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1 Cíl koncepce
Cílem koncepce je připravit prostor pro realizaci aktivit vedoucích k sestavení Plánů pro zvládání
sucha (PZS) (kap. 5) a k zabezpečení jejich hlavních cílů, kterými jsou minimalizace negativních
dopadů na (1) lidské životy a zdraví, (2) životní prostředí, (3) ekonomiku a (4) společnost. PZS by tedy
měly představovat nástroj pro komplexní řešení problematiky sucha, a to jak na národní,
tak i regionální (krajské) úrovni. PZS by se měly stát nedílnou součástí plánování v oblasti vod v rámci
novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, aktualizovaného mimo jiné na základě poznatků ochrany
před následky sucha a nedostatku vody.
V současné době je problematika sucha a nedostatku vody částečně řešena prostřednictvím
programů opatření v Plánech oblastí povodí, v rámci legislativních dokumentů však nejsou sucho
a nedostatek vody jednotně a jednoznačně definovány a současná právní úprava je z pohledu řešení
nedostatku vody v řadě ohledů nevyhovující. Řadu nástrojů, kompetencí, povinností a omezujících
podmínek je proto třeba nově zavést nebo upravit jejich současné znění (kap. 6.3).

2 Úvod do problematiky sucha
Přes značné nejistoty spojené s modelováním klimatu lze v průběhu 21. století očekávat zintenzivnění
výskytu extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny a potřeby společnosti, zejména četnější
výskyt povodní, sucha a s ním spojeného nedostatku vody (obr. 1). Problematika sucha a jeho dopadů
zasahuje širokou škálu vlivů, od specifické geografické polohy ovlivňující predispozice území ke vzniku
sucha až po stále četnější výskyt srážkových a teplotních extrémů, jejichž důsledky se vlivem
negativních změn v krajině a jejího využívání dále zvyšují.

Obr. 1 Hlavní epizody sucha v Evropě v období 2002–2012[1]
V zemích Evropské unie slouží 44 % odebraného množství vody pro potřeby energetiky, zejména
chlazení, 24 % pro zemědělství, 21 % pro zásobování pitnou vodou a 11 % využívá průmysl. Uvedené
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poměry se ovšem regionálně značně liší. Zemědělství v jižní Evropě spotřebuje více než 50 %
a v některých regionech i 80 % odebrané vody, zatímco v západní Evropě je 50 % vody používáno při
chlazení v energetice.
V důsledku déletrvajících období nízkých srážek a nadměrného využívání vodních zdrojů dosáhla
rovnováha mezi užíváním vody a její dostupností kritické úrovně v mnoha oblastech Evropy. Často
byly dokumentovány nízké říční průtoky, snížení hladiny jezer a zásob podzemních vod, stejně jako
jejich negativní dopady na ekosystémy. Spolu s redukcí vodních zdrojů bylo zjištěno i zhoršení kvality
vody v důsledku menšího ředění znečištění. Přečerpání zvodní na pobřeží mnoha států se projevilo
jejich zasolením v důsledku infiltrace mořské vody. Klimatická změna téměř jistě přispěje
k prohloubení těchto dopadů v budoucnu, silnější a častější sucha jsou očekávána napříč
Evropou[2]. Podle odhadu Evropské komise bylo dosud nějakým způsobem nedostatkem vody
zasaženo 11 % obyvatel a 17 % území, celkové škody v důsledku sucha dosáhly za posledních 30 let
přes 100 mld. EUR[3].
Evropská komise uvádí, že dopady klimatické změny ovlivní dostupnost vody v Evropě[4]. Již došlo
ke změně sezonality odtoku řady evropských řek a snížily se průtoky řek v jižní a východní Evropě.
Vzhledem k tomu, že většina pitné vody pochází z horských oblastí (40 % spotřebované vody má
původ v Alpách), mohou k nedostatku vody vést i změny v dynamice ukládání sněhu. Uvedené změny
by se také negativně projeví při provozu hydroelektráren, které jsou v řadě zemí primárním zdrojem
energie.

Obr. 2 Mapa změny půdní vláhy v Evropě v letním období mezi roky 1952 a 2011[5]
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Nedostatek vody bude mít přímý dopad na obyvatelstvo především velkých měst a hustě obydlených
oblastí. Změny v dostupnosti a kvalitě vody ovlivní také oblast zemědělství, průmyslu, dopravy
a cestovního ruchu. Mezi očekávané dopady na životní prostředí patří snížení biodiverzity, zhoršení
kvality vody, zvýšení rizika lesních požárů, degradace půd a desertifikace.
Na většině území Evropy povedou nižší letní srážky a rostoucí teplota k častějšímu výskytu
intenzivních období sucha. V oblasti Středozemí se tento efekt již projevuje a bude dále zesilovat,
spolu s projevy sucha ve střední Evropě (obr. 2). V zemích střední a východní Evropy je třeba rozvíjet
systémy monitoringu a predikce sucha, jelikož nejsou na odpovídající úrovni. Tyto země mají obvykle
dobře vyvinutý meteorologický a hydrologický monitoring, který je však nedostatečně zaměřen
na podporu rozhodování v dalších sektorech jako je zemědělství a energetika[6].
Management vodních zdrojů je tradičně orientován na stranu poptávky. Pravidelné dodávky vody
jsou zajišťovány díky kombinaci vodních nádrží, převodů vody mezi povodími a rostoucích odběrů
povrchové a podzemní vody. Velkých vodních nádrží s celkovou kapacitou 20 % celkové spotřeby
pitné vody je v Evropě kolem 7 tisíc. V poslední době je naopak preferován udržitelný a integrovaný
přístup k managementu vodních zdrojů, který se odráží i v související legislativě. Rámcová směrnice
vodní politiky například vyžaduje prosazení trvale udržitelného využívání vodních zdrojů založeného
na jejich dlouhodobé ochraně.
Téměř veškerá voda, která se na území České republiky vyskytuje (narozdíl od většiny států Evropy),
pochází z atmosférických srážek. Poloha České republiky na rozhraní tří úmoří sebou tedy přináší
nutnost šetrně hospodařit se srážkovou vodou v krajině tak, aby byla využitelná pro všechna potřebná
odvětví. Nešetrným hospodařením v krajině, kdy byly odstraněny důležité krajinné prvky, napřímeny
vodní toky a pozemky sceleny do rozsáhlých půdních bloků, byl narušen přirozený vodní režim krajiny
a podpořen rozvoj degradace půdy. Dle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze
do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot. Změny srážek jsou značně nejisté,
nicméně většina klimatických modelů se shoduje na stagnaci ročních srážkových úhrnů a změně jejich
rozložení během roku, konkrétně poklesu letních srážek a růstu srážek zimních. To ukazuje na zvýšené
riziko nepříznivé hydrologické bilance v letním období, a to jak z hlediska zajištění odběrů vody pro
lidskou potřebu, tak z hlediska ekologického stavu vodních útvarů.
K nejohroženějším oblastem ČR z hlediska výskytu sucha a potenciálních negativních dopadů s ním
spojených se řadí především některé regiony středních a severozápadních Čech a oblast střední jižní
Moravy (obr. 2 až 5). Již v současnosti se klimatická změna negativně projevuje na některých povodích
vysycháním toků. Příkladem mohou být povodí Rakovnického potoka, Blšanky, Srpiny, Rokytné, Romže
a Jevišovky, na kterých již byly řešeny problémy s nedostatkem vodních zdrojů.
Sucho představuje dočasný pokles průměrné dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev,
pro který je charakteristický pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání, přičemž je
možné rozlišovat sucho meteorologické, půdní, hydrologické a socioekonomické.
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Obr. 3 Mapa zemědělského sucha na území ČR (1961–2000)[7]
Příčinou meteorologického sucha je primárně deficit srážek v určitém časovém období a může být
dále prohlubováno působením ostatních meteorologických prvků, jako je například vysoká teplota,
rychlost větru či nízká relativní vlhkost vzduchu. Půdní sucho je způsobeno výskytem sucha
meteorologického a je charakterizované dlouhodobějším nedostatkem vody v půdě a její
nedostupností, která rostliny limituje v jejich normálním růstu a vývoji. Pro povrchové toky je
hydrologické sucho charakteristické určitým počtem za sebou jdoucích dní, týdnů, měsíců i roků
s výskytem nízkých průtoků vzhledem k měsíčním či ročním normálovým hodnotám.
O socioekonomickém suchu se pak hovoří v případě, kdy je intenzita nebo délka suchého období
natolik závažná, že má přímý vliv na obyvatelstvo (snížení dostupnosti zdrojů pitné vody) a ekonomiku
země (ohrožení zemědělské výroby v masivním měřítku, narušení výrobně obchodních vztahů).
Vzhledem k odlišnému charakteru nelze všechny typy sucha ovlivnit. Materiál se tedy věnuje zejména
typům sucha, které lze operativně či prevencí efektivně ovlivnit, tedy suchu hydrologickému,
z půdního sucha zemědělskému a přeneseně socioekonomickému. V materiálu je používán i výraz
nedostatek vody, což je situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení požadavků na vodu.

3 Hydrologické sucho
Hydrologické sucho se vyskytuje zpravidla v průběhu nebo ke konci déletrvajícího období, ve kterém
nepadaly kapalné ani smíšené srážky. Pro povrchové toky je definováno výskytem nízkých průtoků
vzhledem k měsíčním či ročním normálovým hodnotám. Obdobných kritérií je možno použít i pro
stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů. Výskyt hydrologického sucha předznamenává
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nejvážnější škody způsobené suchem. Hydrologické sucho se vlivem retardačních účinků vyskytuje
i v době, kdy již meteorologické sucho odeznělo. Naopak při výskytu meteorologického sucha ještě
nemusí nastat sucho hydrologické. Popis hydrologického sucha znamená popis málo vodných období
a jejich parametrů, tedy období nedostatku vody, fáze nízkých průtoků, míry a trvání tohoto snížení.
Extrémní sucha zpravidla postihují území celé České republiky, o míře extremity v dané oblasti potom
rozhodují zejména místní dlouhodobější srážkové poměry (obr. 2 a 3). Období sucha navíc většinou
doprovázejí nadprůměrné teplotní poměry, které dále zhoršují vodní bilanci.

Obr. 4 Vyschlý tok Blšanky v profilu Stránky dne 20. 7. 2007 [zdroj: archiv VÚV TGM]
Obr. 5 Téměř vyschlý tok Romže v profilu Bílovice-Lutotín dne 29. 8. 2012 [zdroj: archiv VÚV TGM]
Vznik hydrologického sucha má rozdílné příčiny. Z hlediska povrchových vod může být způsobeno
i kratším obdobím bez srážek, a to z toho důvodu, že rychlé složky odtoku v důsledku srážek jako
povrchový a podpovrchový odtok jsou významnou složkou celkového odtoku. Následující klasifikace
dělí hydrologické sucho na:
•

sucho způsobené deficitem srážek v kapalném stavu,

•

sucho v období smíšených srážek,

•

sucho přechodného období (střídání vlhkých a suchých období – nevyskytuje se v ČR),

•

sucho v období zmrzlého sněhu,

•

sucho v období tání,

•

smíšené sucho.

Procesy na pozadí těchto typů sucha jsou výsledkem vzájemného působení teploty a srážek v měřítku
povodí v různých ročních obdobích. Výskyt typů hydrologického sucha je určen vlastnostmi klimatu
na povodí[8]. Příčinou poklesu průtoků je obvykle výskyt situace, při které je potenciální
evapotranspirace vyšší než průměrná srážka na povodí. Pokud je období poklesu delší nebo pokud se
vyskytne více takových krátce po sobě následujících období, je odtok (v přirozeném prostředí)
dotován výhradně ze zásob podzemní vody (tj. většinu vody v toku tvoří tzv. základní odtok) a dochází
také k významnému poklesu zásob podzemní vody.
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3.1 Hodnocení hydrologického sucha
Hydrologické sucho lze jako málo vodné období charakterizovat dosaženými minimy průtoků,
dosaženými minimy průtoků z klouzavých průměrů (např. 7- až 30denními), nedostatkovými objemy
a jejich trváním (objemy chybějícími pod určitou mezí průtoku a trváním průtoků pod určitou mezí),
velikostí odchylky od normálu apod. Dalším kritériem výskytu sucha může být významný pokles
hladiny podzemních vod a vydatností pramenů, který je možné charakterizovat dosaženými kvantily
stavů či vydatností nebo velikostí odchylky stavů a vydatností od normálu.
V ČHMÚ je pro povrchové vody považován za hydrologické sucho stav, kdy průtok klesne pod Q95,
avšak chybí podrobnější klasifikace stavů sucha. Informace o výskytu sucha na českých tocích lze
nalézt na webu Hlásné a předpovědní služby ČHMÚ[9], kde je kromě sucha věnován prostor
především monitoringu povodní.
Přibližně od poloviny roku 2014 zveřejňuje ČHMÚ každý týden prostřednictvím internetu a Týdenní
zprávy o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR výsledky monitoringu aktuálního stavu
hydrologického sucha. Zpráva mimo jiné uvádí popis hydrologické situace na sledovaných tocích,
relativní naplnění zásobního prostoru nádrží nebo rozložení vodní hodnoty sněhu. Zpráva také
obsahuje popis předpokládaného vývoje situace na další týden.

