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ABSTRAKT  

Tato disertační práce se zabývá problematikou sucha, predikcemi sucha v budoucnu 

a opatřeními vedoucími ke zmírnění následků suchých období. Teoretická část se věnuje 

základním poznatkům týkajících se sucha, historií suchých období v České republice 

a v zahraničí. Následuje predikce průběhu klimatických změn. Praktická část je zaměřena 

na zásobování pitnou vodou na Ţatecku a Lounsku. Je vyhodnocen stav zdrojů vody 

a je vypočtena potřeby vody v řešené lokalitě. Cílem práce bylo přihlédnout k predikcím sucha 

a navrhnout vhodné opatření k zabezpečení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 

 

Klíčová slova: sucho, pitná voda, zásobování vodou 

 

 

ABSTRACT  

This dissertation deals with the problems of drought, drought predictions in the future, 

and measures leading to mitigate the effects of drought. The theoretical part deals 

with the basic knowledges related to drought, dry periods in the history of the Czech Republic 

and in abroad. Following the prediction of climate change. The practical part is focused 

on the drinking water supply in Ţatec and Louny. Is evaluated the state of water resources 

and water demand is calculated addressed in the area. The aim was to take into account 

predictions of drought and propose appropriate measures the drinking water supply 

for the population. 
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1. Úvod 

Voda je neoddělitelnou součástí všech ţivých struktur a její nedostatek, případně 

zhoršená kvalita, můţe vést k velkému mnoţství problémů. V dnešní době, kdy je u nás 

voda povaţovaná téměř za samozřejmost, dojde-li např. k havárii, a je vody nedostatek, 

ihned vyvstane zjištění, jak je voda pro kaţdodenní ţivot nezbytná. Ve světě je však 

situace ještě horší. Existují lokality, kde mnoho obyvatel nemá přístup ke kvalitnímu zdroji 

pitné vody, coţ znamená, ţe jim v podstatě nezbývá nic jiného, neţ pít vodu závadnou, 

která je můţe ohrozit na ţivotě. Zhoršená kvalita vody zahrnuje špatné senzorické 

vlastnosti vody, mikrobiologické znečištění, přítomnost kovů ve vodě, přítomnost 

dusičnanů a fosforečnanů, a mnoho dalších různorodých látek, které mohou být ve vodě 

obsaţeny. 

K nedostatku vody dochází i díky klimatickým změnám, které se mimo jiné 

vyznačují prudkými výkyvy počasí a ty mohou mít za následek střídající se období 

se zvýšeným výskytem sráţek a naopak období, kdy dochází k poklesu sráţek na minimum 

a nastávají období sucha. Sucho má vliv nejen na samotné ţivé organismy, ale také působí 

velké škody v zemědělství a má tak vliv i na hospodářskou situaci dané země. 

V České Republice se nacházejí oblasti, které jsou suchem ohroţeny více neţ 

ostatní lokality, jedná se o oblast jiţní Moravy a oblast v podhůří Krušných hor, které jsou 

díky těmto horám ve sráţkovém stínu. Jedná se hlavně o obce na Chomutovsku, Ţatecku 

a Lounsku. Velký vliv na sucho mají v posledních letech také velmi mírné zimy 

se zmenšující se sněhovou pokrývkou. 

1.1 Cíl 

Cílem disertační práce je zhodnotit situaci týkající se zásobování pitnou vodou 

v oblasti Ţatecka a Lounska, vybrat nejohroţenější lokalitu, a s přihlédnutím k modelům 

předpokládající vývoj sucha v dalších letech, navrhnout optimální řešení vedoucí 

ke sniţování dopadů sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Dílčí cíle disertační práce: 

 na základě analýzy zhodnotit současnou situaci týkající se zásobování pitnou vodou 

v oblasti Ţatecka a Lounska 
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 zjistit zdroje pitné vody a alternativní zdroje, které mohou být vyuţity 

 provést výpočet potřeby vody s přihlédnutím k modelům předpokládající vývoj 

sucha v dalších letech 

 navrhnou optimální řešení vedoucí ke sniţování dopadů sucha na zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou 
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2. Vliv klimatu na zásobování vodou 

Klima, které můţeme česky nazvat „podnebí“, je definováno jako dlouhodobý 

reţim počasí, charakterizovaný prostřednictvím průměrů meteorologických prvků a jevů 

(tlak, teplota, vlhkost, sráţky, aj.), za delší časové období, řádově desítky let (Acot, 2005). 

Během časového období dochází ke střídání teplejších a chladnějších období, stejně tak 

jako sušších a vlhčích období (Metelka, Tolasz, 2009).  

V geologické minulosti planety Země se podnebí v řádu tisíců let postupně 

měnilo, v řádu stovek let podnebí různě kolísá. Stabilita podnebí je dána prostředím, 

ve kterém je podnebí utvářeno. Toto prostředí se nazývá klimatický systém, který se skládá 

z různých sloţek (atmosféra, oceán, povrch pevnin, kryosféra a biosféra). Jednotlivé části 

klimatického systému nejsou izolované, ale dochází k nepřetrţité výměně hmoty a energie. 

Příkladem provázanosti jednotlivých sloţek klimatického systému jsou globální cykly 

(hydrologický nebo uhlíkový cyklus), (Bartoš a kol., 2009). Kaţdá se sloţek představuje sama 

o sobě sloţitý systém, ve kterém probíhají různé fyzikální a chemické procesy. Z časového 

i prostorového hlediska tak dochází v cyklech k výkyvům. 

 

Obrázek 1: Schéma složek klimatického systému (Solomon et al., 2007) 
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Koloběh vody je znázorněn na obr. 2. a je obecně definován jako studium 

výskytu, distribuce, oběhu vody na Zemi. Voda ve formě sráţek dopadá za zemský povrch, 

kde dochází k jejímu zachycení (v rostlinách, půdách, řekách, oceánech), poté dochází 

ke vsakování (infiltraci), posléze se odpařuje (evaporace). Poté dochází opět ke kondenzaci 

páry v ovzduší a celý cyklus se opakuje (Arnell, 2001). Nerovnoměrnosti v distribuci vody 

jsou ovlivněny jak odtokem povrchových a podzemních vod, které se následně odpařuji 

na jiném místě, tak i samotnou cirkulací vody v atmosféře. Vznikají tak místa 

s nadměrným mnoţstvím vody a samozřejmě místa, kde je vody nedostatek. 

 

Obrázek 2: Hydrologický cyklus (Grmela, 2004) 

2.1 Definice sucha 

Definice sucha není zdaleka jednotná a podle příčin a dopadů ho můţeme 

charakterizovat z několika pohledů. Neexistuje ţádná univerzální a všeobecná definice 

sucha. D. A. Wilhite a M. H. Glantz (1985) uvádějí ve své knize přehled některých z více 

neţ 150 publikovaných definic. Období sucha je často označováno jako období 

s nedostatkem dešťů, ale tento termín není zcela přesný, neboť naznačuje, ţe bude 

následovat období jiné, vlhké. Vznikají však oblasti, které mají téměř nulové vyhlídky, 

ţe by se zde ještě někdy deště vrátily, a nové sušší klima tam bude s největší 

pravděpodobností natrvalo (Flannery, 2007).  
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Sucho jako nedostatek vody není hydrologicky jednoznačně definovatelný pojem. 

Čím je stav sucha pro jednoho, nemusí být ještě tou samou situací pro druhého. Prakticky 

sucho nastává za situace, kdy není dostatek vody ve vodním zdroji pro účelovou potřebu 

určitého uţivatele. Takto mohou být v různé době a rozdílně postiţeni zemědělci, 

průmyslové podniky nebo např. běţní odběratelé pitné vody (Blaţek, 2006). 

Sucho je tak velmi neurčitý, v meteorologii a klimatologii však často uţívaný 

pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. Jednotná 

kritéria pro kvantitativní vymezení sucha neexistují, a to zvláště s ohledem na rozmanitá 

hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská, pedologická, bioklimatologická 

a celou řadu dalších faktorů, z nichţ mezi nejvýznamnější patří škody způsobené suchem 

v různých oblastech hospodářství (Sobíšek, 1993). 

Na rozdíl od povodní, u kterých jde většinou o krátkodobý výskyt nadprůměrného 

mnoţství vody, je sucho v rámci oběhu vody opačný extrém. Podle trvání se můţe vodní 

deficit vyskytovat po neomezenou dobu (s délkou trvání v řádu několika dnů, měsíců 

či sezón) nebo se můţe projevovat dlouhodobě (v jednom roce nebo ve více letech po sobě 

nebo trvale). Pojem sucha je potřeba významově oddělit od pojmu aridita. Sucho označuje 

přechodný stav, zatímco aridita se stálý rys suchého klimatu, kde nedostatek vody není 

výjimečný, ale naopak je v dané oblasti naprosto běţný (Bartoš a kol., 2009). 

K hodnocení a chápání sucha v celosvětovém měřítku značně přispěla 

„Köppenova klasifikace podnebí (1900)“. „Thornth-waiteova klasifikace podnebí (1947)“ 

rozlišila tři hlavní druhy sucha: a) stále sucho nejsušších klimatických pásem, b) sezónní 

sucho některých klimatických pásem, c) nahodilé sucho v důsledku nepravidelných 

a proměnlivých četností a intenzit výskytu sráţek (Sobíšek, 1993). 

2.2 Druhy sucha 

V současnosti rozlišujeme tyto druhy sucha: 

1. Meteorologické - je nejčastěji vyjádřené časovými a prostorovými deficity 

sráţek, které představují prvotní příčiny výskytu tohoto jevu. Kromě mnoţství a intenzity 

spadlých sráţek vztaţených k dlouhodobým sráţkovým úhrnům pro dané místo a roční 

dobu byla stanoveny různé definice sucha, a to v závislosti i na dalších klimatologických 

prvcích (teplota vzduchu, výpar, rychlost větru, vlhkost vzduchu aj.) (CHMI, 2015), (Trnka, 
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2015). Pokud sráţkový deficit přetrvává a je sníţeno mnoţství vody v půdě, poté 

v závislosti na typu půdy a plodiny navazuje sucho agronomické, případně jej lze označit 

jako deficit půdní vláhy, pokud není vztaţeno k plodině (Tallaksen, 2004). 

Vymezení období sucha podle sráţek uvádí Cablík (1951), který za hrubou hranici 

sucha povaţuje roční úhrny sráţek 550 mm. Nedostatek půdní vláhy se potom projeví 

ve vegetačním období, pokud sráţkový úhrn nepřekročí 340 mm, v jednotlivých měsících, 

kdyţ úhrn sráţek nedosáhne 50 mm. 

2. Zemědělské - (agronomické) je vyjádřeno nedostatkem vody v půdě pro 

zemědělské plodiny na základě předchozího nebo stále trvajícího výskytu 

meteorologického sucha, ovlivněné zejména délkou deficitu vlhkosti spojeným často 

s vysokými teplotami a nepříznivými podmínkami (Trnka, 2015). Vodní poţadavek rostlin 

závisí na biologických vlastnostech půdy. Agronomické sucho nastává brzo po nástupu 

meteorologického sucha, ale ještě před suchem hydrologickým (Blaţek, 2006). 

3. Hydrologické - pokud nedostatek sráţek přetrvává, dochází k poklesu 

povrchového odtoku a klesá i míra vsaku do podzemních vod. Následně klesá hladina 

podzemní vody, coţ vede k niţším hodnotám základního odtoku (Bartoš a kol., 2009). 

Hydrologické sucho se obvykle dostaví se zpoţděním, neboť uplyne více času, neţ 

se nedostatek vody projeví poklesem hladin v přehradních nádrţích, rybnících, v průtocích 

vodních toků a v úrovni hladin podzemních vod (Trnka, 2015). Při hodnocení této fáze sucha 

se sledují zásoby vody ve vodních nádrţích a velikost odtoku povodí. Ten závisí 

na sráţkách, geomorfologických, geologických, půdních a vegetačních poměrech. 

Hydrologické sucho je definováno počtem za sebou období s výskytem velmi malých 

průtoků vzhledem k dlouhodobým průměrům (Blaţek, 2006). 

V hydrologii se jako ukazatel hranice základního odtoku pouţívá průtok Q330. 

Je tedy moţné konstatovat, ţe období poklesu průtoku pod Q330 značí stav, kdy jsou zásoby 

povrchové a podpovrchové vody vyčerpány a vodní tok je zcela saturován podzemní 

vodou. Při poklesu průtoku pod úroveň Q330 lze vymezit mnoţství vody, které do této 

úrovně chybí. Chybějící mnoţství vypočítáme jako rozdíl průtoku Q330 a aktuálního 

průtoku násobeného časem, po který nebyla úroveň Q330 dosaţena (Fiala, 2009). 
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Za hranici hydrologického sucha se podle Novického a kol., (2009) povaţuje 

období kdy: 

 průměrný průtok je menší neţ příslušný dlouholetý průměrný měsíční průtok 

v daném měsíci (Vorel 1937) 

 kdyţ se vyskytne nejniţší průměrný denní průtok v daném roce, tj. kaţdý rok 

se vyskytne jedno sucho (Gumbel, 1963) 

 vyskytnou se alespoň tři měsíce, ve kterých je měsíční průtok menší nebo roven 

60 % dlouhodobého průtoku daného měsíce (Johanovský, Wolf, 1985) 

 kdyţ se v alespoň pěti po sobě jdoucích dnech vyskytne průtok s pravděpodobností 

překročení p = 97,19 %, tj. Q355 (Řičicová a kol., 2003). Hladný (2009) uvádí tři 

po sobě následující dny. Hodnota Q355 je povaţována za hranici odběru vody bez 

technických obtíţí. 

4. Socio-ekonomické – zabývá se dopadem souhrnných následků sucha 

meteorologického, agronomického a hydrologického na společnost a její hospodářské 

aktivity (Blaţek, 2006). V důsledku sucha můţe dojít k citelnému postiţení hospodářských 

odvětví, jako jsou např. výroba elektrické energie, zavlaţování, zásobování pitnou vodou, 

potřeby průmyslu a rekreační vyuţití a mnoho dalších (Trnka, 2015). 
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Obrázek 3: Socio-ekonomické následky meteorologického, agronomického a hydrologického sucha (Blažek, 

2006) 

2.3 Metody hodnocení sucha 

Pro hodnocení sucha je důleţité nejdříve stanovit plošný a časový rozsah sucha. 

Sucha se mohou vyskytovat na ploše rozsahu pouze několika stovek km
2
. Tato 

sucha obvykle nejsou silná a délka jejich trvání bývá relativně krátká. Sucho (někdy 

označované jako kontinentální) se můţe rozšířit na obrovskou oblast pokrývající stovky 

tisíc km
2
, nebo v extrémních případech dokonce miliony km

2
. Potenciálně můţe být i celý 

kontinent zasaţen suchem (Technical Note, 1975). 

Časovými vlastnosti sucha rozumíme zejména začátek, konec a délku trvání. 

Kromě času se na charakteru a průběhu sucha podílejí také další faktory jako vysoká 

teplota a rychlost větru, nízká relativní vlhkost vzduchu a další. Tyto faktory mohou 

významně zvýšit intenzitu sucha.  
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Pro hodnocení sucha se vyuţívají různé metody, které jsou popsány níţe. 

Percent of Normal (PR) 

Je jedna z nejjednodušších metod hodnocení sráţek pro určité místo. Počítá 

se z poměru aktuálních sráţek k příslušnému sráţkovému normálu, obvykle třicetiletému 

(Roţnovský, Litschmann, 2002). 

Langův dešťový faktor (Lang’s Rain Factor) 

Je jedním z nejstarších metod pro klasifikaci dostupnosti vláhy. Langův dešťový 

faktor je jednoduchý, neboť se jedná o podíl průměrného ročního úhrnu sráţek a průměrné 

roční teploty vzduchu. Pouţití teploty vzduchu ve vztahu nahrazují chybějící hodnoty 

evapotranspirace, které s hodnotami teplot vzduchu zčásti korelují. Ukazatel však 

nezohledňuje moţné dopady, které výskyt sucha reálně představuje s ohledem na vyuţití 

území, geografické podmínky a dostupné vodní zdroje. Slouţí však hlavně jako základ pro 

budoucí analýzu zranitelnosti území z důvodů výskytu suchých epizod (Tolasz, 2007). 

Standardized Precipitation Index (Index SPI) 

Je konstruován pro kvantifikaci sráţkového deficitu ve vícerozměrném časovém 

měřítku a je proto počítán pro rozličné časové úseky (např. 1, 3 nebo 12 měsíců). 

Z dlouhodobé řady sráţek se stanoví rozdělení pravděpodobnosti (distribuční funkce), 

které se převede na normované normální rozloţení se směrodatnou odchylkou 1. SPI 

pracuje s normovanými hodnotami, coţ umoţňuje srovnání pro různé stanice (Roţnovský, 

Litschmann, 2002). Standardizovaný sráţkový úhrn je přímo úměrný sráţkovému deficitu 

a jeho hodnoty lze snadno vyjádřit prostřednictvím pravděpodobnosti výskytu. SPI nabývá 

hodnot v rozmezí -3 aţ +3, záporné hodnoty indexu popisují období podprůměrných 

sráţek. Souvislé období vymezené zápornými hodnotami SPI se nazývá epizoda sucha. 

Počátek kaţdé epizody je dám měsícem, kdy SPI nabylo poprvé záporných hodnot. 

Na základě měsíčních sráţkových úhrnů z 233 stanic v ČR v období 1961-2000 je nejvyšší 

počet výskytů suchých epizod na Ţatecku, v Polabské níţině a v oblasti jiţní Moravy. 

Suché epizody se v těchto oblastech vyznačují větší intenzitou a poměrně dlouhým 

trváním, které v průměru přesahuje čtyři měsíce (Tolasz, 2007). 
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Obrázek 4: Podíl měsíců zasažených epizodami sucha dle hodnot SPI pro jeden měsíc (leden-prosinec) 

(Tolasz, 2007) 

Palmer Drought Severity Index (Index PDSI) 

Index vychází z rovnice vodní bilance a měří velikost zásob půdní vláhy, které 

jsou standardizovány, coţ umoţňuje srovnání mezi různými místy a měsíci. Počítá 

se s vyuţitím sráţkových a teplotních dat, uvaţován je také obsah dosaţitelné vody v půdě, 

odtok a výpar z povrchu. Lidské vlivy na vodní bilanci v půdě, jako např. odvodňování, 

nejsou ve výpočtu PDSI uvaţovány (Roţnovský, Litschmann, 2002). Palmer také odvodil 

kritéria, podle kterých lze určit začátek a konec sucha na základě PDSI. Palmer vyšel 

z předpokladu, ţe půdní profil je moţné redukovat na svrchní vrstvu ornice a spodní 

kořenovou vrstvu. Dokud není orniční vrstva plně nasycena vodou, nedochází k perkolaci 

do kořenové vrstvy. Povrchový odtok je do výpočtu indexu zahrnut aţ v okamţiku, 

kdy jsou obě půdní vrstvy nasyceny na hodnotu maximální retenční kapacity a zároveň 

je pokryt výdej vody evapotranspirací v příslušném měsíci. PDSI se počítá typicky 

pro měsíce, ale ve vegetačním období i pro jednotlivé týdny a je široce pouţíván zejména 

pro svou vysokou úspěšnost při měření půdní vlhkosti (Palmer, 1965). Za epizodu sucha 

se povaţuje souvislé období s hodnotami indexu menší neţ -1,0, přičemţ index nabyl 

alespoň v jednom měsíci hodnot menších neţ -2,0 (Tolasz, 2007). 
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Tabulka 1: Hodnoty Palmerova meteorologického indexu sucha (Rožnovský, 2012) 

 

Crop Moisture Index (CMI) 

Tento index je specifickým a byl také vyvinut Palmerem v rámci metodiky 

výpočtu PDSI. Je zaměřen na krátkodobý (týdenní) monitoring vláhových podmínek 

v hlavních produkčních regionech. Vychází z průměrné teploty a mnoţství sráţek za kaţdý 

týden. Závisí také na hodnotě CMI předchozího týdne. CMI tak reaguje poměrně rychle 

na měnící se podmínky (Roţnovský, Litschmann, 2002). 

 

Současné indexy sucha však mají celou řadu slabin, na které upozorňují 

H. R. Byun a D. A. Wilhite. Většina indexů, které se pouţívají při hodnocení sucha, 

nedokáţe dostatečně přesně určit jeho začátek a konec. Obvykle pracují pouze s měsíčními 

průměry sráţek. Neuvaţují rovněţ úbytek vodních zásob v čase, který je funkcí odtoku 

a evapotranspirace. Nevýhodou některých metod zůstává značná náročnost na vstupní 

údaje. Mnoho parametrů při výpočtu indexů musí být odhadováno (např. odtok 

a evapotranspirace). Dále je také opomíjen fakt, ţe základem všech odhadovaných 

parametrů jsou sráţky. Někteří autoři se domnívají, ţe pouţití pouze sráţek je pro 

stanovení meteorologického sucha lepší neţ uţití sloţitých indexů. Ţádný z indexů také 

nezohledňuje skutečnost, ţe se dopady sucha na jednotlivé části krajinné sféry projevují 

s určitým zpoţděním. Velikost půdní vláhy vztahujeme obvykle k aktuálním sráţkovým 

poměrům, vodní zdroje v rezervoárech pak k časově delším součtům sráţek. 
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Byun a Wilhite (1999) navrhli nové indexy sucha, které řeší nedostatky současných metod 

hodnocení sucha. 

Metoda efektivní sráţky (Effective Precipitation) 

Denní úbytek vodních zdrojů reprezentuje efektivní sráţka (EP – Effective 

Precipitation), k jejímu určení je potřeba pouze denní průměr sráţek na stanici. Úbytek 

vodních zásob v čase vyjadřuje časově závislá redukční funkce, z níţ je odhadován 

aktuální vodní deficit. Z EP vychází řada dalších indexů, které dovolují stanovit délku 

a intenzitu sucha, akumulovaný sráţkový deficit (odchylku od normálu), sráţku nutnou pro 

návrat k normálu. Standardizovaný index intenzity sucha umoţňuje srovnání mezi různými 

místy s odlišnými klimatickými poměry (Byun, Wilhite, 1999). 

Denní úbytek vodních zdrojů reprezentuje efektivní sráţka EP, která je dána rovnicí: 

 

kde i je doba sumace (DS), Pm je sráţka před m dny. P1 značí aktuální sráţku. 

Ke kvantifikaci intenzity sucha se pouţívají i další indexy: DEP (Deviation of EP 

from MEP), SEP (Standardized value of DEP), ANES (Accumulation of consecutive 

negative SEP), PRN (Precipitation needed for a return to normal condition), EDI (Effective 

drought index), APD (Accumulated precipitation deficit), aj. (Roţnovský, Litschmann, 2002). 

 

2.4 Historie suchých období ve světě 

Sledování meteorologie a klimatologie se datuje jiţ před naším letopočtem, 

byť ve zjednodušené podobě. Jiţ před 2,4 tisíci let se filosof Aristoteles (384-322 př. n. l.) 

zamýšlel nad koloběhem vody ve svém díle Meteorologica (Acot, 2005). Suchá období úzce 

souvisí se změnami klimatu a cirkulací atmosféry. Během 20. století, kdy se začátek nijak 

nevymykal běţným vývojovým standardům, došlo v padesátých letech k poklesu 
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globálního průměru teploty na úroveň období 1900-1920. Toto ochlazení trvalo déle neţ 

všechny sestupné teplotní trendy od období 1739-1770 (Fagan, 2007). 

Severoatlantická oscilace se dostala do nízké fáze, kdy se západní větry oslabily 

a přesunuly na jih. Západní Evropa byla v zimních měsících studenější a celkově sušší. 

Zima let 1962-1963 byla nejstudenější v Anglii od roku 1740. Baltské moře bylo v zimě 

1965-1966 úplně potaţeno ledem. V roce 1968 obemknul arktický mořský led Island 

poprvé od výjimečné zimy roku 1888. V letech 1971-1972 zaznamenala východní Evropa 

a Turecko nejstudenější zimu na posledních dvě stě let. Tigris tehdy zamrzl vůbec jedinkrát 

za toto století (Fagan, 2007).  

Poté došlo ke změně indexu severoatlantické oscilace. Severoatlantická oscilace 

(NAO) má vliv na sílu západního proudění vzduchu přinášejícího sráţky. Jeho intenzita 

se měří pomocí NAOI (North Atlantic Oscilation Index) jako rozdíl tlaku mezi Azorskou 

tlakovou výší a islandskou tlakovou níţí. Vysoké hodnoty byly v zimě spojeny se suchem 

ve střední a jiţní Evropě (Tallaksen et al. 2004). V 70. letech se díky tomu obnovilo oteplování 

a je patrné, ţe ještě zrychluje. V letech 1973-1974 Balt nikde nezamrzl. Anglie, Nizozemí 

a Dánsko čelily v letech 1975-1976 vlnám veder. Nastalo extrémnější počasí, vyšší výskyt 

hurikánů a jedno sucho za druhým. Světové klima se začalo velmi lišit od toho, 

jeţ panovalo před stoletím (Fagan, 2007). V Africe zejména v oblasti Sahelu dochází 

k pravidelným výskytům sucha a to, 1910-1916, 1930, 1940-1945, nejhorší sucha však 

přišla v letech 1968-1973 a 1980-1984, kdy v důsledku dlouhotrvajícího sucha došlo 

k neúrodě, a následný hladomor usmrtil tisíce lidí a zdecimoval stáda dobytka (Acot, 2005). 

V létě 1988 dolehla na středozápad a východ Spojených států dvouměsíční vlna 

veder, která vedla aţ k vysušení dlouhých úseků řeky Mississippi. Sucho bylo příčinou 

ničivých poţárů. Osmdesátá léta byly celkově nejteplejší za posledních 130 let (Fagan, 2007). 

Velkým problémem je v posledních desetiletích stále se sniţující mnoţství 

sněhových sráţek, které představují velkou zásobárnu vody, a při jarním tání zajišťují 

průběţný přísun vody do řek. Mnoţství napadaného sněhu se však rok od roku značně liší. 

Během posledních padesáti let mnoţství sněhu v průměru kleslo. Pokud bude tento trend 

pokračovat dalších padesát let, zásoby vody z tajícího sněhu by mohly klesnout 

aţ o polovinu. Dalším problémem je také oteplování, kdy sníh taje příliš brzy, 
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coţ způsobuje zvýšení hladin řek v zimě a na jaře, kdy můţe dojít aţ k záplavám. Voda, 

která takto předčasně odtekla, však v létě chybí (Flannery, 2007). 

Klimatologové zjišťují, ţe sucha dnes trvají déle a zasahují rozsáhlejší plochy neţ 

na začátku 19. století. Ekologické dopady jsou stále váţnější a mají tragické důsledky pro 

zemědělské kultury i chov dobytka, tudíţ i pro lidi. Série neodvratných katastrof postihuje 

hlavně ty nejchudší (Acot, 2005). Na obr. 3 je znázorněn výrazný oteplovací trend, 

jenţ se od sedmdesátých let zrychluje (Fagan, 2007). 

 

 

Obrázek 5: Globální teplotní anomálie od roku 1860 (Fagan, 2007) 

 

Během posledního stoletého období (1906-2005) se celosvětová teplota zvýšila 

v průměru o 0,74 °C, přičemţ v posledních 25 letech se planeta oteplovala 

o 0,18 °C/10 let, coţ je hodnota 2,5krát vyšší neţ pro stoleté období (Solomon et al., 2007). 

U evropského klimatu je však patrný rozdíl mezi celosvětovým a evropským 

nárůstem teploty. Nárůst teploty v Evropě probíhá rychleji a během posledního století 

se průměrná teplota zvýšila o 1,22 °C, z toho během posledních 25 let o 0,45 °C. Hodnoty 

jsou tedy cca o polovinu vyšší, neţ hodnoty globální změn na celé planetě. Rychlost 
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vzestupu teploty se v Evropě zřetelně zvyšuje. Zatímco průměrný trend nárůstu teploty 

v posledním století byl přibliţně 0,1 °C za 10 let, v posledních deseti letech se zvýšil 

jiţ na 0,2 °C. Trendy jsou nad pevninou vyšší neţ nad mořem. Nejrychleji se teplota 

zvyšuje na Pyrenejském poloostrově, ve střední a severovýchodní Evropě a v horských 

oblastech, v zimním období také v severní Evropě (Pretel, 2012). 

 

Obrázek 6: Výskyt sucha v jednotlivých zemích ve sledovaných desetiletích (EEA, 2012) 

 

Celkově se Evropa nejvíce otepluje na jaře a v létě (vyskytuje se výrazný častější 

podíl epizod s extrémně vysokými teplotami) a nejméně v podzimních měsících. Chladné 

extrémy se v rámci Evropy vyskytují méně často. Počet letních dní se za poslední století 
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zdvojnásobil a počet tropických dní dokonce ztrojnásobil. Osm jednotlivých roků 

ze souvislé dvanáctileté řady v období 1996 – 2007 patřilo mezi dvanáct nejteplejší let, 

které se vyskytly od roku 1850, nejteplejšími roky byly 1998 a 2005 (Pretel, 2012). Trend 

zvyšujících se teplot je tedy velmi patrný. 

Rok 2015 je v rámci Evropy také hodnocen jako extrémně suchý. Na následující 

mapě z Evropské observatoře pro sledování sucha je zobrazeno území zasaţené 

jednotlivými druhy sucha. Situace v Evropě je datována k třetímu zářijovému týdnu 2015. 

 

Obrázek 7: Stav indikátorů kombinovaného sucha v Evropě v září 2015 (EDO, 2015) 

2.5 Historie suchých období v ČR 

První zmínky o významném suchu v českých zemích pocházejí z 10. století, 

kdy se záznamy zmiňují o pěti suchých letech s mimořádně škodlivými dopady mezi roky 

962 a 999. I přes pravděpodobně značnou neúplnost srovnatelných údajů, zejména 

z nejstarších dobových pramenů, byl získán orientační obraz toho, jak často se suchá 
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období v českých zemích vyskytovala v posledních cca 1000 letech. Za toho časové období 

bylo vysledováno cca 100 případů suchých let. V jednotlivých stoletích počet suchých 

roků kolísá mezi 4 a 17 případy. Nejčastěji se vyskytovaly dvou aţ tříleté etapy, jen zřídka 

byly delší. Výrazné seskupení suchých let bylo v období let 1470-1477, 1503-1517, 1533-

1540, 1647-1665, 1747-1760, 1825-1842, 1863-1874. Výjimečný byl zejména případ 

z poloviny 18. století, kdy se během 14 let vyskytlo 10 suchých period s výrazným 

deficitem sráţek (Bartoš a kol., 2009). 

