
SUCHO KOLEM NÁS

aneb jak z toho ven

motto: 

VŠE JE PROPOJENO



Proč je sucho?
A) Klimatická změna 

• růst teplot a energie atmosféry (větší 
tornáda, cyklony, bouře), rozkývané počasí 

• Polární vortex a jet streams narušeny
B) Zničen malý oběh vody
C) Poškození vodního režimu průmyslovým 

zemědělstvím v krajině - suchoMalý oběh vody

Klimatická změna a její vlivy



Klimatická změna a její vlivy

Jet streams – tryskové proudění je zcela 
zásadním faktorem, který ovlivňuje 
podnebí i počasí. Stejně tak stabilita 
polárního vortexu – víru chladného 
vzduchu nad Arktidou.
V posledních letech (2016) došlo k jejich 
bezprecedentnímu narušení vlivem 
klimatické změny.
https://insideclimatenews.org/news/02022018/cold-weather-polar-vorte
x-jet-stream-explained-global-warming-arctic-ice-climate-change

• Rozkývané počasí, růst teplot a energie atmosféry
• Polární vortex a jet streams narušeny
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https://www.netweather.tv/charts-and-data/global-jetstrea
m#2018/08/04/1200Z/jetstream/surface/level/overlay=jetstre
am/orthographic=-7.01,51.51,540

Narušený studený jet stream na 
severní polokouli r. 2018

Klimatická změna a její vlivy

Únor 2018, NASA

Srpen 2018, předpovědní mapa netweather.tv
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https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Klimatické radiační působení mezi roky 1750 - 2011

Zleva a shora dolů: 
Dobře naředěné 
skleníkové plyny, ozon, 
stratosférické vodní 
páry z metanu, albedo 
povrchu, letecké stopy, 
aerosolové radiační 
interakce (sopky atd.), 
aerosolové reakce v 
mracích, celkový 
součet lidského vlivu, 
sluneční záření. Závěr: 
hlavní vliv na zvyšování 
teploty (a energie) v 
atmosféře má člověk a 
je mnohonásobně větší 
než vliv slunečního 
záření.

Klimatická změna a její příčina
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Distribuce energie v 
atmosféře 

Efekt oteplování je 
způsoben skleníkovými 
plyny, které neumožní 
přirozený odchod 
energie do kosmu.

Klimatická změna a její příčina

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD
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Poškození vodního režimu v krajině
kumulativní vlivy změn podporujících sucho

1. Utužená půda
2. Příliš velké lány, monokultury smrku a holosečná těžba dřeva 
3. Použití biocidní chemie
4. Příliš těžké stroje, častý pojezd krajinou nejen traktory a harvestory, vyjeté koleje
5. Špatné agrotechnické postupy (osev, orba)
6. Odvodnění pozemků (meliorace)

1 – 6 = alarmické poškození edafonu a vysušení i lesní půdy, vysoká eroze, povodně, vyšší 
teplota povrchu (albedo), zničení mokřadů, menší zasakování do podzemních vod

7. Přílišná zastavěnost a urbanizace, vodu urychlující povrchy
+ 7 = vyšší energie povodní, vyšší povrchové teploty nad městy (albedo)

8. Málo zeleně, příliš kosení (angl. trávníky) a ve stejný čas 
+ 8 = vyšší teplota povrchu, minimální zachycení horizontálních srážek, razantní snížení 

biodiverzity (hmyz a na nich závislí ptáci), snížení opylování
9. Narovnání, zahloubení, opevnění toků a nepřirozeně zvětšený profil toku

+ 9 = vysušení toků a niv, drastické urychlení a zvýšení energie povodní, snížení 
biodiverzity vod, systematická „kanalizace“ a vysušení krajiny, zvýšení omezení 
vsaku do podzemí, výrazné snížení samočistící funkce toku

10. Protipovodňové hráze a velké přehrady
+ 10 = vysušování obrovských území pod profilem hráze, protipovodňové hráze urychlují 

povodně, přehrady podporují oteplování (metanové kvašení) a ničí biotu řek
11. Vysoká dopravní intenzita

+ 11 = tvorba fotochemického smogu (oteplování klimatu i mikroklimatu)

Systémové myšlení 
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Klimatická změna a její dopady



Poškození vodního režimu v krajině
Druhy sucha

Thornthwaiteova klasifikace podnebí (1947):
- Stálé (nejsušší klimatická pásma - pouště 
- sezónní – občasné v některých klimatických 

pásmech a v monzunových oblastech 
- nahodilé - v důsledku nepravidelných a 

proměnlivých četností a intenzit výskytu srážek.

