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AVČR
Třeboň

Distribuce sluneční energie

• Les
• Kulturní krajina s dostatkem vody a 

vegetace
• Orná půda
• Krajina odvodněná a přetížená pastvou 

Blízký a Stř. Východ
pšenice a ječmen

Čína a JV Ásie
proso a rýže

PRVNÍ PLODINY

SUMER a MEZOPOTÁMIE
(Irák, Jordánsko, Sýrie)

Zavlažovací
systémy

Vyčerpání krajiny, 
zasolení

Eridu
(sídlo boha ENKI)
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SUMER a MEZOPOTÁMIE
(Irák, Jordánsko, Sýrie)

ZAVLAŽOVACÍ KANÁLY
ODVODNĚNÁ

KRAJINA

Těžba surovin

Lidská sídla

MODERNÍ STEP

Čechy

Keňa
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PASTVA

Střední Ásie

Austrálie

ODVODNĚNÍ
KRAJINY

VODA V KRAJINĚ

KRUŠNÉ
HORY

TŘEBOŇ

LITVÍNOV

DOLY

ROŽMBERK

MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV

MOST
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Drained pasture

Areas of agricultural farming and drainage by systematic amelioration
and
small areas of secondary forest (spruce, birch, alder …..) 

Natural
wetland

Areas of wetlands and natural succession
(high water content and high biodiversity)

Spruce forest
secondary forest (spruce – 90%, 10% - beech, fir, rowan, birch …

Drained pasture, natural wetlands and spruce forest are continuously
monitored:

outflow: flow rate, conductivity, temperature (20 min.)
water quality: 4 weeks

precipitation: amount (mm) – day sum
precipitation quality – 1 week (bulk)
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Wetland Forest
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Water budgets in catchments during the period of 2000 –
2004 

(m3.ha-1.year-1 and % of retained water in catchments)
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Reservoir
Úbytek vody v krátkém oběhu

• Ztráty vody výparem    
x

• Odtok vody do nádrží z povodí

• Dlouhodobě ubývá voda v krajině, krajina 
vysychá
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Návrat vody do krajiny (do krátkého 
oběhu)

Sníží se rozdíly teplot mezi dnem a nocí
i mezi místy

Zvýší se produkce rostlin a ekosystémů
Zvýší se akumulace oxidu uhličitého v půdě

(sníží se koncentrace skleníkových plynů)
Dostatek vody v krajině i dostatek pro 

obyvatele

Staré a nové paradigma
• Voda v krajině nemá vliv na klima
• Zkoumá se vliv klimatické změny 

na oběh vody
• Rozsah urbanizace a lidské

činnosti má minimální vliv na oběh 
vody 

• Vliv člověka na oběh vody je 
nepatrný

• Nepříznivé klimatické trendy se 
budou stupňovat, zmírnění lze 
očekávat za staletí

• Dominuje zájem o velký oběh 
vody

• Příčinou růstu extrémů klimatu je 
globální oteplení

• Odvodnění vede k přehřívání
• Zkoumá se vliv změn vodního 

cyklu na klima
• Urbanizace a odvodnění má

zásadní vliv na oběh vody
• Člověk zásadně mění oběh vody

• Obnova oběhu vody positivně
ovlivní klima

• Dominuje zájem o krátký oběh 
vody

• Příčinou narůstání extrémů jsou 
změny oběhu vody 

Staré a nové paradigma
• Globální oteplení je hlavní

problém
• Vegetace není z hlediska 

oteplení ideální, protože má
nízké albedo (odrazivost) a 
vodní pára zvyšuje 
skleníkový efekt

• Hovoří o skleníkovém obalu 
Země

• Vzestup hladiny oceánů je 
působen táním ledovců

• Dešťová voda je problém a 
je třeba ji rychle odvést

• Růst extrémů počasí je 
hlavní problém

• Voda a vegetace zmírňují
nežádoucí tepelné rozdíly, 
oblačnost zmírňuje intenzitu 
slunečního záření

• Hovoří o ochranném obalu 
Země

• Vzestup hladiny oceánů je 
působen nejenom táním 
ledovců ale i odvodněním 
kontinentů

• Dešťovou vodu je třeba 
zadržet v rostlinách a půdě

Staré a nové paradigma
• Voda se používá jednou a 

vede na ČOV
• Voda se dodává jednou 

soustavou jako pitná
• Vzájemná izolovanost, 

resortismus ve vztahu k vodě
• Sektorový přístup v 

hospodaření s vodními zdroji

• Voda se recykluje, opakovaně
využívá

• Voda se dodává do sídel 
odděleně jako pitná a užitková

• Holistické vnímání vody v 
rámci celkového oběhu vody v 
krajině

• Integrovaný management 
povodí a ekosystémový přístup

MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ


