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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 Žatecku 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 Žatec 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 neodd litelnou součástí všech ţivých struktur a její nedostatek, 

p ípadn  zhoršená kvalita, můţe vést k velkému mnoţství problémů. V dnešní dob , 

kdy je u nás voda povaţovaná tém  za samoz ejmost, dojde-li nap . k havárii, 

a je vody nedostatek, ihned vyvstane zjišt ní, jak je voda pro kaţdodenní ţivot 

nezbytná. Ve sv t  je však situace ješt  horší. Existují lokality, kde mnoho obyvatel 

nemá p ístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody, coţ znamená, ţe jim v podstat  

nezbývá nic jiného, neţ pít vodu závadnou, která je můţe ohrozit na ţivot . 

Zhoršená kvalita vody zahrnuje špatné senzorické vlastnosti vody, mikrobiologické 

znečišt ní, p ítomnost kovů ve vod , p ítomnost dusičnanů a fosforečnanů, a mnoho 

dalších různorodých látek, které mohou být ve vod  obsaţeny. 

K nedostatku vody dochází i díky klimatickým zm nám, které se mimo 

jiné vyznačují prudkými výkyvy počasí a ty mohou mít za následek st ídající 

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 zem d lství a má tak vliv 

i na hospodá skou situaci dané zem . 

V České Republice se nacházejí oblasti, které jsou suchem ohroţeny 

více neţ ostatní lokality, jedná se o oblast jiţní Moravy a oblast v podhů í Krušných 

hor, které jsou díky t mto horám ve sráţkovém stínu. Jedná se hlavn  o obce 

na Chomutovsku, Ţatecku a Lounsku. Velký vliv na sucho mají v posledních letech 

také velmi mírné zimy se zmenšující se sn hovou pokrývkou. 

1.1 Cíl 

Cílem disertační práce je zhodnotit situaci týkající se zásobování pitnou 

vodou v oblasti Ţatecka a Lounska, vybrat nejohroţen jší lokalitu, a s p ihlédnutím 
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k modelům p edpokládající vývoj sucha v dalších letech, navrhnout optimální ešení 

vedoucí ke sniţování dopadů sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Dílčí cíle disertační práce: 

 na základ  analýzy zhodnotit současnou situaci týkající se zásobování 

pitnou vodou v oblasti Ţatecka a Lounska 

 zjistit zdroje pitné vody a alternativní zdroje, které mohou být vyuţity 

 provést výpočet pot eby vody s p ihlédnutím k modelům p edpokládající 

vývoj sucha v dalších letech 

 navrhnou optimální ešení vedoucí ke sniţování dopadů sucha 

na zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

2. Vliv klimatu na zásobování vodou 

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

dlouhodobý reţim počasí, charakterizovaný prost ednictvím prům rů 

meteorologických prvků a jevů Ětlak, teplota, vlhkost, sráţky, aj.ě, za delší časové 

období, ádov  desítky let ĚAcot, 2005ě. V geologické minulosti planety Zem  

se podnebí v ádu tisíců let postupn  m nilo, v ádu stovek let podnebí různ  kolísá 

ĚBartoš a kol., 200řě. 

2.1 Definice sucha 

Sucho je neurčitý, v meteorologii a klimatologii však často uţívaný 

pojem, znamenající v zásad  nedostatek vody v atmosfé e, půd  či rostlinách. 

Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha neexistují ĚSobíšek, 1řř3ě. D. A. 

Wilhite a M. H. Glantz Ě1řŘ5ě uvád jí ve své knize p ehled n kterých z více neţ 

150 publikovaných definic. 
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2.2 Druhy sucha 

V současnosti rozlišujeme tyto druhy sucha: 

1. Meteorologické - je nejčast ji vyjád ené časovými a prostorovými 

deficity sráţek, které p edstavují prvotní p íčiny výskytu tohoto jevu ĚCHMI, 2015ě.  

2. Zemědělské - je vyjád eno nedostatkem vody v půd  pro zem d lské 

plodiny na základ  p edchozího nebo stále trvajícího výskytu meteorologického 

sucha, ovlivn né zejména délkou deficitu vlhkosti spojeným často s vysokými 

teplotami (Trnka, 2015). 

3. Hydrologické - pokud nedostatek sráţek p etrvává, dochází k poklesu 

povrchového odtoku a klesá i míra vsaku do podzemních vod. Následn  klesá 

hladina podzemní vody, coţ vede k niţším hodnotám základního odtoku ĚBartoš 

a kol., 2009).  

4. Socio-ekonomické – eší dopad souhrnných následků sucha 

meteorologického, agronomického a hydrologického na společnost a její 

hospodá ské aktivity ĚBlaţek, 2006ě.  

2.3 Metody hodnocení sucha 

Pro hodnocení sucha se vyuţívají různé metody, nap . Percent 

of Normal, Langův dešťový faktor, Standardized Precipitation Index, Palmer 

Drought Severity Index, Crop Moisture Index, Metoda efektivní sráţky a mnoho 

dalších. 

2.4 Historie suchých období ve světě 

Klimatologové zjišťují, ţe sucha dnes trvají déle a zasahují rozsáhlejší 

plochy neţ na začátku 1ř. století. B hem posledního stoletého období Ě1ř06-2005) 

se celosv tová teplota zvýšila v prům ru o 0,74 °C, p ičemţ v posledních 25 letech 
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se planeta oteplovala o 0,18 °C/10 let, coţ je hodnota 2,5krát vyšší neţ pro stoleté 

období ĚSolomon et al., 2007ě. 

