R-w. 

Forecast [10
6
m

3
] Lower and Upper Limit 67.0% Forecast [10

6
m

3
] Lower and Upper 

Limit 67.0% 

29 526 501 552 390 177 603 

36 524 499 549 238 < S.limit 539 

43 522 498 548   86 < S.limit 455 

 

Tabulka 5: Disponibilní vodárenské zdroje oblasti povodí Moravy 

 

Period 

[year] 

Sources in water supply system – Moravian Region 

Model: S-c.   Trend=exp(5.4 + 0.8/t)    t [year] Model: R-w. 

Forecast [10
6
m

3
] Lower and Upper Limit 67.0% Forecast 

[10
6
m

3
] 

Lower and Upper Limit 67.0% 

29 229 216 243 170 75 266 

36 228 215 242 104 < S.limit 238 

43 227 214 241   37 < S.limit 202 

 

Z výsledku v tabulkách č. 4 a 5 je zřejmé, že v případě křivky S-c, se nesetkáme s pasivní 

bilancí ve zdrojích v oblasti povodí Odry a Moravy. U křivky R-w v roce 2036 a 2043 

v případě „ Lower limit 67%“ se s pasivní bilancí ve zdroji setkáme jak u povodí Odry tak 

i Moravy.  

 

Tabulka 6: Nároky na vodárenské zdroje oblasti povodí Odry  

 

Period 

[year] 

Water demands – Odra Region 

Model: S-c.   Trend=exp(8.3 + 0.4/t)                t [year] Model: R-w. 

Forecast [10
6
m

3
] Lower and Upper Limit 67.0% Forecast 

[10
6
m

3
] 

Lower and Upper Limit 

67.0% 

29 403 376 432 356 275 437 

36 402 375 431 295 Limit 181 410 

43 401 374 430 235 Limit 94 375 
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Tabulka 7: Nároky na vodárenské zdroje oblasti povodí Moravy 

 

Period 

[year] 

Water demands – Moravian Region 

Model: S-c.   Trend=exp(5.1 + 0.4/t)    t [year] Model: R-w. 

Forecast [10
6
m

3
] Lower and Upper Limit 67.0% Forecast 

[10
6
m

3
] 

Lower and Upper Limit 

67.0% 

29 164 152 176 145 112 178 

36 163 152 176 120 Limit 74 167 

43 163 151 175   96 Limit 39 152 

 

Z výsledku v tabulkách č. 6 a 7 je zřejmé, že v případě křivky S-c, se nesetkáme 

s překročením požadavku na zdroje v oblasti povodí Odra a Moravy. U křivky R-w v roce 

2036 a 2043 v případě „ Forecast“ bude již predikovaná potřeba pitné vody větší než 

predikovaná zásoba ve zdroji jak u povodí Odry tak i Moravy. V roce 2036 by nárokům na 

potřebu pitné vody vyhověl pouze „ Lower limit 67%“ u obou povodí.  

 

Výše uvedené predikce vycházejí z průměrných hodnot pro uvedené kraje. Tyto hodnoty 

jsou průměrovány a linearizovány. Byly zpracovány na základě lineárního programování, 

přičemž byla hledána minima účelových funkcí potřeb a zdrojů vody. Výše uvedené 

srovnání pak umožňuje hodnotit trendy potřeb jednak samostatně, tak ve vztahu 

k jednotlivým zdrojům vody. 

 

Porovnáme-li nároky na vodu z hlediska zdrojů, pak je z predikovaných hodnot jasné, že 

v případě kritických hodnot (Random walk) modelu dochází při současných úrovních 

spotřeb vody k problémům s nevyrovnaností zásob v obou krajích. V případě S-c predikcí 

je patrná oscilace výsledků budoucích období, konvergujících k hodnotám odpovídajícím 

současným nárokům na technologie, spotřeby a zdroje.  

Zde se ukazuje, že hodnoty jsou v současném okamžiku v oblasti méně stresového 

hospodaření s vodou, přičemž vykazují vyrovnanou vodohospodářskou bilanci. Došlo 

k efektivnějšímu využití zdrojů a ke snížení spotřeby vody. V současné době je trend 

potřeby vody a nároků na vodu v porovnání s EU stejný, ne-li nižší. 
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V rámci krajů ČR je ale řada oblastí, které vykazují záporné negativní hodnoty VH bilancí 

s výhledem 40 let, s deficitem zdrojů při současných potřebách na úrovni predikovaného 

období 2012 až 2015. Mezi takové oblasti patří v Jihomoravském kraji oblast Pavlovicko. 

Při zachování trendů S-křivek je tento trend v predikovaném období stálý, konvergující 

k minimálním hodnotám kapacit zdrojů daných lokalit.  

 

Tuto metodiku predikce zdrojů vody a nároku na vodu je možné používat pro hodnocení 

dalších krajů a oblastí v České republice. 

Výsledky v kapitole 11.3 jsou autorsky původní a byly publikovány v časopise GeoScience 

Engineering (Thomas, Kyncl, Langarová, 2012).  

11.4 Zásobování pitnou vodou ve světě 

Podle současného stavu, ve srovnání s jinými částmi světa, dochází ve střední Evropě 

jen k relativně mírným změnám, přesto se v posledních letech výrazně rozšířila období 

sucha v EU (obrázek č. 14).  Počet oblastí a populací zasažených suchem vzrostl o téměř 20% 

mezi roky 1976 a 2006 (Europen Commision, 2007). 