Obr. 6 Mapa vyhodnocení průtoků v ČR podle pravděpodobnosti překročení ke dni 20. 7. 2015[10]
Vyhodnocení stavu sucha v povrchových vodách je prezentováno pomocí pravděpodobnosti
překročení průtoku (obr. 6). Na internetu jsou pak denně aktualizovány mapy podkročení průtoku
Q355 ve vodoměrných stanicích a mapy vyhodnocení vodností, kde je průtok srovnáván s m-denními
vodami, poměru k průměrnému měsíčnímu průtoku nebo stejně jako ve zprávě hodnocen podle
pravděpodobnosti překročení.
Stav podzemních vod je hodnocen v hlásné síti mělkých vrtů podle pravděpodobnosti překročení
hladiny ve vrtu vzhledem k příslušném kalendářnímu měsíci. Stav sucha je charakterizován třemi
6

kategoriemi závažnosti odvozenými za referenční období 1981–2010. Podle stavu hladiny ve vrtech je
tedy rozlišováno mírné, silné a mimořádné sucho. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty,
tak souhrnně pro definované oblasti povodí (obr. 7). Hluboké vrty vzhledem ke kratšímu období
pozorování nejsou hodnoceny. Internetové stránky uvádějí denně také aktuální stav hladin v mělkých
a hlubokých vrtech s limitem 85% pravděpodobnosti překročení.

Obr. 7 Mapa hodnocení sucha v podzemních vodách podle stavu hladin v hlásné síti mělkých vrtů
pro období 6.– 12. 7. 2015[11]
Lze konstatovat, že uvedená prezentace hodnocení sucha je poměrně nejednotná ve smyslu
používaných limitů a kategorií. Některé veličiny jsou vztahovány k ročním charakteristikám, jiné
zohledňují sezonalitu bez zjevného důvodu. Internetové stránky i týdenní zpráva jsou nepřehledné,
často chybí popis způsobu zpracování dat, zpětně není možné mapy dohledat. Jednotlivým veličinám
není věnován prostor odpovídající jejich významu. V povrchových i podzemních vodách je hodnocen
především aktuální stav, z hlediska podzemních vod i krátkodobá tendence růstu nebo poklesu. Vývoj
sucha v čase není kvantifikován.
Stávající způsob hodnocení hydrologického sucha by bylo vhodné především zpřehlednit a sjednotit.
Doplnění hodnocení hydrologického sucha je možné také realizací návrhu jednotného systému
hodnocení povrchových a podzemních vod, který je založen na popisu extremity (Metodika pro
stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha). Toto hodnocení se již částečně promítlo
do stanovení sucha v podzemních vodách v týdenní zprávě o suchu ČHMÚ. Zpracování jednotlivých
indikátorů je odvozeno od způsobu stanovení indexu SPI[12]. Návrh rozlišuje tři kategorie sucha –
mírné, silné a mimořádné – a dále rozlišuje aktuální a celkový stav sucha a zavádí vydávání
upozornění ČHMÚ na výskyt sucha v rámci kraje nebo jeho části. Příklad vyhodnocení sucha podle
průtoku ve vodoměrné stanici 240000 Děčín na Labi pomocí indikátorů SRI (aktuální stav sucha) a
DMRI (celkový stav sucha) a jejich vazbu na výše uvedené kategorie sucha uvádí obr. 8. Podle tohoto
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hodnocení bylo sucho na jaře 2014 na Labi v Děčíně ve srovnání s ostatními epizodami krátké, ale
intenzivní – index SRI byl v kategorii mimořádné sucho, ale index DMRI zůstal v kategorii silné sucho.
Sucho v roce 2003 trvalo podstatně déle, pokles průtoku sice nebyl nejvýraznější, SRI index dosáhl
sotva silného sucha, ale s ohledem na trvání se podle indexu DMRI jednalo na konci období až o
mimořádné sucho.

Obr. 8 Hodnocení sucha podle průtoku ve vodoměrné stanici 240000 Děčín na Labi pomocí
indikátorů SRI (aktuální stav) a DMRI (celkový stav), barevná pásma vyznačují rozsah kategorií sucha
[zdroj: VÚV TGM, nepublikováno]

3.2 Dopady hydrologického sucha
Během období hydrologického sucha dochází k významnému poklesu průtoků, příp. k úplnému
vyschnutí toku. V důsledku menšího objemu vody v korytě se tok stává náchylnější ke znečištění
v důsledku horšího ředění vody. Kromě snížení množství vody v toku je zhoršení kvality vody jedním
z nejvýznamnějších dopadů na vodní tok, které dále ovlivňuje možnosti využití vody pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, odběry vody pro průmysl, energetiku a zemědělství, nebo využití vodních
toků pro rekreaci. Dochází ke změně chemismu vody − ke snížení množství rozpuštěného kyslíku, je
zvýšená koncentrace škodlivých látek, zvýšená teplota vody, objevuje se větší množství řas a vodních
rostlin. Pro případné využití vody z toku je potřeba lepšího čištění vody (obr. 9). Dochází také
ke zhoršení prostředí pro ekosystémy, které jsou adaptovány na určité podmínky − nedostatek
(v krajním případě úplná absence) vody může způsobit podstatnou redukci či vyhynutí vybraných
druhů. Ke snížení biodiverzity toku přispívá i zhoršená kvalita vody.
Jeden z nejvýznamnějších dopadů hydrologického sucha představuje zhoršení zásobování
obyvatelstva pitnou vodou kvůli jejímu nedostatku, příp. nevyhovující kvalitě v důsledku znečištění.
Tehdy je nutné zabezpečit dodávky pitné vody jiným způsobem, v krajním případě za pomoci
náhradního zásobování, což představuje významné ekonomické náklady. Vážný problém představuje
i nižší tlak vody v potrubích, v případě jeho poklesu nemohou být úseky vodovodních sítí
provozovány. Někteří uživatelé tak mohou být zcela odříznuti od dodávek vody.
Snížení dodávek vody až nemožnost odběrů vody nebo odběrů vody potřebné jakosti (vhodná
teplota, neznečištění vody ap.) představuje vážný problém i pro využití vody v průmyslu a energetice.
V takovém případě je nutné omezit nebo dokonce přerušit činnost podniků, čímž může dojít
k poškození použitých technologií a ztrátám v důsledku přerušení výroby. V oblasti energetiky mohou
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nastat problémy s chlazením tepelných a jaderných elektráren, může dojít k omezení, příp. zastavení
provozu vodních elektráren, které nemohou při malých průtocích fungovat.

Obr. 9 Znečištění vod Rakovnického potoka dne 27. 8. 2009 [zdroj: archiv VÚV TGM]
Výskyt malých průtoků má vliv i na plavbu. Tu je nutno omezit, příp. zastavit, neboť lodní doprava
je konstruována na plavbu za přesně stanovených vodních stavů.
Podstatné je také omezení, resp. úplné (hydrologickým suchem ve zdrojích vynucené) zastavení
zavlažování v zemědělství. Vlivem nedostatku vody pak může dojít ke snížení produkce plodin, snížení
jejich odolnosti vůči škůdcům, plísním ap. V extrémním případě může dojít ke snížení produkce masa,
mléčných výrobků a ostatních živočišných produktů.
Nedostatek vody ztěžuje také plnění dalších účelů, kde není potřeba vody akutní, jako např.
zavlažování okrasných ploch, kropení ulic a prašných prostředí, mytí strojů, praní ap.
Během období sucha dochází ke zvýšení nebezpečí vzniku požárů vzhledem k suché vegetaci.
Nedostatek vody v tocích a nádržích může představovat problém i pro hašení požárů z důvodu
nutnosti dovážet vodu ze vzdálenějších zdrojů.
Hydrologické sucho má také negativní vliv na rekreaci. V důsledku zhoršení kvality vody není voda
z hygienických důvodů vhodná ke koupání. Zhoršeny jsou také podmínky pro rybolov.

Dopady na vodní zdroje
Jednou z klasických metod hodnocení dopadů hydrologického sucha na množství vody v toku je
metoda nedostatkových objemů. Charakteristiky sucha se odvíjejí od limitní prahové hodnoty
průtoku, pod níž je odtok považován za probíhající v režimu sucha. Poklesne-li průtok pod zvolenou
limitní hodnotu, začíná suché období. Sucho končí při zvětšení průtoku nad prahovou úroveň. Tímto
časovým úsekem je tedy vymezena délka trvání sucha. Mezi další charakteristiky takto definovaného
sucha patří jeho velikost (nedostatkový objem) a intenzita[13]. Nedostatkovým objemem rozumíme
objem vody daný rozdílem mezi zaznamenaným průtokem a prahovou hodnotou průtoku za období
trvání sucha. Intenzita je podíl nedostatkového objemu a doby trvání sucha.
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Obr. 10 Mapa maximálních nedostatkových objemů pro přirozené měsíční průtoky pod limitem Q95
za období 1931–2007[14]

Obr. 11 Mapa trvání maximálních nedostatkových objemů pro přirozené měsíční průtoky pod limitem
Q95 za období 1931–2007[14]
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Výskyt sucha byl pro území ČR pomocí nedostatkových objemů hodnocen např. v měsíčních řadách
odtoku ve 118 vodoměrných stanicích v období 1931–2007[14]. Jako prahová hodnota byl použit
fixní roční limit Q95 (průtok s 95% pravděpodobností zabezpečení; v termínech m-denních vod
odpovídá přibližně Q355) a variabilní měsíční limit Q95m. Maximální nedostatkové objemy a jejich
trvání představují mapy na obr. 10 a 11. Časový vývoj průměrného nedostatkového objemu a jeho
trvání ze všech stanic je uveden na obr. 12. Časový a prostorový průběh dvou nejvýraznějších epizod
sucha z let 1947 a přelomu let 1953/1954 a nedávné velmi výrazné epizody z roku 2003
ve vodoměrných stanicích znázorňují mapy na obr. 13 až 15.

Obr. 12 Průměrný nedostatkový objem a jeho trvání ze všech stanic pod limitem Q95[14]
Maximální standardizované nedostatkové objemy i jejich trvání při variabilním měsíčním prahovém
průtoku na úrovni Q95m se vyskytují ve stejných letech jako při fixním limitu Q95. Dochází ale
ke změně velikosti jednotlivých epizod, zvýrazňují se sucha v letech 1963 a 1973, a naopak se zmírňují
sucha roků 1992 a 2003. To je dáno výskytem sucha v průběhu roku. Při variabilním prahovém
průtoku dochází ke zmenšení nedostatkových objemů z hlediska ročního chodu odtoku
v málovodných obdobích (sucha v měsících červenec až říjen) a naopak k jejich zvětšení ve vodnějších
obdobích (zejména sucha začínající nebo vrcholící na jaře).
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Obr. 13 Distribuce hydrologického sucha v ČR v roce 1947 v měsíčních řadách odtoku pod limitem
Q95[14]

Obr. 14 Distribuce hydrologického sucha v ČR v roce 2003 v měsíčních řadách odtoku pod limitem
Q95[14]
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Extrémní hydrologická sucha jako v letech 1947 a 1953/1954 nebyla v minulosti výjimkou, jak dokládá
analýza řady měsíčních průtoků řeky Labe v Děčíně, rozdělené na dvě období 1851–1960 a 1961–
2008 s ohledem na skutečnost, že po roce 1960 byla kompletně dokončena Vltavská kaskáda, která
má zásadní vliv na režim odtoku zadržováním velkých průtoků a nadlepšováním minim. Velkým
suchům v letech 1947 a 1953/1954 předcházely porovnatelné suché epizody v letech 1874, 1904
a 1911, trvající postupně tři, pět a tři měsíce a vrcholící v říjnu až prosinci, nebo sucho s trváním čtyř
měsíců, kulminující v březnu roku 1865. Sucha s nedostatkovými objemy velikosti 3,0 až 3,2 se tedy
v minulosti vyskytovala v průběhu několika desetiletí (obr. 10).

Obr. 15 Nedostatkové objemy v řadě přirozených průtoků ve stanici 240000 Děčín-Labe, nahoře
s fixním ročním prahem Q95, dole s variabilním měsíčním prahem Q95m[14]
Hydrologická sucha z období před zavedením pravidelných pozorování lze popsat pomocí nepřímých
metod založených na tzv. přírodních archívech, jako je např. dendrochronologie. V dokumentárních
zdrojích jsou zmínky o suchých obdobích obsaženy poměrně často, bývá ale obtížné odlišit sucho
agronomické a hydrologické. Zachycení absolutních minim vodních stavů je možné přibližně
v závislosti na dopadech sucha na související lidské činnosti jako je např. provoz přívozů, lodní
dopravy a zejména vodních mlýnů. Obdobou povodňových značek jsou tzv. „hladové kameny“.
Hladový kámen v Děčíně (obr. 16) je nejznámější v našich podmínkách, ale zároveň reprezentuje
jeden z nejlepších záznamů nízkých vodních stavů v Evropě. To dokládají vyznačené rysky
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pro významná sucha v letech 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892
a 1893[15].

