
                       SUCHO 

      V současné době se hovoří především o koronaviru. 

      Vím, že koronavirus je velmi závažné téma, ale nyní se budu věnovat tématu, které je také velmi 

závažné a důležité k zamyšlení a hlavně k řešení.  A to je SUCHO. 

      SUCHO je nejen u nás, ale i na celém světě velkou hrozbou společnosti. Tento problém ovlivňuje 

náš život v mnoha oblastech a směrech, které si ani neuvědomujeme.  

      Ať už je to SUCHO v oblasti zemědělství, a tím neúroda (následné zdražování ovoce, zeleniny, 

obilí, pícnin atd), v ekologii vymírání řady živočichů a rostlin, ale i v oblasti kvality životního prostředí 

– zvýšená prašnost, horší kvalita vzduchu.  SUCHO může také za zvýšení počtu požárů a vysychání a 

vypařování různých vodních toků. 

 

     Proč najednou máme problémy se SUCHEM i v našich klimatických podmínkách? Proč je to stále 

horší? Proč to tak v časech minulých nebylo, nebo alespoň ne v takové míře? 

     Tyto otázky si kladou nejen běžní občané, ale i vědci, politici, zemědělci a ekologové. Odpovědi na 

tyto otázky si můžeme přečíst všude na internetu. 

     Například, že za SUCHO může globální oteplování. Globální oteplování  je dlouhodobý nárust 

průměrné teploty klimatického systému Země a jeho příčinou je skleníkový efekt.  Dále se uvádí, že 

jednou z příčin SUCHA v Čechách je i to, že naše republika  je střecha Evropy a všechna voda z ní steče 

do okolních států.  

     Se SUCHEM se Česko, ale i okolní státy trápí především od roku 2015. To letošní je dokonce 

nejhorší za posledních 500 let. Dle rektorů ze Zemědělské univerzity by bylo zapotřebí až dva roky 

deště, aby se ztráty dohnaly. 

    Jaké by bylo nejlepší řešení tohoto problému?  



     Určitě si každý hned odpoví DOSTATEK SRÁŽEK. Samozřejmě, že ano. Ale i správné a uvážené 

nakládání s vodou, tj. šetření vodou, neplýtvání zbytečným napouštění například vody na koupání, 

vypínání vody,  když si čistíme zuby, úsporné splachování, využívání dešťové vody. 

     O to vše se můžeme snažit my jednotlivci. 

     A jak se staví k tomuto problému stát? 

     Ministerstvo životního prostředí vytvořilo dotační program DEŠŤOVKA. Jedná se o program na 

podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. 

     Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR 

k efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané vody z povrchových a podzemních 

zdrojů. Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení systémů, které toto šetření umožňují. 

 

     Nedávno vyšel na internetu článek o vesničce Bedlno  na Rakovnicku.  V obci již nyní mají 

přistavenou cisternu s pitnou vodou, protože nemají vůbec vodu. Voda jim kape z kohoutku pár 

minut denně. Jedna z obyvatelek  popisovala, že věci , které lidé berou za  běžné, vůbec nemůže 

dělat. Například prát jezdí ke své sestře do Kladna, mají suché WC, vodu po mytí nádobí využívají 

k zalévání zahrádky. Situace se zhoršila i v období koronaviru, kdy se do vesničky nastěhovaly 

maminky s dětmi, a tím vody také výrazně ubylo. 

     Když jsem si tento článek přečetl bylo mi všech lidí moc líto a nedovedu si vůbec představit, že 

bych takto žil. 

 

     A jaké plyne z těchto všech problémů ponaučení? Lidé by si měli přírody a všeho co jim dává vážit 

a nebrat všechno automaticky.  

     A hlavně přistupovat k vodě ve všech jejích podobách  s pokorou a uvážením. 