Suchá období se v Česku v současnosti objevují s desetiletou periodicitou vţdy 

kolem třetího roku kaţdého desetiletí, avšak s rozdílnou intenzitou. Těmito suchými roky 

byly 1953, 1962, 1983, 1992, 2003 a roky jim blízké. Nejdelší a nejsušší období ve 20. 

století připadá na sedmiletou etapu v letech 1947-1953. Tříletá sucha postihovala území 

Čech od 30. let 20. století zhruba po 20 letech (1932-1934, 1951-1953, 1971-1973, 1989-

1991), (Vlnas a kol. 2010). 

 

Obrázek 8: Největší tříletá meteorologická a hydrologická sucha v Čechách (Blažek, 2006) 

 

Brázdil a kol. (2015) pracovali s 50letými obdobími a končili kolem roku 2000. 

Od roku 1951 do roku 2000 bylo zhruba 26 suchých epizod a druhá nejsušší padesáti-letka 
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byla od roku 1751 do roku 1800. Před 200 lety bylo 25 suchých epizod. Uplynulých 50 let 

lze tedy zařadit mezi nejsušší roky v posledních 500 letech. 

Z pořadí dvaceti nejteplejších roků v celé historii pozorování je patrné, ţe 13 roků 

ze dvaceti spadá do období po roce 1980 a osm z nich pak jiţ do 21. století. Nejteplejším 

rokem v celé historii měření teploty na stanici Praha – Klementinum byl prozatím rok 2007 

(průměrná roční teplota 12,1 °C), následovaný roky 2000 a 2008 (Pretel, 2012). 

Rok 2015 je prozatím hodnocen jako velmi suchý rok, kdy za prvních sedm 

měsíců napršelo 76 % průměru, pro srovnání v předchozím roce za stejné období spadlo 

v průměru 99 % sráţek. V srpnu a září pak napršelo 84 % průměru oproti normálu. 

Podobně suché období se u nás vyskytlo v roce 2003, kdy za prvních sedm měsíců roku 

napršelo v ČR jen 74 % dlouhodobého průměru, ale předchozí povodňový rok 2002 

se 129 % znamenal relativní dostatek vláhy v krajině. Pro srovnání průměrná teplota 

za prvních sedm měsíců byla v roce 2003 - 8,1 °C a letos uţ dosáhla hodnoty 8,6 °C 

(ČHMÚ, 2015). 

Značným problémem je také doba, po kterou sucho souvisle trvá. V roce 2003 

byla na začátku června zaznamenána horká vlna o trvání 12 aţ 14 dní, poté byla týdenní 

horká vlna v polovině července a další téměř dvoutýdenní vlna přišla na začátku 

srpna (Tolasz, 2015). V letošním roce byly zatím horké vlny podobného rozsahu – týden 

na začátku června, týden na přelomu června a července, týden na konci července a téměř 

celý srpen, vyjma předposledního týdne v měsíci, kdy se mírně ochladilo a vyskytly 

se i sráţky. Poslední srpnové dny včetně prvního zářijového dne byly opět tropické. 

Tropický den byl i 17. září. Počátek podzimu byl taktéţ teplotně nadprůměrný.  

Zatímco v minulosti se horké vlny vyskytovaly jednou za několik let, v budoucnu 

za cca dvacet let se očekávají kaţdoročně. Meteorologové horké léto, jako bylo to letošní, 

předpovídali spíše na polovinu nebo konec století (viz další kapitoly). Ve scénáři vývoje 

klimatu do roku 2100, který byl zpracován před pěti lety, se očekává častější výskyt 

extrémů v počasí. Tuto tendenci ČHMÚ povaţuje za významnější neţ růst průměrných 

teplot, které se zvyšují o 0,5 °C aţ 1 °C. Odhady klimatologů se prozatím nijak výrazně 

nemění. Tendence vývoje podnebí jsou známá dlouho, jen výskyt extrémních jevů bude 

stále častější. Letošní rok je prozatím brán jako výkyv, který můţe nastat, problém by však 

byl, kdyby se podobné roky opakovaly častěji za sebou.  
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Obrázek 9: Nejvyšší a nejnižší teploty v Praze Libuši v letošním srpnu, šedou čárou jsou znázorněny 

dlouhodobé průměry pro daný den (teplotně podprůměrné byly pouze 3 dny). (IN-POČASÍ) 

 

Rok 2015 je hodnocen jako nejteplejší rok za posledních 134 let, tj. celou éru 

měření od roku 1881, kdy na českém území bylo poprvé rozmístěno minimálně padesát 

měřících stanic, a bylo tak moţné získávat dostatek dat. Tropických dnů v letošním roce 

bylo 36 (3x v červnu, 13x v červenci, 18x v srpnu a 2x v září), nejdelší souvislá řada 13x 

za sebou byla v období 3.8. - 15.8.2015.  

Jednotlivé suché roky je moţné vzájemně srovnávat aţ v období industriálním, 

kdy jsou známy měřené údaje meteorologických, resp. hydrologických veličin, 

i kdyţ ne vţdy v homogenních řadách. Pro území Čech v posledních 150 letech, lze pouţít 

relativní údaje vycházející z časových řad pozorování průměrných hodnot sráţkových 

deficitů, které jsou v našich podmínkách rozhodujícím prvkem pro vznik a intenzitu sucha 

(Bartoš a kol., 2009). 

Průměrná roční teplota vzduchu, která byla sledována v období 1775–2010, 

vykazuje nárůst teploty na konci 18. století. V první polovině 19. století dochází k poklesu 

průměrné teploty, ale v druhé polovině 19. století se teplota jiţ začala postupně zvyšovat. 

V polovině 20. století byl nárůst zpomalen, ale na začátku osmdesátých let 20. stol. začala 

teplota narůstat výrazněji. Během posledních 150 let byla v období 1861–1910 průměrná 

roční teplota 9,1 °C, v období 1911–1960 9,6 °C a v období 1961–2010 10,4 °C (Pretel, 

2012). 
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Dlouhodobými účinky a  celkovým rozsahem současně postiţeného území působí 

sucho podle různých studií hospodářství mnohem větší ztráty, neţ jakékoliv jiné pohromy 

včetně povodní. Také kvantifikace škod způsobených suchem bývá velmi obtíţná (Wilhite, 

2000). Období sucha, která postihují v České republice rozsáhlá území, mají však 

ve srovnání s povodněmi mnohem delší dobu trvání. 

 

Obrázek 10: Výskyt tříletých deficitů srážek a odtoků z povodí Labe v Děčíně a průběh teplotních odchylek 

vzduchu v Praze Klementinu (Bartoš a kol., 2009) 

 

Oblasti náchylné k výskytu sucha jsou zejména ty, kde je nízký sráţkový úhrn 

nebo vysoká průměrná teplota vzduchu případně kombinace obou faktorů. U nás se jedná 

o území jiţní Moravy. Průměrná roční teplota 9 °C činí z tohoto regionu nejteplejší část 

republiky, kromě toho se také na Moravu přesouvá méně frontálních systémů z Atlantiku 

neţ do Čech. Během sucha se zde vyskytuje nejniţší relativní vlhkost vzduchu, nejdelší 

trvání slunečního svitu a právě v dobách sucha převládá zesílené teplé jihovýchodní 

proudění. Další citlivou oblastí je Ţatecko a Lounsko, kde se průměrné sráţkové úhrny 

pohybují jen okolo 450 mm ročně (Blaţek, 2006). 
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2.6 Předpokládané změny klimatu a jejich dopady 

Základním prostředkem pro vytvoření scénářů změny klimatu jsou klimatické 

modely. Tato modely vycházejí ze základních fyzikálních zákonů zachování hmoty, 

energie a hybnosti a v mnoha ohledech jsou analogií numerických modelů pouţívaných 

v předpovědi počasí. Základním modelem je „Globální klimatický model“ (GCM), který 

je zaloţen na matematickém výpočtu proudění hmot v atmosféře a oceánu rozšířený 

o model kryosféry a zemského povrchu.  

Vzhledem k poměrně hrubému prostorovému rozlišení nedokáţí GCM věrně 

predikovat klima v regionálním měřítku. Hodnoty globálních klimatických modelů tak 

vstupují do regionálních klimatických modelů (RCM) prostřednictvím menších měřítek 

a jsou přesněji zaměřeny na jednotlivé oblasti, např. oblast střední Evropy. Po roce 2000 

došlo k urychlení rozvoje regionálních modelů v Evropě, rozlišení modelů se z počátečních 

cca 50 km zvýšilo na 25 aţ 10 km.  

Příkladem jsou mezinárodní projekty, které se v posledních několika letech řešily 

v Evropě a byly zaměřeny na regionální klimatické modely. Jedná se o projekt CECILIA 

(Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment) jehoţ 

cílem bylo pochopit klimatické změny ve střední a východní Evropě. V roce 2005 byl 

dokončen projekt PRUDENCE. Projekt PRUDENCE (Prediction of Regional Scenarios 

and Uncertainties for Defining European Climate Change Risks and Effects), je společným 

projektem dvaceti-pěti evropských institucí zabývajících se modelováním klimatu a jeho 

změn a jeho cílem bylo zpřístupnit výsledky klimatických modelů s velkým prostorovým 

rozlišením a vypracovat metodiku odhadu nejistot klimatických modelů. Následoval 

projekt ENSEMBLES (2004-2009), který dále rozvinul výsledky regionálních 

klimatických modelů ve vysokém rozlišení (Kalvová, 2005). 

K dispozici jsou tedy výsledky běhů většího mnoţství modelů, z nichţ dva 

z regionálních modelů, model HIRHAM řízený globálním modelem ECHAM4/OPYC 

a model RCAO řízený HadCM3 byly pouţity v ČR pro odhady dopadů změny klimatu 

na hydrologické a ekologické systémy a byly podkladem k vytvoření scénářů pro Českou 

republiku pro období let 2071-2100 (Vyskoč, Kašpárek a kol., 2009). 

Simulace klimatických modelů (GCM i RCM) jsou zatíţeny řadou nejistot. 

Při pouţití modelových simulací pro tvorbu scénářů budoucí změny klimatu se ke zdrojům 
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neurčitostí přidává neznalost vývoje přirozených i antropogenních faktorů ovlivňujících 

klima. Zejména vliv přirozených faktorů (velké sopečné erupce, změny intenzity sluneční 

činnosti), není v modelových simulacích budoucího vývoje klimatu zohledňován. Je však 

nepravděpodobné, ţe antropogenní vlivy (emise skleníkových plynů a aerosolů a změny 

ve vyuţívání povrchu) by byly v globálním měřítku těmito přirozenými vlivy 

potlačeny (ČHMÚ). 

Výskyt nejistot v budoucím vývoji emisí skleníkových plynů vedl IPCC 

(Mezivládní panel pro změny klimatu) k vytvoření souboru emisních scénářů, které jsou 

označovány jako scénáře SRES. Tyto scénáře byly vytvořeny v roce 2000 a popisují 

moţný vývoj globálních emisí skleníkových plynů do konce 21. století. Systém scénářů má 

čtyři hlavní skupiny scénářů označené jako A1, B1, A2, B2. V kaţdé skupině scénářů 

je řada variant, které popisují a zachycují široké spektrum demografických, ekonomických 

a technologických moţností vývoje společnosti. Pro usnadnění odhadů dopadů klimatické 

změny byly pro skupiny A2, B1, B2 zvoleni reprezentující zástupci, u první skupiny A1 

pak zástupci tři. Vznikla tak skupina šesti scénářů A1F1, A1B, A1T, A2, B1, B2, pro které 

jsou přednostně scénáře změny klimatu počítány (IPCC, 2000). 

Na obr. 11 jsou znázorněny modely predikující oteplení povrchu (vztaţeno oproti 

období v letech 1980 - 2000), pro scénáře A2, A1B a B1. Je zobrazena simulace před 

rokem 1980 a dále ve 21. století. Stínování linek vyjadřuje standardní odchylku v rozsahu 

jednotlivého modelu. 

 

Obrázek 11: Model vývoje průměrné teploty povrchu ve scénářích A2, A1B a B1 (IPCC, 2007) 



Ing. Bc. Veronika Ţiţková: Zabezpečení dodávky pitné vody v suchých obdobích 

2015  23 

 

Pro scénář B1 je odhadován vzestup teploty v průměru o +1,8 °C (1,1 °C-2,9 °C), 

pro scénář B2: +2,4 °C (1,4 °C-3,8 °C), pro scénář A1B: +2,8 °C (1,7 °C-4,4 °C), pro 

scénář A1T: 2,4 °C (1,4 °C-3,8 °C), pro scénář A2: +3,4 °C (2,0 °C-5,4 °C) pro scénář 

A1F1: +4,0 °C (2,4 °C-6,4 °C). Mapy znázorňují průměrnou projekci modelů SRES. 

Teploty jsou vztaţeny k průměru z období v letech 1980 – 1999 (IPCC, 2007). 

 

Obrázek 12: Změny povrchových teplot pro období 2011-2099 pro scénáře B1, A1B a A2 ( IPCC, 2007) 

Změny regionálního charakteru zahrnují: 

 oteplování – největší nad pevninou v severních šířkách a nejmenší nad Jiţním 

oceánem a částmi severního Atlantického oceánu 

 zmenšování rozsahu sněhové pokrývky, tání do větších hloubek v oblastech 

permafrostu a zmenšování objemu mořského ledu 

 vysoce pravděpodobné zvýšení výskytu jevů, jako jsou extrémní horka, vlny 

vysokých teplot a silné sráţky 

 zvýšení intenzity tropických tlakových níţí 

 zvýšení sráţek ve vyšších zeměpisných šířkách a sníţení sráţek ve většině 

subtropických pevninských regionů, čímţ budou pokračovat nyní pozorované 

trendy (IPCC, 2000) 
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Scénáře vývoje v Evropě 

Nárůst teploty v Evropě probíhá rychleji a během posledního století se průměrná 

teplota zvýšila o 1,22°C, z toho během posledních 25 let o 0,45°C. Trend nárůstu průměrné 

teploty se dle predikcí bude stále zrychlovat a bude s největší pravděpodobně vyšší neţ 

na jiném kontinentu. Do konce třetího desetiletí 21. století se očekává zvýšení teploty 

mírně nad 0,2 °C/10 let, na výběru scénáře SRES přitom příliš nezávisí – odchylky mezi 

jednotlivými scénáři jsou v mezích jejich přesnosti. Do konce tohoto století lze 

předpokládat zvýšení teploty v rozpětí 1,0–5,5 °C v porovnání s obdobím 1961–1990. 

Rychleji bude teplota narůstat ve východní Evropě a Skandinávii, v zimním období taktéţ 

v arktických oblastech a v letním období i v jihozápadní Evropě a ve Středomoří (MŢP, 

2014). 

Bude potřeba počítat se stále vyšší pravděpodobností výskytu vln extrémně 

vysokých teplot, včetně důsledků jejich intenzity a délky trvání. Postupně bude také 

docházet k proměnlivosti zimních teplot, coţ bude mít za následek sniţování počtu 

ledových a mrazových dní. Vlnami vysokých teplot bude postiţen zejména Pyrenejský 

poloostrov, střední Evropa včetně alpského masivu, východní pobřeţí Jadranu a jiţní část 

Řecka. Pokles zimních teplot se nejvíce projeví v severní Evropě (Pretel, 2012). 

Pro sráţkový reţim je rozhodující přesun vlhkých vzduchových hmot z Atlantiku 

a Středomoří. Kombinace změn sráţkového reţimu a nárůstu teploty s největší 

pravděpodobností povede k častějšímu výskytu extrémních hydrologických situací, jako 

jsou povodně či sucha. Změny sráţkového reţimu budou doprovázeny značnými rozdíly 

v rámci regionů a význačná bude i sezónní odlišnost, které budou odvozeny od konkrétních 

podmínek vyskytujících se v daných oblastech. Roční sráţkové úhrny se budou zvyšovat 

v severní Evropě (aţ o 20 %) a naopak klesat budou v jiţní Evropě a Středomoří (o 5–

40 %). Zimní sráţkové úhrny se budou zvyšovat ve střední a severní Evropě, zatímco letní 

sráţkové úhrny ve střední a jiţní Evropě budou niţší. Relativně menší změny lze očekávat 

na jaře a zejména na podzim (MŢP, projekt VaVSP/1a6/108/07, 2007-2011). 

Rozhodující vliv na přirozený oběh vody bude mít evapotranspirace, kdy tento 

proces bude intenzivnější a jeho nárůst se odhaduje o 10 – 25 % v porovnání se současným 

stavem. Coţ představuje větší změnu neţ u skutečného výparu, který se zvýší vlivem 
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omezeného mnoţství sráţek ve vegetačním období pouze o 5 – 15 %. V důsledku lze 

očekávat, ţe celkový odtok klesne o 10 -30 % (Blaţek, 2006). 

Za posledních 50 let vzrostla téměř na celém kontinentu rizika výskytu 

extrémních sráţek, a to i v oblastech, kde je pozorován mírný pokles ročních sráţkových 

úhrnů (střední Evropa, Středomoří). Tento trend by v 21. století měl pokračovat. V létě 

se budou zejména na jihu Evropy častěji vyskytovat delší suchá období bez sráţek, která 

se mohou oproti současnému stavu prodlouţit aţ o jeden měsíc, ve střední Evropě 

aţ o jeden týden (Pretel, 2012). 

Průvodním rizikem regionálních projevů klimatické změny je také výskyt epizod 

vysokých rychlostí větru, spojených s přechody hlubokých tlakových níţí přes evropský 

kontinent. 

Scénáře vývoje klimatu v 21. století 

Základ scénáře změny klimatu ČR tvoří výstupy regionálního klimatického 

modelu ALADIN-CLIMATE/CZ v horizontálním rozlišení 25 km x 25 km pro období 

1961–2100. Regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ, na němţ je scénář 

změny klimatu ČR zaloţen, vychází z podmínek globálního modelu Arpege-Climat. Model 

ALADIN-CLIMATE/CZ je provozován v ČHMÚ. 

Model ALADIN-CLIMATE/CZ byl pouţit v projektu CECILIA a v projektu 

ENSEMBLES. V kaţdém z těchto projektů byl však proveden na jiné oblasti nebo s jiným 

rozlišením. Pro projekt CECILIA byl proveden v horizontálním rozlišení 10 km jen pro 

Českou republiku a nejbliţší okolí, pro projekty ENSEMBLES a pro VaV-SP/1a6/108/07 

v rozlišení 25 km, pro dvě různě velké oblasti (viz obr. 13). 
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Obrázek 13: Porovnání domén modelu ALADIN-CLIMATE/CZ pro výpočty v rámci projektu VaV-

SP/1a6/108/07 (oblast označena HUNG25), ENSEMBLES (oblast označena ENS25) a CECILIA (oblast 

CEC10) 

 

Změny klimatických prvků vypočítané modelem ALADIN-CLIMATE/CZ pro 

období 2010–2100 dle scénáře emisí SRES A1B jsou jen jednou z variant moţného 

budoucího vývoje klimatu. Scénář SRES A1B je povaţován za střední a do značné míry 

realistický scénář. Při konstrukci scénáře se řešitelé zaměřili na tři třicetileté časové 

horizonty 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099. Jako základní prvky pro scénář byly 

vybrány: průměrná denní teplota vzduchu, denní úhrn sráţek, denní suma globálního 

záření, průměrná denní rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu (MŢP, projekt VaV 

SP/1a6/108/07, 2007-2011). 

Scénář vývoje klimatu v letech 2010-2039 

V období 2010–2039 dojde podle modelu ke zvýšení teploty vzduchu cca o 1°C, 

oteplení v létě a zimě bude jen nepatrně menší neţ na jaře a na podzim. U změn sezónních 

úhrnů sráţek bude situace problematičtější. Ve většině uzlových bodů je simulován pokles 

budoucích sráţek (v rámci konkrétních lokalit ČR do 20 %), na jaře dojde ke zvýšení 

sráţek v rozmezí 2 - 16 %, v létě a hlavně na podzim se situace v různých regionech ČR 
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bude lišit. Na podzim dojde na několika místech ČR k slabému poklesu o několik procent, 

jinde můţe dojít naopak ke zvýšení aţ o 20–26 %. Zároveň můţe dojít k výrazné 

prostorové proměnlivosti změn, je tedy moţné, ţe případný klimatický scénář můţe být 

v tomto blízkém období překryt projevy přirozeného meziročního kolísání sráţkových 

úhrnů (MŢP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011). 

Pomocí digitalizace map izolinií průměrné roční teploty a průměrných ročních 

sráţek na území České republiky v letech 1961-1990 byly definičním bodům přiřazeny 

charakteristiky současného klimatu. Dále byly definičním bodům určeny klimatické 

charakteristiky prognózované pro rok 2030, a jim odpovídající vegetační stupeň. Jako 

vztahový ukazatel byl pouţit Langův dešťový faktor, coţ je poměr ročního úhrnu sráţek 

v mm k průměrné roční teplotě v °C (Bartoš a kol., 2009). 

 

 

Obrázek 14: Predikce změny průměrné denní teploty a úhrnu srážek v letech 2010-2039 (Bartoš a kol., 2009) 

Scénář vývoje klimatu v letech 2040-2069 a 2070-2099 

V období 2040–2069 je modelované oteplení jiţ výraznější, k nejvýraznějšímu 

zvýšení teploty vzduchu dojde v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o 1,8 °C). Přičemţ můţe 
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dojít v srpnu ke zvýšení teploty o téměř 3,9 °C. V jednotlivých mříţkových bodech 

se oteplení můţe na jaře a v létě pohybovat v intervalu od 2,3 °C po 3,2 °C, na podzim pak 

od 1,7 °C po 2,1 °C a v zimě od 1,5 °C po 2,0 °C (MŢP, 2014). 

Pro období 2040–2069 je modelován značný pokles sráţek v zimě (např. 

Krkonoše, Českomoravská Vysočina, Beskydy aţ o 20 %) a zvýšení sráţek na podzim 

(MŢP, 2014). 

V období 2070–2099 zejména v létě začíná na území ČR dominovat pokles 

sráţek, který je v tomto období ještě výraznější, neţ v předchozím. Avšak pokles zimních 

úhrnů sráţek je oproti předchozímu období naopak menší (MŢP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 

2007-2011). V období 2070–2099 oteplení v létě dosahuje 4 °C (na území ČR se mění od 3,5 

do 4,7 °C), na podzim a v zimě činí pouze 2,8 °C (v jednotlivých bodech od 2,6 do 3,1 °C), 

(Pretel, 2012). 

 

 

Graf 1: Průměrný měsíční úhrn srážek na území ČR v období 1961-1990 a ve scénářích v období  2010-2039 

a 2040-2069 (MŽP, 2014) 

 

Modelové simulace pro toto období neposkytují jednoznačné výsledky pro 

následné změny související se změnami sráţkového reţimu (četnost povodní a výskyt 

sucha). Tato nejednoznačnost je způsobena protikladným působením vlivu méně častých, 

ale extrémnějších výkyvů, ať uţ sráţek nebo delšího období sucha. Změny v odtoku během 
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začátku roku jsou určeny hlavně odlišnou dynamikou sněhové zásoby, změny v letním 

období zejména úbytkem sráţek. 

 

Tabulka 2: Sezónní průměry teplot vzduchu u modelu ALADIN 25 pro období 1961-1990 a změny pro tři 

vybrané budoucí časové horizonty(MŽP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011) 

 

U teploty vzduchu se jedná o rozdíl mezi budoucím (Cbud nebo Sbud) a referenčním obdobím (Obs). 

Hodnoty představují průměr z hodnot ve všech mříţkových bodech leţících na území ČR. Uvedeny jsou 

údaje jak pro korigovaná data (označení C), tak pro neupravené výstupy modelu ALADIN 25 (označení S). 

(C)…..Korigované sezónní průměry 

(S)…..Nekorigované sezónní průměry 

 

 

Graf 2: Průběh teplot na území ČR v období 1961-1990 a ve scénářích v období  2010-2039, 2040-2069 

a 2070-2099 (MŽP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011) 
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Tabulka 3: Sezónní průměry atmosférických srážek modelu ALADIN 25 pro období 1961-1990 a změny pro 

tři vybrané budoucí časové horizonty (MŽP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011) 

 

U atmosférických sráţek o podíl mezi budoucím (Cbud nebo Sbud) a referenčním obdobím (Obs). 

(C)…..Korigované sezónní průměry 

(S)…..Nekorigované sezónní průměry 

 

 

Graf 3: Úhrn srážek na území ČR v období 1961-1990 a ve scénářích v období  2010-2039, 2040-2069 

a 2070-2099 (MŽP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011) 
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Na následujících mapách je znázorněna predikce vývoje průměrné roční teploty 

v budoucnu v porovnání s roky 1961-2000. 

 

Obrázek 15: Průměrná roční teplota vzduchu v letech 1961-2000(Rožnovský, 2012) 

 

Obrázek 16: Predikce průměrné roční teploty vzduchu v letech 2021-2050(Rožnovský, 2012) 
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Obrázek 17: Predikce průměrné roční teploty vzduchu v letech 2071-2100(Rožnovský, 2012) 

Na následujících mapách je znázorněna predikce vývoje průměrných ročních 

sráţek v budoucnu oproti sráţkám v letech 1961-1990. 

 

Obrázek 18: Průměrný roční úhrn srážek v letech 1961-1990 (MŽP, 2014) 
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Obrázek 19: Predikce průměrného ročního úhrn srážek v letech 2010-2039 (MŽP, 2014) 

 

 

Obrázek 20: Predikce průměrného ročního úhrn srážek v letech 2040-2069 (MŽP, 2014) 
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Změny průměrných měsíčních teplot předpokládané ve scénářích v krátkodobém 

a střednědobém horizontu v porovnání s referenčním obdobím 1961-1990 na výše 

uvedených obrázcích ukazují jednoznačné zvyšování teploty. Mimo samotnou změnu 

teploty se však změní i některé teplotní charakteristiky. Lze očekávat v letním období 

mírný nárůst četnosti výskytu tropických dní a nocí, v zimě naopak pokles četnosti výskytu 

arktických dní. 

Sloţitější je modelace změn úhrnů sráţek. Simulace ukazují pokles budoucích 

sráţek v zimě, na jaře dojde k jejich zvýšení, ale v létě a na podzim se uţ bude situace 

v různých regionech ČR lišit. Na podzim dojde na některých místech ke slabému poklesu 

sráţek aţ o několik procent, v jiných částech ČR však dojde ke zvýšení aţ o 20-26 %, 

v létě bude převládat slabý pokles, místy naopak zvýšení. Sráţkové modely ukazují 

značnou rozkolísanost sráţkové činnosti v jednotlivých územích, jak z hlediska prostoru, 

tak z hlediska rozvrţení v čase (MŢP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011). 

Dopady změny klimatu na vodní zdroje 

S předpokládanými projevy klimatických změn lze do budoucna očekávat, 

ţe bude docházet k častějším a významnějším výskytům období hydrologického sucha, 

nebo stavů, které nebudou zabezpečovat stávající a potenciální nároky na zásobování 

vodou pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a ţivotní prostředí, stejně tak jako 

k výskytům povodní.  

Klimatické změny mohou přímo způsobit nebo zvětšit jiţ existující problémy. 

V obou případech, jak v obdobích hydrologického sucha i při výskytu povodní, se jedná 

o situace, kdy nejsou splněny poţadavky odběratelů, v případě sucha jde o poţadavky 

na odběry vody a ředění vypouštěných odpadních vod, v případě povodní poţadavky 

na ochranu lidí a jejich majetku. Obě extrémní situace mohou poškozovat ekosystémy 

krajiny v plošném měřítku, v prvé řadě však ekosystémy přímo spojené s vodními toky. 

Výskyt období, kdy bude docházet k nedostatku vody, je dle doposud provedených 

výzkumů očekáván s větší pravděpodobností, neţ zvětšení intenzity a četnosti přívalových 

sráţek, které jsou příčinou povodní. Do budoucna bude s největší pravděpodobností nutné 

zavést opatření, které povede k předcházení a zmenšení negativních dopadů změn klimatu, 

zaloţené buď na zmenšování poţadavků (na vodní zdroje, zábor půdy apod.) 
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nebo zmenšování účinků (kompenzace nedostatku vodních zdrojů), (MŢP, projekt VaV 

SP/1a6/108/07, 2007-2011). 

Mezi největší dopady změny klimatu na vodní zdroje, kterým bude potřeba 

věnovat pozornost, patří: 

 vliv na průtoky - pokles průměrných a minimálních průtoků, popř. úplné vyschnutí 

toků 

 přímý vliv na krajinu- zvýšení odtoku, vodní a větrné eroze, zhoršení mikroklimatu 

a ohroţení stavu ekosystémů 

 pokles kvality vody 

 ohroţení odběrů vody 
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3. Zásobování pitnou vodou 

Pitnou vodou se, dle § 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozumí 

veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě 

jídel a nápojů, voda pouţívaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, 

k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským 

tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství 

a způsob jejího dodávání.  

Proces zásobování pitnou vodou v ČR 

V roce 2013 bylo v ČR pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 

9,854 mil. obyvatel, tj. 93,8 % obyvatel. Největší podíl obyvatel napojených na veřejný 

vodovod, je dle ročenky MZe, v Karlovarském kraji a Praze (100 %), nejniţší počet 

napojených obyvatel je v Plzeňském kraji (83,3 %), (Ročenka MZe, 2013). Za ideální podíl 

obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů se povaţuje napojení cca 95 % obyvatel. 

Zbývající podíl obyvatel zůstane i nadále napojen na individuální zdroje pitné vody.  

 

Obrázek 21: Obyvatelé zásobení vodou z vodovodů v roce 2013 (Ročenka MZe, 2013) 
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V současné době spotřeba pitné vody stále klesá, pohybuje se v rozmezí 90-

100 l/os na den. Ještě na počátku 90. let 20. stol. přitom byla spotřeba okolo 170 l/os. 

na den, coţ představuje pokles o více neţ 40 %. Podstatné zvýšení ceny vody vedlo 

ke sníţení celkové spotřeby vody (Ročenka ČSÚ, 2013). 