2.5 Historie suchých období v ČR 

Suchá období se v Česku v současnosti objevují s desetiletou 

periodicitou vţdy kolem t etího roku kaţdého desetiletí, avšak s rozdílnou 

intenzitou. T mito suchými roky byly 1ř53, 1ř62, 1řŘ3, 1řř2, 2003 a roky jim 

blízké. 

 

Obrázek 1: Největší tříletá meteorologická a hydrologická sucha v Čechách (Blažek, 2006) 

Brázdil a kol. Ě2015ě pracovali s 50letými obdobími a končili kolem 

roku 2000. Od roku 1ř51 do roku 2000 bylo zhruba 26 suchých epizod a druhá 

nejsušší padesáti-letka byla od roku 1751 do roku 1Ř00. P ed 200 lety bylo 

25 suchých epizod. Uplynulých 50 let lze tedy za adit mezi nejsušší roky 

v posledních 500 letech. 
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2.6 Předpokládané změny klimatu a jejich dopady 

Základním prost edkem pro vytvo ení scéná ů zm ny klimatu jsou 

klimatické modely. Základním modelem je „Globální klimatický model“ ĚGCMě.  

Hodnoty globálních klimatických model vstupují do regionálních klimatických 

modelů ĚRCMě prost ednictvím menších m ítek a jsou p esn ji zam eny 

na jednotlivé oblasti. 

K dispozici jsou výsledky b hů v tšího mnoţství modelů, z nichţ 

dva z regionálních modelů, model HIRHAM ízený globálním modelem 

ECHAM4/OPYC a model RCAO ízený HadCM3 byly pouţity v ČR pro odhady 

dopadů zm ny klimatu na hydrologické a ekologické systémy a byly podkladem 

k vytvo ení scéná ů pro Českou republiku ĚVyskoč, Kašpárek a kol., 2009). 

Scénář vývoje klimatu v letech 2010-2039 

V tomto období dojde podle modelu ke zvýšení teploty vzduchu cca 

o 1°C, oteplení v lét  a zim  bude jen nepatrn  menší neţ na ja e a na podzim. 

U sráţek je simulován budoucí pokles v rámci konkrétních lokalit ČR do 20 %. 

Zároveň můţe dojít k výrazné prostorové prom nlivosti, je tedy moţné, ţe p ípadný 

klimatický scéná  můţe být v tomto blízkém období p ekryt projevy p irozeného 

meziročního kolísání sráţkových úhrnů ĚMŢP, projekt VaV SP/1a6/10Ř/07, 2007-

2011) 

Scénář vývoje klimatu v letech 2040-2069 

V období 2040–206ř je modelované oteplení jiţ výrazn jší, 

k nejvýrazn jšímu zvýšení teploty vzduchu dojde v lét  Ěo 2,7 °Cě, nejmén  v zim  

Ěo 1,Ř °Cě. Pro období 2040–206ř je modelován značný pokles sráţek v zim  

Ěnap . Krkonoše, Českomoravská Vysočina, Beskydy aţ o 20 %) a zvýšení sráţek 

na podzim ĚMŢP, 2014ě. 
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Scénář vývoje klimatu v letech 2070-2099 

V období 2070–20řř oteplení v lét  dosahuje 4 °C Ěna území ČR 

se m ní od 3,5 do 4,7 °Cě, na podzim a v zim  činí pouze 2,Ř °C Ěv jednotlivých 

bodech od 2,6 do 3,1 °Cě, (Pretel, 2012). V období 2070–20řř zejména v lét  začíná 

na území ČR dominovat pokles sráţek, který je v tomto období ješt  výrazn jší, 

neţ v p edchozím. Ale pokles zimních úhrnů sráţek je oproti p edchozímu období 

naopak menší ĚMŢP, projekt VaV SP/1a6/10Ř/07, 2007-2011).  

3. Zásobování pitnou vodou 

Proces zásobování pitnou vodou v ČR 

V roce 2013 bylo v ČR pitnou vodou z ve ejného vodovodu zásobováno 

9,854 mil. obyvatel, tj. ř3,Ř % obyvatel. Nejv tší podíl obyvatel napojených 

na ve ejný vodovod, je dle ročenky MZe, v Karlovarském kraji a Praze Ě100 %), 

nejniţší počet napojených obyvatel je v Plzeňském kraji ĚŘ3,3 %ě, ĚRočenka MZe, 

2013). 

3.1 Zdroje pro zásobování pitnou vodou  

V roce 2013 činil podíl vyrobené vody z povrchových zdrojů 2ř1,4 mil. 

m3 Ě4ř,1 %ě a z podzemních zdrojů 302,2 mil. m3 Ě50,ř %ě, ĚRočenka MZe, 2013ě. 

Kapacita zdrojů podzemní vody v České republice Ědynamické zásobyě 

se odhaduje na 1,44 mld. m3/rok a jen 16 % území má vhodné podmínky pro tvorbu 

vyuţitelných zásob podzemních vod, Ř4 % území České republiky má z hlediska 

tvorby zásob a vyuţití podzemních vod jen lokální význam ĚVÚV TGMě. 

Voda se tedy zadrţuje na území ČR soustavou vodních d l. Funkce 

vodních nádrţí jsou různé Ěvodohospodá ské, hydroenergetické, protipovodňové, 

závlahové, rekreačníě a v mnoha p ípadech se jedná o nádrţe víceúčelové).  
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4. Bilance vod  

Podle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon Ěnovela 150/2010 Sb.ě, 

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 vodohospodá ské bilance Ě§ 22 odst. 1 

vodního zákonaě.  