1. sucho meteorologické
2. sucho agronomické či 

půdní
3. sucho hydrologické
4. sucho fyziologické
5. sucho socioekonomické 

– nedostatek vody pitné či 
průmyslové

Nahodilé sucho
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Poškození vodního režimu: tok Pod Bažantnicí – Velká ves

Dnová i boční eroze, 
opevnění dna, 
narovnání a zahloubení 
toku, násobně zvětšená 
kapacita koryta: 
poškození vegetace, 
eroze, sucho, rychlé 
povodně, nízká 
samočistící schopnost, 
nízká biodiverzita 
vodních i lučních 
biotopů, špatný 
estetický vjem, nulové 
rekreační možnosti
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Poškození vodního režimu: zatrubený přítok Hrnčířského p.

Dříve zde musel téci potůček s 
mokřadem. Pak zde bylo 
provedeno odvodnění mokřadu 
pomocí trubní sítě na ploše cca 1,9 
ha, aby vznikla nepodmáčená.

Na obrázku vidíme vyústění 
hlavního melioračního sběrače v 
erozní stěně vysoké dva metry. 
Trubka je kratší cca o 2 metry než 
původně, kdy ústila do šikmého 
pozvolného svahu. 

Pokud by se neprovedla nápravná 
opatření, tzv. zpětná eroze (stejný 
proces jako u vodopádů) by již 
nezadržitelně pokračovala dále do 
pastvin, které postupně zničí 
vytvořením strže.

Truby v zemi vysušují nejen povrch, 
ale i podorniční vrstvy, a způsobují 
nižší dotace do podzemních vod. 
Doslova odšpuntují krajinou, kdy 
většina vody odteče na jaře, což 
zvyšuje energii povodní i erozi.
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Poškození vodního režimu: přítok Hrnčířského p. - erozní strž

Trubka o průměru 15 cm (viz min 
obr.) jen o 20 metrů níže pomohla 
vytvořit přes 2 m hlubokou a 50 m 
dlouho strž, hloubenou zejména 
jarními a přívalovými vodami.

Voda protéká okrajem smrkového 
lesa a ani kořenový systém lesa 
tvorbu erozní strže nezastavil. Podle 
našeho odhadu stačilo k této škodě 
cca 25 let.

Za našeho dětství níže položený 
hlavní tok tekl po celý rok a jako 
děti jsme se zde přes léto koupali.

Posledních 15 let tok po většinu roku 
neteče vůbec, nebo jen prvních 
300 m a vlivem jeho umělého 
zahloubení se voda ztrácí v 
podzemí a do hlavního toku – 
Zdoňovského potoka – nedoteče.
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Poškození vodního režimu: tok Pod Bažantnicí – Velká ves

Meliorace v řádu hektarů na jednotku opatřeníLOKÁLNÍ
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Poškození vodního režimu: odvodnění v okolí Broumova
Meliorace v řádu stovek hektarů
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Poškození vodního režimu: odvodnění v okrese Náchod
Meliorace v řádu tisíců hektarůLOKÁLNÍ
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Poškození vodního režimu: odvodnění a plošné eroze
LOKÁLNÍ
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v ČR 
běžný
stav



Jak přelstít sucho? Vrátit vodě plochy, které jsme jí vzali…
Krok 1: Vrátit vodě, co jsme jí sebrali – tedy plochu a délku toků

Krok 2: Zvětšit co nejvíce objem zádrže vody v krajině
– naplnit nivy a toky, zhotovit nové tůně a rybníky, rozlivy beze škod 

pomocí revitalizace

Krok 3: Snížení (rychlosti) odtoku vody z krajiny odvodňovacími zařízeními 
(melioracemi) - využití meliorací k obnově a zřízení mokřadů, tůní, 
rybníků

Krok 4: Zvýšení podílu zeleně v krajině, správná skladba lesa a hospodaření 
v něm

