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Změna klimatu v České republice 
 

• Celkový roční srážkový úhrn se prakticky nezmění – změní se ale 
distribuce srážek v čase 

 

• Intenzivnější srážky, delší období bez srážek   
 

• Změny v četnosti výskytu povodňových situací 
 

• Letní měsíce budou teplejší a sušší 
 

• Hydrologické extrémy od roku 1997:   

    

Povodně: 9            Sucho: 4 

 

 

Řešení obou extrémů: zadržování vody v krajině  



 

Průběh deficitu srážek v České 

republice 

Zdroj: ČHMÚ 



Strategické dokumenty řešící sucho 
• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - 

schválená vládou v roce 2015 

 

• Identifikuje nejvíce postižené oblasti změnou klimatu jako např. lesní 

hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství, biodiverzita, zdraví a 

hygiena, doprava, průmysl atd. 

 

• Definuje adaptační opatření do r. 2020 s výhledem do r. 2030 

 

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu  připravován - 

termín do konce r. 2016, implementuje „Adaptační strategii“ – 

rozpracovává adaptační opatření do konkrétních úkolů, určuje gestory 

a termíny plnění 

• Řeší všechny projevy změny klimatu, nejvyšší priorita:  

 

 změna zemědělského a lesního hospodaření v naší krajině 

 
 



• V reakci na aktuální výskyt sucha v roce 2015 byl připraven 
meziresortní komisí VODA-SUCHO materiál k boji proti suchu, 
schválený Vládou ČR dne 29. července 2015 jako usnesení vlády     
č. 620. 
 

• 50 konkrétních úkolů s termíny plnění v letech 2015 – 2017 (např. 
využití systémů umělé infiltrace, převody vody ze sousedních 
povodí, revize závlahových a odvodňovacích soustav, obnova 
zaniklých vodních prvků atd.) 
 

• Souhrnná zpráva o plnění jednotlivých úkolů do 31. prosince 
2016 
 

• Společný cíl: Návrh koncepce ochrany před následky sucha 
pro území České republiky s termínem do 30. června 2017 

 
 

 

 

Strategické dokumenty řešící sucho 



Priority Ministerstva životního prostředí 

• Zvyšování retenční schopnosti krajiny (snižování vodní eroze,  zvyšování organické 
hmoty v půdě, zpomalení povrchového odtoku, obnova/výstavba malých vodních 
prvků ..) 

• Efektivní hospodaření s vodou v sídlech 
• Environmentální výchova dětí a veřejnosti s cílem snížit spotřebu pitné vody 
• Informovanost veřejnosti o aktuálním výskytu sucha – monitoring a indexy sucha 

 
 

 



Identifikované problémy během epizody sucha 2015 
• Škody na zemědělské produkci (Ministerstvo zemědělství) 

 
• Zákazy zavlažování zahrádek, napouštění bazénů… 

 
• Obce závislé na lokálních zdrojích pitné vody měly problémy 

 
• Došlo k omezení / zákazu odběru povrchových a podzemních vod –  

netýkalo se zásobování obyvatelstva 
 převodem vody ze sousedního povodí 
 

• Nucené výlovy ryb v letních měsících – kvůli nízké koncentraci kyslíku 
ve vodě 
 

• Vyschly drobné vodní toky 
 

• Chybějící legislativa (indexy pro hodnocení intenzity sucha), 
nedostatky v monitorovací sítí…  



Identifikované problémy během epizody sucha 2015 

Řeka Rusava (obec Všetuly) 



 Analytická část (hydrologická bilance, vodohospodářská bilance…) 
 

 Návrhová část (stručná doporučení z 50 úkolů – monitorovací a 
informační opatření, provozní opatření, environmentální a 
technická opatření, legislativní opatření – Plán pro zvládání sucha, 
ekonomické nástroje) 
 

 Realizační část (v lokalitách postižených suchem bude navržen 
soubor opatření a rozpracován do fáze předprojektové přípravy tak, 
aby mohlo být pokračováno v realizaci přes dotační programy) 
 

 

Návrh koncepce ochrany před následky sucha pro 
území České republiky s využitím realizovaných 

opatření 



Změna legislativy 

 
Aktuální stav sucha 

• SPI ( Standardized Precipitation Index) 

• SRI (Standardized Runoff Index) 

• SGI (Standardized Groundwater Index) 

• SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) 
Indikátory typu S (McKee et al., 1993) jsou ukazatelem aktuálního stavu 

sucha za období časového měřítka dané veličiny 

 Celkový stav sucha 

• DMPI ( Drought Magnitude Precipitation Index) 

• DMRI (Drought Magnitude Runoff Index) 

• DMGI (Drought Magnitude Groundwater Index) 

• DMPEI (Drought Magnitude Precipitation Evapotranspiration Index) 

 
http://sucho.vuv.cz/wp-content/uploads/2016/02/Metodika_Indikatory_sucha.pdf 



Hodnocení stavu sucha 

www.stavsucha.cz 



Plán pro zvládání sucha 
• Vzorový dokument co dělat, když nastane sucho 

 

• Plán bude obsahovat: 

• popis území (vodní zdroje) 

• charakteristika využití území (odběry vody) 

• limitní hodnoty (sledovány stavy povrchových x podzemních vod) 

• přehled preventivních, adaptačních a mitigačních opatření pro jednotlivé 

fáze ohrožení suchem (seznam aktivit navázaných na jednotlivé stupně 

sucha) 

 

• ČHMÚ vydá doporučení na základě vývoje indexů sucha 

 

• Kraje či ORP posoudí situaci ve svém území a spustí patřičné definované 

aktivity 

 

• Aktivity povedou k omezení spotřeby vody tak, aby bylo zabráněno vzniku 

krizové situace v České republice 

 

• Plány budou řešeny na obecní, krajské i celostátní úrovni   
 

 
 

 
 

 



Plán pro zvládání sucha 



 

Informační webový portál k vodě: 
www.vodazakladzivota.cz 

 

 

 



Nápady a inspirace 

Jezírka, deštníky a 

trampolíny: 

Inspirace z Kodaně 

 



Děkuji za pozornost. 
Prostor pro vaše dotazy… 