Obsah vodní bilance a způsob jejího sestavení upravuje vyhláška 

Ministerstva zem d lství č. 431/2001 Sb. 

4.1 Hydrologické modelování klimatických změn  

K modelování hydrologické bilance se pouţívá model BILAN, který byl 

vyvinut ve VÚV TGM.  

Model BILAN 

Simuluje prvky sráţko-odtokové bilance v povodí pomocí základních 

bilančních rovnic v nasycené i nenasycené zón . Vyjad uje základní bilanční vztahy 

na povrchu povodí, v zón  aerace, do níţ je zahrnut i vegetační kryt povodí a v zón  

podzemní vody. Výpočtem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní výpar, 

infiltrace do zóny aerace, průsak touto zónou, zásoba vody ve sn hu, zásoba vody 

v půd  a zásoba podzemní vody. Hlavním výsledkem je časová ada odtoku 

skládající se ze t í sloţek: základní odtok, odtok z půdy a přímý odtok. ĚKašpárek, 

Novický, 2013ě, ĚTallaksen, Lannen, 2004ě. 

5. Legislativa a státní správa v oblasti vodního hospodářství 

5.1 Státní správa v ČR 

Státní správa ve vodním hospodá ství je organizována jako t ístupňová. 

Výkon této správy je zákonem sv en vodoprávním ú adům na úrovni obecní 
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Ěobecní ú ady a obecní ú ady obcí s rozší enou působnostíě, krajské Ěkrajské ú adyě 

a úst ední Ěministerstvaě. Správou významných vodních toků a vodních d l jsou 

v ČR pov eny státní podniky Povodí ĚPovodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Oh e, 

Povodí Moravy a Povodí Odryě, ĚMZe). 

5.2 Legislativa 

Legislativa v oblasti vod v ČR vychází ze sm rnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, ustanovující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. V tomto období vrcholila také 

p íprava nové vodohospodá ské legislativy se závazkem transponovat p episy ES 

do právního ádu ČR. V souladu s tím byl zaveden Zákon č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon Ěnovela č. 150/2010ě a Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, 

které byly základem pro vypracování Plánu hlavních povodí ČR ĚPHP ČRě v kv tnu 

2007. Tento plán byl schválen vládou a jeho závazná část je vyhlášena na ízením 

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. 4ř/2014 Sb., ĚMZeě, ĚSbírka zákonůě. 

6. Zhodnocení situace v povodí Ohře 

Pro praktickou část byla vybrána lokalita Ţatecka a Lounska, jelikoţ 

se jedná o jednu z nejsušších oblastí Ěúhrn sráţek pod 500 mmě v rámci ČR. Nejprve 

je uveden stručný popis Ústeckého kraje, poloha a geografie, následuje popis 

klimatických pom rů, včetn  prům rné roční teploty vzduchu, počtů ledových dnů, 

prům rné roční úhrny sráţek a výšky sn hové pokrývky. 

Poté následuje zúţení oblasti, kdy na základ  analýzy údajů z PRVKÚ 

Ústeckého kraje byla vybrána lokalita, která je, co se týče zásobování pitnou vodou 

nejproblematičt jší. Jedná se o oblast mezi m sty Ţatec a Postoloprty podél íčky 
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Chomutovky a eky Oh e, konkrétn  o obce Seménkovice, Seletice, Rvenice, 

Lišany, Hradišt , Levonice, Mradice, Skupice, Strkovice, Stekník a Záluţice. 

V oblasti je rozší ené p stování chmele, který je velmi náročný na vodu. 

V uvedených obcích je nízký podíl obyvatel napojených na vodovod 

(59 - 91 % obyvatel). Obyvatelé, kte í nejsou napojeni na ve ejný vodovod, 

vyuţívají individuální zásobování vodou ze studní, které jsou však v suchých 

obdobích nedostačující, pop . voda v nich nemá vyhovující kvalitu kvůli výskytu 

n kterých látek ĚFe, Mg, NO3
-ě a p i sníţení vydatnosti nevyhovuje ani 

z bakteriologického hlediska.  

Obce mají ve svých katastrech rekreační nemovitosti, nároky na pot ebu 

vody tak v letních m sících značn  stoupají. V obcích se do budoucna počítá 

s mírným nárůstem obyvatelstva, a proto budou nároky na dodávky pitné vody ješt  

vyšší. Očekávaný nárůst je na základ  analýzy z PRVKÚK, v Ústeckém kraji 

p edpokládán 4%. 

V uvedené oblasti je zhodnocena stávající situace zásobování vodou. 

Je vypočtena pot eba vody pro obyvatelstvo a ostatní odb ratele 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 scéná ů klimatických zm na jejich vliv na hydrologickou bilanci 

v dotčených vodních dílech v budoucnu, následované návrhy opat ení pro 

zásobování pitnou vodou. 

6.1 Vymezení zájmového území a jeho charakteristika 

6.1.1 Poloha a geografie 

6.1.2 Klimatické poměry 

6.1.3 Vodní toky a nádrže 

6.2 Analýza vybraného území - Žatecko, Lounsko 
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6.2.1 Současná situace zásobování pitnou vodou 

M sto Postoloprty a okolní obce jsou zásobeny integrovaným 

skupinovým vodovodem, který je podskupinou oblastního vodovodu Severní Čechy. 

P ivad č z Mostu DN 500 Ěkapacity 200 l/sě p ivádí vodu do vodovodního systému 

m sta Postoloprt.  