Obr. 16 Hladový kámen v Děčíně[15]
Změnu klimatu ovlivňující hydrologický režim lze v České republice pozorovat již řadu let.
Nejmarkantněji jsou změny patrné na teplotách vzduchu, které např. mezi obdobími 1961–1980
a 1981–2005 vzrostly v ročním průměru o asi 0,6–1,2°C (obr. 17). Tyto změny jsou nejvíce zřejmé
v letním období zejména na jihu a jihovýchodě, v zimě a na jaře pak v západní části republiky. Naopak
na podzim dochází pouze k minimálním změnám[16].
Teplota je zásadní faktor ovlivňující hydrologickou bilanci zejména z toho důvodu, že s rostoucí
teplotou roste potenciální evapotranspirace a pokud je v povodí dostupná voda, i územní výpar.
Dochází tedy k rychlejšímu úbytku vody z povodí. Pozorovaný růst teplot vede k růstu potenciální
evapotranspirace v ročním průměru o řádově 5–10 %, stejný růst lze konstatovat i pro jaro a léto.
K nejvýraznějšímu růstu evapotranspirace dochází v zimě, a to až o více než 20 %, naopak na podzim
k zásadním změnám potenciální evapotranspirace nedochází[16].

Obr. 17 Pozorované změny teploty vzduchu mezi obdobími 1961–1980 (střed intervalu rok 1970) a
1981–2005 (střed intervalu rok 1993)[16]
Růst potenciální evapotranspirace je nicméně na velké části našeho území kompenzován růstem
srážek. V roční bilanci činí tento nárůst až 10 %. V ročním chodu můžeme konstatovat výraznější
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nárůst u podzimních srážek (až 20 %, zejména v jižní části ČR). Výjimkou je oblast středních Čech,
kde naopak dochází k jejich poklesu, na jaře až o 20 %. Z rozdílu změn srážek a potenciální
evapotranspirace (obr. 18) je zřejmé, že v roční bilanci dochází na velké části našeho území k účinné
kompenzaci růstu potenciální evapotranspirace zvýšenými srážkami. Nicméně ve střední části ČR jsou
povodí, pro která toto neplatí, což vede k dlouhodobě pasivní hydrologické bilanci. A právě v těchto
povodích lze již v současnosti pozorovat negativní dopady změny klimatu v podobě nedostatku
vodních zdrojů v některých letech. Příkladem mohou být povodí Rakovnického potoka, Srpiny,
Blšanky a další. V současnosti jde zejména o povodí přirozeně chudá na srážky, nicméně v budoucnu
(naplní-li se projekce klimatických modelů) můžeme očekávat podobné problémy i v jiných oblastech
České republiky.

Obr. 18 Pozorované změny rozdílu srážek a potenciální evapotranspirace (PET) mezi obdobími 1961–
1980 (střed intervalu rok 1970) a 1981–2005 (střed intervalu rok 1993)[16]
Pro odhad dopadů změny klimatu na hydrologický režim byly využity jednoduché přírůstkové scénáře
změn teploty, srážek a relativní vlhkosti vzduchu. Hydrologický model BILAN byl nakalibrován pro 250
povodí různých velikostí[7]. Následně byla modelována hydrologická bilance pro pozorované
podmínky a pro podmínky ovlivněné změnou klimatu podle ensemblu regionálních klimatických
modelů (dále RKM). Primárně byly analyzovány změny mezi obdobími 1961–1990 (referenční období)
a 2010–2039 (dále 2025), 2040–2069 (dále 2055) a 2070–2099 (dále 2085).
Základní podstata možných změn hydrologické bilance na našem území je známa již řadu let. Vyplývá
z projekcí srážek a teplot pro Evropu, tj. postupné zvyšování teplot během celého roku a pokles
letních, růst zimních a stagnace ročních srážek[17]. Poloha České republiky v oblasti přechodu mezi
předpokládaným růstem srážek na severu a jejich poklesem na jihu Evropy přispívá k nejistotě
odhadu změn roční bilance jednotlivých složek hydrologického cyklu. Princip změn hydrologické
bilance je demonstrován pro časový horizont 2085, jenž je reprezentativní i pro ostatní časové
horizonty, na obr. 19.
V období od začátku podzimu do začátku léta dochází k růstu srážek, jenž je doprovázen řádově
stejným růstem územního výparu (důsledek růstu teploty). V letním období dochází k poklesu srážek
a v důsledku úbytku zásob vody v povodí nevede zvyšování teploty k výraznému zvyšování územního
výparu. Důležitým faktorem ovlivňujícím změny odtoku je posun doby tání v důsledku vyšší teploty
vzduchu přibližně z března a dubna na leden–únor. Změny odtoku v období leden–květen jsou tedy
dominantně určeny právě odlišnou dynamikou sněhové zásoby, změny v letním období zejména
úbytkem srážek.
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Obr. 19 Změna základních složek hydrologického cyklu. Polygony ohraničují oblast, v níž leží průměrné
změny z ensemblu regionálních klimatických modelů pro 90 % modelovaných povodí[16]
V období od začátku podzimu do začátku léta dochází k růstu srážek, jenž je doprovázen řádově
stejným růstem územního výparu (důsledek růstu teploty). V letním období dochází k poklesu srážek
a v důsledku úbytku zásob vody v povodí nevede zvyšování teploty k výraznému zvyšování územního
výparu. Důležitým faktorem ovlivňujícím změny odtoku je posun doby tání v důsledku vyšší teploty
vzduchu přibližně z března a dubna na leden–únor. Změny odtoku v období leden–květen jsou tedy
dominantně určeny právě odlišnou dynamikou sněhové zásoby, změny v letním období zejména
úbytkem srážek.
Průměrné změny odtoku ze souboru regionálních klimatických modelů pro jednotlivá roční období
a časové horizonty jsou uvedeny na obr. 20. Změny odtoku jsou konzistentní pro všechny časové
horizonty – zpravidla můžeme konstatovat růst odtoku v zimním období a jeho pokles po zbytek roku
a pro velkou část našeho území i v roční bilanci.
K větším poklesům zpravidla dochází v jižní polovině našeho území. Mírně se vymyká nejbližší časový
horizont (obr. 20 nahoře), pro který se i v letním období a na podzim vyskytují povodí, na kterých
odtoky stagnují, popřípadě dokonce rostou. V roční bilanci tak můžeme podle simulací RKM očekávat
pro časový horizont 2025 stagnaci odtoků v severní a západní části našeho území a pokles (většinou
do 10 %) v jižní a jihovýchodní části republiky. Nicméně je nutno konstatovat, že tyto odhady
(zejména nízký pokles letních a podzimních odtoků) nejsou zcela v souladu s pozorovanými změnami.
Pro časové horizonty 2055 a 2085 je možno jasně rozlišit období růstu odtoku v zimě (většinou 5–10
%, místy 20 % i více) a poklesu v ostatních obdobích, nejvíce v létě (20–40 %), v roční bilanci zpravidla
5–20 %. Rozdíly mezi horizonty 2055 a 2085 nejsou tak významné jako mezi horizonty 2025 a 2055,
což je pravděpodobně způsobeno množstvím emisí odhadovaným podle použitého emisního scénáře.
Na obr. 20 jsou zároveň šrafováním vyznačena povodí, pro která se 67 % (jednoduché šrafování),
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resp. 90 % (dvojité šrafování) simulací regionálních klimatických modelů shodne na znaménku změny.
Je evidentní, že zejména změny roční bilance odtoku jsou pro všechny časové horizonty na většině
území relativně nejisté. V měřítku jednotlivých povodí je tato nejistota značná[16].

Obr. 20 Průměrné modelované změny odtoku (průměr ze souboru klimatických modelů) pro časové
horizonty 2025, 2055 a 2085; pomocí šrafování jsou znázorněny oblasti, pro které se 67 %
(jednoduché šrafování), resp. 90 % (dvojité šrafování) simulací použitých klimatických modelů shodne
na znaménku změny, udávající robustnost změny[16]
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Obr. 21 Modelované změny zásoby podzemní vody (průměr ze souboru klimatických modelů) pro
časový horizont 2085; pomocí šrafování jsou znázorněny oblasti, pro které 67 % (jednoduché
šrafování), resp. 90 % (dvojité šrafování) simulací použitých klimatických modelů shodne
na znaménku změny, udávající robustnost změny[16]
Přestože změny roční bilance odtoků jsou relativně nejisté, nejistota v odhadu změn některých složek
hydrologického cyklu je výrazně menší. Například pokles zásob podzemní vody v řádu 20 % a více
indikují simulace většiny klimatických modelů na velké části našeho území (obr. 21). Podobně
robustní je i odhad růstu územního výparu (zejména v zimě) ve všech ročních obdobích kromě léta,
kdy naopak dochází k jeho stagnaci z důvodu nedostatku vody v povodích.

Obr. 22 Současná dostupnost vodních zdrojů v České republice [zdroj: VÚV, nepublikováno]
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Dopady na dostupnost vodních zdrojů
Hodnocení vodních zdrojů v ČR se hodnotí dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb.,
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci (§ 6) a ČSN 75 2405.
Pro současné podmínky jsou vodní zdroje zobrazeny na obr. 22. Hodnocení výhledového stavu je
podmíněno uspokojením nároků na užívání vody, tzn. odběrů z povrchových vod, podzemních vod
a vypouštění.
Pro hodnocení stavu jsou vstupními veličinami: (1) zabezpečenost dodávky vody, (2) nedostatkový
objem, (3) maximální délka poruchy, (4) maximální nedostatkový objem a (5) parametr polohy
rozdělení GEV. Na základě tohoto hodnocení jsou jednotlivá povodí rozdělena do 4 kategorií:
(a) aktivní, (b) aktivní vyvážený, (c) pasivní vyvážený a (d) pasivní. Na obr. 23 jsou zobrazeny výsledky
pro model REMO_EH5 a výhledový horizont k roku 2025 při současném užívání vody[7].

Obr. 23 Hodnocení dostupnosti vodních zdrojů dle REMO_EH5 pro rok 2025[7]

Dopady na vodohospodářské soustavy
K hodnocení bilanční napjatosti vodohospodářské soustavy, z hlediska uspokojování nároků na vodu,
byl využit simulační model VÚV TGM Do modelu vstupují průtokové řady a požadavky na užívání
vody, hodnoty minimálních zůstatkových průtoků pro řešené profily a hodnoty doporučené
zabezpečenosti podle jednotlivých tříd, které vycházejí z článků 5.1–5.6 a Přílohy B ČSN 752405, která
rozlišuje odběratele vody, další uživatele a efekty nádrže do následujících čtyř tříd významnosti.
Výsledné bilanční stavy jsou rozdělené do čtyř tříd od aktivních po pasivní podle zabezpečenosti
nároků na vodu (obr. 24)[7]. Aktivní profil dosahuje dané zabezpečenosti v 99,5 % případů
modelované řady, vyvážený aktivní minimálně v 97 %, vyvážený pasivní v 95 % a pod touto hranicí se
vyskytují pasivní profily, kde je zabezpečenost i pod 50 % (obr. 24).
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Obr. 24 Současný stav hodnocení bilance vodohospodářské soustavy[7]
Vstupem do vodohospodářského simulačního modelu byla současná hydrologie, která je založená
na pozorovaných datech a na výhledech, které byly modelovány modelem BILAN dle vybraných
klimatických modelů a emisních scénářů. U použitého scénáře (RCAO B2), který bylo možno označit
za blízký středu rozsahu používaných scénářů, se projevují zřetelné změny hydrologického režimu,
zejména pokles průměrných průtoků o 15–20 %. Důležitou změnou je rozkolísanost průtoků, hlavně
minimálních, které by často nemusely dosahovat potřebných ekologických minimálních hodnot,
což by přineslo vážné problémy v oblasti ochrany kvality vod způsobené zhoršením podmínek pro
ředění zbytkového znečištění vypouštěného z čistíren odpadních vod. Výhledový stav pro období
2071–2100 uvádí obr. 25[7].
Povodí Labe
Změny hydrologického režimu se projeví zmenšením možnosti celkového nadlepšení průtoků o cca
10–40 %. Pokles bude v relativním měřítku mírnější v horských povodích, významnější v povodích
střední nadmořské výšky a největší v povodích s nejmenší nadmořskou výškou. Zatímco
za současných podmínek jsou požadavky na užívání vody a zachování minimálních průtoků
dostatečně zabezpečeny, ve výhledu dojde ke značnému dopadu na zásobní funkci vodohospodářské
soustavy, který nebude možné vyřešit změnou manipulačních pravidel pro řízení odtoku. Všechny
posuzované odběry vody zajišťované vodními nádržemi jsou dostatečně zabezpečeny. Určitý problém
může představovat odběr pro elektrárnu Opatovice, kdy v profilu Opatovice na Labi nejsou
dostatečně zajištěny požadované minimální průtoky v Labi a v Opatovickém kanálu. Průtok v profilu
Opatovice je nadlepšován z nádrže Rozkoš. Naopak u odběrů z vodních toků je zajištěn pouze odběr
Kárané (Jizera). Dostatečně není zabezpečen zejména odběr pro úpravnu vody Příkrý[18].
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Obr. 25 Hodnocení bilance vodohospodářské soustavy k období 2071–2100[7]
Povodí Ohře
Možný nepříznivý dopad klimatické změny na vodní zdroje je patrný zejména v dolním povodí Teplé,
včetně zajištění vodárenských odběrů z vodní nádrže Stanovíce, částečně v povodí levobřežních
přítoků Ohře v západní části oblasti povodí (Rolava, Svatava), v povodí Blšanky a Liboce
a pravobřežních přítoků Labe (Ploučnice, Liběchovka, Kamenice, Pšovka), včetně zajištění
vodárenských odběrů z vodní nádrže Chřibská (Chřibská Kamenice). Naopak dostatečně jsou zajištěny
požadavky na odběry a minimální průtoky v profilech vodních nádrží Mariánské Lázně, Jesenice,
Horka, Myslivny, v nádržích vodohospodářské soustavy Severočeské hnědouhelné pánve, v nádržích
Kadaň a Nechranice, ve vodohospodářské soustavě nádrže Dřínov, v nádrži Všechlapy a na samotném
toku Ohře[19].
Povodí Moravy
V povodí Dřevnice se výrazně snižuje kapacita vodárenské nádrže Slušovice, která by nepokryla ani
relativně nízké požadavky na vodu realizované v roce 2005. Další vodárenské nádrže, Karolinka
na Stanovnici a Opatovice na Malé Hané, by i ve výhledu požadavky na vodu z roku 2005 těsně
zvládly[20].
Povodí Odry
Zvládnutí dosavadní zabezpečenosti by se neobešlo bez nutnosti zřízení nových umělých akumulací.
Klimatické změny by se dotkly poměrů v celé oblasti povodí a svými důsledky by se negativně
projevily v podoblasti ležící mimo dosah působnosti vodohospodářské soustavy povodí Odry.
K nejmarkantnějším projevům by došlo na Jablunkovsku, dále na Jesenicku a nejspíše i v povodí
střední Odry nad Ostravou. I v podoblasti ovládané soustavou se předpokládá, že by klimatické
změny byly provázeny negativními dopady. Docházelo by k nim i přesto, že jinak bez vlivu
klimatických změn by do roku 2050 dnešní soustava zvládla i hypoteticky předpokládaný nárůst
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odběrů vody o 20 %, aniž by bylo třeba jejího dalšího doplnění o nové akumulace. Při změně
hydrologie oblasti povodí v důsledku změny klimatu a při stagnaci odběrů na současných hodnotách
by do roku 2050 mělo dojít k narušení některých funkcí údolních nádrží v soustavě a možnosti jejich
spolupráce v soustavě[21].
Povodí Vltavy
Za současných podmínek jsou požadavky na užívání vody a zachování minimálních průtoků
dostatečně zabezpečeny s výjimkou menších problémů u vodních nádrží Pilská a Obecnice v povodí
Berounky. V výhledu by mohly nastat situace, které by byly stávajícími zdroji vody neřešitelné.
Požadavky na užívání vody a zajištění minimálních průtoků nejsou zajištěny u 24 % hodnocených
profilů. Z dalších významných nádrží je na tom nejlépe vodní nádrž Lipno I, nejhůře vodní nádrž
Švihov. Nádrže Orlík a Slapy jsou v tomto ohledu přibližně rovnocenné[22].