V přímořských oblastech dnes část pitné vody pochází z odsolování mořské vody, řeší se 

tím místní nedostatky pitné vody. Jedná se o metodu finančně velmi náročnou. Výhodou 

je, že si můžeme vyrobit takové množství, jaké zrovna potřebujeme, není závislost na 

dešťových srážkách, ušetří se za dopravu a voda je mnohdy kvalitnější. Složitější situaci 

mají státy, které nemají přístup k moři.  

V oblastech s nedostatkem vody dochází také k eliminaci v pěstování rostlin, které 

jsou velmi náročné na vodu (banány, citrusy, bavlna atd.). Voda se v této oblasti může také 

stát nástrojem politické moci. 

Spotřeba vody ve světě se liší podle regionů, států i světadílů. Zásadní rozdíl ve 

složení spotřeby vody je mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Vyspělé státy mají 

největší spotřebu vody v průmyslu, pak pitné vody a vody v zemědělství, rozvojové země 

mají to pořadí opačné.  

Častou chybou je, že v suchých oblastech se pěstují plodiny náročné na vodu (př. 

Uzbekistán-plantáže bavlny, kvůli kterým vysychá Aralské jezero (obrázek č. 33). Aralské 
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jezero, kdysi druhé největší jezero světa, má asi 10 % původní plochy.  V rozvojových 

zemích, kde je závislost na zemědělské výrobě, může sucho způsobit hladomor a smrt 

(Aralské jezero).  

 

 

Obrázek 33: Sucho projevující se na Aralském jezeře (Aralské jezero) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Aral_Sea_1989-2008.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Aral_Sea_1989-2008.jpg
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12. PROBLEMATIKA SUCHA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

 

V rámci vypracování této disertační práce jsem se zabývala největší vodárenskou 

společnost působící na území Moravskoslezského kraje – Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s. (dále jen SmVaK) jako příklad řešení zásobování vodou i v suchém 

období. SmVaK je třetí největší vodárenská společnost v České republice zásobuje vodou 

přes milion koncových zákazníků zejména na Frydecko-Místecku, Karvinsku, 

Novijičínsku, Opavsku a v polském pohraničí.  

Zabývala jsme se problematikou řešení nedostatku pitné vody ve zdroji, jak 

v historii, tak současnosti, řešením situace a následnými opatřením.  

Největší nedostatek pitné vody ve zdroji byl v roce 1983-1984 a poslední problém 

s nedostatkem pitné vody ve zdroji byl zaznamenán na přelomu července a srpna roku 

2012. 

12.1 Charakteristika vodárenského systému  

Ostravský oblastní vodovod (dále jen OOV) je základním systémem výroby a 

distribuce pitné vody ve společnosti SmVaK působící v severní části Moravskoslezského 

kraje. Jeho historie sahá až do roku 1958. V prvních poválečných letech se na uspokojení 

potřeby pitné vody významnou měrou podílely podzemní zdroje. Postupem času 

stoupajícím požadavkům na množství vody tyto zdroje zdaleka nestačily, protože převážná 

část povodí Odry je na podzemní vodu chudá. V současné době je více jak 90% dodávané 

pitné vody pokryto z povrchových zdrojů.  

K historickému přelomu v rozvoji zásobování obyvatel, průmyslu i zemědělství pitnou 

vodou došlo po schválení usnesení vlády ČSR ze 13. března 1954 o vybudování 

skupinového vodovodu z přehrady u Kružberka. V září r. 1954 byla zahájena výstavba 

úpravny vody Podhradí a souběžně se stavbou úpravny byl budován i přivaděč do Ostravy. 

Uvedení díla do provozu, bylo v roce 1958 (úpravna vody a vodovod).  

S ohledem na tehdejší bilanci potřeby vody, spojena zejména s výstavbou sídlišť a 

rozšiřováním těžkého průmyslu byly budovány další zdroje. Mezi beskydské zdroje pitné 
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vody patří vodní nádrž Morávka s úpravnou vody ve Vyšních Lhotách (uvedena do 

provozu v roce 1967). A dále vodní nádrž Šance s úpravnou vody v Nové Vsi u Frýdlantu 

nad Ostravici (Przywarová a kol, 2008). 

12.2 Základní technické údaje 

V současnosti má SmVaK tři úpravny povrchové vody z vodárenských nádrží o 

celkové kapacitě 5 360 l.s
-1

. Vodovodní řady představují 497 km převážně ocelového 

potrubí od profilu DN 300 do DN 1 600 mm. Objem celkem 125 vodojemů dosahuje 303 

010 m
3
. 

Díky systematické údržbě bylo v tomto systému dosaženo nízké poruchovosti a výsledkem 

je dobrý technický stav díla.  

 

 

Obrázek 34: Systém zásobování pitnou vodou ve společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

 (Przywarová a kol, 2008) 

 

V současné době OOV zásobuje cca 720 tis. obyvatel žijících na území bývalých 5 okresů 

tj. Frýdek Místek, Nový Jičín, Karviná, Opava a Ostrava. Zásobování vodou je řešeno 

především prostřednictvím centrálních zdrojů tj. údolních nádrží Kružberk (25 mil. m
3
), 

Morávka (10 mil. m
3
) a Šance (60 mil. m

3
). Schéma celého systému zásobování je 
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znázorněno na obrázku č. 34. Rozložení centrálních zdrojů umožňuje kombinaci řešení 

větší části havarijních situací a rovněž zvyšuje spolehlivost systému.  