Na vodovodní systém m sta Postoloprty jsou napojeny vodovodní 

systémy obcí Seménkovice, Rvenice, Vrbka, Hradišt , Strkovice, Levonice, 

Mradice, Skupice, Malnice, B ezno a Stekník. Vodovodní systém obce Záluţice 

je napojen na vodovodní systém m sta Ţatec. Pro zásobování ešených lokalit pitnou 

vodou jsou stávající vodovodní ady dostatečn  kapacitní. Pro všechny lokality 

je zdrojem pitné vody stávající ve ejný vodovodní systém. Všechny ešené lokality 

bude moţno zásobit pitnou vodou napojením na stávající nebo nov  navrţené 

vodovody ĚÚzemní plán m sta Postoloprtyě. 

6.2.2 Výpočet potřeby pitné vody 

Výpočet pot eby pitné vody pro uvedené obce byl proveden 

dle sm rných čísel roční spot eby vody uvedené ve vyhlášce č. 42Ř/2001 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou 

pot ebu. Maximální denní pot eba byla vypočtena jako součin prům rné denní 

pot eby vody a součinitele denní nerovnom rnosti, kdy tento koeficient činí 

v p ípad  obcí do 500 obyvatel 1,5. 

V uvedených obcích se nachází rodinné domy, bytové domy, firmy 

a další subjekty. V obcích se nenachází tém  ţádné objekty občanské vybavenosti 

Ězdravotní st ediska, školy, obchody, restauraceě, vyjma obce Lišany, kde je jeden 

hostinec a jeden obchod se smíšeným zboţím, který je však v současné dob  jiţ 

mimo provoz. Byly vypočteny pot eby vody pro rodinné a bytové domy, pot eba 

vody pro rekreační nemovitosti, pot eba vody k pln ní bazénů a pot eba vody 
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pro ostatní odb ratele. Dále byly vypočteny pot eby vody p i zohledn ní budoucího 

růstu obyvatel a rekreantů.  

Celková potřeba vody 

V následujících tabulkách je uveden součet pot eb vody v rodinných 

a bytových domech, rekreačních nemovitostech, bazénech a firmách. Denní pot eba 

vody kolísá podle jednotlivých m síců. Nejniţší je od podzimu do jara, kdy nejsou 

vyuţívány rekreační nemovitosti a napoušt ny bazény. Nejvyšší je v červnu 

a červenci, kdy současn  s vyuţíváním rekreačních nemovitostí dochází 

i k napoušt ní bazénů. 

Tabulka 1: Potřeba vody v současnosti 

 

Tabulka 2: Potřeba vody při napojení 100 % obyvatel 

 

Tabulka 3: Potřeba vody při napojení 100 % obyvatel současně se 4% růstem obyvatel 
a rekreantů 

 

Subjekty Roční potřeba vody (m3
)

Denní ø potřeba vody (m3
) 

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 odb ratelé 1136-1520 3-4 3-4 3-4

Celkem 29435 - 29819 67-68 94-95 111-112

Subjekty Roční potřeba vody (m3
)

Denní ø potřeba vody (m3
) 

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 odb ratelé 1136 - 1520 3-4 3-4 3-4

Celkem 33755 - 34139 78-79 105-106 122-123

Subjekty Roční potřeba vody (m3
)

Denní ø potřeba vody (m3
) 

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 odb ratelé 1136 - 1520 3-4 3-4 3-4

Celkem 35035 - 35419 81-82 109-110 126-127
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Celková roční pot eba pitné vody se v současnosti v ešených obcích 

pohybuje od 29 435 m3 do 29 819 m3 (tj. 67– 112 m3denní prům r, dle m síců 

v roce). V budoucnosti by však mohla pot eba vody stoupnout, pokud by došlo 

k napojení všech obyvatel v obcích, a současn  by růst obyvatelstva naplnil 

očekávání a vzrostl o p edpokládané 4 %. Pot eba vody by tak vzrostla 

aţ na 35 035 – 35 419 m3 ročn  Ětj. 81– 127 m3 denní prům r, dle m síců v roceě. 

Pot eba vody by do budoucna mohla vzrůst prům rn  o 15 m3 denn  Ětj. nárůst 

o 16 %). Patrný je také velký rozdíl mezi prům rným denním mnoţstvím vody 

odebraném v zimním a v letním období, kdy tento rozdíl činí aţ 45 m3 Ětj. prům rný 

denní rozdíl mezi odb rem v zimním a letním období p epočtený na procenta 

dosahuje aţ 40 %ě. 

6.3. Zdroje vody a jejich kapacita 

6.3.1 Povrchové zdroje 

Hlavním povrchových zdrojem, který slouţí k zajišt ní pitné vody pro 

stanovenou oblast je vodní dílo P ísečnice. Tato vodárenská soustava dodává vodu 

do okresu Chomutov, Most, Louny a Teplice. Vodárenská soustava P ísečnice 

a vodárenská soustava Fláje jsou propojeny adem DN 800 z vodojemu Chomutov 

16 000 m3. V p ípad  nedostatku vody mohou být vodní díla P ísečnice a Fláje 

navzájem zastoupeny, proto v následujícím textu je Flájská p ehrada zmín na, i kdyţ 

fakticky do ešené oblasti vodu p ímo nedodává. Okrajová část ešené oblasti (jedna 

obecě je zásobována z vodního díla Ţlutice v Karlovarském kraji. ĚPRVKÚKě 
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Obrázek 2: Schéma vodárenské soustavy Severní Čechy (Podzemní vody ČR, 2012) 