Dopady na závlahy
Závlahy byly v minulosti vybudovány především v oblastech s největším deficitem vodních srážek.
Celková výměra závlah v ČR je 155 tis. ha, tj. 3,65 % zemědělské půdy, z toho v Čechách 81 tis. ha
(53 %) v oblastech: Mělnická, Litoměřická Žatecká a na Moravě 74 tis. ha (47 %) v oblastech:
Znojemská, Břeclavská, Brněnská a Hodonínská. Výstavba závlah byla ukončena v průběhu
90. let[23]. Jak postupovala privatizace závlahových systémů, snižovalo se postupně jejich využívání,
protože stát přerušil financování provozování těchto zařízení. Zatímco v roce 1989 zemědělské
podniky využívaly závlahové systémy na 75–80 % zavlažovatelné plochy, v roce 1994 to bylo 35–40 %
a v roce 1998 toto využití kleslo na 12–15 %. V současné době je plošné využití na 25–30 %
zavlažovatelné plochy. Je většinou omezeno na kultury a plodiny, které nelze bez zavlažování
vypěstovat, nebo které zavlažováním získávají větší hodnotu (zelenina, sady, vinice, chmelnice,
brambory apod.).
Pro hodnocení velikosti odběrů pro závlahová zařízení v roce 2012 byla využita databáze o užívání
vody VÚV TGM, která eviduje odběry, jejichž objem je větší než 500 m3·rok-1 nebo 6000 m3·rok-1
(obr. 26).

Obr. 26 Velikost odběrů vody pro závlahové systémy v ČR v roce 2010[23]
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3.3 Možnosti řešení dopadů hydrologického sucha
Z výše uvedených důvodů je věnována značná pozornost návrhům opatření vedoucích ke zmírnění
dopadů klimatické změny a k zajištění udržitelného využívání vodních zdrojů. Obecně lze uvažovat tři
základní okruhy adaptačních a mitigačních opatření ve vztahu k vodnímu režimu krajiny a vodnímu
hospodářství: 1) opatření omezující poptávku po vodních zdrojích (např. vývoj technologií
využívajících vodu, zlepšení efektivity závlahových systémů, zainteresování veřejnosti na šetrném
využívání vodních zdrojů, vhodná finanční politika atp.), 2) opatření upravující regulaci požadavků na
vodní zdroje v problematických obdobích a racionalizující plánování v oblasti vodních zdrojů (např.
plány pro zvládání sucha, operativní řízení nádrží, předpovědní a výstražné systémy atp.), 3) opatření
zvyšující množství a kvalitu vodních zdrojů (např. převody vody, budování vodních nádrží, šetrný
management krajiny, udržitelné hospodaření s půdou, lepší management melioračních zařízení,
opětovné užívání přečištěné odpadní vody, efektivní využívání srážkové vody, umělá infiltrace atp.).
Z hlediska robustnosti opatření je vhodné uvedená opatření kombinovat. Dle genetické klasifikace lze
rozlišit 7 základních typů opatření pro prevenci a zvládání negativních dopadů sucha, které by měly
být reflektovány v uvažovaných plánech pro zvládání sucha (detailní výčet a představení jednotlivých
opatření je součástí Metodiky pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem):

Monitorovací a informativní opatření
Základním krokem v rámci preventivních opatření pro zvládání sucha i pro operativní opatření
realizovaná v průběhu sucha je monitoring hydrometeorologických prvků a stavu relevantních
vodohospodářských struktur tak, aby byly zajištěny relevantní časoprostorové informace o výskytu
sucha a jeho intenzitě. Informativní opatření lze rozdělit na opatření preventivní, realizovaná v době
normální hydrologické situace, spočívající především v osvětě v oblasti efektivního využívání vodních
zdrojů, a opatření operativní v podobě aktualizovaných informací o zhoršené hydrologické situaci,
jejím územním rozsahu, závažnosti a s ní souvisejících přijímaných opatření a z nich vyplývajících
povinností dle uvažovaných plánů pro zvládání sucha.

Legislativní opatření
Vodní zákon č. 254/2001 Sb. obsahuje kromě obecné legislativy v oblasti nakládání s vodami i opatření
na ochranu před povodněmi. V tomto smyslu by měl rovněž obsahovat kapitolu (hlavu) s názvem
„Ochrana před suchem a nedostatkem vody” zajišťující legislativní rámec pro monitoring sucha,
odpovědnost kompetentních orgánů, přijímání opatření pro zvládání sucha a nedostatku vody
a nastavení kontrolních mechanismů.

Organizační a provozní opatření
Organizační opatření spočívají v efektivní spolupráci (nastavení pravidel, odpovědností,
komunikačních toků) jednotlivých složek systému zřízeného pro řešení nepříznivé situace vyvolané
výskytem sucha a nedostatku vody. Mezi provozní opatření lze zařadit aktualizaci a optimalizaci
stávajícího nastavení systému vedoucí k účinnější časové a prostorové alokaci dostupných vodních
zdrojů do míst s nedostatkem vody a zlepšení efektivity jejich využívání.
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Ekonomická opatření
Souhrn ekonomických opatření spočívá v zavádění vhodných cenových nástrojů ovlivňujících
poptávku po vodě, což povede k šetrnějšímu využívání disponibilních vodních zdrojů v období sucha
a nedostatku vody a k motivaci zemědělských subjektů k šetrnému hospodaření na zemědělské půdě
a navracení krajinných prvků (zejména drobných vodních nádrží a technických protierozních opatření),
které napomohou retenci a retardaci srážkové vody. Tyto nástroje umožňují průběžné slaďování
dostupných zásob vody a aktuálních uživatelských nároků s ohledem na měnící se dostupnost
(vzácnost) vodních zdrojů. Zavádění opatření je podmíněno přijetím nezbytné legislativy upravující
působnost jednotlivých ekonomických opatření. Zároveň je třeba vzít v úvahu sociální a politickou
průchodnost takových opatření v rámci celospolečenského konsensu zohledňujícího střety různých
zájmových skupin se zvýšeným důrazem na ochranu vodních zdrojů.

Technická opatření
V souvislosti s predikovanými změnami klimatu v průběhu 21. století je ve světě i v ČR věnována
značná pozornost návrhům opatření vedoucích k zajištění dlouhodobě udržitelného využívání vodních
zdrojů. Je zřejmé, že adaptační opatření je vhodné dle míry předpokládané změny diverzifikovat,
nicméně naplní-li se projekce klimatických modelů, budou pravděpodobně klíčová opatření vedoucí
ke zvýšení počtu vodních zdrojů v povodích a jejich objemů, respektive ke kompenzaci jejich poklesů.
Mezi jedny z adaptačních opatření z hlediska řešení problému nedostatku vodních zdrojů v důsledku
probíhajících změn klimatu patří opatření technická, včetně rekonstrukce starých či výstavby nových
vodních nádrží a převodů vody napříč povodími. Tato opatření by měla být zavedena do praxe
v případech, kdy využívání existujících vodních zdrojů nebude udržitelné a jiná, méně radikální řešení
(environmentální, ekonomická, provozní), nebudou realizovatelná nebo nebudou dostatečně
efektivní.

Environmentální opatření
V komplexním řešení problematiky sucha a nedostatku vody mají význam ekosystémová a přírodě
blízká opatření (obnova krajinných prvků, revitalizace a renaturace vodních toků a niv, lužních lesů,
pramenišť a jiných mokřadů) podpora přirozených rozlivů v ploše povodí, budování malých vodních
nádrží s ekosystémovými funkcemi, pozemkové úpravy a změna zemědělského a lesního hospodaření,
které přispívají nezanedbatelnou měrou k dlouhodobému zvýšení zásob vláhy v půdě a podzemní
vody v povodí a k dobré funkci malého vodního oběhu vody v krajině. Realizace environmentálních
opatření má významný synergický efekt při nižších pořizovacích a minimálních provozních nákladech.
Jednak napomáhají řešit problematiku sucha a současně podstatným způsobem přispívají k řešení
problematiky protipovodňové ochrany a adaptace na změnu klimatu. Obnova trvalé vegetace
a zadržení vody v krajině může přispět ke zlepšení klimatických podmínek na místní a regionální
úrovni a je podmínkou pro tlumení projevů klimatické změny (především sucha) na regionální úrovni
a naplňuje tak programové prohlášení vlády o Ochraně přírody a krajiny (§ 4.2).

Jiná opatření
Charakterem obtížně zařaditelná opatření, jedná se např. o úpravu dokumentů nelegislativního
charakteru, podporu výzkumu, podporu řešení „nepojistitelných rizik, kompenzace ekonomických
ztrát spojených se suchem apod.
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4 Půdní sucho
Půdní sucho představuje nedostatek vody v půdě pro růst a rozvoj rostlin. Rozvíjí se v souvislosti
s výskytem meteorologického sucha, tedy jako důsledek období nedostatku srážek, případně
v kombinaci s vysokými teplotami, rychlostí větru nebo sluneční radiací. Trvání takového období je
zpravidla kratší než u hydrologického sucha, v řádu týdnů.
Nedostatek půdní vody v zemědělství a lesnictví představuje zemědělské sucho. V rámci oborové
klasifikace má zemědělské sucho orientované více z hlediska vzniklé finanční újmy širší přesah, neboť
se týká nejen celkové produkce dřevin i plodin, ale také živočišné produkce, čímž přesahuje oblast
půdního sucha a souvisí s dopady sucha hydrologického. Kromě přímých požadavků rostlin a zvířat
na vodu zahrnuje také vliv různých vláhových režimů půd na agrotechnické činnosti a naopak.
Vzhledem k široké oblasti působení zemědělského sucha jsou rozlišovány užší oblasti, ve kterých se
zemědělské sucho řeší. Nejčastěji řešenou částí zemědělského sucha je sucho agronomické.
Agronomické sucho lze definovat jako část zemědělského sucha, která se týká pouze produkce
zemědělských plodin. Znamená tedy případy, kdy v důsledku nedostatku vody dochází ke ztrátám
z příjmů z pěstovaných plodin. Tyto ztráty mohou být způsobeny snížením výnosů nebo snížením
tržní ceny produktu z důvodů poškození suchem nebo kombinací obou těchto ztrát[24]. Ztráty
z důvodu nižších výnosů mohou být do jisté míry kompenzovány vyšší výkupní cenou méně dostupné
zemědělské komodity.
Agronomické sucho je nutné řešit ve vztahu ke konkrétní plodině a jejím vláhovým požadavkům.
Vláhové požadavky rostlin i jejich odolnost vůči vodnímu stresu se v různých fenologických fázích
plodiny mohou výrazně lišit. Záleží na místě původu rostlin i míře jejich šlechtění pro podmínky
daných lokalit. V místě původu je většinou vegetace adaptována na střídání suchých a vlhkých
obdobích a je blízká klimaxovému stádiu[25]. Dozrávání plodin většinou koresponduje se suchým
obdobím. Rozvojem zemědělství však dochází k pěstování plodin mimo jejich původní oblasti
a přizpůsobování pěstovaných odrůd šlechtěním novým podmínkám. Díky těmto změnám
a optimalizací vláhových režimů pomocí závlah a odvodnění dosahují pěstované plodiny
v agrikulturních oblastech vyšších výnosů než v místě svého původu[26]. I přes tyto změny si však
rostliny zachovávají režim vláhových požadavků, který je podobný režimu v oblasti původu.
Podle dostupnosti vody je třeba rozlišovat sucho v oblastech závislých na přírodních srážkách
a v oblastech, kde je část vláhové potřeby kompenzována závlahami. V prvním případě má sucho
bližší návaznost na sucho meteorologické, ve druhém případě se nedostatek vláhy projeví až jako
důsledek sucha hydrologického. Výskyt agronomického sucha je tak vázán nejen na aktuální
meteorologickou nebo hydrologickou situaci, ale také na použitá agrotechnická opatření a činnosti
na jednotlivých zemědělských pozemcích.

