
 

 

SUCHO V ČESKÉ REPUBLICE  

 K suchu dochází při nedostatku srážek v delším časovém období. V České 

republice je to v řádu týdnů až měsíců.  

 V ČR působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním 

hospodářství.  

 Sucho se dělí do čtyř typů: meteorologické (méně srážek oproti normálu), 

zemědělské (nedostatek vláhy pro plodiny), hydrologické (snížení hladin vodních 

toků) a socioekonomické (dopady sucha na kvalitu života).  

 Rok 2018 byl na srážky druhým nejsušším rokem od začátku sledování, tedy od 

roku 1961. Sušší byl už jen rok 2003.  

 Loňský rok byl už pátým suchým rokem po sobě.  

 

  Zdroj: idnes.cz/azzahrada  
 

VODA V ČÍSLECH A FAKTECH  

 78 750 km – délka vodovodní sítě v České republice 

 5 000 litrů – množství vody potřebné pro výrobu 1 kg sýru  

 170 litrů – množství vody potřebné pro výrobu 1 sklenice pomerančového džusu 

 120 litrů – spotřeba vody při koupeli ve vaně 

 89,2 litru pitné vody – průměrná denní spotřeba jednoho Čecha v roce 2018.  

Je to o 0,5 litru více, než v roce 2017.  

 70 litrů – spotřeba vody při mytí nádobí pod tekoucí vodou 

 38,10 Kč za m3 bez DPH – průměrná cena pitné vody v roce 2018 v ČR 

 40 litrů – spotřeba vody při krátkém sprchování 

 16 litrů – spotřeba vody při mytí nádobí v myčce 

 10 % plochy ČR – území vystavené extrémnímu zemědělskému suchu (5/2019) 



JAK ŠETŘIT VODOU DOMA?   

 

Koupelna a prádelna 

 Když vyměníte koupání za sprchování, ušetříte až polovinu spotřeby vody. 

 Máte v pořádku záchod? Když protéká, za pouhou hodinu přijdete o 80 litrů vody. 

 Úsporné sprchové hadice ušetří desítky litrů vody každý den.  

 Při čištění zubů, mytí vlasů či rukou vodu zastavujte, nenechávejte ji zbytečně téct.  

 Je dobré používat při praní úsporné režimy a pračku zapínat až když je zcela plná.  

Kuchyně 

 Mytím nádobí pod tekoucí vodou spotřebujete trojnásobek vody oproti mytí nádobí 

v napuštěném dřezu. Nejvíce vody ušetří mytí v myčce.  

 Ovoce a zeleninu je dobré umývat v napuštěném dřezu nebo nádobě. Voda se pak 

použije třeba na zalití pokojových rostlin.  

Zalévání rostlin a zahrada 

 Na zahradu je nejvhodnější pořídit sud či nádrž a chytat do ní dešťovou vodu.  

 Zalévejte ráno a večer, kdy je menší výpar vody a rostliny vodu snáze využijí.  

BOJ PROTI SUCHU – CO DOPORUČUJÍ ODBORNÍCI  

 Podporovat odrůdovou a plodinovou rozmanitost a nákup vhodné techniky.  

 Zavést moderní postupy v oblasti zpracování půdy. 

 Podpořit rychlé provozní testování optimálních postupů, např. na pilotních farmách.   

 Pokračovat v podpoře budování soustav vodních nádrží a posilovat vodní zdroje.  

 Zvýšit úroveň právní ochrany vodních zdrojů.  

 Zásadní je vybudování pozemkových úprav a obnova či budování efektivních závlah. 

 Systematicky zvyšovat společenské povědomí o problematice vodních zdrojů. 

 

KDE NAJÍT VÍCE INFORMACÍ 

 Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.cz 

 Ministerstvo zemědělství – http://eagri.cz/public/web/mze/ 

 Český hydrometeorologický ústav – http://portal.chmi.cz/  

 Intersucho – www.intersucho.cz  

 Vodárenství.cz – www.vodarenstvi.cz 

 Státní pozemkový úřad – projekt Žít krajinou – http://zitkrajinou.cz/  

 
Použité zdroje informací: intersucho.cz, Státní pozemkový úřad, Český statistický úřad, Český 
hydrometeorologický ústav, ČTK, program GLOBE, idnes.cz/azzahrada a vodavdome.cz.   

NAPIŠTE NÁM, VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!  cesko@cuni.cz. 
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