6.3.2 Podzemní zdroje 

ešená oblast je zásobována z povrchových zdrojů. V p ípad , 

ţe by došlo k mimo ádné situaci, jsou v uvedené oblasti jako podzemní zdroje pitné 

vody vyuţívány prameništ  Valov a Holedeč Ř, ř, 10, 11, kdy kapacita zdroje Valov 

činí 1 036,8 m3/den a zdroje Holedeč 4 Ř3Ř, 4 m3/den. Prameništ  Holedeč má sedm 

vrtů, p ičemţ pravideln  jsou vyuţívány jen dva. Ostatní vrty nejsou b ţn  

pouţívány, vyuţívají se mimo ádn  krátkým nasazením a se značnými výkyvy 

v čerpaném mnoţství, pop . pro zajišt ní nouzového zásobování pitnou vodou. 

V suchých obdobích lze však očekávat pokles vydatnosti i u t chto zdrojů 

(Podzemní vody ČR, 2012ě. 

Jako podzemní zdroje vody pro obyvatelstvo jsou v omezené mí e 

vyuţívány individuální zdroje, tj. domovní studny, které však nevyhovují zejména 

v ukazatelích stanovujících limit pro obsah Fe, Mg, NO3
-, t ţkých kovů 

a bakteriologického znečišt ní a také vydatnost v suchých obdobích bývá 

nedostatečná. 
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6.4 Shrnutí potřeby pitné vody v návaznosti na kapacitu zdrojů 

Vzájemné zastoupení zdrojů 

V p ípad , ţe by došlo k situaci, kdy by vodní díla musela být vzájemn  

zastoupena, bylo vypočteno mnoţství vody Ěvčetn  procentního nárůstuě, 

které by bylo nutné z uvedených nádrţí dodat. Z výše uvedených výpočtů můţe dojít 

k navýšení denního odb ru pitné vody v prům ru aţ o 15 m3 p i napojení všech 

obyvatel v obcích na vodovod včetn  obce Záluţice. Obec Záluţice je v současnosti 

zásobována vodou z VD Ţlutice. P i navrhnutém propojení vodárenských soustav, 

by zásobování obce Záluţice m lo na zvýšení mnoţství vody odebírané 

z VD P ísečnice zanedbatelný vliv. V p ípad  opačné situace, kdy by dotčené obce 

byly zásobovány z VD Ţlutice, by se odb r vody zvýšil taktéţ minimáln . 

Z dosaţených výsledků bylo zjišt no, ţe stávající kapacity uvedených 

vodních nádrţí jsou dostatečné a p ípadné napojování zbývajících obyvatel v obcích 

jiţ zdroje nijak výrazn  nezatíţí. Zvýšenou pozornost je však nutné v novat 

predikcím sucha. Dle záv rů meteorologů bude v budoucnosti čast jší výskyt období 

sucha nevyhnutelný.  

Stručný přehled zjištěných údajů a dosažených výsledků 

 Celkový počet zásobených obyvatel a rekreantů v současnosti je 1 259 

 Maximální počet obyvatel a rekreantů po p ípadném napojení na vodovod, včetn  

budoucího p írůstku o 4 %, je 1 435 Ě14% nárůstě 

 Pot eba pitné vody by vzrostla o cca 15 m3 denn  Ě16% nárůstě 

 Rozdíl mezi letní a zimní pot ebou vody je 45 m3 denn  Ěrozdíl aţ 40 %ě 

 Obce jsou zásobovány z povrchových zdrojů, část obyvatel z místních studen 

 Všechny obce, vyjma jedné, jsou napojeny na VD P ísečnice 

 Pouze obec Záluţice je napojena na VD Ţlutice 

 Procentní podíl vyuţití zdroje VD P ísečnice v současnosti odpovídá 47,48 % 
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 Procentní podíl vyuţití zdroje VD Fláje v současnosti odpovídá 75,36 % 

 Procentní podíl vyuţití zdroje VD Ţlutice v současnosti odpovídá 45,41 % 

 P i vzájemném zastoupení by procentní vyuţití VD P ísečnice stouplo o 0,01 %, 

resp. o 0,06 % Ěv letním obdobíě 

 P i vzájemném zastoupení by procentní vyuţití VD Ţlutice stouplo o 0,1 %, resp. 

o 0,37 % Ěv letním obdobíě 

7. Predikce výskytu suchých období v budoucnu 

Bylo provedeno modelování dopadů zm n klimatu na hydrologický 

reţim pomocí hydrologického modelu BILAN na 250 povodích v ČR. Hydrologická 

bilance je modelována pro současné podmínky a podmínky klimatické zm ny 

dle uvaţovaných simulací regionálních klimatických modelů. Posléze byly 

odvozeny zm ny vybraných ukazatelů hydrologické bilance. Posuzovány byly 

zm ny mezi obdobími 1ř61–1990 a 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099. Tyto 

časové horizonty jsou reprezentovány pomocí jejich st edů jako referenční roky 

2025, 2055 a 20Ř5 ĚMŢP, projekt VaV SP/1a6/108/07, 2007-2011).  

Ve výpočtech v disertační práci je zahrnut procentuální pokles průtoků, 

které jsou predikovány k roku 2025, 2055 a 20Ř5, kdy je p edpokládán trvalý pokles 

prům rného odtoku pro všechna povodí vţdy ve dvou scéná ích pro kaţdý časový 

úsek ĚRCAO B2 a HIRHAM A2ě. Údaje byly vypočteny u nádrţí P ísečnice, Fláje 

a Ţlutice v kapitolách 7.2, 7.3 a 7.4. 

7.1 Dopady sucha v povodí Ohře v současnosti 

Významná období sucha v povodí Oh e p ipadaly na roky 1ř5Ř, 1ř63-

1ř64, 1řŘ6 a 2003, následované rokem 2015. Sucho se jiţ v červenci 2015 projevilo 

na výškách hladin v tšiny vodních d l. V srpnu se sucho ješt  prohloubilo. Poklesy 

výšky hladin konkrétn  ešených vodních d l P ísečnice, Fláje a Ţlutice jsou 
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zachyceny na obrázcích v disertační práci. I p es tém  t ím síční deficit sráţek jsou 

tyto vodárenské nádrţe stále schopny plnit své účely.  

V t etím červencovém týdnu, byl objem vody ve VD P ísečnice na ř2 %, 

ve VD Fláje 71 % a ve VD Ţlutice 73 %. Nejniţší stav objemu vody ve VD Fláje 

byl dosaţen v prvním íjnovém týdnu a to 46 %, poté dochází k mírnému nárůstu 

na 49 % v posledním íjnovém týdnu, jakoţto posledním, který byl v rámci této 

práce sledován. Ve VD Ţlutice byl nejniţší stav objemu vody 57 %, taktéţ v prvním 

íjnovém týdnu do konce m ení stoupl na 5ř %. Pouze u VD P ísečnice docházelo 

aţ do konce m ení Ěkonec íjnaě k mírnému poklesu, a to na Ř3 %. 

V tabulkách v disertační práci jsou uvedeny výpočty dob, po kterou 

by byly jednotlivé vodní nádrţe schopny zajistit plynulé zásobování vodou 

(v tabulce VD P ísečnice, v DiP analogicky Fláje a Ţluticeě. Ve všech p ípadech 

jde o názorné p íklady, u kterých není zohledn n výpar a potenciální sráţky. Vţdy 

je počítáno, jak s plným zásobním prostorem, tak se skutečným, který byl nam en 

v nádrţích na konci íjna 2015.  

Tabulka 4: Časový horizont pokrytí plynulého zásobování vodou z VD Přísečnice 

 

Přísečni e

Objem 

záso ního 
prostoru 

(mil. m
3
)

Vodárenský 
od ěr 

(m
3
/den)

Odtok 

(m
3
/den)

Přítok 
(m

3
/den)

Rozdíl
Celkový od ěr 

z nádrže 
(m

3
/den)

Kapa ita nádrže 
(dny)

Kapa ita nádrže 
(roky a dny)

Mi i ál í odtok / ulový 
přítok při pl é  zásob í  
prostoru

45,67 43076 4320 0 4320 47396  d ů  roky a  d ů

Mi i ál í odtok / ulový 
přítok při aktuál í  
zásob í  prostoru

38,807 43076 4320 0 4320 47396  d ů  roky a  d ů

Mi i ál í shod ý odtok i 
přítok při pl é  zásob í  
prostoru

45,67 43076 4320 4320 0 43076  d ů  roky a  d ů

Mi i ál í shod ý odtok i 
přítok při aktuál í  
zásob í  prostoru

38,807 43076 4320 4320 0 43076  d ů  roky a  d ů

Aktuál í stav při pl é  
zásob í  prostoru 45,67 43076 7776 8640 -864 42212  d ů  roky a  d í

Aktuál í stav 38,807 43076 7776 8640 -864 42212  d ů  roky a  d ů
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7.2 Dopady snížení predikovaných průtoků ve vodních dílech v krátkodobém 
výhledu 

7.3 Dopady snížení predikovaných průtoků ve vodních dílech ve střednědobém 
výhledu 

7.4 Dopady snížení predikovaných průtoků ve vodních dílech v dlouhodobém 
výhledu 

7.5 Shrnutí 

ešené vodní zdroje jsou stav ny jako dostatečn  kapacitní 

a v krátkodobém výhledu ve v tšin  p ípadů bez v tších problémů pokrývat 

plynulou dodávku vody. Nádrţe byly budovány v minulosti, kdy se očekávaly 

mnohem v tší odb ry pitné vody. V současné dob  pokračuje trend sniţování 

specifické pot eby vody.  

Problém by však mohl nastat pouze z dlouhodobého hlediska Ědo roku 

2085) u VD Fláje, pokud by došlo k napln ní pesimistického scéná e. ešením 

by byl p ípadn  p evod vody z VD P ísečnice, se kterou je VD Fláje propojeno. 

Mnoţství odebírané vody z jednotlivých zdrojů v současné dob  odpovídá: 

 VD P ísečnice 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 Ě2025ě: 

 Vyuţití zdroje VD P ísečnice 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 st edn dobém výhledu Ě2055ě: 

 Vyuţití zdroje VD P ísečnice vzroste prům rn  na cca 59 % 

 Vyuţití zdroje VD Fláje vzroste prům rn  na cca 94 % 

 Vyuţití zdroje VD Ţlutice vzroste prům rn  na cca 65 % 

Dopady sníţení průtoků ve vodních dílech v dlouhodobém výhledu Ě20Ř5ě: 

 Vyuţití zdroje VD P ísečnice vzroste na 56 % - 70 %. 

 Vyuţití zdroje VD Fláje vzroste na 89% - 111%. 

 Vyuţití zdroje VD Ţlutice vzroste na 55% - 68 %. 

