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OKRES SVITAVY
INTENZITA SUCHA
Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého 
stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

Déšť nepomohl, vody
neustále ubývá
Suchem je nejvíc postižená
východní část okresu.

Svitavsko – Na Svitavsko sice
přišel v minulém týdnu kýžený
déšť, na klesajících hladinách
spodní vody však nejspíš mnoho
nezmění. Deficit vláhy, který vý-
razně na úrodě pociťují země-
dělci, se má v příštích týdnech
naopak dále prohlubovat.
Dlouhotrvající sucho nastarto-

vala už na sníh chudá zima. Na
Svitavsku je již i jedna vesnice,
do které musela kvůli suchu
nouzová cisterna. „Museli jsme ji
poslat do Hartinkova u Jevíčka.
Vesnice leží na kopci a tamní
povrchový zdroj vysychá. Pro-
blémy jsou všude, kde převažují
písčité půdy. Takže na Malé Ha-
né, Moravskotřebovsku a podob-
ně,“ uvedl šéf představenstva
moravskotřebovských vodáren
Zdeněk Šunka.
moravskotřebovských

Šunka.
moravskotřebovských

O patnáct procent nižší úrodu
obilovin kvůli suchu již hlásí
svitavští farmáři. A u pícnin je
situace ještě horší. „Senoseč byla
proti loňsku nižší o třetinu, dru-
há seč bude ještě horší a třetí
možná ani neuskutečníme,“ řekl
ředitel svitavské agrární komory
Josef Gracias.
Svitavsko leží přesně v srdci

oblasti, kterou dlouhodobé sucho
trápí nejvíc. Tato oblast zabírá
východní polovinu Čech, Česko-
moravskou vrchovinu a celé po-
vodí řeky Moravy. Přímo na Svi-
tavsku je pak nejvíc postižená
východní část okresu, kde už su-
cho dosáhlo extrémních hodnot.
Zásobování obcí pitnou vodou

zatím přesto ohroženo není, až
na výjimky typu Hartinkova, jenž
je odkázán na povrchový zdroj.
Výrazně se však kvůli suchu
ztenčují i zásoby podzemní vody.
V Pardubickém kraji by v tako-
vém případě mohli být nejvíc
ohroženi právě obyvatelé Svitav-
ska, hlavně v okolí Poličky, Lito-
myšle a okresního města, a dále
pak odběratelé v podhůří Orlic-
kých hor.
„V těchto místech jsou poklesy

hladin i deset až 15 metrů,“ řekl
nedávno ČTK hydrogeolog Sva-
topluk Šeda ze společnosti Fingeo
Choceň, který stav podzemních
vod v regionu dlouhodobě sle-
duje. Podle něj zatím zásobování
pitnou vodou není v kritické si-
tuaci, zdroje jsou ve velkých
hloubkách, ale postupně se zten-
čují. Tento trend panuje při-
nejmenším od roku 2014, kdy
bylo každoročně málo srážek a
nedoplňovala se podzemní voda
ze sněhu. (kim)

Vyschlé Česko
Republika zažívá jeden z nejteplejších roků 
historie. Půda vysychá. Extrémní či 
výjimečné sucho panuje na třetině území.
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