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Sucho v ČR 2014 - 2015
• V období podzim 2014 až rok 2016 se Česká republika ocitla ve fázi 

dlouhého sucha, které s různou intenzitou postihovalo celé území 
republiky. V některých krajích přetrvává sucho, a to jak 
meteorologické, zemědělské a i hydrologické dodnes. Vlna sucha 
kulminovala v období červen – září 2015. 

• Sucho naplňovalo všechny význaky komplexního sucha s jednou 
výjimkou:

• Meteorologické – menší počet srážek než je v daném období 
normální.

• Zemědělské – sucho v půdě, plodiny nemají dostatek vláhy.

• Hydrologické – citelné snížení hladin vodních toků.

• Sociálně-ekonomické – nedostatek pitné vody pro obyvatele či 
užitkové vody pro průmysl, hydroelektrárny nemohou pracovat.



Průběh sucha jaro – podzim 2015

Data ČHMU















MATERIÁL SCHVÁLENÝ USNESENÍM VLÁDY ČR 
Z 29. ČERVENCE 2015

„Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 
nedostatku vody“

• Monitorovací a informativní opatření

• Legislativní opatření 

• Organizační a provozní opatření

• Ekonomická opatření

• Technická opatření 

• Environmentální opatření 

• Jiná opatření 



MATERIÁL SCHVÁLENÝ USNESENÍM VLÁDY ČR 
Z 29. ČERVENCE 2015

• Úkol B/I

• – hospodaření se srážkovými vodami (např. využití srážkových vod pro 
dotaci podzemních vod) včetně využití ekonomických nástrojů pro jejich 
zasakování a akumulaci; hospodaření s podzemními vodami (např. využití 
institutu nadlimitního zvýšení odběrů vody v období platnosti nejvyššího 
stupně sucha za účelem zajištění základní potřeby obyvatel tam, kde to 
hydrogeologické podmínky umožňují); hospodaření s vyčištěnými 
odpadními vodami s možností jejich druhotného využití při řešení 
problematiky sucha; převodů vody mezi povodími v období sucha aj., 
zpracovat a schválit koncepci hospodaření se srážkovými vodami v 
urbanizovaných územích.



MATERIÁL SCHVÁLENÝ USNESENÍM VLÁDY ČR 
Z 29. ČERVENCE 2015

• Úkol E/7

• Předložit návrhy projektů umožňující modernizace čistírenské 
infrastruktury ve vybraných, suchem postihovaných povodích, z 
důvodu zvýšených požadavků na jakost vypouštěné odpadní 
vody v období sucha (např. prostřednictvím dalšího stupně 
čištění pod stávajícími ČOV nebo terciárního stupně čištění).

• Studie VRV a.s a VŠCHT Praha pro Středočeský kraj 



Sledovaná oblast – Středočeský kraj 

My jsme tady



Sledovaná oblast – Středočeský kraj 

• S rozlohou 11 014 km2 tvoří téměř 14 % území ČR a řadí se na první 
místo v zemi (je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje v 
ČR). 

• Po roce 2010 se kraj stal zároveň nejlidnatějším celkem v republice. V 
roce 2017 zde žilo 1 338 000 obyvatel. 

• Počet obyvatel kraje narůstá zejména vlivem suburbanizace –
stěhováním z ostatních krajů republiky a z Prahy do okresů 
obklopujících hlavní město 



Zjišťování dopadů hydrologického sucha

•Na úroveň a zásoby podzemních vod 

•Na povrchové toky a vodní nádrže

•Na zásobování obyvatelstva pitnou vodou

•Na provoz ČOV a kvalitu vypouštěné vyčištěné 
odpadní vody



Podzemní vody

Dle ČHMÚ je stav podzemních vod hodnocen podle 
pravděpodobnosti překročení hladiny ve vrtu v 
příslušném kalendářním měsíci. Stav sucha je 
charakterizován třemi kategoriemi závažnosti 
odvozenými za referenční období 1981–2010. 
• Jako mírné sucho jsou označeny stavy mírně podnormální s 

pravděpodobností překročení 75–85 %. 

• Jako silné sucho stavy silně podnormální s pravděpodobností 
překročení 85–95 %. 

• Jako mimořádné sucho jsou označeny mimořádně 
podnormální stavy, které odpovídají nejnižším 5 % 
pozorování. 



