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Sucho v Česku i na Vysočině začíná 
být na pováženou. Již od roku 2014 
panují zvýšené teploty, a srážky jsou 
podnormální. Je to stav hydrologic-
kého sucha. 

Vláhový deficit způsobil po-
kles hladin vodních toků, rybníků i 
nádrží. Klesají hladiny spodních vod, 
jak pocítili někteří majitelé studní. 

Za omezené srážky nad Českem 
mohou dle hydrologů anomálie 
v rozmístění tlakových výší a níží 
nad Evropou. A tak se jih potýká s 
nezvyklými dešti, a některé země na 
severu zažívají nezvyklá horka. 

Bohužel lze očekávat, že trend 
suchých období u nás bude pokra-
čovat. Na pořad dne se opět dostá-
vá plán pěti nových přehrad, které 
vláda projednávala již v roce 2016, 
ale setkávala se s nesouhlasem veřej-
nosti. Voda se však stává cenným 
artiklem, a cílem bude jí co nejvíce 
zadržet na českém území.

Plýtvání již odzvonilo. S vodou se 
musíme naučit hospodařit. Odbor-
níci se intenzivně zabývají způso-
by recyklace tzv. šedé vody přímo 
v domácnostech, konkrétně z kou-
pelen a praček. 

Upravenou šedou vodu lze využít 
ke splachování WC, či zalévání 
zahrad. A s ohledem na to, že člo-
věk průměrně denně spotřebuje od 
80 do 100 litrů vody, vůbec nejde o 
zanedbatelné množství. Minister-
stvo životního prostředí také věnuje 
velkou pozornost využívání dešťové 
vody k zalévání a splachování WC. 
Projekt „Dešťovka“, s finanční pod-
porou domácnostem, míří na insta-

lace podzemních zásobníků vody 
pod okapy střech. Projekt pokračuje. 

Vodou musíme šetřit
Vodoprávní úřad odboru životního 

prostředí MěÚ ve Žďáře n. S. dopo-
ručuje na Žďársku hospodárné uží-
vání jakékoliv vody. Povrchové, pod-
zemní, i vody z vodovodní sítě.

Měli bychom vědět, že odběr pod-
zemních i povrchových vod pomocí 
technického zařízení (třeba za úče-
lem zalévání zahrad, či napouštění 
bazénů) je možný pouze na zákla-
dě platného povolení vodoprávního 
úřadu. Nelze tedy z toků libovolně 
čerpat vodu.

Při pokračování sucha úřad nevy-

lučuje dočasné zákonné omezení již 
vydaných povolení k odběru povr-
chových vod. Lze také čekat přísné 
postihy nepovolených odběrů povr-
chových a podzemních vod.

Při zalévání zahrádek, napouště-
ní bazénů či při mytí aut musíme 
dbát na hospodárné využití vody. 
Deficit vody se již dotýká každého 
z nás… Pitnou vodu využívejme jen 
pro osobní potřebu, k pití, hygieně a 
k napájení hospodářských zvířat.

Vlastníci vodních děl a půdy
Vlastníci vodních děl na Žďársku 

musí důsledně dodržovat mani-
pulační řády při zacházení s vodní 
hladinou. 

Do povinností vlastníků či nájem-
ců zemědělských pozemků patří 
opatření, která zamezují rychlému 
odtoku vody z krajiny. To mohou 
být nejen správná agrotechnická 
opatření, prováděná na polích, ale 
za sucha i omezení údržby částečně 
nefunkční meliorační sítě.

V běžné situaci je účelem melio-
race vysoušet zamokřenou půdu. 
Ale to je právě nyní škodlivým 
zásahem. Zejména v zatravněných 
údolních nivách toků by tak zby-
tečně došlo k odvodu vzácné vody 
z krajiny…

Odstraníme-li poslední vlh-
ká místa z krajiny, nemá se z ní co 
vypařovat. A právě výpar ochlazuje 
vzduch, čímž se vytváří rosa. Z rosy 
se během noci voda zpětně kon-
denzuje do povrchu půdy…

Jak odborníci upozorňují, půda 
bez vody se značně prohřívá a 
pohltí mnohem více sluneční ener-
gie. To vede k další desukci krajiny, 
jejímž důsledkem je zemědělské 
sucho. Správnými opatřeními v kra-
jině můžeme tyto nežádoucí jevy 
alespoň částečně eliminovat.

O vážnosti situace se můžeme 
přesvědčit na speciálně zřízeném 
portálu www.intersucho.cz. Zde 
nalezneme aktuální stavy nejen 
v ČR, SR a Evropě, ale i v jednotli-
vých okresech Česka.

Konkrétní mapy sledují různé 
obrazy, např. intenzity sucha, defi-
cit nasycení půdy, dopady na vege-
taci, dopady na zemědělství, či 
kumulovaný stres. -lko-

Mapa sucha v Česku. Je vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40 cm a 
0-100 cm

 bez rizika sucha;     snížená úroveň půdní vláhy;     počínající sucho;      mírné 
sucho;        výrazné sucho;        výjimečné sucho;        extrémní sucho.