4.1 Hodnocení půdního sucha
Jedním z přístupů k hodnocení půdního sucha je stanovení indexů sucha jako míry zásoby půdní vody.
Tyto indexy jsou většinou založené na odhadu dostupné půdní vláhy pro rostliny na základě
hydrologické bilance v kombinaci s vybranými meteorologickými charakteristikami (např.
evapotranspirace, teplota, rychlost větru, sluneční radiace). Tento přístup v současné době využívá
projekt Intersucho, který každý týden zveřejňuje mapu nasycení půdy v profilu 0–40 cm, 40–100 cm
a 0–100 cm (obr. 27).
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Obr. 27 Mapa nasycení půdy vodou ke dni 12. 7. 2015[27]

Obr. 28 Vláhová bilance travního porostu ke dni 19. 7. 2015[28]
Aktuálně naměřené hodnoty vlhkosti půdy ve staniční síti, vyjádřené v procentech využitelné vodní
kapacity (VVK), každý týden vyhodnocuje ČHMÚ jednak ve staniční síti v profilech 0–10 cm, 10–50 cm
a 50–100 cm a dále jako modelové hodnoty ve vrstvě 0–40 cm pod travním porostem. VVK je pro

26

konkrétní půdní profil daná hodnota maximálního množství vody, které je rostlina schopna využívat;
jedná se tedy o rozdíl mezi polní vodní kapacitou a bodem vadnutí. ČHMÚ také každý týden
vyhodnocuje vláhovou bilanci travního porostu na území ČR, tedy velikost dostupné zásoby půdní
vody po odečtení ztrát evapotranspirací (obr. 28).
Jako vhodné indikátory orientované na dopady na výnosy plodin lze doporučit jednoduché indexy
vycházející z meteorologických charakteristik. Nevyšších korelací mezi výnosem zemědělských plodin
a hodnotou indexu dosahují poměry mezi výškou srážek a teplotou (P-T index) a mezi výškou srážek
a evapotranspirací (P-E index) pro čtyřtýdenní období (obr. 29). Pro identifikaci agronomického sucha
se nejlépe jeví čtyřtýdenní krok především pro měsíc květen. Dále je možné použít i dvoutýdenní
krok, kde bylo také dosaženo uspokojivých korelací. Na základě testování byly pro identifikaci
jednotlivých stupňů ohrožení suchem doporučeny následující kvantily indikátorů: 25% kvantil pro
zvýšené ohrožení suchem, 15% kvantil pro vysoké ohrožení suchem a 5% kvantil pro extrémní
ohrožení suchem.

Obr. 29 Korelace vypočtených hodnot P-E indexu a výnosů pšenice v okrese Louny [zdroj: ČZÚ,
nepublikováno]
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Další možností stanovení vlivu nedostatku dostupné vláhy na stav plodin je přímé laboratorní měření
skutečného vodního stresu vybraných rostlin, které je většinou založeno na měření vodního tlaku
v rostlinných částech. Jiný možný přístup je plošné stanovení sucha dálkovým průzkumem Země.
Jedná se o moderní, efektivní soubor technik a metod umožňující získávat plošné informace
o rozložení vlhkosti v jednotlivých vrstvách půdy a o přímém stavu vegetace pomocí vegetačních
indexů. Pro území ČR tato data zpracovává a formou map každý týden prezentuje projekt Intersucho
(obr. 30)

Obr. 30 Mapa relativní kondice polních plodin a travního porostu podle zpracování satelitních snímků
k 5. 7. 2015[29]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

4.2 Dopady agronomického sucha
Nejstarší prací zabývající se analýzou historických pramenů o projevech sucha je práce Františka
Augustina z 19. století, který uvádí, že v letech 962–1893 bylo zaznamenáno 96 let s výrazným
projevem nedostatku vláhy[30]. Přibližně v druhé polovině dvacátého století jsou uváděny výrazné
projevy sucha zasahující celkové výnosy zemědělských plodin v rámci ČR v letech 1947, 1953, 1976,
1983 a 2000, což odpovídá přibližně jednomu výskytu za deset let. Mezi oblasti, kde je výskyt
nedostatku vláhy pro rostliny více pravděpodobný, patří především jižní Morava a střední Čechy
(obr. 3).
Dopady agronomického sucha lze hodnotit ztrátami zemědělských podniků z produkce, přičemž je
nutné brát v úvahu fakt, že v případě nižších výnosů může zemědělským podnikům zvýšit příjem vyšší
výkupní cena zemědělské komodity. Obecně lze pozorovat trend zvyšování výnosů (obr. 31), který je
podmíněn především intenzifikací zemědělské výroby, využíváním nově vyšlechtěných odrůd,
vhodnějším zpracováním půdy apod. Vyšší výnosy ale přinesly také zvýšenou citlivost na vnější
podmínky a tak jsou meziroční výkyvy výnosů v posledních letech výraznější. K výrazným poklesům
výnosů vlivem sucha na počátku 21. století došlo v letech 2003 a 2006 (obr. 31).
Z fyziologického hlediska je základním faktorem, který způsobuje snižování produkce v období sucha,
vodní stres rostlin, jeho velikost a doba výskytu v průběhu různých fenologických fází dané plodiny.
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Vodní stres v rostlině nastává tehdy, jsou-li její vláhové potřeby vyšší, než je množství vody, které
rostlina může absorbovat kořenovým systémem nebo přímou asimilací vzdušné vlhkosti[31].

Obr. 31 Výnosy zemědělských plodin v České republice za období 1918–2009[34]Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.

Obr. 32 Úbytek výnosu vybraných plodin na 500 homogenních pozemcích v letech 2002–2010 při
maximálním zjištěném suchu[35]
Vegetační období plodin pěstovaných v jedné lokalitě i jejich fenologické fáze jsou různé a proto
i reakce těchto plodin na období sucha během roku jsou odlišné. Zvýšená spotřeba vody byla zjištěna
především v období intenzivního růstu a před tvorbou generativních orgánů[32]. U všech kulturních
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rostlin začíná spotřeba vody již ve vývojové fázi vzcházení a nepřetržitě se zvyšuje až do vývojové fáze
kvetení[33]. To je způsobeno především tím, že až do fáze kvetení se výrazně zvětšuje transpirační,
a tím i asimilační plocha nadzemní části rostlin. Postupně dochází k růstu kořenového systému
a možnostem využití vláhy z větší části půdního profilu. Z tohoto důvodu klesá citlivost na krátká
období sucha. V době po odkvětu se spotřeba vody značně snižuje a ve vývojové fázi voskové zralosti
dosahuje minimálních hodnot. V této době listy rostlin zpravidla postupně odumírají a transpirační
a asimilační funkce nadzemní části rostlin zaniká.
Dopady výskytu sucha na výnosy nelze jednoduše kvantifikovat. Odhad možného dopadu sucha
na úbytek výnosu vybraných plodin při maximálním zjištěném suchu ve sledovaném období sucha
na základě regresních modelů zobrazuje obr. 32. Na sledovaných pozemcích byla stanovena ztráta
výnosu za každý den sucha od května do července na 0,027 t·ha-1[35].
Ovlivnění výnosů zemědělských plodin vlivem klimatických změn v budoucnu je velice diskutabilní.
Do jednotlivých modelů nelze dobře zavádět vývoj v oblasti šlechtění zemědělských plodin, zavádění
nových agrotechnických postupů nebo postupující degradaci půd. Možný vývoj lze tedy založit pouze
na změnách klimatických faktorů. Jednou z možností je projekce dlouhodobých průměrů počtů dnů
beze srážek (obr. 33).

Obr. 33 Projekce dlouhodobých průměrů počtů dnů beze srážek na území České republiky[36]

4.3 Možnosti řešení dopadů agronomického sucha
Při výskytu agronomického sucha existují omezené možnosti na jeho přímé zmírnění. Výjimkou jsou
zemědělské pozemky, kde lze provádět závlahu nebo uměle zvýšit hladinu podzemní vody pomocí
retardační drenáže. Při používání závlah nebo při budování závlahových staveb je nutné brát v úvahu
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také hledisko ekonomické účelnosti těchto zásahů vzhledem k výnosům ze zemědělské činnosti,
přičemž závlahy zemědělských plodin lze provádět pouze v obdobích, kdy nenastane hydrologické
sucho.
Zmírnění a předcházení agronomického sucha je vhodnější řešit z dlouhodobého hlediska
než operativně při jeho výskytu. Jde především o využívání vhodných plodin pro dané oblasti,
plánování účelných agrotechnických a protierozních opatření na zemědělských pozemcích i v rámci
ucelených povodí. Dalším možností je podpora obnovy a budování nových závlahových staveb
na pozemcích, kde se agronomické sucho vyskytuje s větší periodicitou. Součástí těchto opatření jsou
i malé vodní nádrže, které můžou být využity jako zdroj vody pro zemědělskou závlahu. V posledních
dvou desetiletích se přitom výrazně snížila plocha zemědělské půdy, kde je prováděna závlaha,
i ploch, kde je závlahu vůbec možné provádět. Jako velice kritický lze posoudit stav odvodňovacích
zařízení, které jsou na mnoha místech po době životnosti a jejich chátrání ztěžuje efektivní
hospodaření na dotčených pozemcích. Retardační drenáž je jen zřídka zaváděna do praxe. Budování
odvodňovacích zařízení na území naší republiky, kde je zemědělská úroda ohrožena i nadbytkem
vláhy, je nedílnou součástí zavádění efektivních zavlažovacích zařízení.
Na zvyšování rizika výskytu sucha na zemědělských pozemcích v některých oblastech se také podílí
trend snižování obsahu organických látek v půdě. Důvodem je menší zastoupení organických hnojiv
v důsledku omezování živočišně výroby, přičemž využití průmyslových hnojiv nemůže tento úbytek
nahradit. Organická hmota v půdě výrazně zlepšuje půdní strukturu, která má pozitivní vliv
na infiltraci a retenci vody v krajině a zlepšuje vláhové poměry v půdě. V suchých obdobích má
dostatečná zásoba organických látek vliv zejména na snížení výparu z povrchu půdy a lepší
přístupnost vody pro rostliny.
Při řešení negativních dopadů agronomického sucha je velmi důležité hledisko ekonomické. Jedná se
o možné kompenzace ztrát zemědělcům nebo promyšlený systém pojištění pro případy neúrody
z důvodů agronomického sucha. Při včasné predikci sucha je také jednou z možností zajištění nákupu
zemědělských komodit za vhodnějších ekonomických podmínek před sklizní, než se přímo projeví
ztráty na výnosech. Do těchto opatření také patří oblast skladování zemědělských komodit na delší
období pro kompenzaci možné neúrody v následujících letech. Tuto praxi již provádí někteří
zemědělci a vhodným skladování zemědělských komodit zvyšují tržby z prodeje. Tato praxe také
vychází ze skutečnosti, že agronomické sucho postihuje jen zcela výjimečně Českou republiku plošně
nebo více let po sobě. Podle výnosů zemědělských plodin je zřejmé, že od počátku záznamů od roku
1920 se na území ČR nevyskytly dva po sobě jdoucí roky s kriticky nízkým výnosem u jedné
ze sledovaných plodin.
Pro plánování importu zemědělských komodit je možné využít indexy agronomického sucha.
Při poklesu sledovaných indexů pod kritickou mez se zvyšuje pravděpodobnost snížení výnosů
z důvodu agronomického sucha. Podle dosažených výsledků lze tedy již v měsíci květnu částečně
odhadnout snížení výnosů. Je nutné zmínit, že ke snížení výnosů nedochází jen v důsledku sucha,
ale je ovlivněno celou řadou dalších faktorů.
Jako důležitou prevenci dopadů agronomického sucha na celém území České republiky lze také
doporučit zachování intenzivní zemědělské činnosti v chladnějších klimatických oblastech
(podhorských oblastech) i přes jeho nižší rentabilitu. Chladnější oblasti jsou z pohledu agronomického
sucha méně rizikové a v době výskytu sucha v nižších polohách můžou svojí zvýšenou úrodou
kompenzovat snížení výnosů v tradičních zemědělských oblastech. V tomto případě je samozřejmě
nutné dodržovat protierozní opatření, aby byly minimalizovány ztráty půdy vlivem eroze. Součástí
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této strategie je také průběžné vyhodnocování klimatických poměrů v České republice a podrobné
mapování změn klimatických oblastí a jejich charakteristik.
Další možností je zachování nebo zvýšení počtu pěstovaných zemědělských plodin a jejich odrůd,
které mají rozdílné vláhové požadavky. Tímto opatřením se zmírní rozsah dopadů agronomického
sucha. Ze studia historických záznamů je patrné, že jen výjimečně došlo na území České republiky
k výraznému snížení výnosů u všech plodin v jednom roce. Mimo agronomického sucha pestrost
v pěstovaných odrůdách přispěje také ke zvýšení odolnosti vůči dalším biotickým i abiotickým
faktorům, které mohou v budoucnu způsobit snížení úrody.
Ze zkušeností při vyhodnocení agronomického sucha se jeví také jako velmi důležitý způsob
dlouhodobého ukládání dat o zemědělských výnosech, osevních plochách a ekonomických výnosech
ze zemědělské činnosti. Jako nevhodná se jeví archivace dat pro větší územní celky (kraje nebo celá
republika), ve kterých je velice obtížné vymezit a analyzovat menší rizikové oblasti sucha. Ve větších
územních celcích dochází k částečné kompenzaci neúrody v sušších oblastech možnou zvýšenou
úrodou v chladnějších polohách. Jako maximální rozlohu pro účelné vymezení oblastí lze doporučit
plochu bývalých okresů. V členitějších územích je vhodné vyhodnocovat ještě menší územní celky.
Časové řady výnosů zemědělských plodin i výnosů ze zemědělské činnosti a jejich statistické analýzy
jsou hlavním kritériem při posuzování výskytu a dopadů agronomického sucha.

