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Vodní bohatství České republiky  
 

Ø Vodní bohatství je závislé výhradně na atmosférických 
srážkách 
 

Ø Prakticky všechna voda odtéká do sousedních zemí 
(rozvodí  3 úmoří – Severního, Baltského a Černého 
moře), povodí Labe, Odry a Moravy (Dunaje) 
 

Ø Disponibilní zásoby vody na 1 obyvatele patří k 
nejmenším v Evropě 

 

Ø Péče o vodní bohatství historicky na vysoké úrovni 



Český Brod – říjen 2019 
 



 
Český Brod – říjen 2019 

 

Průměrné povolené využívání vodních zdrojů 
dosahuje cca 43% v dlouhodobém hodnocení…. 

ale je to jednak poklesu spotřeb, avšak v řadě 
povodí a regionů je v letním období vody 

nedostatek – viz následující údaje o situaci  
v povodí Dyje 

Údaje FAO – „Aquastat“ 



Povodí Dyje  - rok 2014 2015 2016 2017 
Srážky – mm/rok 614 443 520 506 

% dlouhodobého průměru ČR 89 65 76 74 
 

Objem vody na povodí (mil. m3/rok) 
 

8 239 
 
 

 

5 945 
 

 

6 978 
 

 

6 790 
 

%  odtok+ odběry k objemu vody 
povodí 

 

12,3 
 

16,6 
 

11,9 
 

8,1 

Odtékající objem vody (mil. m3/rok) 
 

924 902 748 468 

Skutečné odběry (mil. m3/rok) 
 

88,18 88,18 81,81 84,97 

Udržení ekol. průtoku (mil. m3/rok) 
 

239 239 239 239 

Disponibilní objem (mil. m3/rok) 597 575 427 144 
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Vývoj srážek a disponibilních zdrojů vody v povodí Dyje  
v letech 2014 - 2017 
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 Nedostatek vody v půdě 
- sucho zemědělské 

 

Sucho hydrologické – nedostatek 
vodních zdrojů 

 

Hubenov 

Pařížov Kréta 2018  
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  2003 2013 2014 2015 2016 2017 

srážky [mm] 507 727 657 531 635 684 

 % průměru 76 108 97 79 94 100 

zdroje povrchové vody [mld. m3] 3,8 6,6 5,3 3,6 4,4 4,3 

zdroje podzemní vody [mld. m3] 1,2 1,7 1,1 0,94 0,93 0,9 

 
 

Běžná rozkolísanost srážek v ČR je obvykle 30% dlouhodobého průměru, regionální 
srážky mají jiný průběh – např. povodí Dyje a zdroje podzemní  zjevně klesají.  
Po r. 2050 lze očekávat nenaplnění povolených objemů v jednotlivých povodích 
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          Výskyt m-denních průtoků v povodí Moravy v r. 2014 – 2018 (Q 365 +355) 

2014 (0) 2015 (7) 2016 (4) 

2017 (16) 2018 (30) 

Zdroj – s. p. Povodí Moravy 

Český Brod – říjen 2019 
 



 
Český Brod – říjen 2019 

 

Správce povodí Celkem měřících 
stanic 

Počet stanic s 
průtokem pod Q-355 

% podíl stanic 
pod Q-355 

 

Povodí Labe, s. p. 119 76 63,9 
 

Povodí Ohře, s. p. 46 11 23,9 
 

Povodí Vltavy, s. p. 296 56 18,9 
 

Povodí Odry, s. p. 69 19 27,5 
 

Povodí Moravy, s. p. 105 26 24,7 
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         Hubenov 2018 
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Patagonia 

1940 

              2007 



Kilimanžáro   

1970 

   2007 
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Hlavní výstupy scénářů vývoje klimatu   
pro území ČR: 

 
v Povodně a sucha budou častější 

 
v  celkový úhrn srážek se příliš nezmění, ale 
      meziročně mohou velmi kolísat (více než občasně  i přes 30%) 

 
v  dramaticky se změní jejich distribuce a regionálně 

 
v opakování „suchých let“ ?? 

 
v výrazně se zvýší evapotranspirace a výpar 

 
ZAPOMEŇTE NA PRŮMĚRY –  ROZHODNOU EXTRÉMY  
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scénář 
% nezabezpečených odběrů 

Povodí 
Vltavy, s.p. 

Povodí 
Labe, s.p. 

Povodí 
Ohře, s.p. 

Povodí 
Moravy, s.p. 

Povodí 
Odry, s.p. 

střední 53-63 30 45 72 0*) 
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Ohrožené lesy 

Roční úhrn srážek  
1961-1990 

Ohrožená 
dílčí povodí 
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Charakter roku 2018: 
(„tropický“) 
v 126 dní teplota nad 25 oC 

 
v 47 dní teplota nad 30 oC 
 
v 9 tropických nocí (teplota 

nad 20 oC) 
 
v 36,1 nejvyšší teplota v 

historii 
 
v 94% území postiženo 

suchem 
 
v Ivanovice na Hané – nejsušší 

místo ČR  
 

                       (zdroj: Intersucho) Zdroj: Brázdil, R., M. Trnka a kolektiv (2015): Sucho v Českých 
zemích: Minulost, současnost, budoucnost (Brno, 2015) 



rok 

rok 2017 2018 2019 
měsíce X. XII. II. IV. VI. VIII. X. XII. II. IV. VI. IX. 

Vranov 54 52 63 76 76 54 46 45 82 100 96 55 

Vír 54 60 75 80 67 48 42 38 55 100 99 71 

Hubenov 82 84 97 99 87 48 39 32 73 100 99 73 

Pastviny 71 100 52 91 87 57 22 74 63 82 91 65 

Vrchlice 81 83 98 96 90 76 67 60 74 92 94 77 

Rozkoš 87 100 98 100 97 71 30 17 25 74 100 74 

Vývoj zásobních objemů vody v několika přehradních nádržích 

 
Český Brod – říjen 2019 

 



 
 

Český Brod – říjen 2019 
 

Stav naplněnosti významných přehradních nádrží – květen 2019  
(Zdroj: s. p. Povodí) 

 
 
 

 
Situace podzemních zdrojů vody (Zdroj: ČHMÚ) 

 
 
 

Vodárenské nádrže Víceúčelové nádrže 

Naplněnost zásobního 
prostoru (rozmezí %) 

85 - 100 65 - 100 

 



Velký 
pokles 

pokles Stagnace nebo 
pokles 

Stagnace nebo 
vzestup 

vzestup 

Mělké vrty (%) 0 1 67 32 0 
Prameny (%) 0 2 44 53 1 

Data ČHMÚ 
(IX. 2019) 

Mimořádně podnormální Silně podnormální 
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Září 
2018 

Listopad 
2018 

Leden 
2019 

Únor 
2019 

 
Povodí Labe, s. p. 

 
13 

 
12 

 
11 

 
12 

 
Povodí Ohře, s. p. 

 
22 

 
16 

 
16 

 
16 

 
Povodí Vltavy, s. p. 

 
12 

 
7 

 
7 

 
7 

 
Povodí Odry, s. p.  

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Povodí Moravy, s. p. 

 
48 

 
23 

 
21 

 
20 

celkem 97 58 54 55 

Počet obcí, které vyhlásily omezení odběrů vody a zákaz 
využívání vody k nepodstatným účelům 
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Vývoj zásobování obyvatelstva pitnou vodou v České republice 

 

rok 
 

1950 
 

1970 
 

1990 
 

2017 
 

Počet obyvatel (mil.) 9,19 9,82 10,36 10,51 

Připojeno obyvatel na veřejný 
vodovod (%) 

 

46,4 
 

64,5 
 

83,2 
 

94,5x) 
  

Celková spotřeba vody  fakturované 
(l/os/den/) 

 

129 
 

277 
 

298 
 

131,7 

Spotřeba fakturované 
vody v domácnostech (l/os/den) 

 

70 
 

116 
 

176 
 

88,7 

x) Tedy cca 5% obyvatel (cca 530 tisíc) má zdroj pitné vody ohrožený nedostatkem vody  
ohroženost dostupností pitné vody není zanedbatelná!! 
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zdroje pitné vody 
 / 

období let 

 povrchové 
vody 

mil. m3 

podzemní 
vody 

mil. m3 
 

 

% 
povrchových 

vod 

 
do r. 1950 

 
70 

 
191 

 
27 

 
do r. 1990 

 
714 

       
   542 x)          

 

 
57 

 
současný stav 

 

320,6 
 

296,1 
 

52 
 

x) intenzivní rozvoj výstavby přehradních nádrží 
 

Podíl vodních zdrojů na zásobování pitnou vodou v ČR 



 
Český Brod – říjen 2019 

 

Je snaha o rychlé rozšiřování odběrů podzemních vod za situace 
stavu a vývoje podzemních zdrojů vody tím vhodným řešením?? 
 

Jen dočasně, „získáváme si a kupujeme čas na zajištění 
udržitelných zdroj pitné vody“ – parafrázuji velmi správné 

upozornění pana ministra Brabce z jednání Národní koalice pro 
boj se suchem při diskusi o podpoře prohlubování vrtů…. 

 
Jsou posudky na povolování studen a vrtů pro získání vody 

relevantní? Nepodceňují (nezanedbávají) komplexní pohled v 
regionech??? 

 
Mohou vodoprávní úřady zajistit správné postupy? 

 
 



 

rok 
 

Úhrny 
srážek 

 

Zdroje povrchové vody 
a využívání pro vodárny 

 

Zdroje podzemní vody 

 
 

objemy 
vody 

 
  

Objem srážek 
mld. m3/rok 

 

 
 

disponib. 
zdroje 
vody 

mld. m3 
 

 
 

odebraný 
objem 

mld. m3 
 

 
 

odběry 
pro 

vodárny 
mld. m3 

 

 
Disponib. 

zdroje 
vody 

mld. m3 
 

 
 

odebraný 
objem 

mld. m3 
 
 

 

odběr 
pro 

vodárn
y 

mld. 
m3 

 
 

2012 54,8  

5,2 
 

1,46 0,33  

1,3 
 

0,38 0,31 
 

2015 42,0  

3,6 
 

1,24 0,32  

0,9 
 

0,37 0,3 
 

2017 53,9  

4,3 
 

1,26 0,32  

0,9 
 

0,30 0,3 
 

2018 41,2  

3,4 
 

1,22 0,33  

0,77 
 

0,37 0,3 

 Objemy (mld.m3): srážek 48,0; zdroje 5,1; odběry 1,65 
 

  vodárenství = 1,4% srážek a 13% stávajících  disp. zdrojů 
Jedná se o velmi hrubý odhad ze 4 uvedených let!! 



Generel lokalit k akumulaci povrchových vod 
 

• Nejde o plán výstavby přehrad 
• Nejde o stavební uzávěru 
• Hájí se území před nevratnou nebo velmi 

ekonomicky náročnou změnou – železnice, dálnice, 
plynovody, ropovody průmyslové podniky, velká 
sídliště, obytné zóny nebo velké „welness“ komplexy 

 

 www.eAgri.cz (voda) 
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http://www.eagri.cz/


 
Vývoj počtu územně hájených lokalit pro možnosti výstavby 

přehradních nádrží v ČR 

  

s.p. Povodí 

  

Směrný 
vodohospodář- 
ský plán (1975) 

  

Plán hlavních 
povodí (2006) 

  

Generel 
LAPV 
(2011) 

  

Navržené 
rozšíření 

(2015) 
Vltavy 145 60 23 +7 
 Labe 99 34 13 +8 
Ohře 46 16 6 +4 

Moravy 122 64 20 +8 
Odry 45 12 3 - 

Celkem 457 186 65 +27 
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Současné rozložení 65 lokalit územního hájení v Generelu 
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Současný stav projednávání návrhu na zvýšení počtu územ ně 
hájených lokalit v Generelu LAPV 

 
Povodí, s. p. 

 
návrh 

Stanovisko dotčených obcí Názor MŽP 

ano ne  ?? ano ?? ne 

Vltava 14 5 5 3 2 3 9 

Labe 10 2 3 5 0 3 7 

Ohře 5 4 1 -- 0 4 1 

Morava 16 15 1 -- 0 6 10 

Odra 2 2 -- -- 1 1 0 

celkem 47 26 10 (?) 3 17 27 
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Přetrvává trvalý rozpor v pojetí ochrany před „suchem“: 
 

• Ochránci životního prostředí: „Krajina a půdní profil při 
správném hospodaření zadrží nesrovnatelně více vody než několik 
přehradních nádrží – je třeba více rybníků, mokřadů, tůní, 
revitalizovaných vodních toků, zlepšení kvality půdy a pak bude 
také dostatek vody ve vodních tocích i nádržích (kterých máme 
dost)! 

• Vodohospodáři: „Jaký objem vody v aktuální situaci půdy v 
průběhu ročních období bude skutečně k dispozici v krajině a jak 
pomohou mokřady a zejména rybníky vod a jak tato opatření 
pomohou vodním zdrojům?  
Zajistí dostatek vodních zdrojů pro hospodářské využití bez 
akumulace – „trubky z půdy?“ 

Rozumným řešením je realizace obou přístupů – nicméně 
předpokládané efekty posílení půdní vody jsou „mýtem“ !!! 
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Čím je tento názor způsoben??? 



Reakce v odpovědích % respondentů 
 

Rozhodně ano 
 

33 
 

Spíše souhlas 
 

52 
 

Spíše nesouhlas 
 

6 
 

Rozhodně nesouhlas 
 

1 
 

Neví, nezájem 
 

8 

 
Postoj k výroku, zda by stát měl vybudovat více vodárenských nádrží, aby 

zajistil dostatek vody v průzkumu pro Ministerstvo zemědělství z r. 2016 … a 
nyní o nárůstu podporovatelů není pochyb! 
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Objemy nádrže – rybníky porovnání 

 

Vodní 
útvary 

 
 

Počet (ks) 
 

Objem akumulované 
vody (mil.m3) 

 

Plocha 
hladiny (ha) 

 

Přehradní 
nádrže 

 
165 

 
3 360 

 
30 000 

 
 

Rybníky  
 

cca 23 
000 

(600 vč. 
sedimentů) 

cca 400-500 voda  

 
51 000 



Odpar z různých povrchů – v mm (údaje z Nizozemí) 
 

povrch rozmezí měsíčních 
průměrů 

 

celkem/rok 

vodní hladina 11,0 – 103,3 591,8 
těžké půdy 7,1 – 73,4 422 
zatravněná plocha 8,7 – 141,0 769,3 

Sezonní průběh odparu – mm/den (lokalita Hlasivo) 

měsíc mm/den 
leden 0,22 
duben 1,3 
červen 1,93 

září 1,29 
prosinec  0,57 
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Je snaha o zvýšení minimálních průtoků 
(především pod akumulacemi vody  

v přehradních nádržích)  
za stavu vývoje klimatu opravdu racionální??? 

 
V zásadě se jedná o urychlení odtoku vody  

z našeho území…. 



1990-91 

2000-2001 

2010-11 

Jakost vody ve významných vodních 
tocích – organické zatížení a 
kyslíkový režim – změny v letech 

2014–2015 
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Zhoršení jakosti vody ve 
vodních tocích následkem 
poklesu průtoků, kdy  klesá 
ředění vypouštěných 
vyčištěných odpadních vod, 
jejichž objem se nezměnil 
(mezi uvedenými lety 
spotřeba vody neklesala) 



 

•   omezení urychlujících (příčinných) faktorů –  
    omezení  produkce skleníkových plynů 
    („mitigation“); 

•   soubory a scénáře opatření ke zmírnění 
    nepříznivých účinků („adaptation“) – těžiště  
    vodohospodářských činností; 

•   EU – plánování v oblastech vod. 
 

 

Nutné aktivity lidstva:  
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Vnímání globálních rizik prezentované  

na World Economic Forum (2016) 
  

Druh ohrožení % 
respondentů 

 

Obava z „krize vody“ 
 

39,8 
 

Selhání opatření k adaptaci na změnu 
klimatu 

 
36,7 

 

Extrémní projevy počasí 
 

26,5 
 

Potravinová krize 
 

25,2 
 

Sociální nestabilita 
 

23,3 
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Téma 
 

% respondentů 
 

Příliv uprchlíků 
 

69 
 

Hrozba války 
 

50 
 

Kriminalita 
 

47 
 

Nedostatek vody 
 

39 
 

Nezaměstnanost 
 

33 

 

Nejzávažnější hrozby v pociťované ve výzkumu  
rezonance společnosti v ČR 
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Meziresortní komise VODA - SUCHO 

• založena ministry MZe a MŽP (2014) 
• 19 členů, zapojeno 12 institucí, + poradní sbor 

„Příprava realizace opatřeni pro zmírnění negativních dopadů sucha a 
nedostatku vody“ (usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015) 

• Cíl: Vypracování „Koncepce ochrany před následky sucha pro 
území České republiky“  

• Koncepce byla zpracována a vládou schválena v r. 2017 
(„Koncepce opatření k omezení následků sucha pro území České 
republiky“)  
• Komise nyní každoročně připravuje „poziční zprávu“ o 

průběhu plnění opatření v jednotlivých resortech – první 
zpráva připravena – a bude k dispozici na stránkách resortů 
 
 
 

 



Český Brod – říjen 2019 
 

Efekty opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody  
se liší pro různé typy sucha 

   
   

        
   

Koncepce ochrany před následky sucha pro 
území České republiky 

(66 stran,  18 příloh) 
 Usnesení vlády č. č. 528 ze dne  

24. července 2017 
www.eAgri.cz 

 

Sucho 
 

Ø   Meteorologické 
Ø  Zemědělské 
Ø  Hydrologické 
Ø  Socioekonomické 



Dotační program 

Etapa 1 (2016 – 2021) 
– plán finančních zdrojů 

(mld. Kč) 
dotace + vl. zdroje 

Dotace v letech 
2016 – 2018 

(mil. Kč) 

129 280 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní 
nádrže 1,0 + 0,25 450,0 
Realizace vodního díla Skalička v povodí Bečvy 1,08 350,0 
Příprava a realizace přehradních nádrží v regionech 
postihovaných suchem  
a nedostatkem vodních zdrojů 

0,4 + 0,05 v přípravě 

129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 
vodních nádržích 1,6 + 0,4 1 120,0 
Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 1,5 14,2 

129 310 – Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského 
komplexu – závlahy – II. etapa 1,1 + 0,5 61,0 

Odstraňování sedimentů z přehradních 
nádrží, výstavba přehradních nádrží 1,5 + 0,3 v přípravě 
Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace 
odvodňovacích zařízení 0,2 + 0,01 nezahájen 

Program pro podporu propojení vodohospodářských soustav 
k zabezpečenosti vodních zdrojů 0,5 + 0,1 v přípravě 

129 300 – Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II 4,8 + 2,7 839,469 
1.I. – Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách 0,1 80,9 

Program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení technické, 
vodohospodářské a ekonomické efektivnosti opatření na ochranu 
před suchem a nedostatkem vody 

0,4 v přípravě 

Náhrady z lesního zákona – Opatření meliorací a hrazení bystřin 
v lesích 0,25 56,1 
Celkem 14,43 + 3,68 2 935,9 

Přehled vládou schválených dotačních programů Ministerstva zemědělství 
na zmírnění negativních dopadů sucha včetně jejich financování  

za období 2016 – srpen 2018  



  
Druh dotační podpory 

Objem 
finančních 

prostředků (mil. 
Kč) 

Programy  
(vedené v EDS Ministerstva financí 
nebo kapitole MZe) 

  
2 938,1 

Dotační podpory z kapitoly MZe 
(mimo programového financování) 4 499,1 

PRV – zemědělské podpory 20 732,5 
PRV – podpory do lesů 110,7 
PRV – pozemkové úpravy 727,0 
Operační program rybářství 29,3 
Celkem 29 036, 7 

Objem dotačních podpor MZe na opatření k omezení následků sucha 
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Nejdůležitější aktivity k posílení vodních zdrojů  

v dotacích na Ministerstvu zemědělství 
Ø Realizace přehradní nádrže Vlachovice (na Zlínsku) 
Ø Příprava vodního díla Skalička (původně poldr nyní 

víceúčelová nádrž) 
Ø Příprava nádrží Senomaty, Šanov a Kryry  

(s přivaděčem z Ohře pod nádrží Nechranice) 
Ø Konečně zahájení realizace nádrže Nové Heřminovy (20 

let „přípravy“) 
Ø Podpora výstavby jednoúčelových nádrží pro 

závlahovou vodu (povodí Dyje, Ohře) 
Ø Navýšení hladiny Novomlýnských nádrží (o 35 cm – 

zvýšení objemu zadržené vody o 9 mil. m3)  
 

Tyto aktivity provázejí doprovodná („kompenzační“) 
opatření pro přírodu u všech plánovaných vodních děl 
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účel celkem % Povrchová % 

Pitná voda 738 36,41 53,65 
průmysl 362 17,85 90,33 

energetika 882 43,51 99,77 
zemědělství 27 1,34 70,37 

ostatní 18 0,89 22,22 
celkem 2 027 100 -- 

 

Odběry pro různé účely v ČR (mil m3/rok) 
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l/osobu/den 
 

rozdíl - % 
rok 1989 2016 

Spotřeba 
celkem 

 

401 
 

131,2 - 67 

Spotřeba  
domácnosti 

 

171 
 

88,3 - 48,4 

Úspory účinným omezením užití vod  
namísto další akumulace v nádržích? 

Průměrný pokles od r. 1990 je 57,7% 
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Rozhodující podporovaná opatření pro zajištění infrastruktury 
VaK v dotačních programech MZe  

(aktuálně 129 300 - Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II)  

 

v propojování a rozšiřování vodárenských soustav  
     a jejich zdrojové posilování,  
v posilování akumulace pitné vody pro výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. 

souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel,  
v výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, s cílem 

zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích, 
 
v výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), 

v obcích minimálně pro 50 obyvatel (v případě budování nové ČOV musí být v rámci 
akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce) 

v výstavbu kanalizační sítě a dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů 
(vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou 
odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV, 

v odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce 
nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV  
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Odběry vody pro zemědělství 
 

Ø Celosvětově    70% veškerých odběrů sladké vody 
 

Ø Evropa – v průměru 40 % 
 

Ø Střední Evropa – cca 20 % 
 

Ø Česká republika v r. 1995 – 1,5 % 
Ø Česká republika v r. 2009 – 2,1 % 
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Bude opětovné využití vyčištěných 
odpadních (další recyklování)  

výraznou posilou vodních zdrojů  
v podmínkách České republiky,  

když veškerou vodu již recyklujeme? 
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 Nálezy farmaceutických přípravků  

v odpadních vodách 
• Odtoky z ČOV (Liška et al.,) 
ü antihypertenziva, diuretika, antireumatika, 

beta.blokátory:  3 – 9 ug/l 
ü  antiepileptika, psychofarmaka: 0,4 – 1 ug/l 

• Surová odpadní voda (Očenášková et al.,) 
üPervitin – i více než 10 ug/l 
ü Extáze – až 0,535 ug/l 
üKokain + metabolity – až 0,85 ug/l 
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VPÚ Skalský dvůr 2019 

Mnohem podstatnější je  zadržení většího 
podílu srážkových vod – „dešťovka“ a „větší 
dešťovka“ dotovaná z MŽP vodním zdrojům 

ČR sice zásadně nepomůže, ale toto 
zachycování větších objemů srážkových vod 

může nahradit část využívané pitné vody  
v lokalitách s jejím nedostatkem.  