 

 

Graf 4: Vývoj počtu zásobených obyvatel a specifické spotřeby vody v letech 1989 a 2003-2013 (Ročenka 

MZe, 2013) 

 

Mnoţství spotřebovávané vody pokleslo jako důsledek reálné výše vodného 

a stočného. Do 31.12.1990 platila celostátně jednotná cena za pitnou vodu z veřejných 

vodovodů (vodné) a za vodu odvedenou veřejnou kanalizací (stočné). Pro domácnosti 

činilo vodné 0,60 Kčs/m
3
 a stočné 0,20 Kčs/m

3
, pro ostatní odběratele 3,70 Kčs/m

3
 

a stočné 2,35 Kčs/m
3
. Rozdíly mezi náklady podniků vodovodů a kanalizací a jejich příjmy 

z vodného a stočného byly hrazeny dotacemi ze státního rozpočtu. Od 15.5.1993 není 

provoz vodovodů a kanalizací jiţ dotován a vodné a stočné podléhá věcnému usměrňování 

cen, přičemţ do ceny mohou být zahrnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady 

a přiměřený zisk (VÚV TGM). 

Podstatnou část zásob vody, co se týče počtu, tvoří povrchové zdroje pitné vody, 

kterých je evidovaných v ČR 3392. Podzemních zdrojů, které jsou vyuţívány k odběrům 

pitné vody, je uváděno 190 (eAgri). V roce 2013 činil podíl vyrobené vody z povrchových 

zdrojů 291,4 mil. m
3
 (49,1 %) a z podzemních zdrojů 302,2 mil. m

3
 (50,9 %), (Ročenka MZe, 

2013). 
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Graf 5: Schéma využití vody vyrobené v roce 2013 (Ročenka MZe, 2013) 

 

V současnosti stále existuje 5 - 6 % z celkového počtu obyvatel, kteří nejsou 

napojeni na veřejný vodovod. Vyuţívají tak domovních studní, které však v mnoha 

případech nesplňují v některých ukazatelích hygienické limity pro pitnou vodu, případně 

je jejich vydatnost zvláště v suchých obdobích nedostatečná. 

Během posledních let je pozorován výrazný pokles hladin podzemních vod 

a mnohé z dříve vydatných pramenů dnes poskytují mnohem méně vody, neţ například 

před deseti lety. S tím bojují v některých regionech ČR majitelé studen, kdy před 30 lety 

byla průměrná hloubka studen 8 metrů, v roce 1998 to bylo jiţ 20 metrů, dnes jsou studny 

jiţ hlubší jak 30 metrů a více (MV ČR). 

3.1 Zdroje pro zásobování pitnou vodou  

Území České republiky je významnou pramennou oblastí evropského kontinentu, 

z hydrologického hlediska ji můţeme označit za "střechu Evropy". Rozvodí vychází 

z vrcholu Klepý nacházejícího se v masívu Králického Sněţníku. Rozkládá 

se na rozvodnici tří moří: Severního, Baltského a Černého. Rozvodí Severního, Baltského 



Ing. Bc. Veronika Ţiţková: Zabezpečení dodávky pitné vody v suchých obdobích 

2015  39 

 

a Černého moře dělí území České republiky na tři hlavní hydrologická povodí: povodí 

Labe, povodí Odry a povodí Moravy.(MZe) 

 

Obrázek 22: Územní rozložení úmoří v ČR (Svoboda, 2007) 

Největší část (63,3 %) odvodňuje Labe se svým přítokem Vltavou do Severního 

moře (skoro celé území Čech). Druhou největší část (27,5 %) odvodňuje Morava a Dyje 

do Černého moře. Nejmenší část území (9,2 %) je odvodňováno Odrou do Baltského moře 

(hlavně na Moravě a ve Slezsku, menší oblasti na severu a severovýchodě Čech), (Svoboda, 

2007). 

Téměř všechny významnější vodní toky odvádějí vodu na území sousedních států. 

Proto jsou vodní zdroje České republiky závislé téměř výhradně jen na atmosférických 

sráţkách (v průměru 685 mm ročně), (Bauerová, 2010). 

Hlavní sloţky hydrologické bilance ve vztahu k objemu spadlých sráţek jsou 

následující: výpar, půdní vláha a dotace podzemních zdrojů (71,2 %), povrchový odtok 

(28,8 %), (VÚV TGM). Dlouhodobě musí být roční bilance vod vyrovnaná, a to: sráţky 

(685 mm) = výpar (488 mm) + odtok (197 mm), (Blaţek, 2006). 

Sítí vodních toků odtéká průměrně asi 15 mld. m
3
 vody za rok s výrazným 

kolísáním v nejsušším a nejvodnějším roce v rozmezí od 8 do 19 mld. m
3
 za rok 

v závislosti na klimatických podmínkách. V dlouhodobém průměru připadá na jednoho 
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obyvatele ČR kolem 1 450 m
3
 ročního odtoku, coţ je jen asi třetina evropského a pětina 

světového průměru. Pro srovnání, s obdobným mnoţstvím 1 420 m
3
/os/rok disponuje 

například Irák. Okolní státy pro představu disponují cca 15 220 m
3
/os/rok na Slovensku, 

v Rakousku přibliţně 10 115 m
3
/os/rok. Hůře neţ ČR je na tom Německo s 1 300 

m
3
/os/rok a výrazně hůře Maďarsko s 600 m

3
/os/rok. Průměrná hustota sítě přirozených 

a upravených vodních toků, jejíţ celková délka je 76 000 km, činí v ČR 0,96 km/km
2 

(VÚV 

TGM), (Tolasz, 2007). 

Velmi podstatnou část celkového odtoku tvoří přirozené odvodňování 

podzemních vod, které zároveň kryje téměř jednu polovinu dodávky vody pro veřejné 

vodovody. Rozdělení vyuţitelných zdrojů podzemní vody na území České republiky 

je však nerovnoměrné. Přibliţně 80 % mnoţství podzemních vod je soustředěno 

na cca 30 % plochy ČR. Kapacita zdrojů podzemní vody v České republice (dynamické 

zásoby) se odhaduje na 1,44 mld. m
3
/rok a jen 16 % území má vhodné podmínky pro 

tvorbu vyuţitelných zásob podzemních vod, 84 % území České republiky má z hlediska 

tvorby zásob a vyuţití podzemních vod jen lokální význam. Ve vodohospodářsky 

významných hydrogeologických rajonech svrchní křídy, které zaujímají rozlohu 

12,5 tis. km
2
, jsou soustředěny zdroje s vyuţitelnou vydatností více neţ 17 m

3
/s, 

v sedimentech jihočeských a západočeských pánví okolo 1,5 m
3
/s, v neogénu a kvartéru 

v povodí Moravy a Odry 6 m
3
/s (VÚV TGM). 

Voda se tedy zadrţuje na území ČR soustavou vodních děl. Nejvíce vodních 

nádrţí se nachází na řece Vltavě, tzv. Vltavská kaskáda. Rozlohou největší vodní nádrţ 

je Lipenská přehrada na Vltavě (4870 ha). Objemem vody je největší Orlická přehrada 

na Vltavě (704mil. m
3
). Nejhlubší nádrţí jsou Dalešice na řece Jihlavě (100 m), (Bauerová, 

2010). Ne vţdy se však jedná o nádrţe vodárenské, slouţící k zásobování pitnou vodou. 

Funkce vodních nádrţí jsou různé (hydroenergetické, protipovodňové, závlahové, 

rekreační) a v mnoha případech se jedná o nádrţe víceúčelové. 

Mezi nádrţe zajišťující pitnou vodu pro obyvatelstvo patří: Švihov (celkový 

objem 309 mil. m
3
), Šance (61,8 mil. m

3
), Vír (56,1 mil. m

3
), Přísečnice (54,6 mil. m³), 

Kruţberk (35,5 mil. m
3
), Římov (33,8 mil. m

3
), Stanovice (27,8 mil. m

3
), Fláje (23,1 mil. 

m
3
), Josefův Důl (22,6 mil. m

3
), Horka (21,3 mil. m

3
), Ţlutice (15,6 mil. m

3
), Morávka 

(12,1 mil. m
3
), Mostiště (11,9 mil. m

3
), Klíčava (10,4 mil. m

3
), Opatovice (10 mil. m

3
), 

Vrchlice (9,7 mil. m
3
), Souš (7,5 mil. m

3
), Boskovice (7 mil. m

3
), Husinec (6,5 mil. m

3
), 
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Podhora (3 mil. m
3
), Jirkov (2,7 mil. m

3
), Koryčany (2,5 mil. m

3
), Křiţanovice I (2 mil. 

m
3
), Janov (1,6 mil. m

3
), Křímov (1,4 mil. m

3
), Chřibská (1,2 mil. m

3
), Kamenička (0,7 

mil. m
3
), Mariánské lázně (0,2 mil. m

3
), Myslivny (0,06 mil. m

3
), (Povodí Ohře, Vltavy, Labe, 

Moravy, Odry). 

 

Obrázek 23: Vodní nádrže v ČR (MŽP) 

 

Zásobování pitnou vodou je v ČR realizováno převáţně prostřednictvím 

vodovodů, které jsou tvořeny vodárenskými soustavami a skupinovými vodovody. 

Individuální vodovody jsou zastoupeny v menší míře. 

 Vodárenská soustava – vodovod sestávající ze dvou nebo více skupinových 

vodovodů se dvěma nebo více zdroji, zajišťující zásobení rozsáhlé územní oblasti 

pitnou vodou. Vodárenská soustava vytváří samostatnou bilanční jednotku 

a je tvořena souhrnem skupinových vodovodů spojených do jednoho celku. 

Vodárenskou soustavu je moţno rozdělit na části. 

 Skupinový vodovod – vodovod dodávající vodu odběratelům do několika spotřebišť 

s jedním nebo více zdroji. Skupinový vodovod zásobuje zpravidla tři a více obcí 

(měst). Skupinovým vodovodem nejsou vodovody zásobující části obce (města) 
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a to i v případě, ţe jde o části od obcí (měst) oddělené. Skupinový vodovod vytváří 

samostatnou bilanční jednotku.  

 Individuální vodovod – vodovod dodávající vodu individuálně, nejčastěji 

z lokálních zdrojů, převáţně do rozptýlené zástavby. 
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4. Bilance vod  

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

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

a podzemních vod. Vodní bilance podle vodního zákona sestává z hydrologické bilance 

a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody 

a změny vodních zásob v území za daný časový interval. Vodohospodářská bilance 

porovnává poţadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod 

s vyuţitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek mnoţství a jakosti vody a jejich 

ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona). 

Obsah vodní bilance a způsob jejího sestavení upravuje vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 431/2001 Sb. 

Hydrologickou bilanci sestavuje na základě pověření Ministerstva ţivotního 

prostředí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hydrologická bilance se skládá 

z bilance mnoţství vody a bilance jakosti vody. Systematickou hydrologickou bilanci 

ČHMÚ zpracovává od roku 2002. Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro 

sestavení Vodohospodářské bilance, kterou zajišťují příslušní správci povodí, a souhrnné 

vodní bilance, kterou pro hlavní povodí Labe, Odry a Moravy sestavuje Výzkumný ústav 

vodohospodářský TGM.ČHMÚ předává výstupy hydrologické bilance za kalendářní rok, 

potřebné pro sestavení vodohospodářské bilance, správcům povodí do 30. dubna 

následujícího kalendářního roku. Vodní bilance kalendářního roku se sestavuje kaţdoročně 

do 30. září následujícího kalendářního roku (vyhl.431/2001 Sb.). 

V souladu s novelou zákona o vodách (vodní zákon) č. 150/2010 Sb., 

která s platností od 1. 8. 2010 mění zákon č. 254/2001 Sb., je hydrologická bilance 

zpracována pro 10 dílčích povodí: dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí 

Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy, dílčí povodí Ohře, 

Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Luţické Nisy 

a ostatních přítoků Odry, dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje, dílčí 

povodí ostatních přítoků Dunaje.  

Takto stanovená dílčí povodí však není vţdy moţné bilančně uzavřít, protoţe 

v některých případech nejsou v závěrovém profilu k dispozici příslušná data průtoků. 

Pro bilanci mnoţství vody tedy bylo území České republiky rozčleněno do 10 bilančních 
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oblastí se snahou o co největší přiblíţení oblastem povodí podle vodního zákona. Pouze 

oblast povodí horního a středního Labe byla ještě rozdělena na dvě bilanční oblasti, taktéţ 

oblast povodí Ohře a dolního Labe byla rozdělena na dvě oblasti. Výpočet bilance 

mnoţství vody byl tedy proveden pro tyto bilanční oblasti: 1-horní Labe, 2-střední Labe 

a Jizera, 3-horní Vltava, 4-Berounka, 5-dolní Vltava a Sázava, 6-Ohře a Bílina, 7-dolní 

Labe, 8-Odra a Olše, 9-Morava, 10-Dyje (viz obr. 24), (Hydrologická bilance ČHMÚ 2013). 

Dílčí povodí „Luţická Nisa a ostatní přítoky Odry“ a „ostatní přítoky Dunaje“ 

jsou podrobněji zmíněny pouze tehdy, jestliţe se na tocích, spadajících do těchto dílčích 

povodí, vyskytne významnější hydrometeorologická událost. 

 

 

Obrázek 24: Mapa bilančních povodí v ČR (ČHMÚ) 

Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance mnoţství vody 

Následující definice vycházejí z aktuálně platné vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance. 

Obsahem hydrologické bilance mnoţství povrchové a podzemní vody 

je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí, 

v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru za daný časový interval. 
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Do přírůstků vody se zahrnují atmosférické sráţky 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). 

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. 

Hydrologická bilanční rovnice 

Hydrologická bilanční rovnice je základním vztahem pro hodnocení zásob vody. 

Hodnoty R a V mohou být i záporné, podle toho, zda dochází na území k přírůstku zásob vody 

nebo k úbytku zásob vody. 

Hydrologická rovnice v obecném tvaru: R = S + V – E – O  

 

R – retence vody v území 

S – atmosférické sráţky 

V – mnoţství vody tekoucí ze sousedních území 

E – celkový výpar z území (evapotranspirace) 

O – odtok vody z území 

Podklady pro výpočet hydrologické bilance mnoţství vody obsahují: 

1. výsledky pozorování Českým hydrometeorologickým ústavem: 

 atmosférických sráţek, včetně výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu 

 teplot vzduchu a dalších meteorologických veličin (např. výpar) 

 průtoků vody ve vodních tocích 

 hladin podzemních vod 

 vydatností pramenů 

2. údaje o odběrech povrchových vod, odběrech podzemních vod, vypouštění odpadních 

nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, o vyuţívání přírodních léčivých 

zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod a vod, které jsou vyhrazenými nerosty, 

a údaje o vzdouvání nebo akumulaci povrchové vody vodními díly 

3. další údaje sdělené na vyţádání od subjektů podle § 21 odst. 4 vodního zákona 



Ing. Bc. Veronika Ţiţková: Zabezpečení dodávky pitné vody v suchých obdobích 

2015  46 

 

Výstupy hydrologické bilance mnoţství vody obsahují údaje o: 

 atmosférických sráţkách 

 celkovém odtoku 

 základním odtoku 

 zásobách vody ve sněhové pokrývce 

 změnách zásob podzemní vody 

 přirozených průtocích vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných 

stanicích 

 

4.1 Hydrologické modelování klimatických změn  

Pro tvorbu hydrologických řad ovlivněných změnou klimatu je potřeba připravit 

průtokové řady v řešených profilech, které jsou uvedeny spolu se základními 

hydrologickými údaji pro kontrolní profily. K modelování hydrologické bilance se pouţívá 

model BILAN. Model BILAN byl vyvinut ve VÚV TGM a byl ověřen na několika 

desítkách povodí z ČR i evropských států, pouţívají jej i některá zahraniční pracoviště 

(Tallaksen, Lannen, 2004). 

Model BILAN 

Simuluje prvky sráţko-odtokové bilance v povodí pomocí základních bilančních 

rovnic v nasycené i nenasycené zóně. Model počítá v měsíčním kroku chronologickou 

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

povodí, v zóně aerace, do níţ je zahrnut i vegetační kryt povodí a v zóně podzemní vody. 

Výpočtem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní výpar, infiltrace do zóny 

aerace, průsak touto zónou, zásoba vody ve sněhu, zásoba vody v půdě a zásoba podzemní 

vody. Hlavním výsledkem je časová řada odtoku skládající se ze tří sloţek: základní odtok, 

odtok z půdy a přímý odtok. Základní odtok lze povaţovat za odhad podzemního odtoku 

z povodí protékající závěrovým profilem. Při výpočtu je povodí rozděleno na tři úrovně – 

povrch, půdní zóna a zóna podzemní vody - uvaţované jako soustava nádrţí (Kašpárek, 

Novický, 2013), (Tallaksen, Lannen, 2004). 
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Parametry modelu a jejich stanovení 

Vstupní data: 

 měsíční sráţkové úhrny [mm] 

 měsíční průměrné teploty vzduchu [°C] 

 průměrná měsíční vlhkost vzduchu [%] 

 měsíční průměrná výška odtoku [mm] (nutný pouze pro kalibraci) 

 

Vkládanými daty jsou průměrné měsíční hodnoty teploty [°C] a sráţek [mm].  

Pro kalibraci je nutné rovněţ vloţit data o průměrné výšce odtoku [mm]. Časový krok je 

jeden měsíc, později byl vytvořen model s jednodenním krokem. Teplota určuje zimní 

a letní režim výpočtu. Mezníkem je 0 °C, kdy začíná tání. Tající sníh a sráţky jsou 

infiltrovány do půdy. Z půdy je voda čerpána vegetací v míře potenciální evapotranspirace, 

dokud je v půdě dostatečné mnoţství vody. Kdyţ je vody v půdě nedostatek, hodnota 

evapotranspirace klesne z potenciální na aktuální míru. Pokud mnoţství vody v půdě 

přesahuje hodnotu potenciální evapotranspirace, je přebytek transportován do zvodně 

(Kašpárek, Novický, 2013). 

Pro výpočet simulovaných řad je nutné stanovit osm parametrů (kapacita půdní 

vláhy, parametr přímého odtoku, perkolace apod.). Pro jejich odhad se v profilech 

s vodoměrným pozorováním pouţívá optimalizační program, který hledá parametry tak, 

aby bylo dosaţeno minimální hodnoty zvoleného kritéria shody modelovaného odtoku 

s pozorovanými daty. Tyto parametry musejí být kalibrovány pomocí pozorovaných řad. 

Kalibrace je doporučena provést na konci časové řady s úsekem 5-10 let. 

Popis modelu Bilan v denním kroku 

Vyvinutá denní verze konceptuálního modelu hydrologické bilance Bilan, 

která parametrizuje hydrologické chování povodí, vychází z měsíční verze. Základní 

struktura modelu a principy výpočtu jsou shodné v denní i měsíční verzi, stejně jako to, 

ţe povodí jsou uvaţována jako celistvá. Povodí je schematizováno na soustavu nádrţí, 

vertikálně jsou rozlišeny tři úrovně – povrch, půdní zóna a zóna podzemní vody. Velikosti 

toků mezi jednotlivými nádrţemi jsou určovány algoritmy modelu, které jsou řízeny šesti 

volnými parametry (v měsíční verzi je o dva více), povaţovanými za časově invariantní. 
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Společné pro obě verze je odlišení tří typů reţimů závisejících na teplotě (zima, tání sněhu, 

léto), (Horáček a kol., 2009). 

 

Obrázek 25: Schéma modelu chronologické hydrologické bilance v měsíčním kroku (Kašpárek, Novický, 

2013) 

Bioklimatické zóny tundra, jehličnatý les, smíšený les, listnatý les a step jsou 

charakterizovány průměrnou roční teplotou a průměrným ročním úhrnem sráţek. Podle 

rozboru těchto dat se ukázalo, ţe v klimatických podmínkách ČR jsou sráţky na celém 

území tak velké, ţe neovlivňují zařazení do uvedených kategorií a klimatické zóny lze 

rozlišit pouze podle dlouhodobé průměrné teploty (Tallaksen, Lannen, 2004). 

V případě, ţe nejsou k dispozici údaje o relativní vlhkosti vzduchu, lze řadu 

hodnot potenciální evapotranspirace vypočítat jiným postupem předem a pouţít ji jako 

vstupní data modelu (Kašpárek, Novický, 2013).  
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5. Legislativa a státní správa v oblasti vodního hospodářství 

Významným mezníkem zájmu států Evropské Unie o problematiku sucha 

a nutnost jeho řešení byl rok 2003. Sucho v tomto roce mělo katastrofické následky, 

které byly vyčísleny na 13 miliard Euro (Hladný, 2009). 

Základním dokumentem je tzv. Bílá kniha Evropské komise (Adapting to Climate 

Change), jejímţ cílem je identifikovat adaptační strategii ke zvýšení odolnosti v rámci 

změny klimatu v různých odvětvích. Hlavními dokumenty jsou Water Framework 

Directive (2000/60/EC), Flood Directive (2007/60/EC), a Water scarcity and Drought 

Communication. Doprovodným dokumentem je WFD River Basin Management Planning 

(RBMP), který obsahuje kroky, jak postupovat při posuzování rizik, monitoringu 

a environmentálních záleţitostí. Obsahuje doporučení jak postupovat při přípravě plánů 

povodí. Tento dokument je směřovaný odborníkům a správcům povodí. 

Dalším dokumentem vytvořeným Evropskou hospodářskou komisí OSN 

obsahující obecný rámec procesu adaptace je Guidance on Water and Adaptation 

to Climate Change. Obsahuje hlavně legislativní a institucionální zabezpečení na národní 

úrovni a je směřován především vládním činitelům (Mrkvičková, Kos, 2010). 

Existuje řada i evropských programů, které se zabývají suchem a adaptací vodních 

zdrojů na klimatickou změnu. V letech 2008-2010 proběhl projekt XEROCHORE, který 

byl zaměřen na potřeby výzkumu a moţnosti legislativy v územích postiţených suchem. 

Pod Evropskou komisí vznikla Evropská observatoř pro sledování sucha (EDO), 

která se zabývá předpověďmi sucha, zjišťováním a sledováním sucha, vývojem nedostatku 

vody a vývojem rozšiřování pouští. EDO na svých webových stránkách poskytuje 

informace o současném suchu pomocí mapových výstupů a mnoho dalších informací 

o suchu. 

5.1 Státní správa v ČR 

Úkolem státní správy ve vodním hospodářství je výkon správní agendy v rámci 

poţadavků a potřeb veřejnosti ohledně vody. Státní správa ve vodním hospodářství 

je organizována jako třístupňová. Výkon této správy je zákonem svěřen vodoprávním 

úřadům na úrovni obecní (obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností), 

krajské (krajské úřady) a ústřední (ministerstva). Na území vojenských újezdů je situace 
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specifická, kdy tuto činnost zajišťují újezdní úřady. Působnost ústředního správního orgánu 

na úseku vodního hospodářství je sdílená mezi pěti ministerstvy (Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy 

a Ministerstvo obrany), (MZe). 

Správou významných vodních toků a vodních děl jsou v ČR pověřeny státní 

podniky Povodí (Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy a Povodí 

Odry). Správci vodních toků v působnosti Ministerstva zemědělství zajišťují správu 

přibliţně na 93,4 % délky všech vodních toků v České republice. Asi 6,6 % se na správě 

vodních toků podílejí ostatní subjekty, mezi které patří Ministerstvo obrany, správy 

Národních parků a ostatní fyzické a právnické osoby. Významným správcem drobných 

vodních toků jsou Lesy ČR, s. p. (MZe). 

Původně správu drobných vodních toků a správu státního majetku vykonávala 

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS). Činnost ZVHS zahrnovala zejména správu 

a péči o hlavní odvodňovací zařízení, včetně souvisejících čerpacích stanic v majetku ČR. 

K 1. 1. 2011 proběhla transformace ZVHS. V rámci tohoto procesu byla převedena správa 

veškerých drobných vodních toků od tohoto data na státní podniky Povodí Ohře, Povodí 

Vltavy, Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry a Lesy ČR. 

Významné vodní toky v celkové délce cca 15 538 km v současnosti spravují s. p. 

Povodí, tj. Povodí Vltavy, s. p., Povodí Ohře, s. p., Povodí Labe, s. p., Povodí Odry, s. p. 

a Povodí Moravy, s. p. Většinu drobných vodních toků v délce přes 39 000 km spravuje 

s. p. Lesy ČR. Správu a péči o drobné vodní toky zajišťuje šest správ toků s územní 

působností dle oblastí povodí se sídlem ve Frýdku-Místku, Vsetíně, Brně, Hradci Králové, 

Benešově a Teplicích. Správy toků jsou metodicky řízeny odborem vodního hospodářství 

Ředitelství LČR, s. p. se sídlem v Hradci Králové (Lesy ČR). 

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství pokrývá celou řadu 

zákonných evidencí vedených vodoprávními úřady, jejichţ aktualizace je předpokladem 

dalšího rozvoje vodního hospodářství v ČR, včetně navazující vodohospodářské 

bilancování a plánování v oblasti vod. 

Vodoprávní úřady při své činnosti zohledňují především poţadavky na ochranu 

povrchové a podzemní vody, podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů 

a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro sniţování 

nepříznivých účinků povodní a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních 
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ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů či zabezpečení 

kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací slouţících veřejné potřebě 

(MZe). 

5.2 Legislativa 

Základními právními normami pro vodní hospodářství jsou: 

 vodní zákon č. 254/2001 Sb., který byl ode dne své účinnosti 1. 1. 2002 

dvacet osmkrát novelizován, s poslední podstatnou novelou č. 150/2010 Sb. 

účinnou od 1.8.2010. Po tomto datu byly publikovány ve Sbírce zákonů další menší 

dílčí změny, poslední je č. 39/2015 Sb. 

 zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), který byl od své 

účinnosti 1. 1. 2002 jedenáctkrát novelizován (poslední podstatná novela 

275/2013 Sb.) s poslední dílčí novelou č. 39/2015 Sb. Je proveden jedním 

prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 428/2001 Sb., se změnami 

č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., 120/2001 Sb., a poslední 48/2014 Sb.). 

 

Legislativa v oblasti vod v ČR vychází ze směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES ze dne 23. Října 2000, ustanovující rámec pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky. V tomto období vrcholila také příprava nové vodohospodářské 

legislativy se závazkem transponovat přepisy ES do právního řádu ČR. V souladu s tím byl 

zaveden Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (novela č. 150/2010) a Vyhláška 

č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, které byly základem pro vypracování Plánu 

hlavních povodí ČR (PHP ČR) v květnu 2007. Tento plán byl schválen vládou a jeho 

závazná část je vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části 

Plánu hlavních povodí České republiky. Vyhlášku č. 142/2005 Sb. v roce 2011 nahradila 

Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik č. 24/2011 Sb. 

s novelizací č. 49/2014 Sb., (MZe), (Sbírka zákonů). 
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Plánování v oblasti vod 

První vodohospodářský plán byl zpracován v letech 1949-1953 (Státní 

vodohospodářský plán, SVP 1953). Tento plán se stal soustavným přehledem moţností 

vyuţití československého vodního potenciálu. Náleţel v té době k jedněm z prvních plánů 

toho druhu a rozsahu v celostátním měřítku. V letech 1970-1975 byl zpracován Směrný 

vodohospodářský plán, SVP 1975. Práce na druhé SVP se pohybovaly ve dvou rovinách. 

Jednak šlo o analýzu, dokumentování stavu a moţností vyuţití vodních zdrojů a jednak 

o návrhy na investiční opatření k zabezpečení očekávaných potřeb vody a také o vyuţití 

vodních zdrojů v dalších 30 letech. Začátek nového procesu plánování v oblasti vod přišel 

s přípravou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kdy se začaly 

připravovat zcela nové celostátní dokumenty vodohospodářského plánován, a to: 

plán hlavních povodí České republiky a osm plánů oblastí povodí (MZe). 

V plánu je zdůrazněna role krajinné struktury v omezování negativních dopadů 

klimatické změny, ochrany vody jako sloţky ţivotního prostředí, ochrany před povodněmi 

a trvale udrţitelného uţívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění 

poţadavků na vodohospodářské sluţby a to zejména pro účely zásobování pitnou vodou. 

Došlo tak k zakotvení plánování v oblasti vod jako soustavné koncepční činnosti uloţené 

ve státní správě. 

Proces plánování v oblasti vod je rozdělen do tří šestiletých období s termíny 

do 22. 12. 2015, do 22. 12. 2021 a do 22. 12. 2027. Proces plánování v oblasti vod 

na národní úrovni náleţí do sdílené působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

ţivotního prostředí a na úrovni oblastí povodí (dílčích povodí) jsou pořizovateli správci 

povodí (státní podniky Povodí) a krajské úřady (MZe). 

Plánování v oblasti vod je realizováno zpracováním, projednáním, schválením 

a stanovením závaznosti výstupů, na základě § 23-26 vodního zákona a vyhlášky 

č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, na úrovni dvou plánů: 

 Plánu hlavních povodí ČR (schválen usnesením vlády ze dne 23. května 2007 

č. 562 a jeho závazné části byly vyhlášeny nařízením vlády č. 262/2007 Sb.), který 

představuje dlouhodobou koncepci oblasti vod. Integruje záměry a cíle rezortních 

politik ústředních vodoprávních úřadů, zejména Koncepce vodohospodářské 

politiky Ministerstva zemědělství pro období po vstupu do Evropské unie a stal 
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se základním podkladem pro zpracování plánů oblastí povodí. Pořizuje pro 3 hlavní 

povodí na území České republiky (Labe, Odra a Dunaj). 

 Plánů oblastí povodí (povodí horního a středního Labe, povodí horní Vltavy, 

povodí Berounky, povodí dolní Vltavy, povodí Ohře a dolního Labe, povodí Odry, 

povodí Moravy a povodí Dyje), které jsou koncepčními dokumenty, jeţ shrnuly 

informace o současném stavu vodních útvarů v oblastech povodí a stanovily 

konkrétní cíle zaměřené na dosaţení dobrého stavu vodního prostředí, prevenci 

zhoršování stavu vodního prostředí, podporu udrţitelného vyuţívání vod, sníţení 

vlivů extrémních průtokových stavů (povodní a sucha) a navrhují opatření k jejich 

zajištění do roku 2015. Příslušné plány oblastí povodí byly do konce roku 2009 

schváleny zastupitelstvy jednotlivých krajů. 