8. Návrhy opatření pro zásobování pitnou vodou 

Opat ení by m la být realizována v návaznosti na vývoj období sucha. 

Jedná se o opat ení, které jsou nezbytná pro zmírn ní dopadů sucha a obecn  je lze 

rozd lit, dle fází, kdy mají být realizována. Jedná se o fázi za b ţného stavu, p ed 

pohotovostním stavem, v dob  pohotovostního stavu a ve stavu nouze. V disertační 

práci jsou nejprve uvedeny opat ení obecného charakteru, poté navazují konkrétní 

opat ení, která lze zavést v ešené lokalit . 

8.1 Opatření ve sledované lokalitě 

Na základ  analýzy ešené oblasti a zdrojů vod pro zásobování pitnou 

vodou, lze navrhnou tato opat ení: 

V p ípad , ţe by suché období pokračovalo i v dalších letech, 

lze aplikovat v krátkodobém výhledu tyto: 

 Omezení pouţívání vody obyvatelstvem Ěvyjma p ípadů, kdy je to nezbytn  

nutnéě nap . omezení nebo úplný zákaz závlahy zahrad, h išť a ve ejných 

prostranství, omezení napoušt ní bazénů, mytí aut, zejména z místních zdrojů. 
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 Vícenásobné vyuţívání vody, tzn. druhotné uţití, tam kde uţ není nutné pot eba 

vody pitné. 

 Omezení odb rů pitné vody v rámci podniků, pitnou vodu vyuţívat pouze 

k nezbytn  nutným účelům. 

 Informační kampaň o šet ení vodou pro ve ejnost. 

Ve střednědobém výhledu lze aplikovat tyto opatření: 

 Cenová regulace, tzn. zvýšení ceny vody odebrané nad určitý limit, toto opat ení 

však vyţaduje postupnou vým nu vodom rů za tzv. inteligentní, s dálkovým 

odečtem spot eby vody, vyţaduje úpravu legislativy. 

 Zpracování krizových a manipulačních plánů s ohledem na predikce sucha 

a pro p ípad, ţe by došlo k výpadku ve zdrojích. 

 V p ípad  výpadku n kterého ze zdrojů ĚVD P ísečnice, Fláje, Ţluticeě 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 P ísečnice a VD 

Ţlutice, kdy p i výpadku jednoho zdroje by mohla voda ze záloţního zdroje 

dotčenou oblast dále zásobovat Ědle provedených výpočtů, to významn  nezatíţí 

ani jeden zdrojě. Procentní nárůst odebíraného mnoţství vody ve VD P ísečnice 

by činil max. 0,06 % a ve VD Ţlutice 0,37 %. 

 Propojovací vodovodní potrubí by bylo cca 1,5 km dlouhé, včetn  shybky pod 

ekou Oh e, p ibliţný návrh je zobrazen na následujících obrázcích.  
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Obrázek 3: Návrh propojení vodovodu ze Zálužic do Stekníku 

 

Obrázek 4: Detail návrhu propojení vodovodu ze Zálužic do Stekníku 

 V oblasti je dostatečná kapacita vodojemů, tudíţ by nem lo ani ve špičkách 

docházet k výkyvům v dodávkách. Pop . ješt  vyuţít stávající 50 m3 vodojem 

na uţitkovou vodu ve Stekníku, po úpravách k jímání vody pitné. 

 Naprosto nemyslitelné je kvůli zdejší tradici, omezení p stování chmele, 

který je vzhledem k délce svých ko enů Ě2-5 mě velkým odb ratelem podzemních 
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vod. Nelze proto spoléhat na individuální odb ry z lokálních podzemních zdrojů 

vod a proto je vhodné zajistit postupné napojování obyvatel na vodovod. 

V dlouhodobém výhledu: 

 Zajistit napojení, co nejv tšího počtu obyvatel vyuţívajících studny, na ve ejný 

vodovod. Vodní díla P ísečnice, Fláje a Ţlutice jsou konstruovány na dlouhodobé 

dodávky vody a p i výskytech období sucha nejsou tak vázány na pravidelné 

sráţky a jsou tedy schopny p ečkat delší období bez sráţek, aniţ by muselo dojít 

k významn jším omezením. VD P ísečnice a Fláje jsou situovány v nadmo ské 

výšce nad 700 m n. m., a proto jsou zde sráţky četn jší, pokles hladin tak nebude 

s nejv tší pravd podobností tak rychlý jako u jiných VD leţících v niţších 

nadmo ských výškách. 

8.2 Opatření ve zdrojích 

V krátkodobém výhledu: 

 Pokud by sucho prohlubovalo deficit ve zdrojích ješt  v p íštím roce, bylo 

by nutné u nádrţí omezit odtoky na minimální mnoţství dané manipulačními 

a provozními ády. Na konci m ení v íjnu 2015, byly jiţ u všech sledovaných 

nádrţí p ítoky vyšší neţ odtoky z nádrţí. V p ípad  omezení odtoku na nejniţší 

moţnou míru danou manipulačními ády by bylo moţné zadrţet ve VD P ísečnice 

4 320 m3/den, ve VD Fláje 1 296 m3/den a ve VD Ţlutice 3 456 m3/den. P i 

prům rném denním odb ru z VD P ísečnice, který činí 43 076 m3, by vypočtená 

úspora, pokryla 10 % denního odb ru. U VD Fláje, kde denní odb r činí 33 209 

m3, by úspora pokryla tém  4 % denního odb ru a u VD Ţlutice, kde je denní 

odb r 7 455 m3 se jedná o velmi značnou úsporu, a to aţ 46% pokrytí denního 

odb ru. 
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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 úspo e vody, které by zp tn  ušet ilo 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 odb ratele 

odebírající vodu z VD Fláje, ešením je p evod vody z VD P ísečnice. 