Podzemní vody

„mělké zvodně a prameniště„ používané k odběru podzemních vod 
(do 30 m hloubky) 
Suchem nejohroženější  zdroje podzemních vod  v okresech:  
Nymburk, Kolín, Kutná Hora, částečně MB (střední Labe) a Příbram 
(dolní Vltava)  



•Hluboké zvodně (nad 30 m) reagují na výkyvy sucha s 
jistým zpožděním. 

•Až do května byly úrovně hladiny v hlubokých vrtech 
setrvalé, s občasnými poklesy i vzestupy a v 
meziročním srovnání podobné. Mírné klesání se 
začalo projevovat až s nástupem léta a pokračovalo 
setrvale do října, kdy začaly úrovně hladiny stagnovat 
či mírně růst. 

Podzemní vody



Povrchové vody
Hydrologické sucho nastává, když není dosaženo Q355, tedy průtoku, 
který je dosažen nebo překročen v dlouhodobém průměru 355 dní v 
roce. Při nedosažení průtoku vyššího, než Q364 se už jedná o sucho 
velmi významné . 

V roce 2015 byly v měrných profilech, sledovaných ČHMÚ, na tocích ve 
Středočeském kraji zaznamenány průtoky v 82 % případů nižší, než Q364
(celkem sledováno 44 stanic). 

V několika případech bylo zaznamenáno i vyschnutí toku, nebo jen 
velmi nepatrné průtoky. 

Průtoky nižší, než Q364, se vyskytovaly od 1 (Bělá, Cidlina) do 169 dní 
(Vrchlice), v průměru 31 dní. 



• Hydrologické sucho postihlo v roce 2015 celý Středočeský kraj. 
Průtoky na tocích, bez ohledu na velikost toku, zaklesly ve většině 
případů pod Q364, někde i na několik týdnů. V dlouhodobém 
vývoji je však možné vytipovat oblasti, kde dochází k poklesu 
dlouhodobých průměrných průtoků. Nejohroženější jsou menší 
toky na území okresu Rakovník, Kladno, Příbram a Mělník, tj. 
Rakovnický potok, Obecnický potok, Červený potok, Stroupinský 
potok, Klíčava, Lánský potok, Berounka, Bakovský potok a 
Košátecký potok. 

• Zásadní vliv na minimální průtoky měla také manipulace na 
vodních nádržích. Průtoky byly uměle nadlepšovány zejména na 
Vltavě. Díky tomu bylo dosaženo zmírnění sucha na dolním toku 
Vltavy a dolním toku Labe 

Povrchové vody



Nádrže na povrchových tocích 

• V roce 2015 se nádrže v období od dubna do října prázdnily. Přítoky do nádrží byly nižší, než jaké byly 
odtoky pro zajištění minimálních průtoků pod nádržemi. Manipulacemi na nádržích se dařilo nadlepšovat 
průtoky pod nádržemi a tím docílit zmírnění sucha. Objem zásobního prostoru nebyl v žádném případě 
vyčerpán, záklesy hladin v nádržích neohrozily zásobování obyvatel pitnou vodou. 



Zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Povrchová voda:
• Pro odběr vody pro pitné účely jsou využívány zejména vodní 

nádrže (VN Švihov, VN Klíčava, VN Láz, VN Obecnice, VN Pilská, 
VN Vrchlice). Některé odběry pro pitné účely jsou přímo z toků –
Mastník (ÚV Kosova Hora), Jizera (ÚV Káraný), Vltava (ÚV Hatě, 
ÚV Podolí, v současnosti mimo provoz, mimo území StČ kraje), 
Labe (Poděbrady, Brandýs nad Labem), Klabava (ÚV Strašice –
mimo Stč. kraj), Stroupínský potok (ÚV Újezd u Hořovic), 
Pstruhový potok (ÚV Jince). 

• Z pohledu sucha jsou nejrizikovější odběry z malých toků. Mezi 
tyto toky, v současné době využívané pro vodárenské účely, patří 
Stroupinský potok a Pstruhový potok. 



Zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Podzemní vody pro pitné účely:
• Jako zdroje podzemní vody pro pitné vody jsou nejvíce 

ohroženy suchem všechny kopané studny hloubek do 10 
metrů. Voda do nich je drénována z nejmělčích 
přípovrchových vrstev, které na sucho reagují nejrychleji. 
• Mělké vrty (obvykle do 30 m) jsou logicky druhými 

nejohroženějšími. Nezávisle na hydrologickém rajonu, ze 
kterého se podzemní voda čerpá, jsou tyto zdroje ohroženy 
na celém území Středočeského kraje stejně.
• Hlubinné vrty: Nejvíce jsou ohrožena území Rakovnicka a 

Kladenska, kde je složitá hydrogeologická situace a kde jsou 
soustředěny na poměrně malém území odběry pro pitné a 
průmyslové účely. 



Dotazníková akce v obcích:
• Celkem bylo obesláno 1145 obcí a 26 

obcí s rozšířenou působností.
• V rámci dotazníku byla kladeny 

následující dotazy:
• Jaký je v obci způsob zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou?
• Kdo je vlastníkem vodovodu?
• Kdo je provozovatelem vodovodu?
• Jaký máte druh vodního zdroje:
• Jaký je v obci počet obyvatel 

napojených na vodovod?

• Vyskytl se problém v dodávce pitné 
vody?

• Pokud ano – jaký byl charakter 
problému?

• Bylo zajištěno náhradní zásobování?
• Pokud ano – jakým způsobem?
• Další podrobnosti
• Rozsah omezení dodávky
• Periodicita výskytu omezení
• Výhled zásobování
• Výhled připojených obyvatel
• Stupeň zpracování projektu

Odolnost zásobování pitnou vodou vůči suchu 

Nazpět přišlo vyplněných 918 dotazníků (33 % z celku). Autoři upozorňují, že v 
dotazníku bylo uvedeno, že pokud dotazník neodešlou tak to bude vnímáno 
jako informace o tom, že daná obec neměla v roce 2015 problém s dodávkou 
pitné vody pro obyvatelstvo.  



Odolnost zásobování pitnou vodou vůči suchu 

Informace z 918 vrácených 
dotazníků:

274 částí obcí pocítilo problém 
v zásobování pitnou vodou, a to 
buď v roce 2015 nebo již dříve; 
150 částí přitom nepocítilo 
potřebu náhradního 
zásobování; 
72 mělo náhradní zásobování 
dostatečně zajištěno; 
15 nedostatečně zajištěno; 
37 nezajištěno vůbec. 



Odolnost zásobování pitnou vodou vůči suchu 

Nejméně zásobovanou 
částí kraje pitnou 
vodou z veřejných 
vodovodů je oblast 
jižně od Prahy kolem 
plánované dálnice D3, 
dále Sedlčansko, 
západní část ORP Kolín 
a Kutná Hora a 
jihozápad Rakovnicka. 



Odolnost zásobování pitnou vodou vůči suchu 

Provozní celky 
vyznačeny barevně 
(vždy jeden provozní 
celek má stejnou 
barvu), šedá území 
představují obce s 
menšími vodovody a 
bíle jsou vyznačeny 
obce s individuálním 
zásobováním. 



Vliv sucha na fungování ČOV 

• Informace zjišťovány opět dotazníkovou akcí

• Vzhledem k vysokému počtu malých ČOV v kraji a roztříštěnosti jejich 
provozovatelů(obdoba grafu provozních celků pro zásobování pitnou 
vodou – viz) byl kontaktováni pouze provozovatelé ČOV ve 25 obcích s 
rozšířenou působností (plus Havlíčkův Brod z kraje Vysočina – vliv na 
Sázavu)

• Dotazníky vyplňovali technologové provozu ČOV či pracovníci 
technického úseku vedení provozních společností 

• Po několika urgencích 100 % návratnost 



Vliv sucha na fungování ČOV 



Vliv sucha na fungování ČOV 
Skupiny otázek
• Základní údaje o ČOV a charakteru OV 

• Pozorované změny v období kulminujícího sucha v období červen – září 
2015

• Pozorovaný dopad na technologii čištění a kvalitu odtoku 

• Změny ve složení přítoku, odtoku a ve vlastnostech aktivovaného kalu 
doložené příslušnými analýzami 

• Odhad podílu vyčištěných odpadních vod v recipientu v době sucha a 
srovnání s „normálním“ stavem

• Názory provozovatele na možnost využívání vyčištěných odpadních vod 
v době sucha (po terciárním dočištění, zejména po dezinfekci) jako 
náhradní zdroj vody v oblasti působení provozní společnosti 



Vliv sucha na fungování ČOV 
Vyhodnocení získaných odpovědí
Základní údaje o ČOV a charakteru OV 