První etapu plánování v oblasti vod zakončilo na začátku roku 2010 Ministerstvo 

ţivotního prostředí, které z přijatých plánů oblastí povodí sestavilo plány národních částí 

mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje. Zároveň začalo období realizace 

programů opatření přijatých plány oblastí povodí na sklonku roku 2009. 

Současné plány oblastí povodí budou pro druhé plánovací období (2016–2021) 

transformovány na plány dílčích povodí. Z původních plánů oblastí povodí budou jako 

samostatné pořízeny plán dílčího povodí Luţické Nisy (původně začleněný do oblasti 

povodí Labe) a plán povodí ostatních přítoků Dunaje (původně začleněný do oblastí 

povodí Berounky a horní Vltavy). Podkladem pro tyto tři národní plány částí 

mezinárodních oblastí povodí budou plány deseti dílčích povodí, které nahradí stávajících 

osm oblastí povodí. 

Významné směrnice v oblasti vod 

Směrnice EU v oblasti vod a významné zákony, vyhlášky a směrnice ČR v oblasti 

vod jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Další legislativní nástroje ČR v oblasti vod 

Metodické doporučení SZÚ 

Státní zdravotní ústav pověřený Ministerstvem zdravotnictví vypracoval v roce 

2007 metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu - 

„Nouzové zásobování pitnou vodou“. Toto metodické doporučení má slouţit jako pomoc 

pro přípravu havarijních plánů, k lepší připravenosti na nouzové stavy, dále popisuje 

rozsah kontrol při napojení nového zdroje z hlediska hygienických poţadavků na pitnou 

vodu a pouţití vhodné metody při úpravě takové vody.  

V příloze A. jsou uvedeny „doporučené limity ukazatelů jakosti pitné vody pro 

nouzové, krátkodobé zásobování obyvatelstva“, v příloze B. „účinnost jednotlivých 

způsobů dezinfekce“, v příloze C. „doporučená četnost a rozsah kontrol kvality pitné vody 

v krizových podmínkách“, a v příloze D. „opatření při nouzovém zásobování pitnou 

vodou“ (obecné zásady pro zásobování vodou cisternami a nouzové stáčení pitné vody). 

Havarijní a krizové situace zásobování pitnou vodou bývají zcela osobité a jen zřídka 

stejně opakovatelné události, které je vţdy nutné řešit individuálně na základě znalostí 

konkrétní místní situace (SZÚ, 2007).  
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Metodické doporučení povoluje při havarijním stavu vyšší limity ukazatelů neţ 

aktuální vyhláška, viz tabulka č. 4. a příloha č. 2. 

Tabulka 4: Hodnoty mikrobiologických a biologických ukazatelů při kontrole pitné vody (SZÚ, 2007) 

 

(*) Ad ukazatele 1, 2, 3, 4: Opakovaný kontrolní nález by měl být 0 KTJ/100 ml. Je ale nutné brát v úvahu 

skutečnost, ţe sledované ukazatele nejsou patogenními organismy, ale jen indikátory fekálního znečištění 

(E.coli, enterokoky) nebo indikátory účinnosti filtrace a dezinfekce (C. perfringens, koliformní b.); jejich 

pozitivní nález nemusí nutně znamenat přítomnost patogenních organismů. Na druhou stranu jejich nulový 

nález nemusí ani znamenat nepřítomnost patogenních organismů. Situaci nutno hodnotit podle druhu 

znečištění zdroje surové vody nebo upravené vody v síti a podle pouţívané úpravy vody a její momentální 

účinnosti, podle epidemiologické situace apod.. 

(**) Mikroskopický obraz můţe rychle poskytnout informace o spojení podzemní vody s povrchovou, 

o účinnosti vodárenské úpravy apod. Proto je jeho pouţití při havarijních situacích vhodné i bez stanovení 

limitních hodnot. 

 

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Generel LAPV 

Ministerstvem zemědělství byl v roce 2011 vytvořen soubor hydrologických 

a morfologických lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod označovaný jako 

„Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod“ (Generel LAPV). Generel 

LAPV (lokalit pro akumulaci povrchových vod) by v případě nutnosti umoţnil výstavbu 

vodních nádrţí a vytvoření tak nových akumulačních a retenčních prostorů pro zachycení 

vody, které mohou slouţit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů 
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klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích 50-100 letech), především pro 

zajištění zdrojů pitné vody a sníţení nepříznivých účinků povodní (Generel LAPV). 

Součástí generelu je označení strategických lokalit pro akumulaci povrchových 

vod a jsou rozdělena dle jejich významu na dvě kategorie: 

Kategorii A - tvoří území, jejichţ vodohospodářský význam spočívá především 

ve schopnosti vytvořit či doplnit zdroje pro zásobování pitnou vodou, a případně plnit 

i další funkce, především pozitivní ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí. Tyto 

lokality musí svými hydrologickými a hydrogeologickými podmínkami umoţnit i naplnění 

nádrţí v případě předpokládaných dopadů klimatické změny (Generel LAPV), (Dobrovský, 

Franková, 2009). 

Kategorii B - tvoří území, která jsou svou polohou a parametry vhodná pro 

akumulaci za účelem protipovodňové ochrany, pokrytí poţadavků na odběry vody 

a nadlepšování průtoků (zabezpečení ekologických průtoků ve vodních tocích), (Generel 

LAPV). 

Při přípravě Generelu LAPV se vycházelo ze seznamu připraveného pro Plán 

hlavních povodí České republiky, tj. ze 186 lokalit. Pracovní návrh obsahoval 69 LAPV 

a po seznámení krajů a dotčených obcí, které probíhalo od února do května 2011, byl 

upraven tak, ţe z návrhu byly po vyřazení Vilémova vyřazeny další 3 lokality: Šluknov 

na Lesním potoce, Stříbrný potok na Stříbrném potoce a Šárovcova Lhota na Chotečském 

potoce, konečný stav je tedy 65 LAPV (21 v kategorii A, 44 v kategorii B) 

Generel schvaluje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí 

a budou slouţit jako podkladový materiál pro Politiku územního rozvoje. Lokality budou 

přebírány do Zásad územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací formou 

územních rezerv či limitů vyuţití území (Dobrovský, Franková, 2009). 
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Obrázek 26: Mapa chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) 

Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha 

a nedostatku vody 

Dne 29. července 2015 schválila vláda České republiky usnesení k přípravě 

realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Následující 

informace jsou z toho dokumentu vyňaty.  

Na základě tohoto projednání ve vládě budou zahájeny činnosti, které povedou 

k získávání námětů a podkladů k uplatnění efektivních a racionálních opatření, která budou 

vyuţita při zpracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. 

Tato Koncepce doprovázená procesem SEA bude předloţena vládě do 30. června 

2017 (MZe). 

Souběţně jsou připraveny podpory a další opatření pro zemědělce, kterými 

je moţné následky sucha z hlediska ekonomických dopadů omezit (jde o regiony 

s opakovaným výskytem sucha – např. Znojemsko, Břeclavsko, Hodonínsko, Kyjovsko, 

Mikulovsko, Pomořansko, Ţatecko a Lounsko). Začátkem ledna 2014 byl písemně 
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potvrzen Rámcový dotační program, pro poskytování státní podpory při řešení rizik a krizí 

v zemědělství. 

Problematika sucha a nedostatku vody v současnosti je částečně řešena v Plánech 

dílčích povodí, ale ani v plánech není sucho a nedostatek vody jednotně definován. 

Jednotná není ani kategorizace sucha. 

Cíl připravované realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha, 

spočívá v navrţení aktivit a preventivních opatření, které povedou k zabezpečení hlavních 

úkolů navrhovaných plánů pro zvládání sucha. Prvotní je vytvořit informační základ 

pro návrh souhrnné koncepce řešení problematiky negativních dopadů výskytu sucha 

a nedostatku vody v České republice, na který by pak bylo moţné navázat dalšími kroky, 

vedoucími k realizaci opatření. 

Jedním z dílčích cílů je, aby se plány pro zvládání sucha staly v blízké 

budoucnosti součástí novely zákona o vodách č. 254/2001 Sb., aktualizovaného na základě 

poznatků obecné ochrany před následky sucha a nedostatku vody. Hlavní úlohu zde 

sehrávají plány povodí (dílčí, národní). V navrhovaném dokumentu je uveden přehled 

základních genetických typů opatření, jejichţ účelem je zejména předcházet vzniku 

krizové situace vyvolané suchem a nedostatkem vody, včetně konkrétních úkolů, 

odpovědnosti za jejich přípravu a termínů jejich předpokládaného plnění. Jednotlivé 

výstupy obsahují rovněţ návrhy legislativních úprav, jelikoţ účinné zajištění retence 

a akumulace vody v území ovlivní jeho vyuţívání i územní plány. 

Usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha 

a nedostatku vody řeší zejména opatření vedoucích ke zmírnění dopadů a k zajištění 

udrţitelného vyuţívání vodních zdrojů. Obecně lze uvaţovat tři základní typy opatření 

ve vodním hospodářství:  

1. opatření vedoucí k omezení poptávky po vodních zdrojích (např. zlepšení efektivity 

závlahových systémů, zainteresování veřejnosti na šetrném vyuţívání vodních 

zdrojů, zavedení úsporných technologií do stavebních standardů, vhodná finanční 

politika) 

2. opatření upravující regulaci poţadavků na vodní zdroje v problematických 

obdobích a racionální plánování v oblasti vodních zdrojů (např. plány na zvládání 

sucha, operativní řízení nádrţí, předpovědní a výstraţné systémy)  
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3. opatření zaměřené na zvýšení mnoţství vodních zdrojů (opětovné uţívání odpadní 

vody, efektivní vyuţívání sráţkové vody, umělá infiltrace, převody vody, budování 

vodních nádrţí).  

Z hlediska dobré funkčnosti opatření je vhodné opatření kombinovat, z výsledků 

studií vyplývá, ţe zpravidla nejúčinnější jsou opatření technická, zejména vodní nádrţe, 

případně převody vody. Opatření toho rázu by měla být zavedena do praxe v případě, kdy 

vyuţívání stávajících vodních zdrojů nebude udrţitelné a jiná, méně radikální řešení, 

nebudou realizovatelná nebo nebudou efektivní. 

Bude také zapotřebí zohlednit časovou souslednost jednotlivých typů opatření, 

tj. preventivních, operativních (během sucha) a následných (řešení dopadů sucha). Posléze 

se podrobněji věnovat opatřením operativním a následným, které by měly tvořit prvořadou 

náplň uvaţovaných plánů pro zvládání sucha. Důleţitá bude také návaznost na  krizové 

řízení. 

Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha vychází 

ze současné legislativy na národní i evropské úrovni a ze závazků mezinárodních úmluv. 

Na základě Společné implementační strategie členských států EU vznikla řada dokumentů, 

např. Zpráva o plánech pro zvládání sucha (obsahující zemědělské indikátory sucha 

a indikátory spojené se změnami klimatu) a Sdělení Komise pro Evropský parlament 

a Radu, zabývající se problémem nedostatku vody a sucha v Evropské unii. V současné 

době jiţ vyuţívají postupy uvedené v těchto dokumentech suché oblasti Evropy, a proto 

doporučení dokumentů bude vhodné začlenit do procesu plánování v oblasti vod v ČR, 

které se zapracují do specifických plánů pro zvládání sucha. 

U vybraných zákonů návrh předpokládá jejich úpravu, jelikoţ vývoj klimatické 

změny s sebou přináší změnu nároků na hospodaření s vodou a stávající legislativa tyto 

potřeby dostatečně nezohledňuje. Doporučuje se tedy: 

Vypracování legislativy pro zvládání sucha a nedostatku vody 

Vodního zákona po aktualizaci by měl obsahovat:  

 povinnost a pravidla pro sestavení Plánu pro zvládání sucha 

 definici stupňů ohroţení suchem 

 pravidla pro ustavení komisí pro zvládání sucha a rozsah jejich činnosti 
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 výčet aktivit pro orgány správy a samosprávy při krizových situacích vyvolaných 

suchem 

Vypracování a aktualizace Plánu pro zvládání sucha 

Plány pro zvládání sucha by měly formulovat a specifikovat: 

 přehled evidovaných poţadavků na dodávky vody (povolení odběru, uţivatelé), 

vyhodnocení dostupných zdrojů vody 

 konkrétní typy opatření zaměřené na eliminaci negativních dopadů sucha 

a nedostatku vody 

 strukturu a kompetence komisí zabývajících se nepříznivou/krizovou situací 

vyvolanou výskytem sucha (obdoba povodňových komisí) 

 strukturu, sloţení a kompetence dalších dotčených orgánů zabývajících 

se problematikou sucha v závislosti na jeho závaţnosti 

 způsoby veřejného vyhlášení jednotlivých opatření (obecní a krajská nařízení, 

nařízení vlády aj.) 

 způsoby kontroly plnění zaváděných opatření včetně adekvátních sankčních postihů 

 jednotlivé stupně sucha na základě prahových hodnot indikátorů sucha 

 výčet omezení, nařízení a zákazů v oblasti šetření a odběrů vody pro jednotlivé 

stupně sucha a odběratele 

 stanovení priorit vyuţití dostupných vodních zdrojů 

 postupy při vyhodnocování dopadů sucha včetně určení výše škod 

Po odeznění nepříznivého stavu vyvolané výskytem sucha je nutné plány pro 

zvládání sucha průběţně aktualizovat na základě nově získaných poznatků a zkušeností. 

Další opatření 

 Monitorovací a informativní opatření (informace o aktuálním stavu sucha 

na vodních zdrojích). 

 Organizační a provozní opatření (operativní řízení vodních nádrţí, optimalizace 

a revitalizace stávajících propojení vodárenských soustav). 

 Ekonomická opatření (racionální nastavení ceny odběrů surové vody z podzemních 

zdrojů, zpoplatnění rezervovaných limitů pro odběr vody, cenová politika 
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motivující k šetření s vodou v období sucha, podpora vhodných opatření 

a technologií pro sníţení spotřeby vody). 

 Technická opatření (vodní nádrţe na lokalitách vhodných pro akumulaci 

povrchových vod, malé vodní nádrţe na povodích s napjatou vodní bilancí, 

převody vody z povodí s dostatkem vodních zdrojů, umělá infiltrace vody, 

recirkulace vody v povodí toku, čerpání vody ze zatopených důlních děl 

do povrchových vod, retenční opatření v krajině). 

 Environmentální a jiná opatření (obnova krajinných struktur, změna zemědělského 

a lesnického hospodaření pro zadrţení a obnovu oběhu vody v krajině, obnova 

přirozené morfologie vodních toků,zajištění funkce a kvality vodních ekosystémů 

v období sucha, nadlimitní sníţení hladiny podzemní vody či podkročení 

zůstatkového průtoku, výzkum problematiky spojené se suchem a jeho 

predikcí), (MZe). 
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6. Zhodnocení situace v povodí Ohře 

Pro praktickou část byla vybrána lokalita Ţatecka a Lounska, jelikoţ se jedná 

o jednu z nejsušších oblastí v rámci ČR. Nejprve je uveden stručný popis Ústeckého kraje, 

poloha a geografie, následuje popis klimatických poměrů, včetně průměrné roční teploty 

vzduchu, počtů ledových dnů, průměrné roční úhrny sráţek a výšky sněhové pokrývky. 

Dále následuje popis vodních toků a ploch. Uvedené údaje byly vyňaty převáţně 

z povodňového plánu Ústeckého kraje. 

Poté následuje zúţení oblasti, kdy na základě analýzy údajů z PRVKÚ Ústeckého 

kraje byla vybrána lokalita, která je, co se týče zásobování pitnou vodou 

nejproblematičtější. Jedná se o oblast mezi městy Ţatec a Postoloprty podél říčky 

Chomutovky a řeky Ohře, konkrétně o obce Seménkovice, Seletice, Rvenice, Lišany, 

Hradiště, Levonice, Mradice, Skupice, Strkovice, Stekník a Záluţice (viz obr. 34). 

V uvedených obcích je nízký podíl obyvatel napojených na vodovod. Obyvatelé, kteří 

nejsou napojeni na veřejný vodovod, vyuţívají individuální zásobování vodou ze studní, 

které jsou však v suchých obdobích nedostačující, popř. voda v nich nemá vyhovující 

kvalitu kvůli výskytu některých látek (Fe, Mg, NO3
-
) a při sníţení vydatnosti nevyhovuje 

ani z bakteriologického hlediska. Současně se jedná se o oblast s nejniţším ročním úhrnem 

sráţek v ČR (pod 500 mm) v důsledku sráţkového stínu Krušných a Doupovských hor. 

V oblasti je hojně rozšířené pěstování chmele, který je velmi náročný na vodu.  

V uvedené oblasti je zhodnocena stávající situace zásobování vodou. Je vypočtena 

potřeba vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele nacházející se v dotčené oblasti. Dále 

je uveden popis zdrojů, ze kterých je dotčená oblast zásobována a je zhodnocena jejich 

kapacita. V dalších kapitolách následuje výčet moţných scénářů klimatických změna jejich 

vliv na hydrologickou bilanci v dotčených vodních dílech v budoucnu, následované návrhy 

opatření pro zásobování pitnou vodou. 

V posledních letech byly v těchto lokalitách zpracovány podklady zabývající 

se suchem a jeho vlivem na vodní zdroje, a to: 

 Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Oblasti povodí Ohře a dolního Labe – 

karlovarská a východní část (VÚV+VRV, 2009, 2010) 

 Studie potřeb vody pro povodí vodních toků Blšanka a Liboc (VÚV TGM, 2009) 

 Pšovka – návrh úpravy odtokových poměrů (VÚV TGM, 2006) 
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6.1 Vymezení zájmového území a jeho charakteristika 

Ústecký kraj je vymezen správním územím šestnácti obcí s rozšířenou působností 

(7 bývalých okresů - Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Louny, Most 

a Chomutov). Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho 58 měst. Sídlem kraje 

a zároveň největší obcí v území je Ústí nad Labem s 93 409 obyvateli. Podle počtu 

obyvatel se kraj řadí na páté místo v České republice. Hustota obyvatel je vyšší neţ 

vykazuje celostátní průměr a liší se podle okresů. Nejhustěji je osídlena oblast 

podkrušnohorské hnědouhelné pánve, niţší zalidnění se nachází ve vyšší oblasti Krušných 

hor a v okresech Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská 

sídla (Povodňový plán Ústeckého kraje). 

Počet sídel: 58 měst, ve kterých ţije 79,9 % obyvatel, a dále 296 obcí 

Počet obyvatel: 823 972 (7,7 % obyvatel ČR) 

Průměrná hustota osídlení: 154 obyvatel na km
2
 

 

Obrázek 27: Mapa Ústeckého kraje (ČSÚ) 
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6.1.1 Poloha a geografie 

Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem leţí na severozápadě České republiky. 

Jedná se o území o rozloze celkem cca 5 335 km
2
. Severní hranice kraje je zároveň i státní 

hranicí se Spolkovou republikou Německo, na západě sousedí s Karlovarským krajem 

a malou částí i s krajem Plzeňským, na jihu se Středočeským krajem a na severovýchodě 

sousedí s Libereckým krajem. Z hlediska vodohospodářského se jedná o povodí řek Labe 

(Dolní Labe) a Ohře (dolní část povodí), které jsou hlavními recipienty na území 

Ústeckého kraje. 

Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný. Podél hranic 

s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Luţickými 

horami. Krušné hory jsou velmi starým pohořím, jsou tvořeny převáţně hlubinnými 

vyvřelinami nebo prvohorními krystalickými břidlicemi. Na jihovýchodě kraje 

se rozprostírají roviny, které pocházejí z druhohor, tzv. Česká křídová tabule, ze kterých 

vystupuje historicky nejznámější hora Říp a České středohoří se svým nejvyšším vrcholem 

Milešovkou. Nejvýše poloţené místo na území kraje leţí na úbočí nejvyšší hory Krušných 

hor, Klínovce (1 244 m n. m.), jehoţ vrchol se nachází jiţ na území kraje Karlovarského. 

Nejníţe poloţeným bodem kraje je hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), 

coţ je zároveň nejníţe poloţené místo v ČR.  

 6.1.2 Klimatické poměry 

Podnebí v dotčené oblasti určuje převládající západní proudění a intenzivní 

cyklonální činnost vyvolávající nestálost počasí. Rozhodující vliv na vytváření klimatu 

má členitý reliéf a antropogenní činnost. S rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota 

o cca 0,6 °C na kaţdých 100 m, a vzrůstá mnoţství sráţek (Povodňový plán Ústeckého kraje). 

Podle Quittovy klimatické klasifikace lze rozdělit území do tří základních oblastí: 

 chladná oblast CH (hřebeny Krušných hor, Milešovka) je charakteristická velmi 

krátkým aţ krátkým, mírně chladným, vlhkým aţ velmi vlhkým létem a dlouhým 

přechodným obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem, dlouhou 

aţ velmi dlouhou zimou a dlouhým aţ velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrné roční teploty se pohybují do 6 °C, sráţky 650 aţ 1000 mm. 



Ing. Bc. Veronika Ţiţková: Zabezpečení dodávky pitné vody v suchých obdobích 

2015  65 

 

 mírně teplá oblast MT (svahy Krušných hor, Doupovských hor i většiny Českého 

středohoří). Oblast je typická normálně dlouhým aţ mírně teplým a mírně suchým 

létem. Normálně dlouhá zima je mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Přechodná období (mírně teplé jaro a podzim) jsou krátká. Průměrné 

roční teploty jsou 6 °C aţ 8 °C, sráţky 550 mm (v některých oblastech díky 

sráţkovému stínu méně neţ 450 mm) aţ 700 mm. 

 teplá oblast T (v údolí Labe, Mostecké pánvi a v nejniţších částech Českého 

středohoří). Charakterizuje ji teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období 

s teplým aţ mírně teplým jarem a podzimem a krátkou mírně teplou a suchou 

aţ mírně suchou zimou. Průměrné roční teploty se proto pohybují mezi 8 aţ 9 °C 

a sráţky 450 aţ 550 mm (Quitt, 1971). 

 

 

Obrázek 28: Klimatické oblasti Ústeckého kraje (Quitt, 1971) 

 

Průměrná roční teplota vzduchu v Ústeckém kraji se tedy pohybuje od 6 °C 

po 9 °C. Teplotně nadnormální je povodí středního a dolního toku Ohře a údolí Labe od 

hranic se Středočeským krajem po okraj Českého středohoří s průměrnými teplotami okolo 

9 °C. Teplotně podnormální jsou vrcholové části Krušných hor, Českého středohoří 

a Luţických hor s průměrnými teplotami pohybujícími se pod 6,0 °C.  
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Počet ledových dnů stoupá z 28,7 za rok (stanice Lenešice u Loun) po 78,1 

(Milešovka), počet mrazových dnů z 97,0 (Roudnice nad Labem) po 148,1 (z časové řady 

let 1926 – 1950). V současnosti počet výskytu ledových dnů klesá. 

Sněhová pokrývka leţí v niţších polohách průměrně 25 – 50 dní v roce, na horách 

více neţ 85 dní (na hřebenech Krušných hor aţ 120 dní). Na horách se první sníh objevuje 

jiţ v polovině listopadu a v nejvyšších polohách se drţí místy aţ do začátku května. 

Období tání sněhové pokrývky je nepravidelné, vyšší průtoky z tání mohou vzniknout 

prakticky kdykoliv od prosince do dubna. Současný trend, ale poukazuje na posun doby 

tání do časnějších měsíců. 

Průměrná roční výška srážek se pohybuje cca od 450 do 1000 mm ročně. 

Sráţkově podnormální jsou území ve sráţkovém stínu v povodí střední a Dolní Ohře 

a Labe od Štětí po ústí Ohře (pod 500 mm). Sráţkově nadnormální jsou vrcholové části 

Krušných hor, Luţických hor, východní okraj Děčínské vrchoviny a Šluknovská 

pahorkatina (nad 800 mm).  

Historická měření poukazují na hodnoty sráţek: 441 mm (v Ţatci v letech 1901 - 

1950) resp. 455,9 mm (Doksany v letech 1961 - 1990) po hodnoty 964 mm (Cínovec) 

aţ 984 mm (Petrovice - Český Jiřetín v letech 1901 - 1950), resp. 930 mm (Chřibská - 

Horní Chřibská v letech 1901 - 1960), (Povodňový plán Ústeckého kraje). 

Historicky maximální denní sráţkové úhrny v období 1901 – 1950 byly 

zaznamenány v: Hora sv. Šebestiána 116,0 mm dne 11.7.1937, Mikulov - Nové Město 

(okres Teplice) 109,0 mm dne 27.6.1919, Nová Ves - Sedlo (okres Ústí n.L.) 93,5 mm dne 

11.8.1925, Mníšek (okres Most) 88,5 mm dne 3.1.1932, Roudnice nad Labem 85,7 mm 

dne 5.6.1926, Klínovec 83,4 mm dne 24.6.1912, Březiny - Libverda (okres Děčín) 79,6 

mm dne 27.6.1919, Duchcov 73,6 mm dne 4.6.1915, Postoloprty 64,7 mm dne 15.6.1910, 

Ţatec 63,8 mm dne 4.7.1918 a Ústí nad Labem 55,0 mm dne 22.5.1912(Povodňový plán 

Ústeckého kraje). 

V oblasti se také nachází místo s nejniţším průměrným ročním mnoţstvím sráţek 

v rámci ČR, jde o obec Libědice (viz obr. 29), která se nachází nedaleko přehrady 

Nechranice, 11 km západně od Ţatce a roční úhrn sráţek zde dosahuje pouze 410 mm. 
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Obrázek 29: Obec s nejnižším úhrnem srážek v ČR (Mapy.cz) 

 

 

Obrázek 30: Obec s nejnižším úhrnem srážek v ČR - Libědice (foto autor) 
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6.1.3 Vodní toky a nádrže 

Z hlediska regionalizace povrchových vod lze území rozdělit do tří oblastí (Vlček 

a kol., 1984):  

1. Krušné hory – vrcholové části v okolí Klínovce, nad Chomutovem a Teplicemi 

jsou velmi vodné se specifickým odtokem 15 – 25 l/s na km
2
, s malou retenční 

schopností a vysokým koeficientem odtoku (0,46 – 0,6). Ostatní jiţní svahy 

Krušných hor jsou dosti (6 – 10 l/s na km
2
) aţ středně (10 – 15 l/s na km

2
) vodnými 

oblastmi. 

2. Pánev je málo vodná (3 – 6 l/s na km
2
) s malou aţ velmi malou retenční 

schopností, se silně aţ velmi silně rozkolísaným odtokem a nízkým (0,11 – 0,2) 

aţ středním (0,2 – 0,3) koeficientem odtoku. Hydrografická síť je zde silně 

poznamenána antropogenní činností.  

3. České středohoří je málo vodné (3 – 6 l/s na km
2
), s velmi malou nebo místy 

dobrou retenční schopností (v závislosti na geologické stavbě), silně aţ středně 

rozkolísaným (na západě) nebo málo rozkolísaným (na východě) odtokem. 

Koeficient odtoku je středně vysoký (0,31 – 0,45) aţ vysoký (0,45 – 0,6).  

 

Hlavními recipienty Ústeckého kraje jsou řeky Labe a Ohře. Zatímco Labe 

zasahuje na území Ústeckého kraje dolní částí svého povodí, povodí Ohře zasahuje celý 

Ústecký kraj. Ohře pramení v Bavorsku pod horou Schneeberg (Smrčiny) a vlévá se do 

Labe v Litoměřicích. Celková délka toku v Ústeckém kraji je 140 km, z celkových 256 km 

na území ČR. Ohře před městem Loket zajišťuje technologickou vodu pro průmyslový 

areál Vřesová (Sokolovská uhelná). Dále je vodou z Ohře napouštěn bývalý důl - jezero 

Medard před Sokolovem. Podkrušnohorský přivaděč odebírá vodu z Ohře za městem 

Klašterec nad Ohří a zásobuje tak průmysl, např. elektrárnu Počerady, elektrárny Prunéřov 

a elektrárny Tušimice. Vyuţívá se zde jako technologická voda pro chlazení. 

Podkrušnohorský přivaděč se následně vlévá ve městě Jirkov do Bíliny. Z Ohře 

je povoleno několik dalších odběrů povrchových vod, z větších průmyslových podniků 

to jsou, Elektroporcelán, a.s., Louny a Drinks Union, a.s., Ústí nad Labem. 

Ohře se vyznačuje vysokou rozkolísaností průtoků, jeho rychlými změnami 

a velkým transportem plavenin. Zimní reţim toku je často ovlivňován nepříznivými 
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ledovými jevy. Dolní tok Ohře – od Ţatce přes Louny aţ po Litoměřice – je často 

postihován povodněmi, jsou zde úseky, kdy jejich kapacita nestačí provést ani jednoletou 

povodeň. Jedná se však o původní zachovalé a ekologicky cenné luţní lesy a břehové 

porosty. 

Třetím největším tokem v území je řeka Bílina, která je levostranným přítokem 

Labe. Protéká nejprůmyslovější oblastí ČR a je v převáţné délce toku regulována. Dalším 

významným tokem je Ploučnice, která odvodňuje převáţnou část východního území 

povodí Ohře. Tato řeka přitéká ze sousedního Libereckého kraje a krajem Ústeckým 

protéká v posledních devatenácti kilometrech. Dalšími přítoky Ohře jsou menší vodní toky 

Plesná, Odrava, Libava, Rolava, Teplá, Bystřice, Prunéřovský potok, Hutná, Blšanka, 

Hasina, Chomutovka, Smolnický potok, Rosovka, Čepel a další drobné vodní toky. 

 

Obrázek 31: Vodní dílo Nechranice (foto autor) 

Největší vodní plochou je Nechranická nádrţ (287,6 mil. m
3
), vybudovaná na řece 

Ohři v západní části kraje. Pod Nechranickou přehradou je čerpací stanice, která odebírá 

vodu pro průmyslový vodovod Nechranice, ze kterého je zásobován technologickou vodou 

průmysl na Chomutovsku a Mostecku. Prostřednictvím průmyslového vodovodu 

Nechranice, byly napouštěny bývalé hnědouhelné doly, dnes jezero Most a Benedikt. 

