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STŘEDNÍ ČECHY Přes 85 litrů
vody denně spotřebují středočeské
domácnosti. Cena za kubík životo-
dárné tekutiny v kraji náleží v celo-
republikovémporovnání k těm vyš-
ším. Nejde však o jediný problém,
kraj se potýká se suchem. Některé
obce kvůli tomu musely nařídit re-
gulaci spotřeby vody.
Hladina vody rapidně klesla napří-

klad ve studních, odkud berou
vodu Mnichovice v Praze-východ.
Místo 458 kubíků, které rezervoár
obvykle obsahuje, zásoba klesla až
na 208 kubíků. Mnichovická radni-
ce proto již nařídila úsporná opatře-
ní. „Omezení spočívá v zákazu kro-
pení travních porostů, napouštění
bazénů,mytí aut a dopouštění vlast-
ních zdrojů a dalších způsobů, sou-
visících s odběrem pitné vody z ve-
řejného vodovodu,“ uvedla starost-
ka Mnichovic Petra Pecková.
Restrikce při nakládání s vodou

nařídili i v dalších středočeských
obcích. „Regulovali jsme napouště-
ní bazénů vodou z vodovodního
řadu,“ sdělil Miloš Čapek, starosta
Štěchovic v Praze-západ. Problémy
se strategickou tekutinou hlásí také
další obce v regionu, ty však k ome-
zujícím opatřením dosud nesáhly.
„S vodou jsme na tom aktuálně
špatně. Regulační vyhlášku jsme za-
tím ale nevydali,“ komentoval stá-
vající situaci starosta Českého Bro-
du Jakub Nekolný.
Slabá zima v nížinách, podprů-

měrné srážky a teplý a suchý du-
ben stojí podle expertů za stávající
vlnou sucha. „Příčinu současného
stavu lze spatřovat v kombinaci tří
faktorů. Prvním z nich je dlouhodo-
bé trvání suchého období od roku

2014, které vede k celkové negativ-
ní odchylce zásob podzemních
vod, k jejichž doplnění dosud nedo-
šlo a zůstávají dlouhodobě podnor-
mální. Druhým faktorem byl prů-
běh zimy 2017/2018 z hlediska
množství sněhu a třetím je podnor-
mální množství srážek,“ vysvětlil
Jan Daňhelka z Českého hydrome-
teorologického ústavu (ČHMI).

Trpí půda okolo Labe i Vltavy
Sucho podle meteorologů odpoví-
dá letním měsícům, ale na květen
je extrémní. Špatná situace ve střed-
ních Čechách panuje například v
některých lokalitách v Povltaví, Po-
sázaví a okolo Litavky. Poslednímě-
ření uvádí, že zde bylo do hloubky
40 centimetrů zjištěno kritické su-
cho. Nízké srážky se negativně po-
depsaly i na nízké hladině řek a po-
toků v kraji. Dispečink Povodí Labe
v pondělí odpoledne hlásil nízké

průtoky na třinácti místech. V rám-
ci kraje se jednalo například o hladi-
nu Labe v Nymburku anebo Mělní-
ku. Nízké průtoky má také napří-
klad Výrovka v Plaňanech na Kolín-
sku. I v rámci Povodí Vltavy byly
včera odpoledne registrovány sní-
žené hladiny na řadě míst, napří-
klad na Kačáku v Loděnici, Bakov-
ském potoce ve Velvarech nebo na
Mastníku v Radíči.
Starosti dělá dlouhodobé sucho

zemědělcům. „V rámci České re-
publiky je to kolem 1 500 katastrů,
které jsou velmi vážně poškozeny,“
uvedl k dopadům nedostatku vláhy
viceprezident Agrární komory ČR
Václav Hlaváček.
Přírodě by pomohl dlouhotrvající

déšť, předpověď však počítá jen se
srážkami v úhrnu květnového nor-
málu. To podle meteorologů doká-
že jen zmírnit stres, kterému je pří-
roda vystavena.

Pomoci lokalitám, které sužuje ne-
dostatek vláhy, chtějí i úřady. Až tří-
milionovou dotaci na průzkum, po-
sílení a vybudování nových zdrojů
pitné vody nabízí ministerstvo ži-
votního prostředí a Státní fond ži-
votního prostředí ČR (SFŽP). Minis-
terstvo dále nabízí i dotaci až 600
milionů korun pro lokality zasaže-
né nedostatkem vody.
„Výše příspěvku se odvíjí od typu

projektu a závisí na tom, zda se jed-
ná o akutní, či ‚jen‘ rizikový případ.
Až 80procentní dotaci získají žada-
telé, na jejichž území neexistuje ve-
řejný zdroj pitné vody nebo je kapa-
cita jejich zdroje pitné vody nedo-
statečná,“ vysvětlil ředitel SFŽP
Petr Valdman.
Středočeský kraj chce problém s

nedostatkem vody řešit například
propojením vodárenských sítí kori-
dorem podél budoucí trasy dálnice
D3. „Jedná se o připojení na Posá-

