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Aktuálně celosvětově ve stále větším počtu postižených oblastí vel-

mi rychle narůstá nedostatek vody a výskyt sucha, který v některých 

případech dosahuje úrovně živelné katastrofy s masivními dopady. 

V případě sucha dochází k zásadnímu nárůstu jeho četnosti v někte-

rých oblastech včetně střední Evropy. Tento jev souvisí s procesem 

globální klimatické změny. 

Problém zabezpečení vodních zdrojů se už začíná projevovat i v ob-

lastech, v  nichž obyvatelstvo si dosud ataky sucha příliš neuvě-

domovalo, ale začíná je už čím dál výrazněji pociťovat. Na našem 

území se zatím nejedná o masivní výpady ve sféře zásobování vo-

dou obyvatelstva a průmyslu, ale v zemědělství a lesnictví, kde se 

dopady tohoto jevu projevují obvykle nejdříve. Jak dokládá Mapa 1., 

došlo reálně ke zvýšení počtu dní s nedostatkem vláhy v klíčovém 

období pro produkci většiny plodiny mezi léty 1961-1990 a 1991-

2014. Tyto trendy jsou nezávisle potvrzeny v řadě dalších prací. Tato 

situace se projevuje i v oblasti střední Evropy a adaptační opatření 

k jejímu řešení musí mimo jiné směřovat k zavlažování nejen zahrad, 

skleníků a travnatých hřišť, ale namístě je úvaha o dostupnosti zá-

vlah pro stabilizaci zemědělské produkce (zejména speciálních kul-

tur) a pro vybrané účely (školky) i v lesnictví.

Shrnutí faktů o potřebách a zdrojích vody pro 
zemědělské využití v ČR:

•	 V současných klimatických podmínkách a v běžném roce lze 

z existujících vodních zdrojů (a za současné úrovně ostatních 

odběrů) zajistit alespoň z 90% odběry vody pro již vybudované 

závlahové soustavy (v původním rozsahu 159 000 ha) s výjim-

kou některých oblastí v povodí Dyje (Mapa 2).

•	 V případě výskytu sucha s pravděpodobností 5 let není možné 

uspokojit nároky na vodní zdroje v povodí Dyje (jižní Morava) 

a  v  oblasti Rakovnicka a  Lounska (střední Čechy). V  případě 

výskytu sucha s  pravděpodobností 10 let se projeví výrazné 

problémy i v  řadě mezipovodí v oblasti Horního Labe a Horní 

Vltavy (Mapa 2).

•	 Změna klimatických podmínek představuje zásadní problém 

a  v  zásadě přiblíží podmínky běžného roku v  období 2021 – 

2040 podmínkám 5-ti letého sucha v referenčním období 1981 

– 2015 (Mapa 2).

•	 Potřeby vody nezbytné k pokrytí závlahových potřeb v očeká-

vaných klimatických podmínkách mírně až významně rostou 

podle všech pěti klimatických modelů a výstavba nových či vy-

užití existujících malých vodních nádrží za účelem závlah bude 

nutností. 

•	 Disponibilní zdroje vody (Mapa 3) sice teoreticky mnohonásob-

ně převyšují aktuální závlahové potřeby, avšak podle většiny 

scénářů budoucího vývoje klimatu bude tento „přebytek“ výraz-

ně redukován. Například v současné době teoreticky dostup-

né (avšak technicky nevyužitelné) množství vody v případě tzv. 

10.letého sucha v povodí Dyje přesahuje 10x potenciální potře-

bu vybudovaných závlahových soustav. Tento „převis“ se ale 

v období 2021-2040 sníží podle 3 z 5 modelů na polovinu tj. 5 

násobek a podle dalších dvou („vlhkých“ modelů MRI a CNMR 

bude redukován 8-9 násobek tj. o 10 až 20%. Tento „přeby-

tek“ je ale pouze teoretický a je současnou vodohospodářskou 

soustavou nevyužitelný. Proto je nutné zvážit, kde a o kolik mají 
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Mapa 1.: Počet dní s výskytem nedostatku vláhy na území ČR. 
(Dle Generelu vodního hospodářství krajiny ČR. (Trnka et al., 
2015).
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Mapa 3. Teoretické zdroje vody (v 1.000.000 m3 za 
rok) pro agregovaná povodí pro období 1981-2015 
a  2021-2040 (5 GCM modelů) a to pro běžný rok, 
5 a 10 leté sucho. Je počítáno se zachováním pouze 
minimálních zůstatkových průtoků a teoretické aku-
mulaci.

Mapa  2. Procento pokrytí nároků existujících závlaho-
vých soustav (v %) při využívání vodních zdrojů v celé 
vodohospodářské soustavě pro období 1981-2015 a 
2021-2040 (5 GCM modelů) a to pro běžný rok, 5 a 10 
leté sucho.

být závlahy rozšířeny, což musí provázet vybudování další vo-

dohospodářské infrastruktury (k akumulaci vody, k převodům 

vody z jiných povodí).

•	 Existují značné rozdíly mezi náročností jednotlivých komodit 

na množství závlahové vody Relativně nižší požadavky má pěs-

tování zeleniny, naopak velké nároky představují ovocné sady 

(zde potřeba vzrůstá v sadech s aktivním povrchem v meziřa-

dích). To je nutné uvážit zvláště s ohledem na uvažované využití 

tzv. ochranných sadů s  instalovanou závlahou. Ta sice může 

mít v období jara v případě ovocných sadů a vinic i významný 

proti-mrazový efekt, ale i pro jeho zajištění je zapotřebí dosta-

tečných vodních zdrojů.