Sucho mění vodu ve vzácnou komoditu

Napadlo vás někdy při prázd-
ninových toulkách Žďárskem, 
jak tento kraj kdysi vypadal? 
Třeba se podívejme v duchu 
letošních „osmiček“... Rozhod-
ně byste se tu nechtěli ocit-
nout na počátku srpna před 
690 lety. To se tu silně otřásala 
zem…
� Lenka Kopčáková

Ve dnech 4. a 5. srpna roku 1328 
přišlo v pásu od Alp zemětřesení, 
které na Jihlavsku a Žďársku zavali-
lo řadu stříbrných dolů. Trvalo dva 
dny a mělo sílu minimálně 7. stupně 
Richterovy škály. Jak známo, při tom-
to stupni se již některé budovy řítí a 
vodní plochy se vlní…

Těžce poškozené bylo tehdy dokon-
ce i město Brno, a okolí vrchu Čeří-
nek (západně od Jihlavy) se údajně 
propadlo o 100 metrů.

U nás na Žďársku již ve 12. století 
prosperovala pod vrchem Peperkem 
osada Velká Losenice. Stříbrnou rudu 
zde těžili němečtí horníci z Durynska 
a Horního Saska. Název vrchu Peper-

ku prý vznikl právě zkomolením 
německého názvu Berg werk-Berg.

Těžbu později podporoval cisterci-
ácký klášter, založený r. 1252. Jak sto-
jí v kronice zdejšího mnicha Jindřicha 
Řezbáře, probíhala tehdy podrobná 
geologická prospekce území. V jih-
lavském muzeu jsou dodnes uloženy 
mapy ložisek rud v oblasti od dneš-
ního Havlíčkova Brodu, přes Stříbr-
né Hory, Dlouhou Ves ke Štokům a 
k Jihlavě.

Zemětřesení ze srpna 1328 zazna-
menalo mnoho kronikářů na Vysoči-
ně, a podle nich tato pohroma přišla 
po období veder a sucha… Události 
prý také „vděčíme“ za dnešní rozekla-
ný tvar Rozštípené skály, oblíbeného 
cíle horolezců. 

Jak se lze dočíst např. v Ottově 
naučném slovníku ( Jan Otto byl při-
byslavským rodákem), do srpna roku 
1328 byla důlní činnost na Peperku 
rozsáhlá a bylo zde vyhloubeno vět-
ší množství štol. Otřesy však stříbr-
né doly zasypaly a nezbyla po nich 
památka…

Asi 675 metrů vysoký vrch Peperek 
ční 5 km západně od Žďáru. Dnes je 
zarostlý bujnou vegetací. Jeho skalní 
vrchol, i nedaleká Rozštípená skála, 
jsou přírodními památkami. 

Místo má samozřejmě v lidové ver-
zi své legendy. Např. o chytrém kně-
zi, co vyzrál nad čertem. Ten prohrál 
sázku o duši, a vztekle mrštil obrov-

ským skaliskem. Na jeho vrcholu měl 
dokonce ďábel zanechat své otisky…
Zatím tu ale rozeznáme už jen špatně 
viditelný piktogram žehličky, nůžek a 

klubka nití. Údajně je tu vytesal krej-
čí, který se na Peperku ukrýval kon-
cem třicetileté války (do r. 1648).

Nedaleko prochází historická zem-
ská hranice Čech a Moravy, takže se 
tu říká Na konci světa. Místo pozná-
me dle závory a figuríny celníka…

Těžbu stříbra na Žďársku ve 14. 
století nahradilo zpracování železné 
rudy. Na potoce pod Peperkem vzni-
kaly hamry, dokonce i vysoká pec 
dýmačka. 

Před sedmi lety brněnské Tech-
nické muzeum otevřelo v usedlosti 
Šlakhamr expozici věnovanou hamer-
nictví. Původně středověký hamr 
s mechanickou kovárnou se kon-
cem 17. století změnil v obilní mlýn. 
Posledními majiteli byla ve 20. stol. 
mlynářská rodina Brdíčků. 

Ale zpět k zemětřesení. To na čes-
kém území nebývá časté, ani silné. 
Důvěrně jej zná Chebsko v západ-
ních Čechách. Zdokumentovány byly 
dosud otřesy země o síle max. 5 stup-
ňů RŠ.

Geofyzikální ústav Akademie věd 
ČR provozuje po Česku stálé seismo-
logické stanice. Chcete se podívat, jak 
jsme na tom?  Více na www.cnews.
cz/ceska-mapa-zemetreseni.

No, a když už jsme u pohrom a 
letošních „osmiček“, tak v roce 1338 
hejna kobylek zničila veškerou úrodu 
po celé Vysočině. Tento žravý hmyz 
k nám přilétl z Uher. 

ZeMětřesení v srpnu 1328 dalo 
údajně dnešní rozeklaný tvar Rozští-
pené skále. pro turisty i horolezce je 
skvostem na hranici Žďárských Vrchů.
  Foto: Wikipedie

V srpnu 1328 se na Žďársku otřásala zem

Žďárské „osmičky“