Hlavními nádrţemi akumulující vodu pro pitné účely jsou Přísečnice, Fláje 

a mnoho menších jako Chřibská, Janov, Jezeří, Jirkov, Kamenička, Křímov. 
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V Karlovarském kraji spadající pod povodí Ohře jsou to nádrţe Stanovice, Horka, 

Podhora, Myslivny, (Povodí Ohře). Vodní dílo Ţlutice dodávající pitnou vodu 

do Karlovarského a Ústeckého kraje se nachází v Karlovarském kraji, ale řeka Střela, 

na které leţí, jiţ spadá pod povodí Berounky, resp. Vltavy.  

 

Obrázek 32: Mapa povodí Ohře a Dolního Labe (Povodí Ohře) 

 

Zařízení slouţící k zajištění dodávek vody a čistění odpadních vod vlastní 

Severočeská vodárenská společnost, a. s. Jde celkem o 8 222 km vodovodů a 1 097 km 

vodovodních přípojek, 3 296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren 

odpadních vod, 1 057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic 

odpadních vod (SVS). 

Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem 

v Čechách, její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. 

Jde o území o celkové rozloze 7 400 km
2
 (cca 12 % plochy státu), kde ţije cca 1,26 

milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu 

na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod. Provozování vodohospodářského 

majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou 

svěřeno provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s.  
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6.2 Analýza vybraného území -  Ţatecko, Lounsko 

Oblast Ţatecka a Lounska - Ţatecká pánev - je ohraničena Doupovskými horami 

na západě, na jihu Rakovnickou pahorkatinou a směrem severním přechází v Mosteckou 

pánev. Z geomorfologického hlediska patří tato oblast ke Krušnohorské soustavě. 

Oblast leţí v mírném klimatickém pásu, avšak přírodní podmínky ovlivňují 

Krušné a Doupovské hory. Jejich svahy zabraňují západnímu proudění vzduchu a vytvářejí 

v celé oblasti sráţkový stín a patří tak k mezi nejsušším oblastem České republiky (roční 

úhrn sráţek cca 400-500 mm). Leţí cca 70 km na severozápad od Prahy, patří spíš mezi 

zemědělské okresy. Suché a teplé podnebí s mírně kyselou půdou (tzv. permská červená 

půda Ţatecka) má největší podíl na rozšíření pěstování chmele. V uvedené oblasti 

se pěstuje tzv. Ţatecký chmel označovaný jako „Ţatecký poloraný červeňák". Chmel 

je sice teplomilná rostlina, která však potřebuje ke svému růstu slabě kolísající hladinu 

podzemních vod, nejlépe kolem řek a toků. Krajina na Ţatecku je velmi odlesněná, 

nadprůměrně vyuţívaná se zřetelným narušením přírodních struktur. 

Území je odvodňováno vodním tokem Ohře. Ohře protéká celým správním 

územím ve směru západ – východ. Na tomto vodním toku bylo vybudováno 6 jezů, 

v Postoloprtech – místní části Mradice a Březno, v Lounech, v obci Vršovice, v obci Peruc 

– místní části Pátek a v obci Koštice. Všechny jezy mají malé vodní elektrárny. 

 

Obrázek 33: Nízký průtok Ohře v důsledku sucha u jezu v Březně – červenec 2015 (foto autor) 
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Správu vodních toků vykonává v územním správním obvodu Povodí Ohře, s. p., 

se sídlem v Chomutově, se závody Karlovy Vary, Chomutov a Terezín, dále pak Lesy 

České republiky, s.p., a zcela výjimečně obce a fyzické osoby. 

Analyzovaná oblast 

Na základě analýzy údajů z Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 

byla vybrána lokalita, kde je zásobování pitnou vodou problematické. Jedná se o oblast 

mezi městy Ţatec a Postoloprty podél říčky Chomutovky a řeky Ohře, konkrétně o obce 

Seménkovice, Seletice, Rvenice, Lišany, Hradiště, Levonice, Mradice, Skupice, Strkovice, 

Stekník a Záluţice (viz obr. 34). Nadmořská výška těchto obcí je v rozmezí 200-

230 m. n. m. Jedná se převáţně o rovinatý terén s minimem lesů a velkým mnoţstvím 

chmelnic. 

Velkým problémem v této oblasti je nízký podíl obyvatel napojených na vodovod 

(59 - 91 % obyvatel), kromě obcí Seménkovice, Levonice, Skupice a Strkovice, které jsou 

napojeny z 96 - 100%. Obyvatelé z obcí s nízkým podílem napojení objektů na vodovod 

vyuţívají studní, kde ale kvalita vody nesplňuje poţadavky vyhlášky č. 252/2004. sb., 

zejména v ukazatelích stanovujících limit pro obsah Fe, Mg, NO3
-
, těţkých kovů 

a bakteriologického znečištění a také vydatnost v suchých obdobích je nedostatečná. 

Obce mají ve svých katastrech i rekreační nemovitosti, nároky na potřebu vody 

tak v letních měsících značně stoupají. V obcích se do budoucna počítá s mírným nárůstem 

obyvatelstva, a proto budou nároky na dodávky pitné vody ještě vyšší. Očekávaný nárůst 

počtu trvale bydlících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreace) 

je na základě analýzy z PRVKÚK, v Ústeckém kraji předpokládán 4%. 
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Obrázek 34: Mapa vybraných obcí (Mapy.cz) 
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6.2.1 Současná situace zásobování pitnou vodou 

Město Postoloprty a okolní obce jsou zásobeny integrovaným skupinovým 

vodovodem, který je podskupinou oblastního vodovodu Severní Čechy. Přivaděč z Mostu 

DN 500 (kapacity 200 l/s) přivádí vodu do vodovodního systému města Postoloprt. Jeho 

řídící vodojem se nachází na Březeneckém vrchu nad městem. Místní části Seménkovice, 

Rvenice a Vrbka jsou zásobeny zásobním řadem napojeným z VDJ Břvany. Přívodní řady 

jsou vedeny převáţně severně mimo správní území města.  

 

Obrázek 35: Město Postoloprty (foto autor) 

 

Dříve pouţívané místní podzemní zdroje vody byly trvale odstaveny a nebudou 

jiţ vyuţívány. Odstaven byl také vodojem na rozhraní obcí Seletice a Seménkovice, 

který je jiţ nefunkční a momentálně je nabízen SVS a.s. k prodeji. V územním plánu 

vodního hospodářství je však stále zaznačen (viz obr. 38). 
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Obrázek 36: Odstavený vodojem na rozhraní obcí Seménkovice a Seletice (foto autor) 

 

Na vodovodní systém města Postoloprty jsou napojeny vodovodní systémy obcí 

Seménkovice, Rvenice, Vrbka, Hradiště, Strkovice, Levonice, Mradice, Skupice, Malnice, 

Březno a Stekník. Vodovodní systém obce Záluţice je napojen na vodovodní systém města 

Ţatec. Pro zásobování řešených lokalit pitnou vodou jsou stávající vodovodní řady 

dostatečně kapacitní. Pro všechny lokality je zdrojem pitné vody stávající veřejný 

vodovodní systém. Všechny řešené lokality bude moţno zásobit pitnou vodou napojením 

na stávající nebo nově navrţené vodovody (Územní plán města Postoloprty). 

Vodovody  

Zásobování oblasti pitnou vodou je realizováno ze tří skupinových vodovodů. 

Obce Postoloprty, Seménkovice, Seletice, Rvenice, Hradiště, Levonice, Mradice, Skupice 

a Strkovice zásobuje pitnou vodou skupinový vodovod Louny OP-SK-LN.039. Obec 

Stekník je napojena na vodovod z Hradiště od podzimu 2014. V současné době probíhá 
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připojování na tento vodovod, neboť si všichni obyvatele zaţádali o připojení. Ve výpočtu 

potřeby pitné vody je s nimi počítáno. 

Obec Lišany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice 

OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.11 z rozvodné sítě obce Staňkovice. 

Obec Záluţice je zásobována ze skupinového vodovodu Ţatec OK-SK-

LN.026. (PRVKÚK) 

Vodojemy 

Vodojemy jsou napojeny na skupinové vodovody a jsou umístěny v blízkosti 

řešených obcí, vyjma vodojemu Čeradice, který je umístěn jihozápadně od města Ţatec. 

 

Tabulka 5: Vodojemy zásobující uvedené obce 

 

 

Obce Hradiště, Levonice, Mradice, Skupice, Strkovice jsou zásobovány pitnou 

vodou z VDJ Postoloprty – 2 x 400 m
3
 (229,00 / 233,30 m n. m.).  

Obce Seménkovice, Seletice a Rvenice jsou zásobovány VDJ Břvany – 1 x 400 

m
3
 (270,00 / 275,00 m n. m.). Obec Lišany byla zásobována z VDJ 1 x 50 m

3
 (212,00 / 

214,83 m n. m.), který je v současné době mimo provoz.  

Obec Záluţice je zásobována z VDJ Čeradice velký - 1 x 4000 m
3
 (328,00 / 

333,50 m n. m.), VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m
3
 (328,00 / 333,50 m n. m.), a VDJ 

Čeradice malý - 1 x 250 m
3
 (327,50 / 333,00 m n. m.), (PRVKÚK). 
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Všechny uvedené obce (vyjma obce Záluţice) jsou zásobovány vodou z vodojemů 

napojených na vodárenskou soustavu Přísečnice, kde zdrojem surové vody je vodárenská 

nádrţ Přísečnice (pitná voda je upravována v ÚV Hradiště). Obec Záluţice je zásobována 

z vodárenské soustavy Karlovy Vary, kde zdrojem surové vody je vodárenská nádrţ 

Ţlutice (pitná voda je upravována v ÚV Ţlutice). 

VDJ Postoloprty mimo jiné zásobuje část města a sedm přilehlých obcí, VDJ 

Břvany a Lišany jsou vodojemy místního charakteru a zásobují zejména přilehlé obce, 

kdeţto VDJ Čeradice zásobuje kromě obce Záluţice také značnou část města Ţatec a další 

obce. Celkový počet obyvatel zásobovaných z VDJ Postoloprty činí cca 4 000. VDJ 

Břvany zásobuje pitnou vodou cca 1 000 obyvatel. VDJ Lišany je v současnosti mimo 

provoz, pokud by však byl zprovozněn, vystačil by svou kapacitou jen pro obec Lišany. 

Vodojemy VDJ Čeradice střední – s kapacitou 2 x 1 500 m
3
,VDJ Čeradice velký - 

1 x 4 000 m
3
 a VDJ Čeradice malý - 1 x 250 m

3
 jsou zdrojem vody pro horní tlakové 

pásmo (HTP). Ţatec je rozdělen do tří tlakových pásem a je zásobován třemi vodojemy. 

Z vodojemů HTP je zásobována jiţní část města a okolní obce Bezděkov, Čeradice, 

Radíčeves, Milčeves, Milošice, Trnovany, Rybňany a Záluţice. Celkový počet obyvatel 

zásobovaných z těchto vodojemů je okolo 13 000. 

 

 

Obrázek 37: Soustava vodojemů Čeradice (foto autor) 
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Zdrojem vody pro střední tlakové pásmo (STP) je VDJ Ţatec STP – 4 x 750 m
3
 

(283,00 / 287,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč nebo je dotován z HTP 

Ţatec. Z VDJ Ţatec STP je zásobován střed města a obec Libočany. 

Zdrojem vody pro dolní tlakové pásmo (DTP) je VDJ Ţatec Ořešák – 2 x 2 000 

m
3
 (260,00 / 265,00 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Ţatec STP z ÚV Holedeč 

nebo je dotován z HTP Ţatec. Z VDJ Ţatec STP jsou zásobovány okrajové části města 

a obec Ţiţelice.  

Skupinový vodovod Ţatec je tedy napájen ze dvou vnějších zdrojů (úpravna vody 

Hradiště, úpravna vody Ţlutice) a třetí zdroj je uvnitř skupinového vodovodu Ţatec 

(úpravna vody Holedeč). 

Na vodovodní síť je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, 1 % trvale bydlících 

obyvatel je zásobováno individuálně. Nepředpokládá se tudíţ, ţe by nároky na tyto VDJ 

nějak výrazně rostly. 

Na následujících mapách je zobrazena vodovodní síť města Postoloprty, Ţatec 

a přilehlých obcí. 
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Obrázek 38: Vodovodní síť města Postoloprty a okolních obcí (Ústecký kraj-vodní hospodářství) 
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Obrázek 39: Vodovodní síť města Žatec a okolních obcí (Ústecký kraj-vodní hospodářství)
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6.2.2 Výpočet potřeby pitné vody 

Výpočet potřeby pitné vody pro uvedené obce byl proveden dle směrných čísel 

roční spotřeby vody uvedené ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Maximální denní 

potřeba byla vypočtena jako součin průměrné denní potřeby vody a součinitele denní 

nerovnoměrnosti, kdy tento koeficient činí v případě obcí do 500 obyvatel 1,5. 

V uvedených obcích se nachází rodinné domy, bytové domy, firmy a další 

subjekty (seznam uveden dále). V obcích se nenachází téměř ţádné objekty občanské 

vybavenosti (zdravotní střediska, školy, obchody, restaurace), vyjma obce Lišany, 

kde je jeden hostinec a jeden obchod se smíšeným zboţím, který je však v současné době 

jiţ mimo provoz. V uvedené oblasti je také nádraţní stanice Lišany u Ţatce, která je však 

neobsazená a o znovu obsazení se neuvaţuje. 

 

Obrázek 40: Obec Lišany (foto autor) 
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Potřeba vody v rodinných a bytových domech 

V uvedených obcích se převáţně nachází zástavba rodinných domů, kdy potřeba 

pitné vody byla vypočtena jako součin počtu obyvatel a 36 m
3
, coţ je směrné číslo roční 

potřeby vody pro rodinné domy s tekoucí teplou vodou. V dalším sloupci je uvedena 

průměrná denní potřeba vody. Počty obyvatel byly vyňaty ze statistik jednotlivých obcí. 

 

Tabulka 6: Potřeby pitné vody obyvatel v rodinných domech napojených na vodovod v současnosti 

 

V obci Lišany jsou ještě tři třípatrové bytové domy po dvou vchodech, tzn. 

celkem 36 bytů. Při výpočtu bylo počítáno s obsazením bytů po dvou obyvatelích. Roční 

směrná potřeba vody v bytových domech na jednoho obyvatele s tekoucí teplou vodou činí 

35 m
3
. 

 

Tabulka 7: Potřeby pitné vody obyvatel v bytových domech napojených na vodovod v současnosti 

 

Celková roční potřeba vody v rodinných a bytových domech činí v současnosti 

23 184 m
3
, průměrná denní potřeba pitné vody činí 64 m

3
. Maximální denní potřeba činí 

96m
3
. 

 

 

Obec Počet napojených obyvatel Potřeba vody m
3
/rok Potřeba voda ø m

3
/den

Seménkovice 22 792 2

Seletice 32 1152 3

Rvenice 88 3168 9

Lišany 46 1656 5

Hradiště 29 1044 3

Levonice 37 1332 4

Mradice 51 1836 5

Skupice 125 4500 12

Strkovice 86 3096 8

Stekník 25 900 2

Záluţice 33 1188 3

Celkem 574 20664 57

Obec Počet napojených obyvatel Potřeba vody m
3
/rok Potřeba voda ø m

3
/den

Lišany 72 2520 7
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V následující tabulce je pro jednoduchost uvedena potřeba pitné vody v případě 

napojení všech obyvatel v uvedených obcích na vodovod. Všechny bytové domy 

v Lišanech jsou jiţ současnosti napojeny na vodovod, proto bylo při výpočtu jiţ uvaţováno 

pouze s napojením zbývajících obyvatel v rodinných domech. 

 

Tabulka 8: Potřeby pitné vody obyvatel v rodinných a bytových domech při napojení na vodovod 100 % 

obyvatel 

 

V případě, ţe by došlo k napojení všech obyvatel v rodinných a bytových 

domech, celková roční potřeba vody by činila 27 504 m
3
, průměrná denní potřeba vody 

by pak byla 75 m
3
. Maximální denní potřeba by činila 113 m

3
. 

Roční potřeba vody by tak vzrostla o 4 320 m
3
, a průměrná denní potřeba vody 

by vzrostla o 11 m
3
. 

Potřeba vody v rekreačních nemovitostech 

V tabulce č. 9 je uvedena potřeba pitné vody rekreanty v rekreačních 

nemovitostech. Rekreační nemovitosti v uvedených lokalitách jsou převáţně sezónních 

charakteru. Ve výpočtu je proto uvaţováno vyuţití rekreačních nemovitosti v období 

květen aţ září (tzn. 5 měsíců – 152 dní). V prvních sloupcích je uveden přepočet potřeby 

pitné vody v případě vyuţívání rekreačních nemovitostí celý rok. Potřeba pitné vody byla 

vypočtena jako součin počtu rekreantů a 16 m
3
 (resp. 6,66 – při 5 měsících), coţ je směrné 

číslo roční potřeby vody pro rekreační chaty. Největší podíl rekreačních nemovitostí 

je v obci Mradice, v osadě Oharka, kde však chaty nejsou samostatně napojeny 

Obec Celkový počet obyvatel Potřeba vody m
3
/rok Potřeba voda ø m

3
/den

Seménkovice 22 792 2

Seletice 54 1944 5

Rvenice 103 3708 10

Lišany - rodinné domy 76 2736 7

Lišany - bytové domy 72 2520 7

Hradiště 41 1476 4

Levonice 37 1332 4

Mradice 56 2016 6

Skupice 125 4500 12

Strkovice 90 3240 9

Stekník 25 900 2

Záluţice 65 2340 6

Celkem 766 27504 75
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na vodovod. Situace je řešena pomocí centrálního odběrného místa, které je napojeno 

na vodovod, a ze kterého si rekreanti odebírají pitnou vodu dle potřeby. Na zavlaţování 

zahrad a další vedlejší úkony pouţívají uţitkový vodovod napájený z Ohře, ze kterého 

je voda vedena přípojkami aţ do chat. Stejně je řešena i situace u rekreačních nemovitostí 

v Levonicích a Strkovicích. 

 

Obrázek 41: Odběrné místo pitné vody pro rekreační osadu Oharka v obci Mradice (foto autor) 

 

Tabulka 9: Potřeby pitné vody rekreantů v uvedených obcích 

 

Obec
Počet 

rekreantů

Potřeba 

vody m
3
/rok

Potřeba 

voda ø 

m
3
/den

Potřeba vody 

m
3
/květen-

září

Potřeba vody 

ø m
3
/den 

(květen-září)

Seménkovice 20 320 0,9 133 0,9

Seletice 40 640 1,8 266 1,8

Rvenice 25 400 1,1 167 1,1

Lišany 14 224 0,6 93 0,6

Hradiště 40 640 1,8 266 1,8

Levonice 80 1280 3,5 533 3,5

Mradice 240 3840 10,5 1598 10,5

Skupice 40 640 1,8 266 1,8

Strkovice 100 1600 4,4 666 4,4

Stekník 8 128 0,4 53 0,4

Záluţice 6 96 0,3 40 0,3

Celkem 613 9808 27 4083 27



Ing. Bc. Veronika Ţiţková: Zabezpečení dodávky pitné vody v suchých obdobích 

2015  85 

 

Celková roční potřeba vody vzhledem k tomu, ţe se jedná o chaty se sezónním 

provozem, tj. cca květen-září tak činí 4 083 m
3
. Pokud by byly chaty vyuţívány celoročně, 

odpovídala by spotřeba 9 808 m
3
. Denní potřeba vody v rekreačních nemovitostech činí 

po zaokrouhlení v průměru 27m
3
. Maximální denní potřeba činí 41 m

3
.  

Potřeba vody pro bazény 

Na mnoţství odebrané pitné vody má také značný podíl bazénů nacházející 

se v řešené oblasti. Dle statistik je ČR povaţována za bazénovou velmoc, kdy statistiky 

uvádějí cca 2000 bazénů na 100 000 obyvatel. Coţ by při celkovém počtu obyvatel včetně 

rekreantů v uváděných obcích, kterých je 1 389, činilo zaokrouhleně 28 bazénů. 

Ve skutečnosti je však v katastrech řešených obcí bazénů cca 129. Nejčastější se zde 

vyskytují bazény kruhové nadzemní s průměrem 3,66 m a výškou 0,91 m, přičemţ obvykle 

vody sahá cca 15 cm pod okraj. Objem takového bazénu činí cca 8 m
3
 a jedná se o bazény, 

které se před sezónou ve většině případů napouštějí. Při výpočtu objemu vody je tedy brán 

jako reprezentativní zástupce.  

 

Tabulka 10: Počet a celkový objem bazénů v uvedených obcích 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe v obcích je nadmíra bazénů, které se svým objemem 

(cca 1 032 m
3
) značně podílí na odběrech pitné vody. Jsou sice obvykle napouštěny 

Obec Počet bazénů
Celkový objem 

bazénů (m
3
)

Seménkovice 6 48

Seletice 5 40

Rvenice 16 128

Lišany 20 160

Hradiště 5 40

Levonice 4 32

Mradice 21 168

Skupice 27 216

Strkovice 19 152

Stekník 2 16

Záluţice 4 32

Celkem 129 1032
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jednorázově, max. se dopouštějí, ale jsou zpravidla napouštěny v letních měsících, 

kdy dochází k poklesu sráţek a mnoho obyvatel souběţně kropí své zahrady a můţe tak 

docházet k výkyvům dodávek vody, popř. poklesu tlaku ve vodovodním potrubí. 

Vzhledem k tomu, ţe bazény jsou napouštěny od června do července (v srpnu 

je předpoklad, ţe se budou jen dopouštět - při výpočtu zanedbáno) je při výpočtu průměrné 

denní potřeby brán v úvahu počet dnů z těchto dvou měsíců, tj. 61 dnů. Průměrná denní 

potřeba vody pro napouštění bazénů tak činí po zaokrouhlení 17 m
3
. Maximální denní 

potřeba činí 26 m
3
. 

Budoucí vývoj potřeby vody 

Do budoucna se počítá s mírným nárůstem obyvatel a rekreantů. V Ústeckém 

kraji je očekáván (na základě analýzy z PRVKÚK) nárůst počtu trvale bydlících obyvatel 

a obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreace) o 4 %. V tabulkách č. 11 a 12 jsou tedy 

uvedeny potřeby vody při očekávaném nárůstu počtu trvale bydlících obyvatel a rekreantů. 

 

Tabulka 11: Potřeby pitné vody obyvatel v rodinných a bytových domech při napojení na vodovod 100 % 

obyvatel při očekávaném nárůstu 4 % 

 

V případě, ţe by došlo k nárůstu obyvatel v rodinných a bytových domech, 

celková roční potřeba vody by činila 28 617 m
3
, průměrná denní potřeba vody by pak 

vzrostla na 78 m
3
. Maximální denní potřeba by pak činila 117 m

3
. 

 

Obec Celkový počet obyvatel Potřeba vody m
3
/rok Potřeba voda ø m

3
/den

Seménkovice 23 828 2

Seletice 56 2016 6

Rvenice 107 3852 11

Lišany - rodinné domy 79 2844 8

Lišany - bytové domy 75 2625 7

Hradiště 43 1548 4

Levonice 39 1404 4

Mradice 58 2088 6

Skupice 129 4644 13

Strkovice 94 3384 9

Stekník 26 936 3

Záluţice 68 2448 7

Celkem 797 28617 78
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Tabulka 12: Potřeby pitné vody rekreantů v uvedených obcích při očekávaném nárůstu 4 % 

 

Celková roční potřeba vody u rekreačních nemovitostí by byla 4 249 m
3
, 

a průměrná denní potřeba vody by tak vzrostla na 28 m
3
. Maximální denní potřeba by pak 

činila 42 m
3
. 

Potřeba vody pro ostatní odběratele 

V následujících tabulkách je uveden seznam ostatních odběratelů nacházejících 

se v dotčené oblasti,  jedná převáţně o firmy. Jelikoţ se však všichni uvedení odběratelé 

nepodílí na odběrech pitné vody z vodovodu, a např. pouţívají uţitkovou vodu, je následně 

uvedena tabulka, která obsahuje odběratele odebírající vodu ke svému provozu včetně 

počtu zaměstnanců a  chovaných zvířat. V obci Hradiště nejsou ţádné firmy, v obci 

Strkovice je pouze zámek. 

 

 

 

 

 

 

Obec
Počet 

rekreantů

Potřeba 

vody m
3
/rok

Potřeba 

voda ø 

m
3
/den

Potřeba vody 

m
3
/květen-

září

Potřeba vody 

ø m
3
/den 

(květen-září)

Seménkovice 21 336 1 140 1

Seletice 42 672 2 280 2

Rvenice 26 416 1 173 1

Lišany 14 224 1 93 1

Hradiště 42 672 2 280 2

Levonice 83 1328 4 553 4

Mradice 250 4000 11 1665 11

Skupice 42 672 2 280 2

Strkovice 104 1664 5 693 5

Stekník 8 128 0 53 0

Záluţice 6 96 0 40 0

Celkem 638 10208 28 4249 28
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Tabulka 13: Ostatní odběratelé se sídlem v uvedených obcích 

 

 

Největší firmou je Animo Ţatec a.s., závod Lišany, coţ je firma zabývající 

se chovem prasat s následným zpracováním vepřového masa. Tato firma však není 

napojena na veřejný vodovod, ale čerpá vodu z Ohře. Ve svém areálu má vlastní úpravnu 

vody a na kopci nad závodem má svůj vodojem na uţitkovou vodu. 

Obec Ostatní odběratelé (včetně IČO) Adresa Pracovní zaměření
Voda v 

objektu

Seletice

"AXIA", v.o.s. (47286563) Seletice 3 Výroba, prodej práškových směsí Ano

Rvenice

Farma Rvenice s.r.o. (25407333) Rvenice 7 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost Ano

ABRANOVA s.r.o. (48289507) Rvenice 73 Provozovna-výroba brusných materiálů Ano

JAMA-BILL s.r.o. (01789023) Rvenice 34 Sídlo firmy-účetní poradenství Ano

Šipkový Klub Postoloprty (26568195) Rvenice 66 Spolek Ano

FbK Prty (26987350) Rvenice 55 Florbalový klub Ano

EUROVIA Kamenolomy, a. s. (27096670) Rvenice Těţba štěrkopísku Ne

Lišany

Obec Lišany (00556343) Lišany 34 Úřad Ano

ANIMO Ţatec, a.s. (00044628) Lišany 33 Ţivočišná výroba-chov prasat Uţitková

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŢSTVO LIŠANY (00121622) Lišany 10 Zemědělství Uţitková

eRZET STEEL s.r.o. (27336328) Lišany 17 Sídlo firmy-výroba a prodej hutního materiálu Ano

Honební společenstvo Lišany (47791047) Lišany 21 Spolek Ano

ZEMAS-CZ (24284661) Lišany 22 Zásilkový obchod Ano

Hostinec Lišany 9 Restaurační činnost Ano

Hradiště

Levonice

Stáj HONVER Levonice, o. s. (22765212) Levonice 19 Chov koní Ano

Mradice

DŘEVOTON, spol. s r.o., v likvidaci (61536695) Mradice 42 Zpracování dřeva Ano

VPH sluţby s. r. o. (28668634) Mradice 41 Půjčovna nákladních aut Ano

OSADA OHARKA (70804427) Mradice 62 Spolek Ano

Skupice

W.B.C., s.r.o. (25117505) Skupice 23 Sídlo firmy-zprostředkovatelská činnost Ano

SDRUŢENÍ PŘÁTEL PŘÍRODY VAČU (26681099) Skupice 30 Spolek Ano

Myslivecké sdruţení ,,Ohře´´ Skupice (66113202) Skupice 39 Spolek Ano

Honební společenstvo Skupice (66125243) Skupice 1 Spolek Ano

Strkovice

Zámek Strkovice Strkovice 1 Zámek Ano

Stekník

Státní zámek Stekník Stekník 1 Zámek Uţitková

Chmelařský institut s.r.o. (14864347) Stekník Zemědělství-chmelnice Uţitková

Záluţice

Obec Záluţice (47786647) Záluţice 22 Úřad Ano
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Obrázek 42: Firma ANIMO Žatec a.s. (foto autor) 

 

Další větší firmou je Zemědělské druţstvo Lišany, které je taktéţ napojena pouze 

na uţitkový vodovod z Ohře. Napojení na vodovod se v současné době nezvaţuje. 

V obcích je několik firem s řádově do 15 -ti zaměstnanců (jedná se o firmy 

s jednosměnným provozem), 2 obecní úřady, jeden hostinec, jedna stáj s koňmi a dva 

zámky. Jeden, ze zámků - zámek Strkovice je  v současné době uzavřen a chátrá. 

Při výpočtu potřeby vody nebyl brán v potaz.  

Na pozemcích obcí jsou ve většině případů rozsáhlé chmelnice, které spadají pod 

Chmelařský institut s.r.o. se sídlem v Ţatci. Ve Stekníku je provozována chmelnice 

s ekologickým pěstováním chmele o rozloze 2,25 ha. Areál je modernizován v rámci 

projektu č. FR-TI3/376 „České biopivo“. V areálu je i vodojem, slouţící k zavlaţování 

uţitkovou vodou. Velikost vodojemu je 50 m
3
. Do Stekníku je od podzimu 2014 přiveden 

vodovod, v současné době však ještě není přípojka do zámku ani do areálu chmelnice, 

do budoucna se s tím však počítá včetně napojení vodojemu a proto byla potřeba vody 

do tabulek jiţ zanesena. V územním plánu města Ţatec (obce Záluţice) je navrţeno řešení 

dle obr. 43. Situace je momentálně řešena cisternou s pitnou vodou. 

V ostatních firmách a institucích je situace řešena standardně napojením 

na vodovod. 
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Obrázek 43: Plánované napojení na vodovod v obci Stekník (Územní plán Žálužice) 

 

 

Obrázek 44: Areál chmelnice v obci Stekník (foto autor) 

 

V následující tabulce je uveden seznam ostatních odběratelů, kteří se podílejí 

na odběru pitné vody. Jsou uvedena směrná čísla potřeby vody dle jednotlivých provozů, 

počet zaměstnanců, který v několika firmách mírně kolísá (při výpočtu potřeby vody 

uvedeno z tohoto důvodu rozpětí) a počet chovaných zvířat. 
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Tabulka 14: Potřeba vody pro ostatní odběratele v uvedených obcích 
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Celková roční potřeba pitné vody pro ostatní odběratele činí v současnosti 1 136 – 

1 520 m
3
, a průměrná denní potřeba vody činí cca 3 – 4 m

3
. Maximální denní potřeba činí 

4,5 – 6 m
3
. 