5 Plán pro zvládání sucha
5.1 Proces vzniku plánu pro zvládání sucha
Na platformě Global Water Partnership (GWP) pro střední a východní Evropu (CEE) jsou od roku 2011
v rámci společného programu WMO/GPW "Integrated Drought Management Programme"
sestavovány univerzální pokyny pro zavedení plánů pro zvládání sucha (PZS) do legislativy členských
zemí CEE GWP, tzv. Guidelines for Drought Management Plans[37]. Česká republika jako jeden z 12
partnerů GWP CEE v současnosti usiluje o sestavení vlastního PZS dle uvedených Guidelines
na národní, příp. v dalších krocích na regionální (krajské) úrovni. Podobně jako u již zavedených plánů
pro zvládání povodňových rizik se předpokládá legislativní opora PZS v rámci novely zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále též „zákon o vodách“). Implementace
PZS a principy, které by plány měly obsahovat, jsou plně v souladu se závaznými cíly Rámcové
směrnice o vodní politice ES/60/2000.
Z hlediska zvládání sucha se v literatuře objevují dva základní koncepční přístupy, které by měly být
reflektovány v rámci tvorby PZS:
•

reakční přístup založený na krizovém řízení, které zahrnuje akce a opatření zaváděné
až po vypuknutí sucha, zejména v nouzových situacích,

•

proaktivní přístup, založený na zvládání rizika spojeného se suchem (tj. se všemi typy sucha),
zahrnující opatření navržená a realizovaná v předstihu tak, aby byly minimalizovány důsledky
vypuknutí případného sucha.

Druhý princip je v současnosti obecně preferován a doporučován i v rámci Guidelines, které definují
PZS jako administrativní nástroj pro prosazování preventivních a mitigačních opatření za účelem
snížení dopadů sucha na lidskou společnost, životní prostředí a ekonomiku.
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PZS jako integrální součást plánování v oblasti vod (tedy nedílná součást Plánů povodí) by měly
podléhat periodickým aktualizacím v rámci 6letého cyklu plánování, stejně tak jednorázové
aktualizaci po každé významné periodě sucha z hlediska posouzení efektivity přijímaných opatření
na základě měnících se klimatických, sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů.
Hlavními cíli PZS jsou zaručit dostatek (pitné) vody k pokrytí základních potřeb během všech fází
ohrožení suchem, minimalizovat negativní dopady sucha na vodní útvary (zejména zajistit minimální
zůstatkové průtoky v tocích a hladiny podzemních vod) a minimalizovat dopady sucha na ekonomiku
dle priorit využití vody na základě plánů oblasti povodí a souvisejících dokumentů (PZS).
Pro sestavení PZS je doporučeno postupovat v následujících krocích:
•

definovat mechanismy a metodiku pro hodnocení a předpověď sucha,

•

definovat limitní hodnoty indikátorů sucha pro jednotlivé stavy ohrožení suchem,

•

definovat opatření pro naplnění specifických cílů pro každou fázi ohrožení suchem,

•

zajistit otevřenost a účast veřejnosti při tvorbě PZS. Při sestavování PZS je nezbytné zajistit
vzájemnou komunikaci mezi všemi účastníky řízení ochrany před suchem (nejen v rámci
komise pro zvládání sucha) a konsensus.

Klíčové součásti PZS dle Guidelines tvoří:
•

informace o povodí (datové zdroje – charakteristika přírodních podmínek, vodních zdrojů,
sociální struktury, ekonomické struktury území),

•

vyhodnocení historických period sucha,

•

vyhodnocení aktuálních zásob povrchových a podzemních vod a aktualizace scénářů vývoje

•

vyhodnocení míry rizika sucha (z hlediska výše uvedených hlavních cílů koncepce) na základě
informací o povodí a historických period sucha,

•

definice indikátorů sucha (meteorologického, hydrologického, agronomického,
socioekonomického) a limitních hodnot pro jednotlivé stavy ohrožení suchem (indikátory
hydrologického sucha a jejich limitní hodnoty popisuje Metodika pro stanovení mezních
hodnot indikátorů hydrologického sucha, jako indikátory zemědělského sucha lze využít P-E
a P-T indexy,

•

popis systému včasného varování (reprezentativní monitoring stavu zdrojů vod, krátkodobé
a střednědobé předpovědi, informace v reálném čase pro účastníky řízení ochrany před
suchem a veřejnost),

•

definice preventivních a mitigačních opatření pro dosažení cílů v boji proti negativním
dopadům sucha,

•

organizační struktura (účastníci řízení ochrany před suchem, kontakty, kompetence,
koordinace, zodpovědnost).

Dokument Guidelines konstatuje, že hodnocení socioekonomického sucha, příp. environmentálních
dopadů sucha prostřednictvím indikátorů je velmi obtížné ve srovnání s hodnocením hydrologického,
příp. agronomického sucha), nicméně mělo by být součástí každého komplexního PZS.
Z hlediska progrese sucha Guidelines doporučují následující klasifikaci stavů/fází ohrožení suchem,
při nichž jsou dle PZS nebo typových plánů (v době platnosti krizového stavu) přijímána konkrétní
opatření:
•

normální stav,

•

bdělost,

•

pohotovost,
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•

nouze.

Opatření obsažená v PZS lze zařadit do následujících skupin:
•

preventivní nebo strategická opatření (především dlouhodobá opatření realizovaná
v normálním období, zvyšující odolnost systému vůči suchu a informovanost veřejnosti
o problematice sucha),

•

operativní opatření (krátkodobá opatření přijímaná v období sucha, aby nedocházelo
k dalšímu zhoršování stavu, pro dotčené subjekty mohou být dobrovolná nebo povinná dle
stavu ohrožení suchem),

•

organizační opatření,

•

hodnotící opatření (revize efektivity a účinnosti opatření přijatých dle PZS v reálných
podmínkách po odeznění období sucha),

•

opatření obnovy.

5.2 Plány pro zvládání sucha v zahraničí
5.2.1 Španělsko
Plánování pro zvládání sucha a nedostatku vody je v národní legislativě Španělska zakotveno již
od roku 2001. Byly přijaty změny ve vodním zákoně, které zahrnují např. vládní pověření správců
povodí ke zřízení tzv. vodních bank (Water Interchange Centres), kde se shromažďují informace
o právech uživatelů na vodu, zavedení tzv. hydrologického indikačního systému (Ministerstvo
životního prostředí), povinnost správců povodí připravit plány pro zvládání sucha a předložit je
příslušným Radám povodí (River Basin Council) a následně Ministerstvu životního prostředí
ke schválení. Dále povinnost zastupitelstev měst s více než 20 tis. obyvateli připravit plán pro řešení
stavu nouze v dodávkách vody pro obyvatelstvo (Emergency Plan for Urban Water Supply). Hlavní
opatření, která jsou zahrnuta v plánech, je možno rozdělit na strukturální (nové studny, nová potrubí,
odsolovací stanice aj.) a nestrukturální opatření (šetření s vodou, zavádění omezení, větší použití
podzemní vody aj.). Výsledné plány jsou prověřeny v rámci hodnocení dopadů na životní prostředí.

5.2.2 Velká Británie
Ve Velké Británii není přijata jednotná definice sucha. Z historických záznamů vyplývá, že neexistují
dvě události sucha, které by byly stejné. Legislativa neobsahuje přímou definici sucha a sucho je tedy
stanovováno z široké škály indikátorů. V období sucha je klíčovou institucí Agentura životního
prostředí (The Environment Agency), která zajišťuje management vodních zdrojů pomocí licenčního
systému. Zabývá se udržováním rovnováhy mezi potřebami vody pro obyvatelstvo a pro životní
prostředí. Spravuje databázi povolení k odběru vody z toků a z podzemních zdrojů. Cílem aktivit
agentury je udržitelné využívání vodních zdrojů. Vodárenské společnosti (Water companies) mají
právo vydávat zákazy zavlažování soukromých zahrad a mytí aut bez povolení vlády nebo Agentury
životního prostředí. Od roku 2003 je právně závazné pro vodárenské společnosti a Agenturu životního
prostředí připravovat plány pro zvládání sucha, které jsou revidovány každé tři roky. Během období
sucha spolupracuje Agentura životního prostředí s vodohospodářskými společnostmi při řešení
problematiky povolování odběrů tak, aby nedocházelo k významným škodám na životním prostředí.
V závislosti na charakteru sucha jsou přijímána opatření charakteru informační kampaně pro
veřejnost za účelem snížení spotřeby vody, zákazy zavlažování, zesílené kontroly úniků vody
z infrastruktury a snížení tlaku. Uplatňují se i operativní opatření zaměřená na ochranu vodních zdrojů
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využívaných pro zásobování obyvatel nebo další zákazy odběrů vody pro méně významné veřejné
účely (např. automatické myčky aut, zavlažování sportovišť). Návrhy plánů pro zvládání sucha musí
projít veřejným připomínkovým řízením.

5.2.3 Portugalsko
Za normálních podmínek probíhá monitoring základních hydrologických veličin – srážek, říčních
průtoků, úrovně hladiny v nádržích a ve vrtech a monitoring kvality vody. Meteorologické sucho je
identifikováno pomocí standardního srážkového indexu (SPI), Palmerova indexu sucha (PDSI)
a pomocí regionálního modelu rozložení sucha s měsíčním krokem. Pokud sucho nastane, informuje
meteorologický institut Komisi pro management vodních nádrží, která přehodnotí situaci na nádržích
a případně informuje vládu, že by měl být zahájen monitoring sucha a program pro zmírňování
dopadů sucha. Je zahájena funkce Komise pro zvládání sucha, která řeší politické a strategické otázky
a zároveň zahajuje funkci Technický sekretariát, který řeší technické a provozní problémy.
Komise pro zvládání sucha se zabývá:
•

stanovením úrovně zasažení suchem,

•

spuštěním komunikačního systému (pomocí internetových stránek kontaktuje veřejnost,
aby mohla být zahájena kampaň pro šetření s vodou),

•

sledováním průběhu sucha a zavádění potřebných opatření,

•

prosazením legislativních úprav a úprav rozpočtu pro realizaci potřebných opatření,

•

stanovením opatření, která byla doporučena v Národním programu pro efektivní užívání
vody,

•

zahájením činnosti krizové řídící skupiny pro spolupráci se Španělskem.

Technický sekretariát:
•

zaručuje provizi za čtrnáctidenní zprávu o vývoji sucha,

•

stanovuje požadavky na technickou a finanční podporu různým skupinám, udržuje úzký
kontakt s postiženými odběrateli a vyhodnocuje účinnost realizovaných opatření.