Centrální zdroje OOV jsou propojeny systémem přivaděčů, řídících a přerušovacích 

akumulací s propojením na vlastní rozvodné systémy měst, skupinových vodovodů i 

jednotlivých obcí.  

Kromě centrálních zdrojů jsou některé lokality zásobovány z místních zdrojů. (Przywarová a 

kol, 2008). 

12.3 Sucho v roce 1983-1984 

Suché období v letech 1982-1984 nezasáhlo území republiky stejnou měrou. 

V severomoravském kraji byly v roce 1983 suché měsíce červenec až listopad a v roce 

1984 březen a duben. Podle srážek v Ostravě byl rok 1983 sedmý nejsušší za posledních 

sto let. V druhé polovině roku 1983 k zesílení srážkového deficitu ještě přispěly vysoké 

teploty vzduchu. Léto roku 1983 je tedy možné považovat v západní části republika za 

nejteplejší léto 20 století. 

Opatření realizovaná v té době se soustředila na omezení odběru pitné vody u spotřebitele 

a tím mírnila deficit ve zdrojích. 

V té době nebyl zas takový problém šetřit vodou, neboť odběry pitné vody byly proti 

současnému stavu skoro dvojnásobné (v roce1989 - 401 l. os
-1 

den 
-1

 specifická spotřeba 

vody vyrobené, v roce 2011 - 174 l. os
-1 

den 
-1

 specifická spotřeba vody vyrobené – údaje 

za celou ČR).   

Další možnosti snižování odběru byly v průmyslu, odběry vod zde byly obrovské. Veškeré 

tehdejší opatření byla řešena direktivně. Legislativa tyto problémy řešila pouze omezeně 

proto pro případ, kdy by stávající zařízení nebylo možno zabezpečit plynulou dodávku 

pitné vody, byl v květnu roku 1980 zpracován tzv. „ Havarijní plán společnosti“ (2 stupně, 

první stupeň znamenal snížení běžných odběrů o 30 % druhý pak o 50%). Havarijní plán se 

týkal pouze průmyslových odběratelů (Uhlíř, 1984). 
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12.4 Nedostatek pitné vody v současnosti 

Poslední problém s nedostatkem pitné vody ve zdroji byl zaznamenán na přelomu 

července a srpna roku 2012. Neobešlo se to bez kompilací a následného potřebného 

opatření do budoucna.  

Jednalo se převážně o oblast Jablunkovská (obec Jablunkov, Návsi a Písečna) je 

v současnosti zásobována z povrchových zdrojů vody bystřinného typu Rohovec, 

Radvanov (obrázek č. 35) a Kotelnice a zdrojů podzemní vody – mělkých zdrojů zářezů 

Kotelnice a hlubinných zdrojů vrtů Dolní Lomná a Kostkov.  

 

Obrázek 35: Zdroj vody Radvanov 

Hlavní akumulací pro Jablunkovsko je vodojem Alžbětinky (1000 m
3
 + 2x100 m

3
) a déle 

vodojem Vitališov (2 x 200 m
3
). Oblast Bystřice a Hrádku je pak zásobována 

z povrchového a podzemního zdroje Košařiska. Za běžných klimatických stavů jsou 

potřeby Jablunkovská pokryty využíváním všech povrchových a podzemních zdrojů 

s rezervou jednoho z vrtů na ÚV Dolní Lomná (3 l/s), potřeby Bystřice a Hrádku pak ze 

zdroje Košařiska (obrázek č. 36).  

  

Obrázek 36: Zdroj vody Košařiska 

V případě zvýšených zákalů na povrchových zdrojích a nutnosti jejich odstavení, či 

v případě opakujících se nevyhovujících klimatických podmínek v srážkově 

podprůměrných obdobích dotuje deficitní množství druhý vrt na ÚV Dolní Lomná. 
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V současné době se možné kapacity zdrojů blíží potřebám vody. V kritických obdobích je 

nutné přistupovat k návozu pitné vody do spotřebiště cisternami.  

První větší problém s poklesem hladin vody ve zdroji nastaly v oblasti jablunkovská 18. 8. 

2012, kdy byl zprovozněn na stálo havarijní vrt na ÚV D. Lomná. Poté se po srážkách 

situace mírně zlepšila až do víkendu z 8.9 - 9.9. O tomto víkendu nepršelo a následně došlo 

12. 9. 2012 k největším poklesu hladin ve VDJ a k náhradnímu zásobování vody 

pomoci cisteren z Třince do VDJ na ÚV Radvanov. Hledala se jiná provizorní řešení. 

K zlepšení situace došlo až po vydatnějších deštích, které přišly po 13. 9. 2012.  

Na Košařiskách, Rohovci a na Kotelnici se dostali na hranici zbytkových průtoku 

v toku. Na Radvanově probíhalo vše tak, jak probíhat mělo, zbytkový průtok byl dodržen a 

nebylo nutné provádět žádná opatření. 

Obec Raškovice, Krásná a Pražmo a Morávky jsou zásobovány z podzemního zdroje pitné 

vody „Zimný“. Tento zdroj pitné vody je dlouhodobě negativně ovlivňován kolísavou 

vydatnosti, kdy v srážkově podprůměrných obdobích jeho kapacita již neposkytuje 

dostatečnou provozní rezervu potřebnou pro pokrytí zvýšených odběrů stávajícího 

spotřebiště a neumožňuje další rozvoj zásobované oblasti. Ke které zde v současnosti 

dochází.  