Celková potřeba vody 

V následujících tabulkách je uveden součet potřeb vody v rodinných a bytových 

domech, rekreačních nemovitostech, bazénech a firmách. V tabulce č. 15 je uveden 

současný stav. V tabulce č. 16 je uvedena potřeba vody, pokud by bylo napojeno všech 100 

% obyvatel v rodinných a bytových domech. Potřeba vody pro rekreanty, bazény a firmy 

zůstává nezměněna. V tabulce č. 17 je uvedena potřeba vody v případě 4% růstu 

obyvatelstva v rodinných domech a rekreačních nemovitostech. Potřeba vody pro bazény 

a ostatní odběratele zůstává stejná. Denní potřeba vody kolísá podle jednotlivých měsíců. 

Nejniţší je od podzimu do jara, kdy nejsou vyuţívány rekreační nemovitosti a napouštěny 

bazény. Nejvyšší je v červnu a červenci, kdy současně s vyuţíváním rekreačních 

nemovitostí dochází i k napouštění bazénů. 

Tabulka 15: Potřeba vody v současnosti 

 

Tabulka 16: Potřeba vody při napojení 100 % obyvatel 

 

Tabulka 17: Potřeba vody při napojení 100 % obyvatel současně se 4% růstem obyvatel a rekreantů 

 

Subjekty Roční potřeba vody (m
3
)

Denní ø potřeba vody (m
3
) 

leden-duben,říjen-prosinec

Denní ø potřeba vody 

(m
3
) květen, srpen, září

Denní ø potřeba vody 

(m
3
) červen, červenec

Rodinné a bytové domy 23184 64 64 64

Rekreační nemovitosti 4083 27 27

Bazény 1032 17

Ostatní odběratelé 1136-1520 3-4 3-4 3-4

Celkem 29435 - 29819 67-68 94-95 111-112

Subjekty Roční potřeba vody (m
3
)

Denní ø potřeba vody (m
3
) 

leden-duben,říjen-prosinec

Denní ø potřeba vody 

(m
3
) květen, srpen, září

Denní ø potřeba vody 

(m
3
) červen, červenec

Rodinné a bytové domy 27504 75 75 75

Rekreační nemovitosti 4083 27 27

Bazény 1032 17

Ostatní odběratelé 1136 - 1520 3-4 3-4 3-4

Celkem 33755 - 34139 78-79 105-106 122-123

Subjekty Roční potřeba vody (m
3
)

Denní ø potřeba vody (m
3
) 

leden-duben,říjen-prosinec

Denní ø potřeba vody 

(m
3
) květen, srpen, září

Denní ø potřeba vody 

(m
3
) červen, červenec

Rodinné a bytové domy 28618 78 78 78

Rekreační nemovitosti 4249 28 28

Bazény 1032 17

Ostatní odběratelé 1136 - 1520 3-4 3-4 3-4

Celkem 35035 - 35419 81-82 109-110 126-127
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Celková roční potřeba pitné vody se v současnosti pohybuje od 29 435 m
3
 

do 29 819 m
3 

(tj. 67– 112 m
3
denní průměr, podle měsíců v roce). V budoucnosti by však 

mohla potřeba vody stoupnout, pokud by došlo k napojení všech obyvatel v obcích, 

a současně by růst obyvatelstva naplnil očekávání a vzrostl o předpokládané 4 %. Potřeba 

vody by tak vzrostla aţ na 35 035 – 35 419 m
3
 ročně (tj. 81– 127 m

3 
denní průměr, 

dle měsíců v roce). Potřeba vody by tedy do budoucna mohla vzrůst průměrně 

o 15 m
3 
denně (tj. nárůst o 16 %). 

Patrný je také velký rozdíl mezi průměrným denním mnoţstvím vody odebraném 

v zimním a v letním období, kdy tento rozdíl činí aţ 45 m
3
 (tj. průměrný denní rozdíl mezi 

odběrem v zimním a letním období přepočtený na procenta dosahuje aţ 40 %).  

6.3. Zdroje vody a jejich kapacita 

Zásobování pitnou vodou je řešeno převáţně povrchovými zdroji, prostřednictvím 

vodárenských nádrţí, ze kterých voda proudí do úpraven vod a následně do vodojemů nebo 

spotřebišť. Vodárenský systém Ústeckého kraje zahrnuje propojené vyuţívání 

povrchových a podzemních vod v jednom systému. Podíl povrchových zdrojů vody 

vyuţívaných k výrobě pitné vody činí 67 %, podíl podzemních vod činí 33 % (Podzemní 

vody ČR, 2012). Rozmístění jednotlivých úpraven vody v Ústeckém kraji a směry toků vody 

jsou zobrazeny níţe.  

 

1 ÚV Ţlutice 

2 ÚV Hradiště (VD Přísečnice) 

3 ÚV Jirkov 

4 ÚV Bílý Potok 

5 ÚV Meziboří (VD Fláje) 

6 ÚV Vrutice 

7 ÚV Malešov 

8 ÚV Ţernoseky 

9 ÚV Ostrov 

10 ÚV Chřibská 

 

Obrázek 45: Tok vody z jednotlivých úpraven (SVK) 
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6.3.1 Povrchové zdroje 

Hlavním povrchových zdrojem, který slouţí k zajištění pitné vody pro stanovenou 

oblast je vodní dílo Přísečnice, které je ještě posíleno o vodu z Černého potoka. Tato 

vodárenská soustava dodává vodu do okresu Chomutov, Most, Louny a Teplice. 

Vodárenská soustava Přísečnice a vodárenská soustava Fláje jsou propojeny řadem 

DN 800 z vodojemu Chomutov 16 000 m
3
. Vodárenská soustava Přísečnice (příp. Fláje) 

je propojena řádem DN 600 s vodárenskou soustavou Ţernoseky, ale voda teče z okresu 

Litoměřice do okresu Ústí nad Labem (PRVKÚK). V případě nedostatku vody mohou být 

vodní díla Přísečnice a Fláje navzájem zastoupeny, proto v následujícím textu je Flájská 

přehrada zmíněna, i kdyţ fakticky do řešené oblasti vodu přímo nedodává. Okrajová část 

řešené oblasti (jedna obec) je zásobována z vodního díla Ţlutice v Karlovarském kraji. 

 

Obrázek 46: Schéma vodárenské soustavy Severní Čechy (Podzemní vody ČR, 2012) 

Vodní díla 

VD Přísečnice 

Vodní dílo Přísečnice se nachází na stejnojmenném toku v blízkosti obce 

Kryštofovy Hamry, za hřebenem Krušných hor blízko česko-saské hranice. Přísečnický 

potok pramení na hřebenu Krušných hor severně od obce Horní Halţe ve výšce 

886 m n. m. a opouští naše území 2 km pod přehradou u obce Kryštofovy Hamry. Přítok 
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do nádrţe je významně posilován převodem vody štolou z potoka Černá voda, pramenícího 

pod vrcholem Meluzína ve výšce 1 035 m n. m. východně od Klínovce.  

Vodní dílo vzniklo v letech 1969-1976, kdy přehradě ustoupily čtyři obce včetně 

města Horní Přísečnice. Jelikoţ se severočeská oblast se stále více se rozvíjejícím 

průmyslem a těţbou uhlí potýkala se zvyšujícím se nedostatkem vody, bylo rozhodnuto 

o výstavbě nádrţe. Jejím hlavním účelem je akumulace vody jako zdroj pitné vody pro 

severočeskou hnědouhelnou pánev. Dále pak ke zlepšení průtoku v Přísečnici a ochraně 

před povodněmi.  

Hráz vodní nádrţe je přímá, sypaná, kamenitá se středním zemním těsněním. 

Délka hráze v koruně je 469,7 m, šířka hráze v patě je aţ 212 m, a v koruně 10 m. 

Maximální výška hráze nad terénem 47,2 m. Kóta hráze je v nadmořské výšce 

736 m. n. m. Celková zatopená plocha činí 361,96 ha s celkovým objemem 54,69 mil. m
3 

(Povodí Ohře). 

 

Obrázek 47: Vodní dílo Přísečnice (foto autor) 

Voda z přehrady Přísečnice je dopravována štolou do úpravny vody Hradiště, 

která má kapacitu 1 050 l/s. V areálu ÚV je prací vodojem 2×750 m
3
 (kóta max. hl. 507,50 

m n. m., kóta min. hl. 503,00 m n. m.) a akumulace upravené vody 2×3 000 m
3
 (kóta max. 

hl. 489,00 m n. m., kóta min. hl. 484,00 m n. m.). Z VDJ 2×3 000 m
3
 vychází páteřní řad 

vodárenské soustavy DN 1 000 a 800, kterým se voda přepouští do oblastního vodojemu 

Chomutov 16 000 m
3
, (min. hl. 423,88 m n. m., max. hl. 430,42 m n. m.) z tohoto 
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vodojemu pokračuje páteřní řad DN 800 směrem do okresu Most a Louny. Celkový počet 

obyvatel zásobovaných touto vodárenskou soustavou činí 223 255 (PRVKÚ Ústeckého kraje). 

Následuje tabulka uvádějící bilanci potřeby vody ve vodárenské soustavě 

Přísečnice. Uvedeny jsou vţdy dva údaje pro kaţdý rok, tj. fakturované mnoţství vody 

a druhý údaj značí objem vyrobené vody v rámci vodárenské soustavy. Důvodem rozdílu 

jsou obvykle úniky v síti. Tento popis analogicky platí i pro bilanční tabulky 

u vodárenských soustav Fláje a Ţlutice. 

Tabulka 18: Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Přísečnice (PRVKÚ Ústeckého kraje) 

 

Qp…..průměrný průtok fakturované vody 

Qd…..průměrný průtok vyrobené vody 

 

V tabulce č. 18 je uvedena vyuţitelnost zdrojů ve vodárenské soustavě Přísečnice 

pro ÚV Hradiště a ÚV Třetí Mlýn. Z tabulky vyplývá pouze 35 – 45% vyuţití zdrojů. Rok 

2002 ukazuje skutečný stav, roky 2010 a 2015 jsou odhadovány, jelikoţ PRVKÚK byl 

sestavován v roce 2007. V roce 2015 není přepokládán nárůst potřeby vody. Ve výhledu 

do konce roku 2015 je patrný u některých obcí pokles ve spotřebě vody, ten je však 
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způsobený plánovanými rekonstrukcemi vodovodních řadů a následným sníţením úniků 

vody z vodovodních sítí. 

Údaje z ročenek uvádějí průměrný denní odběr z VD Přísečnice pro ÚV Hradiště 

43 076 m
3
. Při maximálním odběru, který je 1 050 l/s, můţe činit denní vodárenský odběr 

90 720 m
3 

(Povodí Ohře). Při přepočtení na procentní podíl, tak vyuţití tohoto zdroje 

odpovídá 47,48 % 

VD Fláje 

Vodní nádrţ Fláje leţí na Flájském potoce 3 km nad příhraniční obcí Český Jiřetín 

a 9 km severně od Litvínova. Flájský potok pramení v rašeliništi severozápadně od Nového 

Města ve výšce 850 m n. m. Do nádrţe jsou zaústěny další přítoky, z nichţ největší jsou 

Mackovský potok, Radní potok a Červený potok. Výstavbě nádrţe ustoupila obec Fláje. 

Je jedinou pilířovou přehradní nádrţí v České republice, byla budována v letech 

1951-1964. Pilířová varianta byla zvolena hlavně z ekonomických důvodů a kvůli 

nedostatku cementu v tehdejší době. Skládá se z 19 pilířů a 15 tíţných bloků. V dnešní 

době slouţí jako zásobárna pitné vody pro severočeskou hnědouhelnou oblast pitnou 

vodou (Mostecka a Teplicka), dále k akumulaci vody ke kompenzaci Bílého potoka, 

zajištění minimálního průtoku ve Flájském potoce a sníţení povodňových průtoků 

na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Hráz je zakřivená 

obloukem o poloměru 200 m, vysoká 49,46 m, dlouhá 459 m a šířka hráze v patě 

je aţ 53 m, a v koruně 6 m. Kóta hráze je v nadmořské výšce 739 m n.m. Rozloha činí 

153 ha a celkový objem je 23,1 mil. m
3
 (Povodí Ohře). 

 

Obrázek 48: Vodní dílo Fláje (foto autor) 
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Flájská přehrada zásobuje úpravnu vody Meziboří. U úpravny vody je vodojem 

(8 500 m
3
), z něhoţ je voda vedena dvěma páteřními řady: ocelovým páteřním řadem DN 

800, a litinovými hrdlovými trubkami (LTH) DN 600 přes přerušovací komoru 

předávacího místa Osek odkud je následně voda dopravována do okresů, Most, Teplice 

a Ústí nad Labem (PRVKÚ Ústeckého kraje). Celkový počet obyvatel zásobovaných touto 

vodárenskou soustavou činí 92 792. 

Tabulka 19: Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Fláje (PRVKÚ Ústeckého kraje) 

 

Qp…..průměrný průtok fakturované vody 

Qd…..průměrný průtok vyrobené vody 

 

V tabulce č. 19 je uvedena vyuţitelnost zdrojů ve vodárenské soustavě Fláje. 

V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 

2000 a přehled významných zdrojů. Z tabulky vyplývá 75 – 95% vyuţití zdrojů. Rok 2002 

ukazuje skutečný stav, roky 2010 a 2015 jsou odhadovány, jelikoţ PRVKÚK byl 

sestavován v roce 2007. K roku 2015 není předpokládán nárůst potřeby vody. Pokles 

potřeby vody zejména v Litvínově je ovlivněn jednak poklesu v počtu obyvatel a jednak 

sníţením úniků vody v důsledku navrţené plošné rekonstrukce vodovodních řadů (PRVKÚ 

Ústeckého kraje). 
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Údaje z ročenek uvádějí průměrný denní odběr z VD Fláje pro ÚV Meziboří 

a ÚV Bílý potok 33 209 m
3
. Při maximálním odběru, který je 510 l/s můţe činit denní 

vodárenský odběr 44 064 m
3 

(Povodí Ohře). Při přepočtení na procentní podíl, tak vyuţití 

tohoto zdroje odpovídá 75,36 %. 

VD Ţlutice 

Přehrada Ţlutice je situována na horním toku řeky Střely 4 km nad městem 

Ţlutice. Střela pramení v Tepelské vrchovině a je levostranným přítokem Berounky. 

Hlavním účelem této vodárenské nádrţe je akumulace surové vody pro úpravnu, která stojí 

v bezprostřední blízkosti hráze. Odtud se pitná voda dodává do Ţlutic, Podbořan, Ţatce, 

Touţimi, Konstantinových Lázní a řady dalších obcí. Nádrţ plní i další vodohospodářské 

účely jako sníţení účinků povodní a zajištění minimálního průtoku v toku pod vodním 

dílem. Výstavba proběhla v letech 1965 – 1968, úpravna vody se stavěla současně. 

Hráz je přímá, sypaná, s návodním těsněním ze sprašových hlín. V koruně 

je dlouhá 233 m, výška nad terénem 26,9 m. Kóta hráze je v nadmořské výšce 511 m n. m. 

Rozloha VD Ţlutice je 167,39 ha s celkovým objemem 15,6 m
3 

(Povodí Vltavy). 

 

 

Obrázek 49: Vodní dílo Žlutice (foto autor) 
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Obrázek 50: Přilehlé objekty VD Žlutice včetně úpravny vody (foto autor) 

 

Z ÚV Ţlutice je pak voda dopravována do vodojemu, který je situován v areálu 

úpravny vody VDJ Ţlutice (2×400  m
3
, max. hl. 547,00 m n. m., min. hl. 542,50  m n. m.), 

odkud je čerpána pomocí čerpací stanice Ţlutice. Celkový počet obyvatel zásobovaných 

touto vodárenskou soustavou činí 15 070. 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Bc. Veronika Ţiţková: Zabezpečení dodávky pitné vody v suchých obdobích 

2015  101 

 

Tabulka 20: Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Žlutice (PRVKÚ Karlovarského kraje) 

 

Qp…..průměrný průtok fakturované vody 

Qd…..průměrný průtok vyrobené vody 

 

V tabulce č. 20 je uvedena vyuţitelnost zdrojů ve vodárenské soustavě Ţlutice. 

V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 

2000 včetně převodů vody do Ústeckého a Plzeňského kraje. Z tabulky vyplývá 44 - 67% 

vyuţití zdrojů. Rok 2002 ukazuje skutečný stav, roky 2010 a 2015 jsou odhadovány, 

jelikoţ PRVKÚK byl sestavován v roce 2007. Odhad nárůstu potřeby vody do konce roku 

2015 je předpokládán zhruba o 30 % oproti roku 2002. Mají růst i poţadavky na vodu 

předávanou do Ústeckého kraje přibliţně o 28-29 % k roku 2015 (PRVKÚ Karlovarského 

kraje). 

Údaje z ročenek uvádějí průměrný denní odběr z VD Ţlutice pro ÚV Ţlutice 

7 455 m
3
. Při maximálním odběru, který je 190 l/s, můţe denní vodárenský odběr činit 

16 416 m
3 

(Povodí Vltavy). Při přepočtení na procentní podíl, tak vyuţití tohoto zdroje 

odpovídá 45,41 %.  

6.3.2 Podzemní zdroje 

Řešená oblast je zásobována z povrchových zdrojů. V případě, ţe by došlo 

k mimořádné situaci, jsou v uvedené oblasti jako podzemní zdroje pitné vody vyuţívány 

prameniště Valov a Holedeč 8, 9, 10, 11, kdy kapacita zdroje Valov činí 1 036,8 m
3
/den 
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a zdroje Holedeč 4 838, 4 m
3
/den. Prameniště Holedeč má sedm vrtů, přičemţ pravidelně 

jsou vyuţívány jen dva. Ostatní vrty nejsou běţně pouţívány, vyuţívají se mimořádně 

krátkým nasazením a se značnými výkyvy v čerpaném mnoţství, popř. pro zajištění 

nouzového zásobování pitnou vodou. V suchých obdobích lze však očekávat pokles 

vydatnosti i u těchto zdrojů (Podzemní vody ČR, 2012). 

Jako podzemní zdroje vody pro obyvatelstvo jsou v omezené míře vyuţívány 

individuální zdroje, tj. domovní studny, které však nevyhovují zejména v ukazatelích 

stanovujících limit pro obsah Fe, Mg, NO3
-
, těţkých kovů a bakteriologického znečištění 

a také vydatnost v suchých obdobích bývá nedostatečná. 

6.4 Shrnutí potřeby pitné vody v návaznosti na kapacitu zdrojů 

Celková roční potřeba pitné vody v řešené oblasti se v současnosti pohybuje 

od 29 435 m
3
 do 29 819 m

3 
(tj. 67–111 m

3 
denní průměr, podle měsíců v roce). 

V budoucnosti by však mohla potřeba vody stoupnout, pokud by došlo k napojení všech 

obyvatel v obcích, a současně by růst obyvatelstva naplnil očekávání a vzrostl 

o předpokládané 4 %. Potřeba vody by tak vzrostla aţ na 35 035 – 35 419 m
3
 ročně (tj. 82– 

127 m
3 

denně, dle měsíců v roce). Potřeba vody by tedy do budoucna mohla vzrůst 

průměrně o 15 m
3
 denně (tj. nárůst o 16 %). 

Patrný je také velký rozdíl mezi průměrným denním mnoţstvím vody odebraném 

v zimním a v letním období, kdy tento rozdíl činí aţ 45 m
3
 (tj. průměrný denní rozdíl mezi 

odběrem v zimním a letním období přepočtený na procenta dosahuje aţ 40 %).  

Vzájemné zastoupení zdrojů 

V případě, ţe by došlo k situaci, kdy by vodní díla musela být vzájemně 

zastoupena, bylo vypočteno mnoţství vody (včetně procentního nárůstu), které by bylo 

nutné z uvedených nádrţí dodat. Z výše uvedených výpočtů můţe dojít k navýšení denního 

odběru pitné vody v průměru aţ o 15 m
3
 při napojení všech obyvatel v obcích na vodovod 

včetně obce Záluţice. Obec Záluţice je v současnosti zásobována vodou z VD Ţlutice. 

V případě realizace navrhovaného řešení viz str. 129-130 (propojení vodárenských 

soustav), by průměrný denní odběr z VD Přísečnice pro ÚV Hradiště stoupl ze 43 076 m
3 

na 43 091m
3
. Procentní podíl vyuţití zdroje by odpovídal 47,49 %, rozdíl by tak činil 
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0,01 % oproti současnosti. Zásobování obce Záluţice by mělo na zvýšení mnoţství vody 

odebírané z VD Přísečnice zanedbatelný vliv. 

V letních měsících však v současnosti denní potřeba vody stoupá v průměru 

o 45 m
3
, denní odběr vody tak z VD Přísečnice stoupnul na 43 121 m

3
, coţ odpovídá 

vyuţívání zdroje ze 47,53 %. Do budoucna při současném navýšení potřeby vody o výše 

zmíněných 15 m
3
, by se denní odběr vody v letních měsících z VD Přísečnice zvýšil 

na 43 136 m
3
, tj. procentní podíl vyuţívání by stoupl na 47,54 %. Celkový nárůst v letních 

měsících by byl max. 0,06 %, coţ je taktéţ zanedbatelný rozdíl. 

V případě opačné situace, kdy by dotčené obce byly zásobovány z VD Ţlutice, 

by se odběr vody zvýšil následovně. Průměrný denní odběr z VD Ţlutice pro ÚV Ţlutice 

činí 7 455 m
3
. Při  napojení všech obyvatel v řešených obcí, které jsou v současnosti 

napojeny na VD Přísečnice (při navrhovaném propojení vodárenských soustav viz str. 129-

130), by došlo k navýšení potřeby vody na 7 470 m
3
. Procentní podíl vyuţití VD Ţlutice by 

tedy odpovídal 45,51 %, tj. zvýšení o 0,1 %. 

Zvýšená denní potřeba vody v letních měsících v současnosti má vliv na denní 

odběr vody z VD Ţlutice, který stoupá na 7 500 m
3
, coţ odpovídá procentnímu podílu 

vyuţívání zdroje ze 45,69 %. Do budoucna při současném navýšení potřeby vody o výše 

zmíněných 15 m
3
, by se denní odběr vody v letních měsících z VD Ţlutice zvýšil 

na 7 515 m
3
, tj. procentní podíl vyuţívání by činil 45,78 %. Celkový nárůst odběru vody 

v letních měsících by tak byl vyšší o max. 0,37 %, coţ je také zanedbatelný rozdíl. 

Z výše dosaţených výsledků bylo zjištěno, ţe stávající kapacity uvedených 

vodních nádrţí jsou dostatečné a případné napojování zbývajících obyvatel v obcích jiţ 

zdroje nijak výrazně nezatíţí. Zvýšenou pozornost je však nutné věnovat predikcím sucha. 

Dle závěrů meteorologů bude v budoucnosti častější výskyt období sucha nevyhnutelný. 

Problémem také bude nerovnoměrné rozloţení sráţek na území ČR, které by mohlo 

vyvolat deficit ve zdrojích. A je tedy nutné se na taková období připravit. Predikce sucha 

a jeho důsledky v analyzovaném území včetně jejich následného řešení jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 
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Stručný přehled zjištěných údajů a dosaţených výsledků 

 Celkový počet zásobených obyvatel a rekreantů v současnosti je 1 259 

 Maximální počet obyvatel a rekreantů po případném napojení na vodovod, včetně 

budoucího přírůstku o 4 %, je 1 435 (14% nárůst) 

 Potřeba pitné vody by vzrostla o cca 15 m
3
 denně (16% nárůst) 

 Rozdíl mezi letní a zimní potřebou vody je 45 m
3
 denně (rozdíl aţ 40 %) 

 Obce jsou zásobovány z povrchových zdrojů, část obyvatel z místních studen 

 Všechny obce, vyjma jedné, jsou napojeny na VD Přísečnice 

 Pouze obec Záluţice je napojena na VD Ţlutice 

 Procentní podíl vyuţití zdroje VD Přísečnice v současnosti odpovídá 47,48 % 

 Procentní podíl vyuţití zdroje VD Fláje v současnosti odpovídá 75,36 % 

 Procentní podíl vyuţití zdroje VD Ţlutice v současnosti odpovídá 45,41 % 

 Při vzájemném zastoupení by procentní vyuţití VD Přísečnice stouplo o 0,01 %, 

resp. o 0,06 % (v letním období) 

 Při vzájemném zastoupení by procentní vyuţití VD Ţlutice stouplo o 0,1 %, resp. 

o 0,37 % (v letním období) 
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7. Predikce výskytu suchých období v budoucnu 

Změny klimatu, které ovlivňující hydrologický reţim lze v České republice jiţ 

sledovat několika let. Nejvýraznější jsou změny u teplot vzduchu, které vzrostly v ročním 

průměru o cca 0,6–1,2 °C v období mezi roky 1961–1980 a 1981–2005. Tyto změny 

je moţné pozorovat především v letním období nejvíce na jihu a jihovýchodě ČR, v zimě 

a na jaře hlavně v západní části republiky. Naopak v období podzimu dochází pouze 

k minimálním změnám.  

Teplota má na hydrologickou bilanci zásadní vliv, a to z důvodu, ţe s rostoucí 

teplotou roste evapotranspirace (pokud je v povodí dostupná voda tak i územní výpar). 

V důsledku zvyšující se teploty, tak dochází k rychlejšímu úbytku vody z povodí. 

Potenciální evaporace roste v ročním průměru přibliţně o 5–10 %, stejný růst lze 

pozorovat i pro jaro a léto. K značnému růstu evaporace dochází v zimě a to dokonce 

o více neţ 20 %, tento růst je způsoben větším počtem dní s teplotami vzduchu nad bodem 

mrazu. K podstatným změnám potenciální evaporace nedochází akorát na podzim, jelikoţ 

v tomto období není pozorován trend zvyšující se teploty vzduchu. 

Na velké části území ČR bude docházet k nárůstu mnoţství sráţek, 

coţ v důsledku bude kompenzovat růst potenciální evapotranspirace. V roční bilanci bude 

tento nárůst sráţek činit aţ 10 %. Během ročního chodu lze pozorovat značný nárůst 

u podzimních sráţek (aţ 20 %, zejména v jiţní části ČR). Výjimkou bude oblast středních 

Čech, kde namísto zmiňovaného růstu sráţek, dojde k jejich poklesu, na jaře dokonce 

aţ o 20 %. V těchto oblastech se nacházejí povodí, která jiţ v současnosti pociťují 

negativní dopady změn klimatu v podobě nedostatku vodních zdrojů v některých letech. 

V současnosti jde zejména o povodí s přirozeně niţším výskytem sráţek, avšak 

v budoucnu, v případě, ţe dojde k naplnění projekcí klimatických modelů lze očekávat 

obdobné problémy i v jiných lokalitách České republiky. 

Bylo tedy provedeno modelování dopadů změn klimatu na hydrologický reţim 

pomocí hydrologického modelu BILAN na 250 povodích v ČR. Hydrologická bilance 

je modelována pro současné podmínky a podmínky klimatické změny dle uvaţovaných 

simulací regionálních klimatických modelů. Posléze byly odvozeny změny vybraných 

ukazatelů hydrologické bilance. Posuzovány byly změny mezi obdobími 1961–1990 

a 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099. Tyto časové horizonty jsou reprezentovány 
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pomocí jejich středů jako referenční roky 2025, 2055 a 2085 (MŢP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 

2007-2011). 

Krátkodobý výhled (2025) v podmínkách klimatické změny 

Odhad změn potřebných meteorologických veličin byl proveden na základě 

analýzy současných časových řad s přihlédnutím k výstupům klimatických modelů pro 

vzdálenější období (tj. 2070-2099) a k závěrům zprávy Mezivládního panelu pro 

klimatickou změnu (IPCC, 2007). Pro toto období nebyl k dispozici výstup ţádného 

fyzikálně řízeného klimatického modelu. 

Z veličin potřebných pro vstup do bilančního modelu, lze pouze u teploty 

uvaţovat přímou a převládající závislost na koncentraci skleníkových plynů. Je proto 

moţné získat relativně přijatelný odhad její velikosti v budoucnosti. Oproti tomu sráţky 

jsou řízeny velmi sloţitou dynamikou a jejich dlouhodobé trendy jsou většině případů 

neprůkazné (IPCC, 2007), takţe při odhadu jejich budoucí velikosti nelze z relativně 

krátkých časových řad vyvodit průběh do budoucna. 

V krátkodobém výhledu je predikováno, ţe dojde ke změně odtokového reţimu, 

především v suchých měsících (srpen, září a říjen). Je předpokládán pokles průměrného 

odtoku pro všechna povodí o cca 7 % pro scénář RCAO B2 a cca o 15 % pro scénář 

HIRHAM A2 (Vyskoč, Kašpárek a kol., 2009). 

Dojde také s největší pravděpodobností k podstatné změně rozloţení odtoků 

v ročním cyklu a bude nutné počítat s častějším výskytem extrémních jevů na tocích, 

v zimě budou četnější povodně a v létě a na podzim se budou vyskytovat období sucha. 

Výskyt vyšších teplot v zimním období ovlivní redukci zásob vody ve sněhové pokrývce 

a zvýší se tak evapotranspirace. Zvýšení průtoků v tocích se posune z jara na konec 

zimního období, coţ v důsledku povede k podstatnému sníţení průtoků v jarních měsících, 

jelikoţ voda z tání jiţ odtekla dříve. V období od jara po podzimu, kdy se většina sráţek 

spotřebuje vlivem vyšších teplot na územní výpar, odtoky klesnou na hodnoty, které jsou 

v současné době pozorované jiţ o 1–2 měsíce dříve. Z toho důvodu dojde na konci jara 

k značným poklesům průtoků. 
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Střednědobý výhled k roku 2055 v podmínkách klimatické změny 

Simulace ukázaly, ţe na všech sledovaných středně velkých povodích by mělo 

dojít k dalšímu poklesu průměrných měsíčních průtoků. Pokles by měl být opět 

nejvýraznější v jarním období, kdy by se mělo sniţovat maximum pocházející z tání 

sněhové pokrývky. Taktéţ klesne počet ledových a mrazových dnů, coţ bude mít 

na mnoţství sněhové pokrývky vliv. Významným faktorem probíhající klimatické změny 

bude také změna mnoţství a prostorového rozloţení půdní vláhy. Na vybraných středně 

velkých povodích bylo zjištěno, ţe zimní a jarní nasycení půdy vodou by mělo kopírovat 

současné hodnoty. Nicméně významné poklesy by měly být zaznamenány od léta 

a vrcholit v podzimních měsících a to zejména v dolních částech povodí (Blaţek, 2006). 