• Zvýšená teplota OV:  54 % ANO

• Zhoršené senzorické vlastnosti: 96 % NE

• Pokles přitékajícího množství: 65 % ANO 

• Zvýšená koncentrace CHSK, N, P: ca 30 % ANO

Kvalita odtoku 

• K zhoršení odtoku v základních ukazatelích nedošlo: 65 % ANO 

Kvalita aktivovaného kalu

• Žádné významné změny:  73 % ANO; ojediněle zvýšený výskyt vláken                                                                                                        

Snížení drenáže 
podzemních vod 



Vliv sucha na fungování ČOV 
Vyhodnocení získaných odpovědí
Vliv odtoku z ČOV na průtok v recipientu

• Odpovědi jasně závisely na velikosti ČOV  a velikost zdroje 

• odtok z ČOV dosahoval v době sucha 50 – 100 % průtoku vody v 
recipientu nad výpustí u 8 ČOV 

• ve třech případech byl odtok z ČOV větší než průtok v recipientu 
(150 – 300 %  )

Možnost využití odtoku z ČOV v době sucha  

• Devět respondentů (35 %) považovalo využití odtoku v době sucha jako 
náhradní zdroj vody za reálné a uvedlo konkrétního potenciálního 
odběratele vyčištěné odpadní vody (nejčastěji technické služby, zeleň, 
závlahy hřišť, ale i zemědělství či betonárka).



ZÁVĚRY
Na základě kontraktu byly pro Středočeský kraj zjišťovány dopady 
sucha v letním období 2015:

• Suchem nejohroženější  zdroje podzemních vod  v okresech:  
Nymburk, Kolín, Kutná Hora, částečně MB (střední Labe) a Příbram 
(dolní Vltava)  

• Z povrchových vod byly nejohroženější menší toky na území okresu 
Rakovník, Kladno, Příbram a Mělník. Zásadní vliv na minimální průtoky 
měla také manipulace na vodních nádržích. (Průtoky byly uměle 
nadlepšovány zejména na Vltavě). 

• Proto je plánována výstavba dvou malých vodních nádrží – Senomaty 
(Kolešovický potok) a Šanov (Rakovnický potok). Dále se uvažuje o 
převodu vody z Nechranic do povodí Blšanky a Rakovnického potoka.



ZÁVĚRY
Na základě kontraktu byly pro Středočeský kraj zjišťovány dopady 
sucha v letním období 2015:

• Problémy v zásobován pitnou vodou závisely od typu zásobování, 
nejhorší byly v oblastech převažujících individuálním zásobováním či s 
lokálními vodovody: jižně od Prahy kolem plánované dálnice D3, dále 
Sedlčansko, západní část ORP Kolín a Kutná Hora a jihozápad 
Rakovnicka. 

• Nedostatečná kapacita akumulace vody, nekázeň obyvatelstva. 

• Problematické  oblasti s prudkým nárůstem obyvatel (okolí Prahy), 
kde se nedaří včas vybudovat technickou infrastrukturu.  

• Nutno připravovat komplexní řešení, jak významné větve vedoucí z 
Prahy odpojit od pražského systému a připojit je přímo na Želivský 
přivaděč (zejména Berounská větev). Z Káranského řadu se v 
současnosti připravuje větev pro Prahu – Východ. 



ZÁVĚRY
Na základě kontraktu byly pro Středočeský kraj zjišťovány dopady 
sucha v letním období 2015:

• Čistírny OV prošly tímto obdobím bez významnějších výkyvů 
v technologických procesech i v kvalitě odtoku. Objem vypouštěných 
odpadních vod stálý, což v kombinaci s klesajícími průtoky v řekách 
vedlo k situacím, kdy se odtok z čistírny začal významněji podílet na 
průtoku v recipientu pod výpustí.

• Setrvalé průtoky i konstantní vysoká kvalita vyčištěných odpadních 
vod podporují myšlenku opětovného využívání vyčištěných 
komunálních odpadních vod k řešení problémů sucha, uvedenou i 
v materiálu vlády ČR z 29. července 2015. Vyčištěná odpadní voda se 
tak stává z tohoto pohledu velmi stabilním zdrojem vody, využitelné 
přímo pro „nepitné“ účely. 



I my v Čechách umíme s vodou hospodařit……
Děkujeme za pozornost!