 Další z moţností, pokud by p evod vody mezi stávajícími zdroji nebyl dostačující, 

je výstavba nového vodního díla v lokalit  vymezené Generelem LAPV. 

Jako nejvhodn jší se jeví lokalita ve Stráţišti na ece St ele. Jedná se o lokalitu 

k akumulaci vody pro zásobování pitnou vodou Ěplocha lokality 3Ř0 haě, s velkým 

povodím Ě630 km2) a s potenciálním objemem vodního díla aţ 7Ř mil. m3, 

která se nachází relativn  blízko ešených obcí, v porovnání s ostatními lokalitami 

Generelu LAPV v blízkém okolí. Na ece St ele je jiţ situováno vodní dílo 

Ţlutice, které je umíst no o cca 25 km výše proti proudu eky. Mezi vodním dílem 

Ţlutice a lokalitou ve Stráţišti do eky St ely ústí mnoho další menších potoků, 

tudíţ by šlo o další posílení p ítoku do uvaţovaného vodního díla. Současn  by 

došlo k celkovému nadlepšení průtoků ve St ele. 

 
Obrázek 5: Situační mapa umístění vodního díla ve Strážišti (Generel LAPV) 
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9. Závěr 

V analyzované oblasti Ústeckého kraje bylo zjišt no, ţe stávající 

kapacity vodních nádrţí pro zásobování pitnou vodou P ísečnice, Fláje a Ţlutice 

jsou dostatečné a p ípadné napojování zbývajících obyvatel v obcích na ve ejný 

vodovod, jiţ zdroje nijak výrazn  nezatíţí. Pro plynulé zásobování pitnou vodou 

je tedy nutné dokončit napojování obyvatel na ve ejné vodovody. Pouze ve čty ech 

obcích ĚSeménkovice, Levonice, Skupice a Strkovice) z celkových jedenácti 

sledovaných, je napojeno p es ř6 % obyvatel. V ostatních obcích 

je na vodovod napojeno 59–91 % obyvatel. Na základ  provedené analýzy a výpočtů 

dojde p i napojení všech obyvatel a rekreantů pouze k nepatrnému nárůst odb rů 

pitné vody Ěo 15 m3 denn ě.  

Z pohledu celkové bilance zdrojů a pot eb vod by bylo moţné 

konstatovat, ţe situace je bezproblémová. Avšak nedostatek sráţek by p i delším 

trvání mohl vyvolat deficit ve zdrojích. V roce 2015 trval sráţkový deficit prakticky 

t i m síce, a hladiny ve vodárenských nádrţích klesaly mnohem rychleji neţ 

v p edešlém roce. Vodárenské nádrţe budou schopny za stávajících podmínek 

zajistit plynulou dodávku vody po tato období: P ísečnice 2 roky a 1Řř dnů, Fláje 

294 dnů a Ţlutice 3 roky a 356 dní. U VD Fláje je situace nestandardní, jelikoţ 

od letních m síců 2015 probíhá sanace b ehů, kdy z tohoto důvodu musela být nádrţ 

cílen  upoušt na. P i plném zásobním prostoru by objem nádrţe pokryl dodávky 

vody po dobu 1 roku a 237 dní. Ve všech p ípadech se jedná o orientační údaje bez 

ohledu na výpar, sráţky a moţnost zhoršení jakosti vody p i poklesu objemu 

v nádrţích.  

S ohledem na budoucí predikce suchých období, které avizují pokles 

průtoků v ešených vodních dílech, bude mít s nejv tší pravd podobností 

v dlouhodobém výhledu problémy s plynulou dodávkou vody VD Fláje. 

V predikcích do budoucna má tato nádrţ tendence rychleji reagovat na vn jší 

zm ny. Jelikoţ je však vodní dílo Fláje propojeno s vodárenskou soustavou 
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P ísečnice, mohla by tato nádrţ dočasn  zásobovat odb ratele původn  odebírající 

vodu z nádrţe Fláje.  

Otázkou však zůstává, zdali bude tato dotace vod moţná 

i z dlouhodobého hlediska v p ípad , ţe by došlo v dlouhodobém výhledu Ě20Ř5ě 

k napln ní predikovaného pesimistického scéná e a ve vodním díle Fláje by chyb lo 

11 % celkového objemu vody nutné k zabezpečení dodávky vody. Ve vodním díle 

P ísečnice je v dlouhodobém výhledu predikováno vyuţití zdroje dosahující 

v pesimistickém scéná i tém  70 %, coţ by umoţňovalo dotovat chyb jící vodu 

z nádrţe Fláje, systém by však pracoval bez rezerv, proto by bylo vhodné zváţit 

p ípadn  výstavbu nové nádrţe. 

Jednou z moţností je výstavba vodního díla v lokalit  vymezené 

Generelem LAPV a to ve Stráţišti na ece St ele. Jedná se o lokalitu nacházející 

se relativn  blízko ešených 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 p edm tem delšího časového 

horizontu a bude nutné postupn  zp esňovat p edpov dní modely s ohledem 

na průb ţný vývoj a dopady klimatických zm n. A do budoucna postupn  navrhovat 

opat ení, které budou na sebe navazovat zejména v krátkodobém a st edn dobém 

horizontu. 
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