Dle scénářů dojde konkrétně v povodí Ohře k předpokládanému sníţení průtoků 

v průměru aţ o 20 %, a v povodí Vltavy (resp. Berounky) aţ o 35 %. Lze také konstatovat, 

ţe na horských vodních tocích je vliv klimatické změny na odtok menší neţ na tocích 

v niţších a středních polohách. Je to způsobeno rozdílem sráţkového úhrnu 

a evapotranspirace, kdy v horských oblastech se předpokládají vyšší sráţkové úhrny a niţší 

územní výpar.  

Dlouhodobý výhled (2085) v podmínkách klimatické změny 

Scénáře k roku 2085 vycházejí z výstupu fyzikálně zaloţených regionálních 

klimatických modelů, které jiţ částečně postihují prostorovou a především časovou 

proměnlivost změn meteorologických veličin. Odtoky pro referenční rok 2085 a jednotlivé 

scénáře jsou nejvíce ovlivněny změnami rozloţení sráţek v průběhu roku, změnou teploty 

vzduchu a teploty rosného bodu. U většiny modelovaných řad je všech scénářích odtok 

po klimatické změně menší neţ v současnosti (Vyskoč, Kašpárek a kol., 2009). 

Dle poslední zprávy IPCC je řada meteorologických veličin s vysokou 

pravděpodobností ovlivněna lidskou činností. Jakékoliv scénáře budoucího vývoje klimatu 

se proto musí opírat o scénáře vývoje společnosti. Meteorologické veličiny ovlivněné 

klimatickou změnou byly vypočítány dle regionálních klimatických modelů a vybraných 

scénářů (HIRHAM A2, HIRHAM B2, RCAO A2, RCAO B2). 
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Tabulka 21: Možné scénáře klimatických modelů (Vyskoč, Kašpárek a kol., 2009) 

 

 

Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v povodí Ohře počítá pro referenční rok 

2085 s poklesem průtoků o 15 % (RCAO B2) v případě optimistického scénáře a v případě 

pesimistického scénáře aţ o 32 % (HIRHAM A2). Budou se projevovat zřetelné změny 

hydrologického reţimu, průměrně dojde k poklesu ve všech povodích toků spadajících pod 

povodí Ohře. Je zde také zaznamenán pokles podzemních vod a rozkolísanost minimálních 

průtoků (Kašpárek, Vyskoč a kol., 2010). 

Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji, pod který vodní dílo 

Ţlutice spadá, počítá pro rok 2085 s poklesem průtoků při naplnění optimistického scénáře 

(RCAO B2) o 17 %, u pesimistického scénáře (HIRHAM A2) jsou poklesy průměrných 

průtoků o cca 33 %niţší. Coţ jiţ znamená zásadní změnu hydrologického reţimu. Je zde 

také zaznamenán výrazný pokles zásob podzemních vod (Vyskoč, Kašpárek a kol., 2009). 

U scénáře s referenčním rokem 2085 se projevuje rozloţení změn průtoku během 

roku velmi výrazně. U časové variability změn lze rozlišit dvě období pro odtok, 

kdy v prvním (listopad aţ březen) je průtok značně rozkolísán, má vyšší průměr a dosahuje 

extrémně vysokých hodnot a v období druhém (duben aţ říjen) je proměnlivost hodnot 

průtoku malá, průměr nízký, jsou dosahována extrémní minima. Hlavní příčinou takto 

rozloţených změn průtoků je zejména změna rozloţení sráţek během roku, tj. jejich 
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zvýšení v zimních měsících a jejich sníţení v letních měsících. Změna rozloţení sráţek 

je podpořena sezónním rozloţením změn teploty - nejvíce se dle modelů oteplí v letních 

měsících, zejména v srpnu, coţ způsobí vzrůst potenciálního i územního výparu, navíc 

zvýšení zimních teplot negativně ovlivní tvorbu sněhové pokrývky a posune její tání blíţe 

k začátku roku (VÚV + VRV, 2009). 

V důsledku nejistoty v projekcích budoucích sráţek jsou i dopady klimatické 

změny na hydrologický reţim nejisté. I přesto však lze konstatovat některé moţné dopady, 

které se objevují napříč všemi projekcemi a lze je tedy pokládat za velmi pravděpodobné. 

Zejména jde o pokles odtoků v letních obdobích. Tento pokles je v roční bilanci 

v některých simulacích kompenzován růstem zimních sráţek. V zimním období dojde také 

ke značnému růstu teplot, kdy průměrná záporná teplota má být pouze v lednu, coţ povede 

k výraznému sníţení zachycení vody ve sněhové pokrývce. Právě charakter změn zimních 

sráţek do značné míry určuje výslednou průměrnou roční hydrologickou bilanci. 

Z výsledků simulovaných řad průměrných průtoků lze usuzovat vliv klimatické změny 

na zmenšení posuzovaných hydrologických charakteristik. Pro období 2040–2069 a zvláště 

pro nejvzdálenější období 2070–2099 lze předpokládat výraznější poklesy minimálních 

průtoků (Vyskoč, Kašpárek a kol., 2009). 

7.1 Dopady sucha v povodí Ohře v současnosti 

Významná období sucha v povodí Ohře připadaly na roky 1958, 1963-1964, 1986 

a 2003, následované rokem 2015. Rok 2015 vodohospodáři hodnotí jako nejsušší rok 

za posledních 55 let, kdy většina toků dosáhla svého minima průtoků. Problémem v povodí 

Ohře jsou zejména klesající průtoky na samotné řece Ohře a dalších přítocích. Pramen řeky 

Ohře pod horou Schneeberg v Bavorsku na podzim 2015 dokonce úplně vyschl, jednalo 

se však o prvních pár stovek metrů, poté se jiţ Ohře plní dalšími drobnými přítoky. Pramen 

tak vyschl zřejmě vůbec poprvé. Se suchem a malým mnoţstvím vody v Ohři se potýká jak 

sousední Německo, tak Karlovarský kraj a značná část Ústeckého kraje. 

Sucho se jiţ v červenci také projevilo na výškách hladin většiny vodních děl. 

V srpnu se sucho ještě prohloubilo. Poklesy výšky hladin konkrétně řešených vodních děl 

Přísečnice, Fláje a Ţlutice jsou zachyceny na níţe uvedených obrázcích. I přes téměř 

tříměsíční deficit sráţek jsou tyto vodárenské nádrţe stále schopny plnit své účely. 
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V níţe uvedených grafech jsou zaneseny křivky, které ukazují, z kolika procent 

byly jednotlivé nádrţe v roce 2014 a 2015 naplněny. Křivka roku 2014 začíná z důvodu 

absence dat aţ v březnu. Rok 2014 je hodnocen z hlediska sráţkových úhrnů jako běţný 

a objem vody v nádrţích odpovídá normálním stavům.  

U všech nádrţí byl objem vody v roce 2015 aţ do přelomu června relativně 

normální, ze začátku roku dokonce vyšší neţ v roce 2014, poté přišly opakující se dlouhé 

vlny tropických dní beze sráţek a aţ do konce měření docházelo k značnému poklesu 

hladin. V září dochází k mírnému zpomalení, avšak trend poklesu pokračuje. Rychlost 

poklesu hladin u nádrţí nebyla stejná, u VD Přísečnice hladina klesala o cca 2 -3 % 

za měsíc, u VD Ţlutice o cca 6 - 8 % za měsíc. Nejvýraznější byl pokles u VD Fláje, 

kde se hladina sníţila v červenci o 17 % a v srpnu dokonce o dalších 22 %. Tento pokles 

je však také dán plánovaným vypouštěním vody, z důvodu sanace břehů, které má probírat 

během podzimu a zimy 2015 a dokončovány mají být v následujícím roce. Upouštění vody 

bylo zahájeno 1. července a trvalo dva měsíce. Z výše uvedeného důvodu bylo nutné 

hladinu sníţit o 7 metrů. 

 

Graf 6: Stav objemu vody ve VD Přísečnice v roce 2014 a 2015 (ČHMÚ, Týdenní zprávy 2014,2015) 
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Graf 7: Stav objemu vody ve VD Fláje v roce 2014 a 2015 (ČHMÚ, Týdenní zprávy 2014,2015) 

 

 

Graf 8: Stav objemu vody ve VD Žlutice v roce 2014 a 2015 (ČHMÚ, Týdenní zprávy 2014,2015) 
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Na následujících obrázcích je zachycen pokles hladin v třetím červencovém 

týdnu, kdy objem vody ve VD Přísečnice byl na 92 %, ve VD Fláje 71 % a ve VD Ţlutice 

73 %. Nejniţší stav objemu vody ve VD Fláje byl dosaţen v prvním říjnovém týdnu 

a to 46 %, poté dochází k mírnému nárůstu na 49 % v posledním říjnovém týdnu, jakoţto 

posledním, který byl v rámci této práce sledován. Ve VD Ţlutice byl nejniţší stav objemu 

vody 57 %, taktéţ v prvním říjnovém týdnu do konce měření stoupl na 59 %. Pouze u VD 

Přísečnice docházelo aţ do konce měření (konec října) k mírnému poklesu, a to na 83 %. 

 

Obrázek 51: Pokles hladiny ve VD Přísečnice – červenec 2015 (foto autor) 

 

Obrázek 52: Pokles hladiny ve VD Fláje – červenec 2015 (foto autor) 
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Obrázek 53: Pokles hladiny ve VD Žlutice – červenec 2015 (foto autor) 

Z výše uvedených grafů a sledovaných poklesů hladin, je zřejmé, ţe hladiny 

nádrţí klesají průběţně. Ve VD Fláje, došlo k rapidnímu poklesu objemu vody v krátkém 

časovém období z důvodů plánované sanace břehů, kdy vody byla cíleně upouštěna. 

VD Fláje je propojeno s vodárenskou soustavou Přísečnice. Pokud by tedy při plánovaném 

omezení u VD Fláje došlo k problémům v plynulém zásobování vodou, nádrţ Přísečnice 

by tak mohla dočasně zásobovat odběratele původně odebírající vodu z nádrţe Fláje. 

VD Přísečnice se jeví jako stabilní, kde sice dochází k postupnému sniţování objemu, 

ale tento pokles je i přes déle trvající sucho velmi pozvolný. Jedná se o objemově největší 

nádrţ ze zmiňovaných. VD Ţlutice je na tom, co se týče rychlosti poklesu hladiny o něco 

hůře neţ VD Přísečnice. Je to však nádrţ zásobující relativně malý okruh odběratelů, 

s nízkým průměrným denním vodárenským odběrem. 

V následujících tabulkách je uveden výpočet doby, po kterou by byly jednotlivé 

vodní nádrţe schopny zajistit plynulé zásobování vodou. V prvním řádku je uveden pro 

jednoduchost případ, kdy by přítok v důsledku sucha byl nulový, musí však být zachován 

minimální dlouhodobý odtok, který činí v případě VD Přísečnice 0,05 m
3
/s (4 320 m

3
/den). 

Následně je zohledněn průměrný denní vodárenský odběr, který činí u VD Přísečnice 

43 075 m
3
/den. V tomto případě by objem vody v zásobním prostoru pokryl odběr 

na 963 dnů (coţ je 2 roky a 233 dnů). V druhém řádku je uveden totoţný případ pouze 

s  rozdílem, kdy objem zásobního prostoru je niţší a odpovídá skutečně naměřeným 

hodnotám v říjnu 2015. Třetí řádek ukazuje případ, kdy by byl přítok a odtok stejný a opět 
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je v následujícím řádku uveden výpočet s ohledem na skutečný objem vody v zásobním 

prostoru. Poslední dva řádky ukazují skutečný stav na konci sledovaného období (říjen 

2015), kdy přítok do nádrţe činil 0,11 m
3
/s (8 640 m

3
/den), odtok 0,10 m

3
/s (7 776 

m
3
/den). Je zohledněn průměrný vodárenský odběr a následně jsou vypočteny doby, 

za které, při uvedených podmínkách, klesne objem v nádrţi na hodnotu stálého nadrţení. 

Ve všech případech jde o názorné příklady, u kterých není zohledněn výpar 

a potenciální sráţky. Vţdy je počítáno, jak s plným zásobním prostorem, tak se skutečným, 

který byl naměřen v nádrţích na konci října 2015. 

 

Tabulka 22: Časový horizont pokrytí plynulého zásobování vodou z VD Přísečnice 

 

 

Analogický výpočet je uveden i u následujících nádrţí. V případě nulového 

přítoku u VD Fláje a při zachování minimálního odtoku, který činí 0,075 m
3
/s 

(6 480 m
3
/den) a současném průměrném denním vodárenském odběru 33 209 m

3
, objem 

vody v zásobním prostoru klesne k hladině stálého nadrţení za 491 dnů (1 roka 136 dní), 

při aktuálním objemu zásobního prostoru objem poklesne k hladině stálého nadrţení jiţ 

za 239 dnů. V případě, ţe přítok i odtok budou stejné, vystačí objem při plném zásobním 

prostoru na 587 dnů (1 rok a 222 dnů), při aktuálním objemu (286 dnů). V říjnu byl přítok 

do VD Fláje 0,10 m
3
/s (9 504 m

3
/den) a odtok 0,09 m

3
/s (8 640 m

3
/den). Objem vody 

Přísečnice

Objem 

zásobního 

prostoru 

(mil. m3)

Vodárenský 

odběr 

(m
3
/den)

Odtok 

(m3/den)

Přítok 

(m3/den)
Rozdíl

Celkový odběr 

z nádrže 

(m
3
/den)

Kapacita nádrže 

(dny)

Kapacita nádrže 

(roky a dny)

Minimální odtok / nulový 

přítok při plném zásobním 

prostoru

45,67 43076 4320 0 4320 47396 963 dnů 2 roky a 233 dnů

Minimální odtok / nulový 

přítok při aktuálním 

zásobním prostoru

38,807 43076 4320 0 4320 47396 818 dnů 2 roky a 88 dnů

Minimální shodný odtok i 

přítok při plném zásobním 

prostoru

45,67 43076 4320 4320 0 43076 1060 dnů 2 roky a 330 dnů

Minimální shodný odtok i 

přítok při aktuálním 

zásobním prostoru

38,807 43076 4320 4320 0 43076 900 dnů 2 roky a 170 dnů

Aktuální stav při plném 

zásobním prostoru
45,67 43076 7776 8640 -864 42212 1081 dnů 2 roky a 351 dní

Aktuální stav 38,807 43076 7776 8640 -864 42212 919 dnů 2 roky a 189 dnů
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při plném zásobním prostoru v tomto případě pokryje odběr na 602 dnů (1 rok a 237 dnů), 

při aktuálním objemu vody v zásobním prostoru na 294 dnů. 

 

Tabulka 23: Časový horizont pokrytí plynulého zásobování vodou z VD Fláje 

 

 

V případě nulového přítoku u VD Ţlutice a při zachování minimálního odtoku, 

který činí 0,22 m
3
/s (19 008 m

3
/den) a současném průměrném denním vodárenském 

odběru 7 455 m
3
, objem vody při plném zásobním prostoru klesne k hodnotě stálého 

nadrţení za 395 dnů (1 roka 30 dní), při aktuálním objemu zásobního prostoru dojde 

k poklesu vody k hladině stálého nadrţení jiţ za 235 dnů. V případě, ţe přítok i odtok 

budou stejné, vystačí objem v zásobním prostoru na 1 403 dnů (3 roky a 308 dnů), 

při aktuálním objemu vody v zásobní prostoru 834 dnů (2 roky a 104 dnů). V říjnu byl 

přítok do VD Ţlutice 0,28 m
3
/s (24 192 m

3
/den) a odtok 0,26 m

3
/s (22 464 m

3
/den). Objem 

vody v zásobním prostoru v tomto případě pokryje odběr na 1 826 dnů (5 let a 1 den), 

při aktuálním objemu vody v zásobním prostoru na 1086 dnů (3 roky a 356 dnů). 

 

 

 

 

Fláje

Objem 

zásobního 

prostoru 

(mil. m3)

Vodárenský 

odběr 

(m
3
/den)

Odtok 

(m3/den)

Přítok 

(m3/den)
Rozdíl

Celkový odběr 

z nádrže 

(m
3
/den)

Kapacita nádrže 

(dny)

Kapacita nádrže 

(roky a dny)

Minimální odtok / nulový 

přítok při plném zásobním 

prostoru

19,5 33209 6480 0 6480 39689 491 dnů 1 rok a 136 dnů

Minimální odtok / nulový 

přítok při aktuálním 

zásobním prostoru

9,509 33209 6480 0 6480 39689 239 dnů 239 dnů

Minimální shodný odtok i 

přítok při plném zásobním 

prostoru

19,5 33209 6480 6480 0 33209 587 dnů 1 rok a 222 dnů

Minimální shodný odtok i 

přítok při aktuálním 

zásobním prostoru

9,509 33209 6480 6480 0 33209 286 dnů 286 dnů

Aktuální stav při plném 

zásobním prostoru
19,5 33209 8640 9504 -864 32345 602 dnů 1 rok a 237 dnů

Aktuální stav 9,509 33209 8640 9504 -864 32345 294 dnů 294 dnů
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Tabulka 24: Časový horizont pokrytí plynulého zásobování vodou z VD Žlutice 

 

Z výše uvedených tabulek je taktéţ patrné, ţe nejstabilnější je VD Přísečnice, 

VD Fláje nepokryje ani při plném zásobním prostoru pravidelný odběr po dobu delší neţ 

2 roky. U VD Ţlutice je značné časové rozpětí dáno zejména velkým minimálním 

zůstatkovým průtokem, který musí zůstat zachován. Pokud by se podobně suchá období 

vyskytovaly i v příštích letech mohl by to být pro stávající nádrţe problém. Pokud by VD 

Fláje mělo z důvodu sucha problém pokrýt plynulou dodávku vody, řešením by byla 

dotace vod z VD Přísečnice. Značným problémem by však mohla být absence 

dostatečného mnoţství vody v obou zmiňovaných nádrţích. Operativním řešením by bylo 

případné omezení odběrů do doby, neţ se situace zlepší.  

V predikcích, které předpovídají sníţení průtoků v celých povodích, však dojde 

s největší pravděpodobností k trvalému sníţení průtoků ve všech zmiňovaných vodních 

nádrţích. 

7.2 Dopady sníţení predikovaných průtoků ve vodních dílech v krátkodobém výhledu 

V následujících výpočtech je zahrnut procentuální pokles průtoků, které jsou 

predikovány k roku 2025, kdy je předpokládán trvalý pokles průměrného odtoku pro 

všechna povodí o cca 7 % pro RCAO B2 a cca o 15 % pro scénář HIRHAM A2. 

 

Žlutice

Objem 

zásobního 

prostoru 

(mil. m3)

Vodárenský 

odběr 

(m
3
/den)

Odtok 

(m3/den)

Přítok 

(m3/den)
Rozdíl

Celkový odběr 

z nádrže 

(m
3
/den)

Kapacita nádrže 

(dny)

Kapacita nádrže 

(roky a dny)

Minimální odtok / nulový 

přítok při plném zásobním 

prostoru

10,462 7455 19008 0 19008 26463 395 dnů 1 rok a 30 dnů

Minimální odtok / nulový 

přítok při aktuálním 

zásobním prostoru

6,223 7455 19008 0 19008 26463 235 dnů 235 dnů

Minimální shodný odtok i 

přítok při plném zásobním 

prostoru

10,462 7455 19008 19008 0 7455 1403 dnů 3 roky a 308 dnů

Minimální shodný odtok i 

přítok při aktuálním 

zásobním prostoru

6,223 7455 19008 19008 0 7455 834 dnů 2 roky a 104 dnů

Aktuální stav při plném 

zásobním prostoru
10,462 7455 22464 24192 -1728 5727 1826 dnů 5 let a 1 den

Aktuální stav 6,223 7455 22464 24192 -1728 5727 1086 dnů 3 roky a 356 dní
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Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Přísečnice 

Průměrný denní odběr z VD Přísečnice pro ÚV Hradiště v současnosti činí 

43 076 m
3
. Při maximálním odběru, coţ je 1 050 l/s můţe činit denní odběr 90 720 m

3
. 

Procentní podíl vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 47 %. V případě, ţe by došlo 

k poklesu o 7 %, znamenalo by to průměrně sníţit i maximální denní odběr na 977 l/s, tzn. 

na 84 370 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 51 %. 

V případě, ţe by se naplnil pesimistický scénář, došlo by ke sníţení průtoku 

o 15 %, coţ by znamenalo sníţit odběr na 893 l/s, tzn. na 77 112 m
3
 denně. Procentní podíl 

vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 56 %. Vodárenská soustava Přísečnice by svou funkci 

byla schopna nadále zabezpečovat.  

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Fláje 

Průměrný denní odběr z VD Fláje pro ÚV Meziboří a ÚV Bílý potok činí 

33 210 m
3
. Při maximálním odběru, který je 510 l/s můţe činit denní odběr 44 064 m

3
. 

Procentní podíl vyuţití zdroje tedy v současnosti odpovídá 75 %. V případě, ţe by došlo 

k poklesu průtoků o 7 %, znamenalo by to průměrně sníţit i maximální denní odběr 

na 474 l/s, tzn. na 40 980 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 81 %. 

V případě, ţe by se naplnil pesimistický scénář, došlo by ke sníţení průtoku 

o 15 %, coţ by znamenalo sníţit odběr na 434 l/s, tzn. na 37 454 m
3
 denně. Procentní podíl 

vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 89 %. V obou případech by vodárenská soustava Fláje 

svou funkci byla schopna nadále zabezpečovat. 

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Ţlutice 

Průměrný denní odběr z VD Ţlutice pro ÚV Ţlutice činí 7 456 m
3
. 

Při maximálním odběru, který je 190 l/s, můţe denní odběr činit 16 416 m
3
. Procentní 

vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 45 %.  

V případě, ţe by došlo k poklesu o 7 %, znamenalo by to průměrně sníţit 

i maximální denní odběr na 177  l/s, tzn. na 15 267 m
3
 denně. Vyuţití zdroje ÚV Ţlutice 

by tedy vzrostlo na 49 %. 

V případě, ţe by se naplnil pesimistický scénář, došlo by ke sníţení průtoku 

o 15 %, coţ by znamenalo sníţit odběr na 162 l/s, tzn. na 13 954 m
3
 denně. Procentní podíl 
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vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 53 %. Vodárenská soustava Ţlutice by svou funkci byla 

schopna nadále zabezpečovat. 

7.3 Dopady sníţení predikovaných průtoků ve vodních dílech ve střednědobém 

výhledu 

Ve střednědobém výhledu, tzn. do roku 2055 je předpokládán průměrný pokles 

průtoků v povodí Ohře aţ 20 %, v povodí Berounky, pod kterou spadá VD Ţlutice 

je předpokládán pokles aţ o 35 %. 

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Přísečnice 

Průměrný denní odběr z VD Přísečnice pro ÚV Hradiště v současnosti činí 

43 076 m
3
. Při maximálním odběru, coţ je 1 050 l/s můţe činit denní odběr 90 720 m

3
. 

Procentní vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 47 %. V případě, ţe by došlo k poklesu 

o 20 %, znamenalo by to průměrně sníţit i maximální denní odběr na 840 l/s, tzn. 

na 72 576 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 59 %. 

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Fláje 

Průměrný denní odběr z VD Fláje pro ÚV Meziboří a ÚV Bílý potok činí 

33 210 m
3
. Při maximálním odběru, který je 510 l/s můţe činit denní odběr 44 064 m

3
. 

Procentní podíl vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 75 %. V případě, ţe by došlo 

k poklesu průtoků o 20 %, znamenalo by to průměrně sníţit i maximální denní odběr na 

408 l/s, tzn. na 35 251 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 94 %. 

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Ţlutice 

Průměrný denní odběr z VD Ţlutice pro ÚV Ţlutice činí 7 456 m
3
. 

Při maximálním odběru, který je 190 l/s, můţe denní odběr činit 16 416 m
3
. Procentní 

vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 45 %. 

V případě, ţe by došlo k poklesu o 35 %, znamenalo by to průměrně sníţit 

i maximální denní odběr na 124  l/s, tzn. na 10 670 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití 

zdroje by tedy vzrostl na 65 %. 
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7.4 Dopady sníţení predikovaných průtoků ve vodních dílech v dlouhodobém výhledu 

Ve výhledu k roku 2085 se počítá se sníţením průtoků o 15 % - 32 % v Ústeckém 

kraji, pod které spadá VD Přísečnice a VD Fláje. A sníţením průtoků o 17 % - 33 % 

v Karlovarském kraji, pod který spadá VD Ţlutice.  

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Přísečnice 

Průměrný denní odběr z VD Přísečnice pro ÚV Hradiště v současnosti činí 

43 076 m
3
. Při maximálním odběru, coţ je 1 050 l/s můţe činit denní odběr 90 720 m

3
. 

Procentní vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 47 %. V případě, ţe by došlo k poklesu 

o 15 %, znamenalo by to průměrně sníţit i maximální denní odběr na 893 l/s, 

tzn. Na 77 112 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 56 %. 

V případě, ţe by se naplnil pesimistický scénář, došlo by ke sníţení průtoku 

o 32 %, coţ by znamenalo sníţit odběr na 714 l/s, tzn. na 61 690 m
3
 denně. Procentní podíl 

vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 70 %. Pokud by se pesimistický scénář naplnil, 

vodárenská soustava Přísečnice by svou funkci byla schopna nadále zabezpečovat.  

Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Fláje 

Průměrný denní odběr z VD Fláje pro ÚV Meziboří a ÚV Bílý potok činí 

33 210 m
3
. Při maximálním odběru, který je 510 l/s můţe činit denní odběr 44 064 m

3
. 

Procentní podíl vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 75 %. V případě, ţe by došlo 

k poklesu o 15 %, znamenalo by to průměrně sníţit i maximální denní odběr na 434 l/s, 

tzn. na 37 454 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 89 %. 

V případě, ţe by se naplnil pesimistický scénář, došlo by ke sníţení průtoku 

o 32 %, coţ by znamenalo sníţit odběr na 347 l/s, tzn. na 29 964 m
3
 denně. Procentní podíl 

vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 111 %. VD Fláje v případě pesimistického scénáře 

nebude mít dostatek vody, aby zajistilo plynulou dodávku vody obyvatelstvu. Vzhledem 

k tomu, ţe propojena s vodní nádrţí Přísečnice je moţná dotace vod. Co se týče řešené 

oblasti na Ţatecku, která měla být v případě nedostatku vody z VD Přísečnice 

dotována vodou z VD Fláje, tak to nepřichází v úvahu. V případě, ţe by došlo k naplnění 

pesimistického scénáře, ve vodárenské soustavě Fláje by chybělo téměř 11 % celkového 

objemu vody nutné k zabezpečení plynulé dodávky vody. 
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Dopady sníţení průtoků ve vodním díle Ţlutice 

Průměrný denní odběr z VD Ţlutice pro ÚV Ţlutice činí 7 456 m
3
. Při 

maximálním odběru, který je 190 l/s, můţe denní odběr činit 16 416 m
3
. Procentní podíl 

vyuţití zdroje v současnosti odpovídá 45 %. 

V případě, ţe by došlo k poklesu o 17 %, znamenalo by to průměrně sníţit 

i maximální denní odběr na 158 l/s, tzn. na 13 625 m
3
 denně. Procentní podíl vyuţití zdroje 

by tedy vzrostl na 55 %. 

V případě, ţe by se naplnil pesimistický scénář, došlo by ke sníţení průtoku 

o 33 %, coţ by znamenalo sníţit odběr na 127 l/s, tzn. na 10 999 m
3
 denně. Procentní podíl 

vyuţití zdroje by tedy vzrostl na 68 %. Pokud by se pesimistický scénář naplnil, 

vodárenská soustava Ţlutice by svou funkci byla schopna nadále zabezpečovat. 

7.5 Shrnutí 

Řešené vodní zdroje jsou stavěny jako dostatečně kapacitní a v krátkodobém 

výhledu ve většině případů bez větších problémů pokrývat plynulou dodávku vody. Nádrţe 

byly budovány v minulosti, kdy se očekávaly mnohem větší odběry pitné vody. 

V současné době pokračuje trend sniţování specifické potřeby vody.  

Problém by však mohl nastat pouze z dlouhodobého hlediska (do roku 2085) 

u VD Fláje, pokud by došlo k naplnění pesimistického scénáře. Řešením by byl případně 

převod vody z VD Přísečnice, se kterou je VD Fláje propojeno. 

Mnoţství odebírané vody z jednotlivých zdrojů v současné době odpovídá: 

 VD Přísečnice je vyuţíváno ze 47 % 

 VD Fláje je vyuţíváno ze 75 % 

 VD Ţlutice je vyuţíváno ze 45 % 

Dopady sníţení průtoků ve vodních dílech v krátkodobém výhledu (2025): 

 Vyuţití zdroje VD Přísečnice vzroste na 51 % - 56 % 

 Vyuţití zdroje VD Fláje vzroste na 81 % - 89 % 

 Vyuţití zdroje VD Ţlutice vzroste na 49 % - 53 % 
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Dopady sníţení průtoků ve vodních dílech ve střednědobém výhledu (2055): 

 Vyuţití zdroje VD Přísečnice vzroste průměrně na cca 59 % 

 Vyuţití zdroje VD Fláje vzroste průměrně na cca 94 % 

 Vyuţití zdroje VD Ţlutice vzroste průměrně na cca 65 % 

Dopady sníţení průtoků ve vodních dílech v dlouhodobém výhledu (2085): 

 Vyuţití zdroje VD Přísečnice vzroste na 56 % - 70 %. 

 Vyuţití zdroje VD Fláje vzroste na 89% - 111%. 