Samozřejmě podstatná je „největší dešťovka“  
– přehradní nádrže! 



 

rok 
 

Úhrny 
srážek 

 

Zdroje povrchové vody 
a využívání pro vodárny 

 

Zdroje podzemní vody 

 
 

objemy 
vody 

 
  

Objem srážek 
mld. m3/rok 

 

 
 

disponib. 
zdroje 
vody 

mld. m3 
 

 
 

odebraný 
objem 

mld. m3 
 

 
 

odběry 
pro 

vodárny 
mld. m3 

 

 
Disponib. 

zdroje 
vody 

mld. m3 
 

 
 

odebraný 
objem 

mld. m3 
 
 

 

odběr 
pro 

vodárn
y 

mld. 
m3 

 
 

2012 54,8  

5,2 
 

1,46 0,33  

1,3 
 

0,38 0,31 
 

2015 42,0  

3,6 
 

1,24 0,32  

0,9 
 

0,37 0,3 
 

2017 53,9  

4,3 
 

1,26 0,32  

0,9 
 

0,30 0,3 
 

2018 41,2  

3,4 
 

1,22 0,33  

0,77 
 

0,37 0,3 

 Objemy (mld.m3): srážek 48,0; zdroje 5,1; odběry 1,65;  
  vodárenství 0,66 = 1,4% srážek a 13% stávajících  disp. zdrojů 

Jedná se o velmi hrubý odhad ze 4 uvedených let!! 
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Ochrana před suchem = před nedostatkem vody 
 

• Soubor opatření k omezení následků sucha 
 

• Orgány k zajištění ochrany před suchem (komise na 
úrovni krajských úřadů a ČR) 

• Plány na ochranu před suchem 
 

• Účastníci ochrany před suchem 
 

• Náklady na opatření na ochranu před suchem 
Současný stav:  
Návrh předložen vládě – Legislativní radě 

Nová část vodního zákona – HLAVA „SUCHO“ 
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Zelená zahrádka v 
poušti?  

Ano, Izrael a využití 
kapkových závlah, které 
se rozšiřuje také u nás 
díky dotační podoře 

Ministerstva zemědělství 
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Kapkové závlahy v České republice – zelenina, sady, vinice, chmelnice…… 



Komplexní řešení Rakovnicka 
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Schéma připravované závlahové soustavy na „Hustopečsku“ pro sady a vinice  
v očekávaném rozsahu 5 000 ha pozemků, zdrojem vody Novomlýnské nádrže  

po navýšení hladiny o + 35 cm (což zajistí novou akumulaci 9 mil. m3 vody) 

Pan ministr Toman 
předává žádosti o 
změně manipulačního 
řádu a nakládání s 
vodami Novomlýnské 
nádrže hejtmanovi Jm 
kraje 

Příprava nové 
závlahové nádrže a.s. 
Lupofyt na 
Rakovnicku – 
sledování hladiny 
podzemních vod  
v ploše budoucí 
zátopy s pracovníky 
ČVUT a VÚV TGM 
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ZÁJEMCI A ODBĚRATELÉ 

VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB 
SLEDUJTE (OBČAS) INFORMACE: 

–www.voda.gov.cz 
–www.szu.cz (PiVo) 
–www.chmi.cz (ARROW) 
– www.intersucho.cz 

 



   Děkuji za pozornost ! 
 

pavel.puncochar@mze.cz  
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