 

Není vyloučeno, že by se situace mohla v příštích letech opakovat. Jedním z možných 

opatření pro zvýšení spolehlivosti zásobování, pro které se společnost rozhodla přistoupit, 

je připojení daných oblastí ke skupinovému vodovodu OOV. Realizací této investice dojde 

k zajištění dostatečné spolehlivosti celého systému. 

 

12.4.1 Plán opatření při dlouhodobém výpadku některého z centrálních zdrojů 

Tato kapitola popisuje možnost zásobování území provozovaného společností 

SmVaK Ostrava a.s. při výpadku jednoho z centrálních zdrojů.  Jedná se opatření 

zpracovaná pouze pro systém SmVaK Ostrava a.s. Je zde popsána zastupitelnost 

centrálních zdrojů, včetně možnosti zásobování z jiného zdroje.  Při výpadku některého 

z místních zdrojů je možné systém zásobit přímo z OOV, případně pomocí náhradního 

zásobování pitnou vodou. 
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V případě výpadku vodní nádrže Morávka bude zajištěna dodávka pitné vody z nádrže 

Šance, prostřednictvím oblastního přivaděče s nutnosti provedení některých manipulačních 

opatření na síti (změna tlaku). Při výpadku nádrže Šance bude částečně zajištěná dodávka 

pitné vody z Morávky, Kružberk a zbytek z místních zdrojů vody. Za stávajícího stavu 

distribučních možností systému nelze zajistit dodávku vody do oblasti zásobované ze 

zdroje Šance v množství cca 23 l/s (3%).  

V případě výpadku našeho největšího zdroje vody nádrže Kružberk dodávka vody bude 

částečně zajištěna z nádrže Šance a místních zdrojů. Ale větší část odběrů zajištěna nebude 

v množství cca 422 l/s (43%). V místech nezajištění dodávky pitné vody bude způsob 

zásobování prováděn v souladu s NZV (náhradní zásobování vodou).     

Způsob a systém NZV se zabezpečením dovozu nezbytného množství vody v rozsahu 10 

až 15 l/os/den bude dle schváleného „Plánu nouzového zásobování pitnou vodou“ SmVaK 

Ostrava a.s. z 10/2005 a Havarijního plánu Moravskoslezského kraje.  

12.5 Shrnutí 

Ukazuje se, že v suchých obdobích jsou místní povrchové zdroje náchylné 

k snižování vydatnosti. V případě dlouhodobých suchých období s nimi nelze počítat. 

Nejedná se o výpadky na velkých zdrojích, ale pouze problémy místní povahy na 

povrchových (bystřinného typu), nebo podzemních zdrojích pitné vody (podhorské oblasti 

a menší obce).  

Dosud nejsou podrobněji řešeny situace, které mohou nastat v důsledku řešení 

výskytu problémů v souvislosti s klimatickými změnami.   
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13. OPATŘENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V OBDOBÍ 

SUCHA 

 

Sucho, jako jeden z běžných hydrologických extrémů (druhý je povodeň), jehož 

rozsah a četnost bude zvětšovat v důsledku klimatických změn. Je mnohem obtížněji 

předvídatelné, než povodně. Snížení nebo omezení jeho nepříznivých důsledků nelze řešit 

v krátkém časovém horizontu – vyžaduje to obvykle dlouhé časové období.  

V současnosti je ohrožení suchem v našem klimatickém pásmu zmiňováno převážně 

v souvislosti s následky klimatických změn. Upřesnění klimatických změn dle Evropské 

komise se předpokládá v letech 2028 – 2030. Z výsledku hydrologických a 

klimatologických studií pořízených ve VÚV T.G.M., v.v.i. a ČHMÚ, jejichž základem 

jsou globální studie a modely, které tyto organizace zpracovaly na regionální podmínky, 

vyplývá, že negativní dopady na vodní režim na našem území (při vývoji podle současného 

průměrného scénáře) lze očekávat v letech 2050 – 2070.  

Přesto lze následky sucha do jisté míry zmírnit, a to vhodnými opatřeními (i 

legislativní), kontrolou a řízením, které byly postupně naplánovány v rámci přípravy na 

případ sucha. Obzvlášť důležité je zajistit plynulé zásobování pitnou vodou a zajistit trvale 

udržitelný rozvoj. Podle definice v zákonu o životním prostředí (č.17/1992 Sb.) je trvale 

udržitelný rozvoj takový „rozvoj, který současným i budoucím generacím uchová možnost 

uspokojovat jejich základní potřeby, nesnižuje biodiverzitu přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystémů“ (Straškraba a kol., 2001; Zákon o životním prostředí).  

Pro přijetí vhodných opatření, je nezbytné mít přístup ke spolehlivým údajům o 

pravděpodobných dopadech změn klimatu, souvisejících výskytech období sucha a jejich 

dopadech na zásobování vodou. Možnosti modelování dopadů klimatických změn se stále 

zlepšují, ale přesto jsou stále spojené s nejistotou daných výsledků a komplikují proces 

navrhování vhodných adaptačních opatření. 

Vhodným nástrojem pro řešení problematiky sucha z hlediska zásobování vodou je 

„Plány postupu pro období sucha“.   
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„Plán postupu pro období sucha“ – se zabývá zvládáním období sucha, soustředí se na 

preventivní opatření, dále na zvládání jednotlivých období a následně obnovou vedoucí 

k návratu k normálnímu stavu. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění 

opatření k ochraně před obdobím sucha na úrovni oblastní a republikové. Dokument, který 

obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji sucha. 