Krok 5: Transformace zemědělství – návrat půdního
života (edafonu) a porozity půdy: bez biocidní chemie, lehčí stroje, 
bez orby

Pokud se to povede nejen v ČR na většině území, vrátíme tím do krajiny malý oběh vody. 
Zdoňovsko: Toky budou oproti stávajícímu stavu prodlouženy o 25,7 km. Plocha mokřadů se zvýší o 58,8 
ha. Plocha tůní o 13,2 ha. Plocha rybníků se zvětší o 3 ha. Minimální navýšení objemu zadržené vody v 
plánovaných mokřadech, tůních a rybnících se bude rovnat objemu 697 495,32 m3, což je i objem 186 
olympijských bazénů, případně objem 22,8 Zdoňovských rybníků (při hloubce 1,5 m).
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Jak přelstít sucho? Vrátit i objem a v celé ploše povodí…
LOKÁLNÍ
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Plankton - organismy žijící ve vodním sloupci, člení se 
na zooplankton a fytoplankton.

Bentos - organismy žijící na dně tekoucích nebo 
stojatých vod. Člení se na formy přisedlé a vznášející 
se nebo plující:
bakteriobentos – bakterie přisedlé k podkladu
fytobentos – řasy, sinice, rozsivky tvořící nárosty
zoobentos 

Organismy bentosu lze členit i podle substrátu, na 
kterém se vyskytují:
psamon – organismy písčitého dna
epilitické organismy – organismy kamenitého 
podkladu
epipelické organismy – organismy bahnitého dna

Hustota bentosu
V podmínkách malých toků se pohybuje početnost 
bentosu v řádech tisíců jedinců na metr čtvereční. 
V bahnitém dně stojatých vod jsou to až desítky tisíc 
jedinců.

Plankton a bentos – voda není jen pro lidi

1 2 3 4

Různé druhy bentosu
(dle Rozkošného a kol., 1980) 

1 - chrostík (Hydropsyche sp.) 
2 - chrostík (Rhyacophylla sp.)
3 - chrostík (Limnephilidae)
4 - splešťule blátivá (Nepa rufina)

Makro a mikro - spolupráce
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Znečištění vod – rozvrat vodních ekosystémů, otrava vody



Jak přelstít sucho? Vrátit vodě plochy, které jsme jí vzali…
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Jak přelstít sucho? Vrátit vodě plochy, které jsme jí vzali…

Ukázka přístupu ke krajině – Zdoňovsko
Projekt zádrže vody v celé ploše povodí – na 20,5 km2

LOKÁLNÍ

V
L
I
V



Statek Knepp Castle, 70 kilometrů severně od centrálního Londýna, Velká Británie, před 
začátkem projektu v r. 2001 a v r. 2018. Půda na 14 km2 byla chudá, těžká a nevhodná k 
zemědělství. Jde o první projekt tohoto typu v Británii. Zdroj: Daily Mail



Plankton a bentos – voda není jen pro lidi



Správně tvarovaná tůň 
– čistička, koupaliště, chladnička, lékárna, jedlý biotop, 

přírodní oáza, okrasa, ryby, materiál na rohože, ošatky…

• hruškovitý profil
• litorál od 0 do 60 cm na 25 % 

plochy na nátoku a kolem 
břehů 

• tůň do 1,5 m i víc – kvůli 
nezámrzu 

Skladba mokřadních rostlin: 
rákos obecný, chrastice rákosovitá, kosatec žlutý, tužebník jilmový (chlapice přírodní 
antibiotikum), orobinec širokolistý (jedlý oddenek – mouka, rohože a ošatky z listů, placky 
z pylu), blatouch bahenní, lekníny aj.  



Akce V: školní mikrotůně Zdoňov 2017
 

Omylem vysušený mokřad 
strouhou byl ručně 
obnoven záhozem strouhy 
na 70 m a vytvořením 
mělkých tůní a 
odlehčovacích kanálků.

Je náprava oněch 70 m 
pomohla navýšit objem ve 
sloupci půdy kolem 
několika set kubíků. 

Biotop se ihned zamokřil a 
stal se domovem mnoha 
druhů mokřadních rostlin, 
hmyzu a obojživelníků 
během jednoho roku



Děkuji za pozornost

LOKÁLNÍ

V
L
I
V

GLOBÁLNÍ

Jiří Malík


