




Připravované aktivity MŽP ve 
vztahu k suchu ve městech



Základní trendy změny klimatu

• teplota vzduchu za 30 let             o 1°C 

• teploty pokračuje, zrychluje 
• do roku 2100 o 3°C

• teplota  ≈ výparu z povodí.

• od 2014         srážek pro ČR - 387 mm, místy až 800 mm 
(Královehradecký kraj).

• v budoucnu          bezesrážková období &          srážky o 
vyšších intenzitách.



Strategické dokumenty řešící sucho

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR (vláda 2015) „Adaptační strategie“

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
(vláda 2017) implementuje „Adaptační strategii“ –

konkrétní úkoly, gestorři a termíny plnění

• Koncepce ochrany před následky sucha pro
území České republiky (vláda 2017) -
meziresortní komise VODA-SUCHO

(www.suchovkrajine.cz)

TOP Adaptační opatření (všechny projevy změny 
klimatu) = změna zemědělského a lesního 

hospodaření v naší krajině

http://www.suchovkrajine.cz/


Hospodaření se srážkovými vodami

• Urbanizová krajina – vysoký podíl nepropustných 
ploch  » změna lokální koloběhu vody

• dopady na hydrologický režim (povrchové a podzemní 
vody), mikroklima města

zlepšení vodního režimu ve městech –> hospodaření se 
srážkovými vodami



Srážkové vody
• 2019 - strategický dokument pro ČR

„Studie hospodaření se srážkovými vodami v 
urbanizovaných územích“

sruktura:
• strategické cíle (6) -> identifikovány deficity (94)

• deficity (94) -> navrhované změny (152) -> 
-> listy změny (49)

• relevance opatření
• jednotlivé domény



Srážkové vody

dokument určen pro: 
• novou i stávající výstavbu
• všechna prostorová měřítka: od 

jednotlivých budov, přes pozemky, po 
měřítko celé obce

• všechny typy vlastnictví nemovitostí 
(soukromé i veřejné)

• obce všech velikostí

„Studie hospodaření se srážkovými vodami v 

urbanizovaných územích“



Srážkové vody

Strategické cíle
• SC 1: Dosažení přirozené vodní bilance 

• SC 2: Ochrana urbanizovaného území před zaplavením v důsledku 

přívalových srážek 

• SC 3: Ochrana povrchových a podzemních vod 

• SC 4: Snížení spotřeby pitné vody užíváním srážkové vody 

• SC 5: Zlepšení mikroklimatu ve městech 

• SC 6: Podpora využití vody pro zajištění estetických, rekreačních a 

dalších služeb v urbanizovaných územích 



Srážkové vody

 Deficity současného stavu a změny dle strategických cílů 



Srážkové vody

• navržený systém 49 listů změn
• listy změny 

• v oblasti legislativy 
• technických předpisů 
• podpora ve vědě a výzkumu  
• podpora osvěty a vzdělávání



Hospodaření se srážkovými vodami

Upravit priority hospodaření se srážkovými vodami na 
pozemku stavby v právních předpisech
• novela vodního zákona
• sladit vyhlášky ke stavebnímu zákonu

-> využívání a výpar před odváděním srážkových vod.



Vsakovací podmínky v ČR



metodický návod pro implementaci hospodaření se 
srážkovou vodou v obcích.
• Dotační podpora?

Hospodaření se srážkovými vodami



• zezávaznit části vodohospodářských norem pro 
hospodaření se srážkovými vodami.

Hospodaření se srážkovými vodami



• podporovat odborné vzdělávání veřejné správy

Hospodaření se srážkovými vodami



zelené střechy 

• zlepšení mikroklimatu

• povinnost/závaznost?

Hospodaření se srážkovými vodami



Nastavení systému operativního řízení
během suché epizody

• novela vodního zákona
Hlava X – „Zvládání sucha a 
nedostatku vody“ 

• Typový plán pro řešení krizové 
situace Dlouhodobé sucho
(2017) – systém řízení během 
krizové situace

• Vychází z Analýza hrozeb pro 
ČR –22 typových krizových 
situací



novela vodního zákona - Hlava X 
„Zvládání sucha a nedostatku vody“

komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
povinně na krajích a centrální úrovni

• členy jsou: Hejtman / Zástupci vodoprávního úřadu /
Správce povodí / ČHMÚ / Policie / HZS / KHS

• Komise rozhoduje jako kolegiální orgán (většinou
přítomných) namísto jedné oprávněné úřední
osoby vodoprávního úřadu



Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

• podklad pro komise pro sucho pro

• hodnocení situace a svolání komise

• rozhodování komise při stavu nedostatku vody

• zahrnuje části základní, operativní a grafické

• pro území ČR, krajů

Hlava X – „Zvládání sucha a nedostatku 
vody“

Krizové plány navazují na Plán pro 

sucho.

• Metodika pro přípravu Plánů pro 

zvládání sucha a stavu nedostatku vody 

a vzorový plán pro Královéhradecký kraj

www.suchovkrajine.cz



Předpovědní systém HAMR

fyzikálně založený matematický předpovědní model



• pilotní verze spuštěna na konci roku 2018
• http://hamr.chmi.cz/
• aktualizace každou středu v poledne
• interpretace dat - krátké videokomentáře

Pilotní verze HAMR

http://hamr.chmi.cz/


• aktuální stav sucha: Meteorologické, Agronomické, 
Hydrologické, Souhrnný index

• lze sledovat historický vývoj sucha
• předvídat vývoj hydrologické situace až na 8 týdnů 

dopředu

Pilotní verze HAMR



HAMR

• data o suchu od roku 1981 – možné porovnání aktuálních hodnot s uplynulými 

epizodami sucha

• rozlišení na vodní útvary



HAMR

• analyzovat nakládání s vodami a simulovat dopady plánovaného omezení

• webová platformy pro sdílení informací o aktuálních požadavcích na vodu ze strany 

odběratelů pro optimalizaci manipulace na vodních dílech

• generovat seznam povolených odběratelů vody pro definované území



Výzkumný projekt umělé infiltrace

• vliv revitalizace/břehové infiltrace Týniště
nad Orlicí, Povodí Labe s.p. realizuje
meandr Jordán (realizace 2019),
potenciální zdroj vody 400 m3 /den

• podzemní těsnící stěna na lokalitě Meziboří
(realizace 2020), potenciální zdroj vody
80 m3 /den

• lokality osazeny monitorovacími vrty,
měření hladiny podzemní vody před/po
realizací systémů

ověření umělé infiltrace v podmínkách ČR



Děkuji za pozornost