V případě sestavování „Plánu postupu pro období sucha“ by se mělo vycházet ze 

stávající legislativy a právních předpisů. Souhrnný přehled platné legislativy ČR pro oblast 

vody je uveden v příloze č. 3 (Strategická výzkumná agenda). 

 

Podklady pro zpracování návrhu „Plánu postupu pro období sucha“:   

 

 Obyvatelé v České republice jsou zásobováni z 50 % z povrchových zdrojů a z 50 

% z podzemních zdrojů.  

 Dodávka vody je zajišťovaná ve značné míře z centralizovaných zdrojů. 

 Na veřejné vodovody je napojeno cca 93 % obyvatel, předpokládá se maximální 

napojení 95 %.  

 Dlouhodobý pokles odběrů pitné vody v důsledku racionálního hospodaření.  

 Specifická spotřeba vody na obyvatelstvo je již značně nízká, taktéž ztráty v trubní 

síti jsou snižovány. Nelze tedy v této oblasti očekávat další významné úspory. 

 Je možné další snížení ve spotřebě vody v oblasti průmyslu, využitím nových 

technologií.  

 Do České republiky žádný významný zdroj vody nepřitéká, veškeré zdroje jsou 

zcela závislí na atmosférických srážkách. 

 Studie ČHMÚ předpokládají, že bude docházet ke změně rozložení srážek v roce. 

 Studie pro Českou republiku se shoduje v oteplování v horizontu 2021-2050 o cca 

1,4 – 1,8 ºC. 

 Z výsledků studii, které uvedli správci povodí ČR, vyplývá, že v případě zachování 

současných povolených odběrů z povrchových vod by se následkem dopadů 

průměrného scénáře klimatických změn 30-50% potřeb vody nepokrylo v letech 

2070 -2100. V některých profilech lze očekávat výrazné problémy s nedostatkem 

vody. 
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 Velikost dostupnosti obnovitelných zásob vody na osobu/rok (srovnání ČSÚ), 

máme jednu z nejnižších v rámci Evropské unie (hůře je na tom pouze Kypr a 

Malta). 

 Je očekáván mírný růst populace. 

 

Dále jsou uváděná opatření používaná pro vody, které se budou užívat pro odběr určený 

pro zásobování pitnou vodou obyvatelstva.  

13.1 Návrh opatření pro zásobování pitnou vodou 

Hlavním cílem opatření je zajistit dostatek pitné vody v suchých obdobích pro 

základní lidské potřeby a následně minimalizovat negativní dopady sucha na krajinu a 

vodní útvary. 

Při zpracování návrhu opatření byly využitý analýzy plánu postupu v případě sucha ve 

Španělsku, Evropské unii a Kanadě, z přihlédnutí k místním podmínkám.  Tyto plány 

obsahují obecné doporučení pro sestavení operativních plánů pro zvládání sucha, které 

vycházejí ze zkušenosti členských státu a Kanady. Rozsah výskytu období sucha v Evropě 

za posledních deset let je vyobrazen na obrázku č. 14 (European Commission,2007; Econnics-eco-

efficiency specialists, 2010; Agencia Andaluza del Agua). 

Měl by být zpracován rámcový plán pro Českou republiku a dílčí plány pro jednotlivé 

regiony.  

 

V rámci „Plánu postupu v období sucha“ v ČR je potřeba: 

- Stanovení pracovní skupiny, která bude připravovat podklady pro orgány státní 

správy. S cílem sjednotit názory a odborná stanoviska. Upřesnění jejich kompetencí 

na základě vodního zákona č. 254/2001, HLAVA XI - Výkon státní správy.  

- Sjednotit kritéria pro ukazatele sucha, na jejichž základě se stanoví úroveň sucha. 

- Vytvoření varovného systému pro předpovídání a informování o průběhu 

jednotlivých fází sucha.  

- Upravit legislativu tak tak, aby opatření pro suchá období mohla být prováděná 

v předstihu a ne až když nastanou.  

- Zpracovat analýzu sucha na hospodářskou činnost. 
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- Stanovení metodiky pro zpracování dílčích plánu na postup v případě sucha. 

Výše uvedená úkoly by měl obsahovat rámcový plán, na jehož základě budou pro 

jednotlivé regiony zpracovány dílčí plány.  

Podklady pro tyto plány by měly vycházet z revidovaných PRVKÚ ČR (je zpracován na 

základě ustanovení § 29 odst. 1 písmeno c) zákona č. 274/2001 Sb.). V rámci revize těchto 

plánu by měly být provedená analýza potřeba pitné vody a možností využití zdrojů 

v suchých obdobích. S tím, že pro tuto analýzu můžeme použít metodu „Predikce zdrojů 

vody a nároků na vodu“ (viz. kapitola 11.3). Tato predikce by se zpracovala pro všechny 

regiony ČR a „Plány postupu pro období sucha“ by se dělal pouze pro regiony, kde by 

predikce zásob vody vycházela pasivní k rokům ( 2020-2039, 2040-2069, 2070-2099).   

Vzhledem k poloze ČR je nezbytné věnovat pozornost především těm oblastem, které 

disponují omezenými zdroji vody, ať atmosférickými anebo povrchovými (obrázek č. 32). 

 

Dále navrhovaný systém opatření pro vycházející z analýz výše uvedených plánu je pěti 

stupňový a skládá se z těchto části – opatření realizovaná za běžného stavu, Opatření před 

pohotovostním režimem, Opatření v průběhu pohotovostního stavu, Nouzová opatření a 

Opatření učiněna po skončení období sucha.  