5.2.4 Queensland, Austrálie
Od roku 2005 je v Queenslandu v Austrálii zakotvena povinnost pro každého poskytovatele
vodohospodářských služeb připravit plán pro zvládání sucha, ve kterém bude stanoveno, jak hodlá
minimalizovat negativní dopady nedostatku vody na obyvatelstvo. Výjimkou jsou provozovatelé služeb
odvádění dešťové vody, odvádění odpadní vody, přepravy vody aj. Výsledný plán je schválen
ministerstvem přírodních zdrojů a zpřístupněn veřejnosti.
Plán pro zvládání sucha by měl zahrnovat:
•

přehled všech poskytovaných služeb a infrastruktury, požadavky na služby současné
a s výhledem do příštích deseti let,

•

zhodnocení dostupných vodních zdrojů – spolehlivost a vydatnost současných zdrojů
v minulosti, dostupné zdroje v budoucnosti a zdroje vody v případě nouze,

•

operační systém a strategie řízení – popis charakteru spotřeby různých kategorií odběratelů
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(domovní spotřebitelé, obchodní, průmysloví spotřebitelé, odběry pro vytváření zásob,
závlaha), rozmístění těchto odběratelů a stanovení strategie pro minimalizaci negativních
důsledků sucha. Strategie musí obsahovat jasné ukazatele pro zavádění patřičných omezení
pro různé stupně ohrožení suchem, rozdělení rozhodovacích pravomocí pro každý stupeň
a sestavení organizační struktury pro realizaci opatření zakotvených v plánu pro zvládání
sucha.
Stupně ohrožení suchem jsou založeny na odhadu dostupných zdrojů a odhadu poptávky po vodě.
Měly by umožnit zachovat dodávku vody tak dlouho, jak je jen možné a zároveň minimalizovat
negativní dopady na sociální a ekonomickou sféru. Pro správné stanovení okamžiku změny stupně
ohrožení je třeba sbírat a zpracovávat data o spotřebě vody v denním a měsíčním kroku, aby bylo
možné odhadnout spotřebu vody v různých stupních ohrožení suchem. Tyto stupně se stanovují
na základě úrovně hladiny v nádržích, ve vrtech a na základě průtoku.
V rámci plánu pro zvládání sucha je připraven rozpis jednotlivých omezení při každém stupni sucha.
Rozpis může obsahovat následující omezení:
•

omezení hodin pro závlahu postřikovači,

•

zákaz používání postřikovačů,

•

omezení zalévání hadicí,

•

zákaz zalévání hadicí,

•

zákaz používání výparné klimatizace,

•

zákaz plnění bazénů,

•

celkový zákaz použití vody mimo budovy,

•

omezení pro obchodní a průmyslový sektor,

•

omezení počet hodin dodávky vody,

•

doprava vody cisternami pro všechny odběratele.

Provozovatel vodohospodářských služeb by se měl snažit udržovat dodávku vody pro průmysl pokud
možno bez omezení tak dlouho, jak to je možné, aby se minimalizovaly negativní dopady na sociální
a ekonomickou sféru. Měl by být aplikován plán pro řízení poptávky pro snížení užívání vody.
Dostupné vodní zdroje by měly být rozděleny mezi jednotlivé kategorie zákazníků pokud možno
rovnoměrně, aby nedošlo k zásadnímu znevýhodnění jedné skupiny.
Plán pro zvládání sucha by měl řešit sestavení krizového týmu, určit člověka odpovědného
za rozhodování o vyhlášení jednotlivých stupňů sucha. Další částí plánu je vypracování komunikační
strategie pro udržení komunikace mezi poskytovatelem služeb a veřejností, která umožní předávání
informací o možnostech snižování spotřeby vody, o zůstatkovém stavu zásob a o zavedených
omezeních. Je třeba mít k dispozici jasný postup při domáhání plnění omezení daných v plánu.
Plán pro zvládání sucha je součástí strategické plánovací koncepce řízení infrastruktury, která je
v Queenslandu zavedena v rámci tzv. Total Management Plan. Jedná se o sestavu dokumentů, které
pokrývají celý proces plánování. Hodnotí současné fungování systému, stanovují cíle s výhledem 5, 10
a 20 let, překážky v procesu jejich plnění a možnosti pro jejich překonání. Dokument dále zahrnuje
oblast řízení financí (finanční plán), správy majetku (plán pro řízení poptávky po vodě, plán pro
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zvládání úniků vody, plán údržby, plán spotřeby energie aj.), dále oblast udržitelnosti životního
prostředí, risk management aj.

5.3 Návrh řízení ochrany před suchem pro správní obvod kraje
Na základě výše uvedených obecných doporučení Guidelines a příkladů zahraniční dobré praxe
s důrazem na řešení problematiky sucha na regionální (krajské) úrovni lze po přijetí příslušné
legislativy uvažovat následující podobu řízení ochrany před suchem:
Ochranu před suchem řídí orgány ochrany před suchem, kterými jsou na úrovni kraje:
•

krajské úřady, odbory s kompetencí vodoprávního úřadu

Jejich nadřízenými orgány jsou:
•

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství

Krajský úřad (odbor s kompetencí vodoprávního úřadu) pro zajištění ochrany před suchem zastává
následující kompetence:
•

zajišťuje zpracování a aktualizaci krajského PZS a předkládá jej MŽP a MZe,

•

vyhlašuje stav sucha (nedostatku vody) v kraji na základě upozornění ČHMÚ a popř. podniků
Povodí na stav bdělosti nebo pohotovosti vydaného na základě Metodiky pro stanovení
mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha,

•

účastní se hlásné služby na území kraje a informuje o nebezpečí sucha orgány obcí
s rozšířenou působností v kraji, podniky VaK a významné uživatele vody, Ministerstvo
životního prostředí a Ministerstvo zemědělství,

•

organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před suchem podle PZS, prověřuje
připravenost účastníků ochrany před suchem v kraji,

•

nařizuje mimořádné manipulace na vodních dílech v kraji nad rámec manipulačních řádů po
projednání s ústředními vodoprávními orgány, orgány ochrany před suchem dotčených obcí
s rozšířenou působností, s příslušnými správci povodí, případně orgány ochrany před suchem
krajů, jejichž územních obvodů se mohou tyto manipulace dotknout,

•

vede záznamy v knize sucha,

•

zajišťuje zpracování souhrnné hodnotící zprávy o suchu v kraji včetně analýzy rozsahu a výše
škod a účelnosti provedených opatření,

•

zabezpečuje vazbu na orgány státní správy (HZS, Krajskou hygienickou stanici),

•

zajišťuje vzdělávací programy (osvětu) pro veřejnost v oblasti šetření a nakládání s vodou.

Návrh hodnocení meteorologického a hydrologického sucha v současné podobě obsahuje Metodika
pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha, zaměřená na hodnocení zdrojů
povrchových a podzemních vod. Zdrojem vody se rozumí srážkové úhrny, efektivní srážky, průtoky ve
vodoměrných stanicích, stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů a zásoba vody v nádržích. Tyto
zdroje jsou hodnoceny podle extremity výskytu jednotným systémem indikátorů. V závislosti na
hodnotě indikátoru metodika rozlišuje 3 kategorie sucha: mírné, silné a mimořádné.
Hodnocení stavu vodních zdrojů se podle metodiky provádí v rámci větších územních celků, krajů
nebo jejich částí, přičemž určující je průměrná hodnota indikátoru z vybrané sítě stanic, které se
na území nacházejí. Situace může být klasifikována stavem bdělosti nebo pohotovosti. Pro hodnocení
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stavu zdrojů povrchových vod je vhodným ukazatelem hrozícího nedostatku vody indikátor DMRI,
pro hodnocení stavu zdrojů podzemních vod je to indikátor DMGI. Metodika však předpokládá
i hodnocení sucha pomocí procent normálu, minimálního zůstatkového průtoku a minimální hladiny
podzemní vody. Upozornění na nastávající stav sucha ČHMÚ vydá za předpokladu, že předpověď
vývoje meteorologické situace pro následující hodnocené časové období (týden) neukazuje, že by se
stav hodnocených veličin mohl výrazně zlepšit. Uvedeným způsobem jsou definovány mezní hodnoty
indikátorů sucha pro jednotlivé stavy ohrožení suchem (bdělost, pohotovost).
Odhad vývoje sucha je možné realizovat více způsoby. První způsob představuje využití středně,
příp. dlouhodobé prognózy počasí a následný převod vývoje srážek, teploty a průtoků na indikátory
sucha. Prognóza vývoje podzemních vod se zatím rutinně neprovádí, existují práce zaměřené na
využití metod pořadové korelace nebo závislosti na proběhlých srážkách. Další možností je využití
modelu neuronových sítí (např. Drought-MLP).
Stavy bdělosti a pohotovosti přejímá Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze
ohrožení suchem, na jejímž základě lze přijímat opatření proti dopadům sucha, vzhledem k současné
právní úpravě především v oblasti monitoringu a hodnocení sucha a informovanosti o stavu sucha.
Pro přijímání účinnějších restriktivních opatření typu omezování odběrů uživatelů s nižší prioritou je
třeba posílit pozici vodoprávního úřadu ustanovením odběru vody pro pitné účely coby veřejného
zájmu, zavést povinnost oprávněných uživatelů vody (právnických a fyzických osob) umožnit odběr
povrchových nebo podzemních vod z vodního zdroje jiným osobám apod., dále stanovit prioritu
odběratelů v rámci PZS a zajistit vhodnou úpravu legislativy (kap. 6.3).
Vyhlášením krizového stavu (stavu nebezpečí, stavu nouze) podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přejímá řízení
ochrany před suchem (nedostatkem vody) krizový štáb kraje.
Krajské PZS by měly zahrnovat zejména:
•

charakteristiku zájmového území – hydrologické a klimatické poměry, environmentální limity
území (minimální zůstatkový průtok, minimální hladina podzemní vody), seznam
vodoměrných profilů a objektů sítě podzemních vod,

•

charakteristiku využití zájmového území – data o kapacitě a způsobu využití vodních nádrží,
data o sídelní a ekonomické struktuře včetně významných uživatelů vody, data o způsobu
zásobování obyvatelstva vodou (včetně náhradního zásobování),

•

popis významných historických epizod sucha a dopadů těchto epizod na uspokojování nároků
na vodu,

•

organizační strukturu a informační propojení všech účastníků zapojených do řízení ochrany
před suchem, včetně uvedení kompetencí a zodpovědnosti; způsob komunikace s veřejností
o přijímaných opatřeních a dalších informacích spojených se suchem,

•

popis systému včasného varování (výběr z indikativních stanic ČHMÚ a podniků Povodí na
území kraje) a propojení mezi ČHMÚ (provádí stanovení velikosti sucha a popř. predikci jeho
vývoje a vydává upozornění na stav bdělosti a pohotovosti na základě Metodiky pro
stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha) a orgány ochrany před suchem,

•

přehled preventivních, adaptačních a mitigačních opatření pro zvládání sucha pro jednotlivé
fáze ohrožení suchem a nedostatkem vody v podobě Metodiky pro sestavení hierarchie
opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem, která je v souladu s uvedenými principy
Guidelines. Řadu dalších opatření je vhodné nově zavést (kap. 6.3).
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Ochrana před působením sucha je zabezpečována podle krajského PZS prostřednictvím orgánů
ochrany před suchem a při vyhlášení krizové situace krizovým štábem kraje podle příslušných
krizových (typových) plánů.
Aktualizace organizační části PZS by měla probíhat 1× ročně ověřením platnosti všech údajů
a relevantních kontaktů. Aktualizace věcné části PZS se provádí s ohledem na změny v plánování
v oblasti vod nebo proběhnuvší epizodu sucha s komentářem změn.