zavský skupinový vodovod v Týnci
nad Sázavou a přivedení vody k dál-
nici pomocí čerpacích stanic přes
upravený stávající vodojem Netvo-
řice,“ popsal záměr radní pro život-
ní prostředí Miloš Petera (ČSSD). Se
suchem by měly bojovat také pro-
jektované nové vodní nádrže. Před-
pokládá to takzvaný Generel pro
akumulaci povrchových vod, vypra-
covaný ministerstvy životního pro-
středí a zemědělství. Nové nádrže
by podle dokumentuměly ve střed-
ních Čechách vzniknout například
na Šembeře v Tuchorazi na Česko-
brodsku anebo na Výrovce u Zá-
smuk na Kolínsku. Termín a koneč-
ný rozsah realizace projektu je však
nejistý. „V seznamu lokalit je uvede-
no, že k jeho využití dojde pouze v
případě, kdy se prokazatelně zač-
nou naplňovat negativní scénáře
dopadu klimatických změn,“ ko-
mentují generel úředníci.

Jan Bohata
redaktor MF DNES

Sucho Podle Agrární komory ČR je nedostatkem vláhy v Česku vážně poškozeno 1 500 katastrů. Foto: archivMAFRA

Sucho sužuje
kraj, půda je
vyschlá desítky
centimetrů
hluboko.
Pomoci může
déšť, omezení
spotřeby vody
i milionové
dotace.
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STŘEDNÍ ČECHYDálnici D4 od Pří-
brami do jihočeského Písku postaví
soukromý investor, který ji bude
následně 25 let spravovat. Minister-
stvo dopravy vyhlásilo výběrové ří-
zení na takzvaného koncesionáře,
který v rámci takzvaného PPP pro-
jektu zastoupí při dostavbě této ko-
munikace státního investora, Ředi-
telství silnic a dálnic.
V České republice jde o první pro-

jekt výstavby dopravní infrastruktu-
ry, při jehož financování úzce spo-
lupracuje veřejný a soukromý sek-
tor.
Pokud výběr koncesionáře půjde

podle plánu, mělo by se začít stavět
do dvou let, předpokládá minister-
stvo dopravy. Dostavba dálnice D4
je pilotním projektem, který – po-
kud se povede – bude sloužit jako
příklad pro další veřejné stavby fi-
nancované z peněz soukromého in-
vestora.

„V horizontu tří až šesti let se vý-
razně omezí evropské prostředky
na výstavbu dálnic. Musíme se pro-
to připravovat na jinémodely finan-
cování, jako je právě PPP. Do bu-
doucna bychom tímto způsobem
rádi stavěli tam, kdemáme ucelený
úsek dálnice v délce aspoň třicet ki-
lometrů a získáme platné územní
rozhodnutí. V úvahu přichází napří-
klad D35 nebo D6,“ uvedl ministr
dopravy Dan Ťok.

Ani koruna od státu
Smyslem PPP projektů je přene-
chat výstavbu včetně všech nákla-
dů soukromému investorovi, který
bude provoz na komunikaci zajišťo-
vat i po dokončení stavby. Od státu
za to bude pobírat předem dohod-
nutou odměnu. Stát tak nebudemu-
set na výstavbu použít vlastní pení-
ze. Ředitelství silnic a dálnic si od
systému rovněž slibuje, že soukro-

mý správce dokáže efektivněji ohlí-
dat kvalitu stavebních prací než
státní úředníci. Nevýhodou je však
náročné a doposud nevyzkoušené
výběrové řízení na vhodného inves-
tora, se kterým bude ministerstvu
dopravy pomáhat sdružení České
spořitelny a společností White
& Case a Obermeyer Helika.
Stát předpokládá, že za výstavbu

a čtvrt století dlouhou správu této
dálnice utratí přibližně 25 miliard
korun. Konečnou cenu však určí až
soutěž. Do ní semohou zájemci hlá-
sit do 2. července.
Následně ministerští úředníci vy-

hodnotí zkušenosti jednotlivých
uchazečů. Z nich vyberou čtyři
uchazeče, kteří mají s PPP (Public
Private Partnership) největší zkuše-
nosti. S nimi pak bude stát dál vy-
jednávat o ceně a dalších podrob-
nostech zakázky, uvedlo minister-
stvo. — Tomáš Cafourek

Kraj se obává sucha

Dálnici D4 postaví soukromník.
Poté ji bude 25 let spravovat

Fakta
Voda v kraji

● 85,3 litru vody denně spotřebují
lidé ve Středočeském kraji. Průměr
v rámci ČR představuje 88,7 litru.
● Cena vody za kubík činí 40,2 Kč.
V rámci ČR průměrná cena dosa-
huje 37,2 Kč. Stočné za kubík ka-
paliny v kraji představuje 32,5 Kč,
republikový průměr 32,8 Kč.
● 86,4 procenta Středočechů je
zásobováno vodou z vodovodů. Je-
jich síť dosáhla délky 10 984 kilo-
metrů. V ČR vodovod zásobuje
94,7 procenta spotřebitelů.
● 197 centimetrů – na tuto metu
poklesla včera odpoledne hladina
Labe v Nymburku.
● 40 centimetrů – do této hloubky
bylo v půdním profilu indikováno kri-
tické sucho. Týká se to i lokalit
v Povltaví a Polabí.