Jde o řadu na sebe navazujících obecných opatření, která jsou nezbytná pro zmírnění 

dopadů sucha v jednotlivých fázích (při nebezpečí období sucha, za období sucha a 

prováděná po tomto období).   

 

Přípravná opatření (Preventivní)  

 

13.1.1 Opatření realizovaná za běžného stavu 

Taková opatření se nazývají preventivní nebo strategická a realizují se při normálním 

stavu. Jedná se přípravu na období, které očekáváme v období let 2020-2039. Zpracování 

dlouhodobých opatření, která budou součástí Plánu povodí a programu rozvoje vodovodů a 

kanalizací pro jednotlivé územní celky. A budou zaměřená na efektivní využití vody.  

Koncepční opatření:  
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- Studii bilance zdrojů a potřeb a prognóza deficitu vody ve zdrojích a možné 

opatření. Na základě toho stanoví rezerv a ohrožených oblastí. 

- Posouzení nevyužívaných zdrojů pitné vody (dočasně zaplombované zdroje pitné 

vody). 

- Studie zvažující možnost využití netradičních zdrojů vody v dané lokalitě (např. 

Důlní vody). 

- Zhodnotit možnosti využití dalších zdrojů vody (např. dešťové vody, šedé vody, 

rybníky atd.). 

- Sestavit seznam velkoodběratelů pitné vody pro dané oblasti. 

- Posouzení budování nových nádrží, které by měly být přednostně budovány 

(kategorie A dle Generel LAPV). 

- Charakteristiku dané oblasti. 

- Zpracování Plánu postupu pro období sucha. 

 

Celá řada studií se zabývá opětovným využitím odpadních vod pro užívání s menšími 

nároky na kvalitu a jejich využití v době sucha jako dalšího zdroje vody. Do této oblasti 

patří také prozkoumávání netradičních zdrojů vody a jejich využití v krizových obdobích i 

pro pitné účely. Zde se nabízí možnost úpravy důlních vod z báňských děl, kde dobývací 

činnost již byla v minulosti prakticky ukončena. 

 

Otevřená je otázka vybudování některých nových vodárenských nádrží, i když v současné 

politické i ekonomické situaci je tato problematika obtížně řešitelná. Výstavba by měla být 

doporučená výstavba, kde není možné jiné řešení.  

Přesto by měla být daná problematika dále studována a měla by se hledat i jiná řešení. 

13.1.2 Opatření před pohotovostním režimem 

Stav kdy ještě nejsou zaznamenány dopady sucha, ale daná oblast se nachází na prahu 

sucha – hydrologické, zemědělské sucho. Cílem opatření v této fázi je zabránit zhoršení 

stavu. Míra těchto opatření by měla být vždy závislá na stavu dané situace.  
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Operativní opatření: 

- Kontrola připravenosti dalších zdrojů zásob pitné vody, které mohou být využita při 

zhoršení hydrologické situace (cisterny, záložní zdroje vody, propojovací potrubí, 

atd.). 

- Mediální kampaň s cílem úspor vody – např. využívat pro vedlejší spotřebu (mytí 

aut, zalévání atd.) jinou než pitnou vodu.  

- Zavedení maximálních odběru u velkoodběratelů v dané lokalitě pro jednotlivé fáze 

opatření. 

- Příprava organizační, technická, účastníků komise 

 

ČHMÚ se zabývá zpřesňováním prognóz budoucího vývoje včetně sledování vlivu 

klimatických změn na vodní zdroje.  Státní podnik Povodí se zabývá modelováním 

hydrologických bilancí a zkoumání extrémních hydrologických jevů.  

 

Opatření při nebezpečí sucha a za období sucha 

13.1.3 Opatření v průběhu pohotovostního stavu 

Období skutečného sucha - počátek hydrologického sucha.  První aktivní omezení, 

dobrovolné snižování spotřeby je již nedostačující. Omezení se budou týkat hlavně vedlejší 

spotřeby vody (zalévání, mytí aut, napouštění bazénu, závlahy v zemědělství, atd.).  

Nadále trvá informační kampaň týkající se opatření v úsporách pitné vod a kontroly 

nařízení. ČHMÚ a státní podnik Povodí monitorují se zvýšenou četnosti zásoby vody a 

vývoj počasí. Zasedá komise, která řídí ochranu před suchem. Máme komise obcí, obcí 

s rozšířenou působností, krajů a Ústřední komise.  

Operativní opatření: 

- Přijmou opatření pro snížení spotřeby pitné vody u velkoodběratelů a provádí 

následnou kontrolu těchto opatření.  

- Přistoupí k převodu vody z jiného povodí a prostřednictvím vodohospodářské 

infrastruktury z jiné distribuční soustavy. 

- Zohlednit na úpravnách vody to, že snížení zásob přírodních zdrojů vody může vést 

ke snížení její kvality. 
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- Snaha čistíren odpadních vod (ČOV) o maximální čistící efekt s ohledem na 

nedostatek ředění v tocích v období sucha. 

- Zprovozní další zdroje zásob pitné vody.  

13.1.4 Nouzová opatření  

Jedná se o poslední a nejvíce závažnou situaci v období sucha – hydrologické sucho 

v některých případech již socioekonomické sucho. Výskyt oblasti již postižených deficitem 

pitné vody ve zdrojích. Podle rozsahu postihu bude situace řešená na regionální úrovni 

popřípadě celostátní úrovni.  