6 Legislativa k problematice sucha
6.1 Strategické dokumenty k ochraně před suchem
Mezi nejdůležitější strategické dokumenty týkající se problematiky ochrany před suchem v České
republiky patří zejména Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, Státní politika
životního prostředí České republiky 2012–2020 a Koncepce environmentální bezpečnosti 2012–2015
s výhledem do roku 2020. Jedním z nedůležitějších nástrojů územního plánování je Politika územního
rozvoje. Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod[38] uvádí lokality s vhodnými
podmínkami pro výstavu vodních nádrží s přihlédnutím k veřejnému zájmu zajištění pitné vody pro
velké aglomerace. Plány povodí jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní
plánování a vodoprávní řízení.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, přijatý usnesením vlády č. 37/2010, vychází ze schválené
Strategie udržitelného rozvoje České republiky, jejíž základní úlohou je upozornit na existující
a potenciální problémy, které by mohly být překážkou pro zajištění udržitelného rozvoje České
republiky, a dále iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít. Strategický rámec představuje návod
pro zpracovávání dalších materiálů koncepčního charakteru a je podkladem pro strategické
rozhodování v rámci jednotlivých resortů, a to i v kontextu mezinárodních závazků. Jeho cílem je
zajistit provázanost opatření, která jsou obsažena v různých strategických sektorových dokumentech
a případně indikovat problémy, pro které zatím neexistují odpovídající politiky a opatření.
Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 vymezuje plán na realizaci efektivní
ochrany životního prostředí a zabývá se mimo jiné problematikou předcházení a zmírnění následků
přírodních nebezpečí i antropogenních rizik. Přispívá tak k naplňování Strategického rámce
udržitelného rozvoje České republiky.
Koncepce environmentální bezpečnosti 2012–2015 s výhledem do roku 2020 se zabývá zejména
ochranou životního prostředí před hrozbami antropogenního a přírodního charakteru, které by
mohly způsobit rozsáhlé poškození životního prostředí. Jejím cílem je navrhnout rozšíření
environmentálních opatření, která povedou k omezení rizik vzniku krizových situací, vyvolaných
interakcí životního prostředí a společnosti. Problematika dlouhodobého sucha je řešena v kapitole
2/2.3 Dlouhodobé sucho, kde jsou mimo jiné uvedena následující opatření: (1) zpracovat návrh
systému indikátorů a navazujících opatření pro řešení sucha a ochrany ekosystémů před jeho účinky,
(2) vytvořit systém indikátorů a kritérií pro určení vzniku krizové situace ohrožující životní prostředí
a stanovit přijatelné míry rizika.
Politika územního rozvoje stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost,
ovlivňuje územní rozvoj a stanovuje priority územního plánování s ohledem na udržitelný rozvoj
území. Je závazná pro pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací nižších stupňů,
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tj. zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. V tomto
dokumentu lze vymezit v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) území tzv. specifickou oblast, ve které se v porovnání s ostatním územím
dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, jako např. problémy
se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí. Do těchto oblastí by bylo vhodné
promítnout i území, kde se dlouhodobě projevuje nedostatek vody a tak zajistit vytváření podmínek
pro odstranění tohoto problému s cílem umožnit udržitelný rozvoj území, včetně stanovení kritérií
a podmínek pro usměrňování činností orgánů územního plánování a stavebních úřadů při posuzování
a rozhodování o změnách v území. V současné době je do aktualizace Politiky územního rozvoje 2008
v souladu s ustanovením § 28a zákona o vodách jako nezbytný podklad převzat Generel území
chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jiná opaření zabývající se změnou klimatu Politika
územního rozvoje v současné době neobsahuje a neodkazuje se ani na Plány povodí, ani Plány pro
zvládání povodňových rizik.
Lokality uvedené v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod[38] jsou vnímány
spíše jako adaptační opatření na očekávané změny klimatu, a tak na základě zmocnění ve výše
uvedeném ustanovení zákona o vodách byly v těchto lokalitách stanoveny omezující podmínky pro
jejich další využití. Dokument se na základě přechodného ustanovení bodu 7 zákona o vodách
přezkoumává a aktualizuje v rámci národních plánů povodí s tím, že lokality kategorie A budou i
nadále dlouhodobě hájeny a přezkoumávány budou především lokality kategorie B. V současné době
jsou tyto lokality chráněny formou „územní rezervy“ dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona,
což umožňuje prověření potřeby ochrany lokality vzhledem k jejímu budoucímu využití.
Obsah Plánů povodí je dán vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání
povodňových rizik. Dle ustanovení § 9 této vyhlášky mají plány povodí obsahovat pro jednotlivé vodní
útvary zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod a dle odst. 2 písm.
f) tohoto ustanovení i „zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny,
tj. (1) dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti a (2) vodní zdroje a zajištění
vodohospodářských služeb. Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné
užívání těchto vod jsou zaměřeny na ochranu a užívání vodních zdrojů s ohledem na očekávané
dopady klimatické změny, včetně požadované míry zabezpečení vodních zdrojů. Do programů
opatření podle ustanovení § 26 zákona o vodách tak mohou být promítnuta opatření vedoucí
ke zmírnění možné klimatické změny – např. výstavba vodních děl ke zvýšení retence vody v území.
V současné době je ve schválených plánech povodí problematika sucha řešena následovně:
Plán hlavních povodí České republiky daný nařízením vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části
Plánu hlavních povodí České republiky – závazná část Plánu hlavních povodí ČR stanovuje rámcové
cíle, např. zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, zajištění jejich ochrany, zlepšení
stavu, obnovu a dosažení jejich dobrého stavu. Dále pak je ve čl. 2.2 uvedena nutnost postupně se
připravit a přizpůsobit předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními opatřeními. Plány
oblastí povodí stanovily konkrétní cíle pro dané oblasti povodí na základě rámcových cílů
a rámcových programů opatření Plánu hlavních povodí České republiky, potřeb a zjištěného stavu
povrchových a podzemních vod, potřeb užívání těchto vod v daném území, včetně programů
opatření, které jsou nutné k dosažení těchto cílů. Plány oblastí povodí vycházely z požadavků
na užívání vody a především z výsledků vodohospodářské bilance výhledového stavu. Jednotlivé
plány oblastí povodí pak tedy navrhují v programech opatření konkrétní opatření jako např. opatření
k zamezení rizikového kvantitativního stavu útvaru podzemní vody, revitalizace vodního toku atd.
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V podstatě všechny koncepční materiály navrhují určitá opatření nebo stanovují určité cíle, které řeší
a napomáhají zmírnit negativní dopady sucha. Vyplývá z nich, že je nezbytné zabývat se konkrétními
opatřeními, které budou řešit konkrétní kroky zajišťující řízení, koordinaci a kontrolu činnosti
účastníků ochrany před suchem. Dále pak, že je nutno rozpracovat strukturu řízení v období sucha
a navrhnout postavení a činnost orgánů při zjištění nedostatku vody, např. formou plánů pro zvládání
sucha (PZS).

6.2 Stávající legislativní nástroje
V současné době je ochrana před suchem zakotvena především v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) a v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Účelem zákona o vodách je podle § 1 mimo jiné chránit povrchové a podzemní vody před účinky
povodní a sucha. Základní povinností podle § 5 je, že každý, kdo nakládá s vodami, má dbát na jejich
ochranu a hospodárné využívání. Povolení k nakládání s vodami pojednávají především § 8 a § 9.
Změnit a zrušit povolení k nakládání s vodami je podle § 12 možné, dojde-li při výkonu povolení
k nakládání s vodami např. k závažnému nebo opakovanému porušení povinností. Uvedené
ustanovení se zřejmě nevztahuje na mimořádnou situaci nedostatku vody. Vodoprávní úřad má jen
omezenou možnost zasáhnout do platných povolení k nakládání s vodami. Omezující podmínky
pro užívání vody z hlediska dostupnosti vodních zdrojů stanovují §36 a § 37 věnované minimálnímu
zůstatkovému průtoku a minimální hladině podzemní vody. Mimořádná opatření jsou náplní § 109,
který stanovuje, že vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, může
vodoprávní úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami,
popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat. Dále může stanovit kdo je povinen provést opatření
k zajištění náhradního odběru vody, popřípadě k jejímu dovážení.
Zákon o vodovodech a kanalizacích se důsledkům sucha věnuje jen okrajově. Dostatek vody
ve zdrojích je v rámci krajů pojednán v § 4, který je věnován Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně
vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu.
V současné době jsou tyto Plány zpracovány pro průměrné podmínky, nikoli pro extrémní podmínky
jako je výskyt dlouhodobého sucha (jednotky měsíců až let). Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, uvádí, že součástí Plánu rozvoje bude plán zásobování
pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona. Nedostatek vody je řešen především
v souvislosti se vznikem krizové situace v § 21, podle kterého mají provozovatelé vodovodů
a kanalizací podle svých možností zabezpečovat odborné služby a za krizové situace jsou povinni
informovat na vyžádání ministerstvo a orgány krizového řízení o stavu zásobování pitnou vodou,
a dále že krajské úřady připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou
za krizových situací u vybraných provozovatelů vodovodů a kanalizací pro území kraje.

6.3 Vhodné postupy legislativního řešení ochrany před působením
sucha
V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, je vhodné:
•

stanovit omezení doby, v níž je možno povolovat nakládání s vodami tak, aby bylo možno
pružněji reagovat na změny potřeby. S tím souvisí nezbytnost zajistit právní jistoty vlastníkům
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vodních děl sloužících k odběrům stanovením přednosti při dalším řízení o novém povolení
odběru vody stejným vodním dílem,
•

rozvinout institut využitelných vodních zdrojů. Vlastníci, případně provozovatelé vodovodů
pro veřejnou potřebu, by měli mít uloženou povinnost vyhledat další využitelný vodní zdroj
použitelný pro případ nemožnosti odebrat vodu z dosavadního vodního zdroje následkem
sucha. Bylo by nezbytné získat i povolení k odběru vody z tohoto zdroje a provést opatření
k možnosti vodu odebírat (i provizorními opatřeními). To by si však vyžádalo i úpravu
povinnosti platit zálohově poplatky za odběr podzemních vod,

•

zavést institut správy podzemních vod podobně jako je tomu v případě správy vodních toků.
Dosud se předpokládá kompetence vodoprávních úřadů, při konkrétním rozhodování
o nakládání s podzemními vodami v jednotlivých případech. Ačkoliv se při tom vychází
z existujících znalostí (vodohospodářská bilance podzemních vod), nemůže se jednat
o systematické hospodaření s podzemními vodami. Výsledky správy podzemních vod by měly
být systematicky využívány pro vyjadřovací činnost k záměrům nakládání s podzemními
vodami,

•

posílit úlohu státu při zajišťování opatření na ochranu před suchem v rámci § 102, který
obsahuje výčet dosavadních problémů, které stát považuje za obzvláště závažné v oblasti
vodního hospodářství a hodlá je, podle aktuální potřeby podporovat svými dotačními
programy,

•

zavést povinnosti oprávněných uživatelů vody (právnických a fyzických osob) k umožnění
odběru povrchových nebo podzemních vod z vodního zdroje jiným osobám již v rámci
kompetence vodoprávních úřadů při povolování nakládání s vodami,

•

stanovit omezení nebo zánik omezujících podmínek v povoleních k nakládání s vodami
v době sucha. Dodržení těchto podmínek znamená v současné právní úpravě povinnost
oprávněného uživatele vody zastavit povolené nakládání s vodami ve chvíli, kdy je dosaženo
stanovených limitů,

•

stanovit kompetence ČHMÚ v oblasti monitoringu, vyhodnocování a vyhlašování stavů
sucha na zdrojích povrchových a podzemních vod a indikátory sucha a jejich limity,

•

definovat pravidla pro sestavení plánů pro zvládání sucha (PZS),

•

přehodnotit stávající zpoplatnění odběrů a vypouštění vody s promítnutím cenových
mantinelů navrhovaných ekonomických nástrojů motivujících k šetření s vodou, včetně
úpravy redistribuce a způsobu využití získaných finančních prostředků,

•

definovat odpovědnost a kompetence vodoprávních úřadů týkající se dodržování opatření
přijímaných v období sucha,

•

přehodnotit výši sankčních postihů při porušení ustanovení zákona za účelem efektivnějšího
fungování přijímaných opatření na ochranu před suchem.

V zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vhodné:
•

zapracovat výskyt sucha do Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (§ 4; § 29 d). Plány jsou
základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky
pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury s vymezit zdroje povrchových
a podzemních vod pro účely úpravy na vodu pitnou. V současné době jsou Plány zpracovány
pro průměrné podmínky, nikoli pro extrémní (sucho),
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•

stanovit, že zásobování obyvatel pitou vodou je veřejným zájmem. Nakládání s vodami
podle zákona o vodách pro účely zásobování pitnou vodou tak bude povolováno přednostně
před jiným nakládáním s vodami. Již povolené nakládání s vodami k jiným účelům bude
možno omezit nebo i zrušit v případě, že bude podána žádost o povolení odběru vody z téhož
vodního zdroje pro účely zásobování pitnou vodou vodovodem pro veřejnou potřebu,

•

zapracovat nedostatek vody a jeho limity do provozních řádů a krizových plánů vlastníků
vodovodů pro veřejnou potřebu,

•

zajistit možnost zásobování vodou v případě nedostatku vody ve všech zdrojích formou
povinnosti vlastníků větších vodovodů pro veřejnou potřebu mít zajištěnou možnost odběru
vody z dalšího vodního zdroje (včetně povoleného nakládání) nebo smluvně zajištěno
„předávání“ vody z jiného vodovodu.

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je vhodné:
•

stanovit vyloučení podmínek k omezení nakládání s vodami v platných povoleních k nakládání
s vodami pro účel zásobování pitnou vodou vodovody pro veřejnou potřebu tak, aby po dobu
vyhlášeného krizového stavu v důsledku nedostatku vody mohly být vodní zdroje využity bez
těchto omezení.

V zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), je vhodné:
•

doplnit kompetence kraje jako orgánu krizového řízení o možnost nařídit vlastníkům
vodovodů pro veřejnou potřebu nebo i jiným osobám oprávněným k odběru povrchové nebo
podzemní vody umožnění jejich odběru určeným osobám nebo Hasičskému záchrannému
sboru, zvýšení odběru vody v rámci platného povolení nebo i nad jeho rámec po stanovenou
dobu. Součástí této kompetence musí být i možnost nařídit dodávku vody do určeného místa
a to i v případě, že smluvně zajištěné dodávky vody pro standardní odběratele by nemohly
být dodrženy,

•

doplnit kompetence Hasičského záchranného sboru o oprávnění vyžadovat informace
o stavu vody ve využívaných vodních zdrojích,

•

doplnit kompetence Ministerstva životního prostředí o možnost uložení povinnosti
vlastníkům vodovodů pro veřejnou potřebu připravit výčet profilů povrchových vod
a odběrných objektů podzemních vod ke sledování kvantitativního stavu vody.

V návaznosti na výše uvedená opatření by bylo třeba v zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví:
•

zavést ustanovení umožňující v období stavu připravenosti a v době krizové situace
v důsledku nedostatku vody využít pro zásobování obyvatelstva vodu, která nesplňuje
požadavky na jakost pitné vody dle § 3 zákona. Tato výjimka by byla možná v případě:
(1) odchylka od zákonem stanovené jakosti by nepředstavovala možné (vysoké) ohrožení
lidského zdraví, (2) pouze v případě, že zásobování obyvatelstva vodou by nebylo možné
provést jiným způsobem (chybějící vodohospodářská infrastruktura, nedostatek pitné vody,
neúměrně vysoké ekonomické náklady), (3) časové omezení v době do propojení stávající
infrastruktury s jinou – např. na základě zpracovaného postupu provozovatele vodovodu
pro případ nedostatku vody v jednotlivých vodních zdrojích.
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V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě:
•

v období stavu připravenosti a po vyhlášení krizového stavu v důsledku nedostatku vody
vyloučit odpovědnost provozovatele za způsobenou ekologickou újmu v případě, že sucho
bylo způsobeno nedostatkem srážek.
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