 Vyuţití zdroje VD Ţlutice vzroste na 55% - 68 %.  
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8. Návrhy opatření pro zásobování pitnou vodou 

Opatření by měla být realizována v návaznosti na vývoj období sucha. Jedná 

se o opatření, které jsou nezbytná pro zmírnění dopadů sucha a obecně je lze rozdělit, 

dle fází, kdy mají být realizována. Jedná se o fázi za běţného stavu, před pohotovostním 

stavem, v době pohotovostního stavu a ve stavu nouze (Agencia Andaluza del Agua).  Nejprve 

jsou uvedeny opatření obecného charakteru, poté navazují konkrétní opatření, která lze 

zavést v řešené lokalitě. 

Provozní opatření pro zajištění dodávky pitné vody ještě v kaţdé fázi můţeme 

dělit na tři typy:  

 na sníţení poptávky po vodě 

 pro zvýšení nabídky, popř. dodávek vody 

 na minimalizování dopadů sucha na potřeby vody a ţivotní prostředí 

1. Opatření za běţného stavu 

V tomto období je vhodné plánovat a připravovat opatření, která by mohla být 

zavedena v případě, ţe dojde k nedostatkům vody. Jedná se zejména o dlouhodobě 

navrţená opatření, která mají institucionární charakter a jsou součástí vodohospodářského 

plánování. 

Preventivní opatření: 

 Předpověď období sucha - jedná se o monitoring ukazatelů sucha a sledování 

jejich vývoje (sběr údajů z monitorovacích stanic, sledování průtoků na vodních 

tocích, stav hladin nádrţí, stav podzemních vod, výpočty ukazatelů stavů, mapa 

stavu povodí) 

 Analýza zdrojů vody v povodí - zahrnuje studie zaměřené na opětovné vyuţití 

méně znečištěných odpadních vod z městského zásobování vodou (např. 

na zalévání veřejných prostranství, pro průmyslová vyuţití), studie zaměřené 

na analýzu vyuţití odpadních vod v průmyslových podnicích, optimalizace správy 

povrchových a podzemních vod včetně propojení těchto systémů, studie společného 

přerozdělení zdrojů a v případě potřeby přerozdělit jeden zdroj k pokrytí konkrétní 

potřeby. 
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 Stanovení strategických rezerv - analýza minimálně nezbytných objemů vod 

k zajištění zásobování vodou a s ohledem na ţivotní prostředí. 

Provozní opatření: 

 Zaměření na sníţení poptávky - pravidelné informační kampaně pro občany 

vedoucí ke sníţení mnoţstvím odebrané vody v rámci běţné denní potřeby, šetrné 

vyuţívání zdrojů s minimalizací plýtvání prostřednictvím instalace dálkově 

odečítaných vodoměrů, podpora zavedení tarifních tříd, kdy by nadměrná spotřeba 

byla pokutována, popř. sestavení seznamu velkoodběratelů, kteří se podílí 

na značných odběrech vod včetně pravidelné aktualizace tohoto seznamu. 

 Související se zvýšením nabídky vody - soupis operativně vyuţitelné 

infrastruktury, soupis a návrh postupu realizace dodatečné infrastruktury nezbytné 

k zajištění zásobování pitnou vodou. 

 Zaměřené na zajištění zásob a potřeb vody v rámci ochrany ţivotního 

prostředí - kooperace mezi zainteresovanými stranami (např. města, obce), jejímţ 

cílem je zlepšit hospodaření s vodou, analýza poptávky po vodě při jejím 

nedostatku a vyhodnocení omezení, která se v konkrétních etapách období sucha 

mají zavést. 

2. Opatření před pohotovostním stavem 

V tomto období ještě nebyly zaznamenány dopady nedostatku vody, ale povodí 

jsou jiţ na hranici počínajícího sucha. Opatření jsou zde zaměřena zejména kontrolu 

faktorů, které mohou mít vliv na vývoj sucha. Důleţitá je v této fázi kontrola zařízení, 

která by měla být vyuţita, pokud dojde ke zhoršení situace. Mezi provozní opatření patří: 

 Související se sníţením poptávky - posílení informačního povědomí dalšími 

kampaněmi pro obyvatele s cílem uspořit pitnou vodu, a to zejména při vedlejších 

činnostech, jako je zalévání zahrad, kropení prostranství, hřišť atd. Cílem je sníţit 

spotřebu pitné vody bez zásahu technického charakteru ve vodárenských 

soustavách. Dále zavedení kampaně pro úsporu vody v zemědělství (např. 

zpracování harmonogramu zavlaţování). Stanovení maximálních limitů odběrů 

vody u velkoodběratelů při prohlubujícím se suchu. 
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 Související se zvýšením nabídky vody - údrţba nebo oprava pohotovostní 

infrastruktury (potrubí, čerpadel), popř. obnovení provozu odstavených zdrojů 

s nízkou kapacitou zásob, za účelem sníţení rizika přerušení zásobování. 

 Zaměřené na zajištění zásob a potřeb vody - monitoring kvality vody s ohledem 

na riziko zhoršení kvality vody při sníţených odběrech, zvýšená pozornost 

při čištění odpadních vod, provozu čistíren, kontrola postupů hospodaření s vodou 

v zemědělství. 

3. Opatření v průběhu pohotovostního stavu 

V tomto období jiţ dochází k nedostatku vody v důsledku sucha. Opatření 

zaměřená pouze na sníţení spotřeby vody jsou jiţ nedostatečná. Je nutné je doplnit dalšími 

opatřeními. 

 Související se sníţením poptávky - intenzivní kampaň k šetření vodou, zavádění 

omezení odběrů vod včetně sankcí umoţněných zákonem, popř. omezení zalévaní 

veřejných a soukromých prostranství, zahrad, svlaţování ulic, napouštění bazénů. 

V případě postupujícího sucha omezení tlaku v potrubí v určité denní době nebo 

dočasná odstávka některých systémů.  

 Související se zvýšením nabídky vody – uvést do provozu záloţní infrastrukturu, 

přistoupit k převodu vody do míst s větší poptávkou dle moţností a podmínek. 

 Zaměřené na zajištění zásob a potřeb vody - monitoring objemu a kvality vody 

zejména u vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, efektivní 

přerozdělení zdrojů, sníţení ekologických průtoků, zintenzívnění kontroly 

u odpadních vod s cílem zamezit překročení limitů ukazatelů jakosti vod s ohledem 

na vodní ekosystémy, kontrola účinnosti čistíren odpadních vod. 

4. Opatření v průběhu nouzového stavu 

Tato fáze je nejzávaţnější fází a vyţaduje zavedení nepřísnějších opatření s cílem 

prodlouţit maximální moţnou dobu dodávky pitné vody pro obyvatelstvo s ohledem 

na zdroje vody. 

 Související se sníţením poptávky - zákaz odběru vod z určitých zdrojů, 

jak povrchových tak podzemních vod k jiným neţ pitným účelům (např. úplný 
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zákaz zalévání prostranství, hřišť, mytí aut, napouštění bazénů apod.), zvýšení 

dohledu nad dodrţováním těchto zákazů. Zavedení přísných omezení 

v zemědělství, včetně stanovení priorit při zavlaţování strategických plodin.  

V krajní situaci odstávky některých vodárenských systémů. 

 Související se zvýšením nabídky vody - maximální moţné efektivní vyuţití 

zdrojů, případně vyuţití neobvyklých zdrojů vody (vyčištěná odpadní voda apod.), 

intenzívní převody vody mezi povodími s ohledem na stanovení priorit 

při zásobování vodou včetně zváţení všech dostupných moţností. 

 Zaměřené na zajištění zásob a potřeb vody - sníţení průtoků na minimální 

hodnoty, důkladná kontrola limitů vypouštěných odpadních vod, kontrola kvality 

a mnoţství vody v sítích, kontrola provozu čistíren odpadních vod a zemědělských 

aktivit. 

5. Opatření po skončení období sucha 

V tomto období je důleţité pokračovat s monitoringem sucha, vyhodnotit 

celkovou situaci vzniklou v důsledku sucha a zaměřit se na problematická místa. Zhodnotit 

účinnost zavedených opatření, a navrhnout další postupy při řešení obdobných situací. 

Opatření, která mohou být zaváděna lze rozdělit podle trvání jejich účinku na dlouhodobá 

a krátkodobá. 

Dlouhodobá opatření se jeví jako více efektivní, ale v případě, ţe je riziko sucha 

malé, je v plánovaném období moţné strategii zaměřit na krátkodobá opatření. Ta mají 

výhodu v tom, ţe v mnoha případech neprovádí technické zásahy do krajiny, lze na ně 

vyloţit menší mnoţství finančních prostředků, coţ je dost často podstatný faktor. 

Dlouhodobá opatření bývají strukturálního charakteru, krátkodobá umoţňují individuální 

řešení, podle výskytu a intenzity sucha. Avšak při plošném nedostatku budou s největší 

pravděpodobností nedostatečné (Bonaccorso, Castiglione, Rossi 2007). 
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Obrázek 54: Opatření v obdobích sucha (Bonaccorso, Castiglione, Rossi 2007) 

 

Z celé škály opatření, která existují, lze v podmínkách České republiky aplikovat 

jen omezené mnoţství. Tato opatření jsou dvojího charakteru, jsou to opatření technická 

a opatření blízká přírodě, která technické zásahy minimalizují. Pro eliminaci zásahů 

do krajiny jsou vhodná opatření přírodě blízká, avšak ta jsou spíše podpůrného charakteru 

a v celkovém efektu zřejmě nedostačující. Limitující jsou u kaţdého opatření 

majetkoprávní vztahy, přírodní podmínky, realizovatelná plocha a finanční náročnost. 

Přehled opatření podává zpráva: Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů 

klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy 

adaptačních patření (MŢP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011). 
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Jednou skupinou jsou zemědělská opatření a ty jsou trojího typu:  

 organizační - podporují plošnou rozmanitost v rámci pozemkových úprav, 

zalesnění a zatravnění, omezení plodin, pod kterými se vytváří nepropustná krusta, 

např. kukuřice. Omezení podporování vzniku nových ploch s nutností zavlaţovat, 

např. omezení produkce plodin náročných na vodu v místech, kde je nedostatek 

vody. 

 agrotechnická – mezi ně patří např. jiné osevní postupy podporující infiltraci 

 biotechnická - biotechnickými opatřeními rozumíme např. protierozní průlehy 

či zasakovací pásy. 

Další aplikována opatření jsou na tocích a v nivě. Tato opatření podporují 

zvyšování retenční kapacity a infiltrační schopnosti okolí toku. Patří sem revitalizace toků 

a úprava řečišť zpomalující odtok vody, uvolnění nivy pro rozlivy. 

Jiným typem je skupina opatření zaváděna v urbanizovaných územích. Tyto 

opatření zahrnují potřebu zřídit retenční a vsakovací objekty na zvýšení infiltrace, jímání 

a vyuţívání sráţkových vod. Např. v Německu v souvislosti s efektivnějším vodním 

managementem a větším vyuţíváním dešťových sráţek Postupimské náměstí v Berlíně 

díky speciálnímu systému ročně shromáţdí přibliţně 23 000 m
3
 sráţek, které následně 

spotřebuje na udrţování zeleně a splachování toalet.  

Technickým opařením je obnova starých či zřízení nových vodních nádrţí. 

Vliv nádrţí na sucho je hodnocen jako velmi pozitivní, jak tomu na základě literatury 

a vlastních výzkumů uvádí Vlnas a kol. (2010). Vodní nádrţe udrţují zásoby vody 

a nadlepšují průtoky. Dochází ke zvýšeným minimálním a sníţení maximálních průtoků. 

Literatura se ovšem většinou věnuje vlivu nádrţí na vysoké průtoky neţ opačně. Podstatné 

je sladit ekologické poţadavky a poţadavky na zajištění dostatečného mnoţství vody, 

popř. racionálně stanovit minimální průtoky v tocích. 

Dalším opatřením je zefektivnění hospodaření s vodními zdroji. Zde lze řadit 

převody vody mezi povodími a vodárenskými soustavami, zpětné převody vody uvnitř 

povodí, dočasné vyuţití statických zásob podzemní vody, umělé infiltrace, vícenásobné 

vyuţití vody, zhodnocení a přerozdělování kapacit vodních zdrojů. Např. na Kypru, 

vícenásobné uţívání vody z domácností vyuţívané k zalévání zahrad dokázalo sníţit 
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spotřebu vody o 40 %. Souvisejícím krokem bylo vytvoření dodatečné infrastruktury 

zásobování vodou. 

Nutným prostředkem je sníţení spotřeby vody. Mezi tato opatření patří 

minimalizace ztrát ve veřejných vodovodech, cenová regulace, dle odebraného mnoţství 

vody, stanovení priorit pro kritické situace nedostatku vody a podpora vzdělávacích 

programů a informačních kampaní pro veřejnost. 

Jednou z moţností úspory vody je čištění odpadních vod, kdy takto vyčištěná 

voda můţe být pouţita k účelům, které nevyţadují vodu pitnou (při vyuţití vody 

v zemědělství, pro urbanizovaná území je hlavním poţadavkem hygiena vody, je nutné 

dbát na moţnou kontaminaci při rozvodu vody a na ochranu veřejného zdraví). Důleţitým 

procesem je zejména desinfekce čištěné vody, např. chlórem, UV  zářením nebo pomocí 

membránových procesů, finančně náročnější je pak desinfekce ozónem. Problémem, který 

se však v důsledku sucha vyskytuje, je zhoršení ředícího efektu a zvýšení koncentrace 

znečišťujících látek obsaţených v čištěné vodě. 

Návrh opatření by měl být v budoucnosti přizpůsoben moţným změnám, 

ke kterým můţe dojít z důvodu nestálých podmínek, které se vyskytují ve scénářích 

predikujících sucho. Při neznalosti potenciálního vývoje se můţe stát, ţe budou 

vynaloţeny neadekvátní prostředky, ať uţ přeceněné či podceněné, na zavádění opatření, 

která jsou nedostatečná nebo postrádají smysl. Je potřeba se vyrovnat s nejistotami, které 

do procesu vnáší klimatická změna a modely. Návrh adaptačních opatření by tedy neměl 

být vytvářen jen pro konkrétní hodnoty, ale musí zahrnout rozsah moţných scénářů 

a stupeň nejistoty. Následně je třeba zhodnotit jejich pravděpodobnost a jejich 

ekonomickou návratnost (Kundewicz, 2008). 

Často ale dochází k tomu, ţe současné postupy, předpisy a konflikty zájmů 

znemoţňují adaptaci více neţ technologické a environmentální překáţky, to ukazuje 

na sociální limity adaptace.  

Reyer uvádí dva obraty, podle kterých se řídí současná adaptace:  

 adapt when necessary 

 no-regret measures 
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V podstatě je tím řečeno, ţe i vyspělá země, není schopna adaptace dříve, 

neţ problém nastane, a jsou zaváděna opatření, která jsou konstruována na řešení 

současných problémů bez perspektivy do budoucnosti. Otázkou zůstává, bude-li tento 

přístup v budoucnu udrţitelný (Reyer, 2002). 

8.1 Opatření ve sledované lokalitě 

Na základě analýzy řešené oblasti a zdrojů vod pro zásobování pitnou vodou, 

lze navrhnou tato opatření: 

V případě, ţe by suché období pokračovalo i v dalších letech, lze aplikovat 

v krátkodobém výhledu tyto: 

 Omezení pouţívání vody obyvatelstvem (vyjma případů, kdy je to nezbytně nutné) 

např. omezení nebo úplný zákaz závlahy zahrad, hřišť a veřejných prostranství, 

omezení napouštění bazénů, mytí aut, zejména z místních zdrojů. 

 Vícenásobné vyuţívání vody, tzn. druhotné uţití, tam kde uţ není nutné potřeba 

vody pitné. 

 Omezení odběrů pitné vody v rámci podniků, pitnou vodu vyuţívat pouze 

k nezbytně nutným účelům. 

 Informační kampaň o šetření vodou pro veřejnost. 

Ve střednědobém výhledu lze aplikovat tyto opatření: 

 Cenová regulace, tzn. zvýšení ceny vody odebrané nad určitý limit, toto opatření 

však vyţaduje postupnou výměnu vodoměrů za tzv. inteligentní, s dálkovým 

odečtem spotřeby vody, vyţaduje úpravu legislativy. 

 Zpracování krizových a manipulačních plánů s ohledem na predikce sucha 

a pro případ, ţe by došlo k výpadku ve zdrojích. 

 V případě výpadku některého ze zdrojů (VD Přísečnice, Fláje, Ţlutice) je jednou 

z technických moţností zaokruhovat vodovod mezi obcemi Stekník a Záluţice, 

tak aby došlo k propojení dodávek vody z obou zdrojů a to: z VD Přísečnice a VD 

Ţlutice, kdy při výpadku jednoho zdroje by mohla voda ze záloţního zdroje 

dotčenou oblast dále zásobovat (dle výpočtu na str. 102-103, to významně nezatíţí 

ani jeden zdroj). VD Přísečnice a VD Fláje jsou jiţ propojeny. Procentní nárůst 
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odebíraného mnoţství vody ve VD Přísečnice by činil max. 0,06 % a ve VD 

Ţlutice 0,37 %. 

 Propojovací vodovodní potrubí by bylo cca 1,5 km dlouhé, včetně shybky pod 

řekou Ohře, přibliţný návrh je zobrazen na následujících obrázcích. 

 

Obrázek 55: Návrh propojení vodovodu ze Zálužic do Stekníku 

 

Obrázek 56: Detail návrhu propojení vodovodu ze Zálužic do Stekníku 
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 V oblasti je dostatečná kapacita vodojemů, tudíţ by nemělo ani ve špičkách 

docházet k výkyvům v dodávkách. Popř. ještě vyuţít stávající 50 m
3
 vodojem 

na uţitkovou vodu ve Stekníku, po úpravách k jímání vody pitné. 

 Naprosto nemyslitelné je kvůli zdejší tradici, omezení pěstování chmele, 

který je vzhledem k délce svých kořenů (2-5 m) velkým odběratelem podzemních 

vod. Nelze proto spoléhat na individuální odběry z lokálních podzemních zdrojů 

vod a proto je vhodné zajistit postupné napojování obyvatel na vodovod. 

V dlouhodobém výhledu: 

 Zajistit napojení, co největšího počtu obyvatel vyuţívajících studny, na veřejný 

vodovod. Vodní díla Přísečnice, Fláje a Ţlutice jsou konstruovány na dlouhodobé 

dodávky vody a při výskytech období sucha nejsou tak vázány na pravidelné sráţky 

a jsou tedy schopny přečkat delší období bez sráţek, aniţ by muselo dojít 

k významnějším omezením. VD Přísečnice a Fláje jsou situovány v nadmořské 

výšce nad 700 m n. m., a proto jsou zde sráţky četnější, pokles hladin tak nebude 

s největší pravděpodobností tak rychlý jako u jiných VD leţících v niţších 

nadmořských výškách. 

8.2 Opatření ve zdrojích 

V krátkodobém výhledu: 

 Pokud by sucho prohlubovalo deficit ve zdrojích ještě v příštím roce, bylo by nutné 

u nádrţí omezit odtoky na minimální mnoţství dané manipulačními a provozními 

řády. Na konci měření v říjnu 2015, byly jiţ u všech sledovaných nádrţí přítoky 

vyšší neţ odtoky z nádrţí. V případě omezení odtoku na nejniţší moţnou míru 

danou manipulačními řády by bylo moţné zadrţet ve VD Přísečnice 4 320 m
3
/den, 

ve VD Fláje 1 296 m
3
/den a ve VD Ţlutice 3 456 m

3
/den. Při průměrném denním 

odběru z VD Přísečnice, který činí 43 076 m
3
, by vypočtená úspora, pokryla 10 % 

denního odběru. U VD Fláje, kde denní odběr činí 33 209 m
3
, by úspora pokryla 

téměř 4 % denního odběru a u VD Ţlutice, kde je denní odběr 7 455 m
3
 se jedná 

o velmi značnou úsporu, a to aţ 46% pokrytí denního odběru. 
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Ve střednědobém výhledu: 

 Omezení ztrát vody v trubní síti, která v rámci Ústeckého kraje činí 26 %. 

Postupnými opravami by došlo k úspoře vody, které by zpětně ušetřilo vodu 

ve zdrojích. Pro srovnání úniky v sítích v rámci celé ČR činí 21 % objemu 

vyrobené vody. 

V dlouhodobém výhledu: 

 V dlouhodobém výhledu by mohlo dojít k nedostatku vody pro odběratele 

odebírající vodu z VD Fláje, řešením je převod vody z VD Přísečnice. 

 Další z moţností, pokud by převod vody mezi stávajícími zdroji nebyl dostačující, 

je výstavba nového vodního díla v lokalitě vymezené Generelem LAPV. 

Jako nejvhodnější se jeví lokalita ve Stráţišti na řece Střele. Jedná se o lokalitu 

k akumulaci vody pro zásobování pitnou vodou (plocha lokality 380 ha), s velkým 

povodím (630 km
2
) a s potenciálním objemem vodního díla aţ 78 mil. m

3
, 

která se nachází relativně blízko řešených obcí, v porovnání s ostatními lokalitami 

Generelu LAPV v blízkém okolí. Na řece Střele je jiţ situováno vodní dílo Ţlutice, 

které je umístěno o cca 25 km výše proti proudu řeky. Mezi vodním dílem Ţlutice 

a lokalitou ve Stráţišti do řeky Střely ústí mnoho další menších potoků, tudíţ by šlo 

o další posílení přítoku do uvaţovaného vodního díla. Současně by došlo 

k celkovému nadlepšení průtoků ve Střele. 
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Obrázek 57: Situační mapa umístění vodního díla ve Strážišti (Generel LAPV) 

 

Obrázek 58: Nákres potenciální zátopy při vybudování nového vodního díla ve Strážišti (Generel LAPV)  
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9. Závěr 

V analyzované oblasti Ústeckého kraje bylo zjištěno, ţe stávající kapacity 

vodních nádrţí pro zásobování pitnou vodou Přísečnice, Fláje a Ţlutice jsou dostatečné 

a případné napojování zbývajících obyvatel v obcích na veřejný vodovod, jiţ zdroje nijak 

výrazně nezatíţí. Pro plynulé zásobování pitnou vodou je tedy nutné dokončit napojování 

obyvatel na veřejné vodovody. Pouze ve čtyřech obcích (Seménkovice, Levonice, Skupice 

a Strkovice) z celkových jedenácti sledovaných, je napojeno přes 96 % obyvatel. 

V ostatních obcích je na vodovod napojeno 59 – 91 % obyvatel. Na základě provedené 

analýzy a výpočtů dojde při napojení všech obyvatel a rekreantů pouze k nepatrnému 

nárůst odběrů pitné vody (o 15 m
3
 denně).  

Z pohledu celkové bilance zdrojů a potřeb vod by bylo moţné konstatovat, 

ţe situace je bezproblémová. Avšak nedostatek sráţek by při delším trvání mohl vyvolat 

deficit ve zdrojích. V roce 2015 trval sráţkový deficit prakticky tři měsíce, a hladiny 

ve vodárenských nádrţích klesaly mnohem rychleji neţ v předešlém roce. Vodárenské 

nádrţe budou schopny za stávajících podmínek zajistit plynulou dodávku vody po tato 

období: Přísečnice 2 roky a 189 dnů, Fláje 294 dnů a Ţlutice 3 roky a 356 dní. U VD Fláje 

je situace nestandardní, jelikoţ od letních měsíců 2015 probíhá sanace břehů, kdy z tohoto 

důvodu musela být nádrţ cíleně upouštěna. Při plném zásobním prostoru by objem nádrţe 

pokryl dodávky vody po dobu 1 roku a 237 dní. Ve všech případech se jedná o orientační 

údaje bez ohledu na výpar, sráţky a moţnost zhoršení jakosti vody při poklesu objemu 

v nádrţích.  

S ohledem na budoucí predikce suchých období, které avizují pokles průtoků 

v řešených vodních dílech, bude mít s největší pravděpodobností v dlouhodobém výhledu 

problémy s plynulou dodávkou vody VD Fláje. V predikcích do budoucna má tato nádrţ 

tendence rychleji reagovat na vnější změny. Jelikoţ je však vodní dílo Fláje propojeno 

s vodárenskou soustavou Přísečnice, mohla by tato nádrţ dočasně zásobovat odběratele 

původně odebírající vodu z nádrţe Fláje.  

Otázkou však zůstává, zdali bude tato dotace vod moţná i z dlouhodobého 

hlediska v případě, ţe by došlo v dlouhodobém výhledu (2085) k naplnění predikovaného 

pesimistického scénáře a ve vodním díle Fláje by chybělo 11 % celkového objemu vody 

nutné k zabezpečení dodávky vody. Ve vodním díle Přísečnice je v dlouhodobém výhledu 
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predikováno vyuţití zdroje dosahující v pesimistickém scénáři téměř 70 %, 

coţ by umoţňovalo dotovat chybějící vodu z nádrţe Fláje, systém by však pracoval bez 

rezerv, proto by bylo vhodné zváţit případně výstavbu nové nádrţe. 

Jednou z moţností je výstavba vodního díla v lokalitě vymezené Generelem 

LAPV a to ve Stráţišti na řece Střele. Jedná se o lokalitu nacházející se relativně blízko 

řešených obcí, kde by se vybudováním nového vodního díla a jeho napojením 

na vodovodní systém, zajistila dostatečná rezerva vodních zdrojů pro zásobování pitnou 

vodou. Toto rozhodnutí je však předmětem delšího časového horizontu a bude nutné 

postupně zpřesňovat předpovědní modely s ohledem na průběţný vývoj a dopady 

klimatických změn. A do budoucna postupně navrhovat opatření, které budou na sebe 

navazovat zejména v krátkodobém a střednědobém horizontu.  
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Významné zákony, vyhlášky a směrnice ČR v oblasti vod 
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hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení 
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hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
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Poznámky k tabulce:  

(#1) Podle U.S.EPA hodnota 4,0 μg/l odpovídá riziku 10
-5

.  

(#2) Pro dospělého člověka lze připustit aţ 100 μg/l.  

(#3) Pro dospělého člověka (mimo těhotné ţeny) po dobu 7 dnů lze připustit aţ hodnotu 300 μg/l.  

(#4) Podle U.S.EPA hodnota 1,0 μg/l odpovídá riziku 10
-6

.  

(#5) Podle WHO hodnota 0,7 μg/l odpovídá riziku 10
-5

.  

(#6) Podle U.S.EPA hodnota 0,5 μg/l odpovídá riziku 10
-4

.  
(#7) Empiricky odhadnutá orientační hodnota z hlediska provozního, nikoliv přímo zdravotního. Pokud 

ostatní ukazatele (hlavně vedlejší produkty dezinfekce, mikrobiologické a organoleptické ukazatele) jsou 

v pořádku, lze připustit i vyšší hodnoty.  

(#8) Pro dospělého člověka lze připustit aţ 130 mg/l.  

(#9) Pro kojence a těhotné ţeny lze po dobu 7 dnů lze připustit aţ hodnotu 3 mg/l, pokud je v pořádku 

mikrobiologické vyšetření vody. Pro dospělého člověka lze připustit hodnotu 3 mg/l, po dobu 7 dnů aţ 

hodnotu 7 mg/l.  

(#10) Do 7 dnů lze připustit hodnotu aţ 100 μg/l.  

(#11) Pro dospělého člověka po dobu 7 dnů lze připustit aţ hodnotu 7 mg/l.  

(#12) RfD(o) stanovena z hlediska dentální fluorózy u dětí.  

(#13) V závislosti na chemismu vody můţe v některých případech koncentrace hliníku nad 0,2 mg/l uţ vést k 
tvorbě vloček nebo zbarvení vody (z přítomnosti ţeleza) a stíţnostem spotřebitelů. Jedná se však o 

závadu senzorickou, nikoliv zdravotní.  

(#14) S předpokladem nutné tolerance chlorového pachu a chuti vody.  

(#15) Pro dospělého člověka lze připustit hodnotu aţ 600 mg/l, pokud je voda chuťově přijatelná pro 

spotřebitele.  

(#16) Platí pro chrom šestimocný, RfD(o) pro chrom trojmocný je 1,5 mg/kg/den.  
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(#17) S tolerancí pachu a chuti chloru při nutné zvýšené chloraci.  

(#18) Pro dospělého člověka (mimo těhotné ţeny) lze připustit aţ 80 μg/l.  

(#19) S výjimkou aldrinu, pro který platí havarijní limit 0,3 μg/l.  

(#20) Stanoveny TDI či RfD(o) pro řadu konkrétních pesticidních látek.  

(#21) Pokud je směs PAU tvořena jinými látkami neţ benzo(a)pyrenem a benzo(a)pyren je přítomen v 

koncentraci niţší neţ 1 μg/l, lze připustit i vyšší hodnotu (viz RfD(o) ostatních PAU).  

(#22) Stanoveny NOAEL (125 mg/kg/den) a doporučená limitní hodnota (4 μg/l) pro fluoranthen. 

(#23) Stanoveny RfD(o) pro acenaften, anthracen, dibenzofuran, fluoranthen, fluoren, 2-methylnaftalen, 

naftalen a pyren.  

(#24) Při překročení limitní hodnoty (200 mg/l) není voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Ostatní 

spotřebitelé ji mohou uţívat, pokud je voda pro ně chuťově přijatelná nebo pokud nejde o nemocné 
osoby se sodíkovou dietou.  

(#25) Při dodrţení limitních hodnot pro jednotlivé THM: bromoform 0,1; chloroform 0,2; DBCM 0,1; 

DCBM 0,06 (vše v mg/l).  

(#26) TDI pro jednotlivé THM: bromoform 0,018; chloroform 0,013; DBCM 0,021 (vše v mg/kg/den). TDI 

pro DCBM nestanovena (látka s bezprahovým typem účinku).  

(#27) RfD(o) pro jednotlivé THM: bromoform 0,03; chloroform 0,01; DBCM 0,02; DCBM 0,003 (vše v 

mg/kg/den).  

(#28) Pokud je zákal tvořen výhradně zdraví neškodnými částicemi (např. sraţeniny ţeleza, produkty 

ţelezitých bakterií), lze připustit i vyšší hodnoty neţ 5 ZF(t,n), pokud je to přijatelné pro spotřebitele.  

(#29) Voda musí být vzhledově a chuťově přijatelná. 
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