Zavedení nejpřísnějších opatření, která vedou ke snižování spotřeby vody. Jejich cílem je 

prodloužit na maximální možnou dobu disponibilní zdroje tak, aby po celou dobu byla 

zajištěna dodávka pitné vody občanům a zároveň se snížil negativní dopad na zdroje vody.  

Dále pokračovat v nařízeních a opatřeních z předchozího stupně (monitoring počasí, 

kontrola nařízení, omezení odběru vody velkoodběratelů, změna technologie úpravy 

surové vody na vodu pitnou na úpravnách vody, atd.).   

K předchozím opatřením se přidají i následující. 

Operativní opatření:  

- Stanovit krizové limity pro odběry povrchové vody. V případě podzemní vody by 

čerpané množství nemělo překročit celkový objem obnovitelných zásob. 

- V tocích zachovat minimální průtok tak, aby byl chráněn ekosystém.  

- Snížit tlak v síti, nebo dokonce stanovit harmonogram plánovaných odstávek vody.  

- Omezení spotřeby vody se mohou dotknout mimo průmysl i obyvatel, může být 

stanovené max. množství na obyvatele. V případě nedodržení penalizace dle 

legislativy (zatím není). 

- Popřípadě začít využívat upravenou vodu z netradičních zdrojů k vedlejší činnosti. 

 

Opatření po období sucha 

13.1.5 Opatření učiněna po skončení období sucha 

Jedná se o opatření obnovy vedoucí k návratu k normálnímu stavu.  

Nadále se pokračuje v podrobném monitoringu zdrojů a v  monitoringu v počasí. 
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- Zpracování hodnotící zprávy z období sucha. 

- Postupné rušení nařízení a omezení v pořadí jak byla nařízená. 

- Vyhodnocení rozsahu škod (ekonomický, na životní prostředí, atd.).   

 

Výsledky v kapitole 13.1 jsou autorsky původní a byly publikovány na konferenci (Kyncl, 

Langarová, 2013).  

13.2 Shrnutí 

Účelem těchto opatření je zajištění dostatečného množství pitné vody a ochrana před 

zvýšeným znečištěním.  Hlavním cílem je minimalizovat nepříznivé dopady na zásobování 

pitnou vodou. Důraz je kladen na kontrolu spotřeby, na garanci toho, že se udrží 

ekologický únosné průtoky v řekách, vodních nádržích a podpora akumulace 

v podzemních vodách.  

Současná legislativa se zabývá řešením problematiky sucha (viz. kapitola č. 5) pouze 

okrajově v zákoně č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách), v zákoně č. 274/2001 Sb. (Zákon o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) a řešení krizové situace v zákoně č. 

240/2000 Sb.. Všechny tyto předpisy neberou v úvahu možnost rozsáhlých a 

dlouhodobých deficitů v dodávce vody v případných suchých obdobích. Zde vidíme 

potřebu úpravu současné legislativy. 

Vhodným koncepčním nástrojem, jak tuto problematiku řešit, jsou programy rozvoje 

vodovodů a kanalizací pro jednotlivé územní celky. V rámci jejich aktualizace by měly být 

do jejich metodiky zapracovány otázky související s klimatickými změnami. Na základě 

prognóz vývoje sucha a bilancí potřeb je nutno stanovit deficitní oblasti a hledat řešení, jak 

těmto problémů čelit. V souvislosti s ní mí by měli k tomuto problému systematicky 

přistupovat i dodavatelé vody. V rámci aktualizace by měla být věnovaná pozornost bilanci 

zdrojů na prognózu suchého období. A takový plán (PRVKÚ) by měl být podkladem pro 

krizové řízení. 

Nepostačí mít pouze legislativní ošetření problematiky, ale je důležité mít i dobrý systém 

monitoringu, o který se přijímaná opatření budou opírat.   

V současné době je potřeba zpracovat „Predikce zdrojů vody a nároků na vodu“ pro období 

let 2020-2039. Predikce pro období 2040-2069 by měly být zpracovány v dostatečném 
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předstihu. Plány postupu pro období sucha budou zpracovávaný pouze pro oblasti, u nichž 

bude predikována pasivní zásoba pitné vody ve zdroji. Tyto plány musejí být zpracovány a 

následně zveřejněny před počátkem predikovaného období. 
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14. ZÁVĚR 

 

V současnosti se v České republice nevyskytují větší problémy se zásobováním 

obyvatel pitnou vodou. Příznivě tuto situaci ovlivnil v minulosti vývoj vodního 

hospodářství u nás, kdy došlo k vybudování velké řady vodárenských nádrží, které byly 

zařazeny do systému skupinových vodovodů a vodárenské infrastruktury. V suchých 

obdobích, která se u nás v nedávné době vyskytla (2003,2011,2012) jsou náchylné 

k snižování vydatnosti pouze místní povrchové zdroje (bystřinného typu), nebo podzemní 

zdroje pitné vody (v podhorských oblastech a menších obcí). Proto v důsledku dlouhých 

suchých období s nimi nelze počítat.  

Podle modelu ALADIN-CLIMATE/CZ můžeme konstatovat, že nás v budoucnu čeká 

v důsledku klimatických změn pokles průtoku v povrchových tocích v letních a jarních 

měsících (především na jižní Moravě) a naopak v zimě se budeme potýkat s nárůstem 

odtoků v severní a severovýchodní části republiky. Na základě toho můžeme konstantová, 

že průměrně nedochází k poklesu srážek, pouze ke změně jejich rozložení v roce. 

Z rešerše studii (projektu) u nás provedených vyplývá, že nás čeká do konce tohoto století 

oteplení až o 3°C. V posledních 50 letech je trend nárůstu teploty o cca 0,3°C/10let. A 

z výsledků studii správců povodí ČR, vyplývá, že v případě zachování současných 

povolených odběrů z povrchových vod se následkem dopadů průměrného scénáře 

klimatických změn ke konci století nepokryje 30-50% potřeb vody ve zdrojích. V této době 

v některých profilech lze očekávat výrazné problémy s nedostatkem vody. 

Z výše uvedeného vyplývá, že rizika suchých období jsou poměrně značná a je 

nutno se na ně zavčas připravovat. 

Vodárenským společnostem v České republice doposud schází účinné nástroje pro řešení 

nedostatku vody ve zdroji, v důsledku období sucha. Společnosti by měly umět operativně 

reagovat na jakékoliv změny tak, aby zůstala zachována vysoká kvalita pitné vody 

v dostatečném množství a s minimálními ekonomickými dopady. Mezi ty hlavní změny 

patří měnící se kvalita na vstupu do úpravny vody a čistírny odpadních vod a dostupnost 

zdrojů vody v souvislosti s možným výskytem období sucha ve zdrojích. 
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Česká republika po stránce legislativní zatím není připravena na zvládání 

dlouhodobějšího sucha. V poslední novele vodního zákona č. 150/2010 sb. bylo prosazeno 

pouze řešení krizové situace při nakládání s vodami, zejména možnost úpravy platných 

povolení při nečekaném nedostatku vody, ať už v síti či ve zdroji (§109 odst. 1). Tato 

opatření ale nebudou dostatečná v případě dlouhodobého sucha spojeného s klimatickými 

změnami.  Dosud také schází zpracovaní střednědobé a dlouhodobé prognóza budoucího 

vývoje potřeb a zásob vody ve zdrojích právě s ohledem na nastávající klimatické změny 

v České republice. 

Predikci pro období 2020-2039 v povodí Moravy (Jihomoravský kraj) a Odry 

(Moravskoslezský kraj), která byla provedena v softwarovém prostředí programu 

Statgraphics Plus pomocí křivek modelu Random – walk (kritický model) a S – curve 

(model vyhovující současným trendům), jsem určila oblasti s pasivní zásobou pitné vody 

ve zdrojích. Tento model z pohledu vyhodnocení dat vykazuje maximální hodnoty 

trendových úbytků zdrojů a potřeb. Pasivní oblasti byly zjištěny pouze v případě kritického 

modelu v obou povodích v letech 2036 a 2043. V případě křivky modelu vyhovujícího 

současným trendům se v predikovaném období pasivní oblast nevyskytla. Výsledky 

modelu nás odkazují na postupné harmonické vyrovnávání hodnot s dlouhodobým mírně 

klesajícím trendem. Výpočet predikce byl zpracován na základě navrženého postupu (viz 

kapitola 11.3).  

Příprava plánů pro zvládání sucha není v současnosti pro členské státy evropské unie 

povinná. Tyto plány mohou být připravovány v rámci plánu povodí v podobě jejich 

doplňku (ustanoveno v Rámcové směrnici v bodě 13.5), nebo v rámci revize PRVKÚ ČR.  

Navrhuji pro období 2020-2039 zpracovat predikci zásob a potřeb pitné vody pro 

jednotlivé kraje v České republice. V krajích s pasivní bilancí pitné vody doporučuji 

zpracovat „Plán postupu pro období sucha“. V ostatních krajích realizovat opatření 

prováděná za běžného stavu (viz kapitola 13.1.1). Součástí plánu postupu sucha jsou 

opatření zabezpečení dodávky pitné vody.  

Pro další období 2040-2069 a 2070-2099 navrhuji v polovině období 2020-2039 

zhodnotit dosavadní zkušenosti a využit stále zpřesňované klimatické modely a prognózy 

vývoje klimatu. Na základě tohoto zhodnocení zpracovat predikci na následující období 

(2040-2069).  
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Na základě rešerše, zpracované predikce a prověření výskytu dané problematiky v 

praxi jsem navrhla taková opatření, jež by nás chránila před případnými dopady sucha (viz 

kapitola 13.1).  

V rámci návrhu „Plánu postupu pro období sucha“ může být využito i metodického 

doporučení státního zdravotního ústavu s názvem „Nouzové zásobování pitnou vodou“ a 

norma ČSN EN 15975-1, ve které je definována úloha a struktura krizového managementu 

vodárenských společnosti.  

V souvislosti s přípravou na zvládání období nedostatku vody by mělo být v rámci vodního 

zákona definováno sucho a další související pojmy, dále by zde měly být definovány 

jednotlivé stupně ohrožení suchem, stanoveny kompetence jednotlivých správních orgánů, 

zajištěn monitoring sucha a sestaven plán pro zvládání sucha a s tím spojený nedostatek 

vody.  

Problematika sucha v současnosti není dostatečně řešena ani v právních předpisech 

v celosvětovém kontextu. 

Další výzkum by měl být zaměřen na využití alternativních zdrojů (dešťové vody, důlní 

vody, šedé vody atd.) pitné vody v období sucha, hledáním nových zdrojů a efektivnějším 

využitím stávajících zdrojů.  
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