
PITNOU VODU ANI ZLATEM NEVYVÁŢÍŠ 
 

 

Vážení občané. 
 

         O pitnou vodu a technické zabezpečení kolem ní se starám již od roku 2008, kdy jsem tuto 

agendu převzal po panu Janu BALÍKOVI. Za 11 let praxe mám o hospodaření s vodou dostatečný 

přehled a rád bych Vás o současném stavu poinformoval. 

         V záležitosti šetření s pitnou vodou, hospodaření s ní a řešení do budoucna jsem již 3 x oslovil 

písemně zastupitelstvo, aby tato nastolená témata vyřešila, ale ke zlepšení v této oblasti bohužel zatím 

nedošlo a situace se spíše jen zhoršuje. Nejvíce se o aktuální stav pitné vody zajímá starosta a 

místostarosta, kteří mě v této záležitosti několikrát oslovili a požádali o vysvětlení.  

         Vzhledem k tomu, že jsem se nemohl zúčastnit pondělního zasedání OZ dne 1. 7. 2019 (byl jsem 

objednán na zdravotní vyšetření do Brna na 18:30 hodinu), tak jsem napsal zastupitelům dopis, aby o 

vodě jednali a občany informovali. Ve zprávě ze schůze OZ jsem však ţádnou zmínku o mém 

dopise nenašel. Písemné připomínky občanů zřejmě zastupitelstvo neřeší. Proto Vás občany, o 

současném stavu v oblasti pitné vody, poinformuji prostřednictvím morašického webu. 
 

 

JAK JSME NA TOM S PITNOU VODOU DNES 
 

         Všude se občanům uvádí, že čerpadla nestačí vodu do vodojemu dočerpávat. To je trochu 

zkreslený fakt a nepochopení mého dopisu zaslaného zastupitelstvu a také zkreslení aktuálního stavu 

věci. Současná situace s pitnou vodou v Morašicích je velmi neuspokojivá. To pravdou je.  
 

Hlavním důvodem současného neuspokojivého stavu je ale dramatický 

pokles vydatnosti pramenů zásobujících obecní studny. Vydatnost pramenů 

Na Loukách nám poklesla z 0,95 l/s na necelé 0,2 l/s. 

Slovy méně jak dva decilitry vody za sekundu. 
 

         To už je hodně malý pramínek, který musí zásobovat pitnou vodou 230 obyvatel Morašic. A 

možná bude i hůř. Hlavním důvodem tohoto poklesu vydatnosti pramene jsou zimy bez sněhu a pokles 

celoročních srážek, což je zase důsledek oteplování naší planety. Na to již vědci upozorňovali před 

desetiletími a nic se v tom nedělo. Jižní Morava a Znojemsko, kam regionálně náležíme, je jedna 

z nejsušších oblastí v rámci ČR a výhledy do budoucna jsou v tomto ohledu velmi pesimistické. 
 

Průzkumy z roku 2009 o prameništi v Morašicích Na Loukách ve studni 

č.  1 hovoří o pramenu s vydatností 0,95 l/s a ve studni č. 3 s vydatností 

0,52  l/s. 
 

         Tyto hodnoty jsou však jiţ dávnou minulostí a můţeme si o nich nechat jen zdát. Minulostí 

je také fakt, kdy kaţdé čerpadlo bylo ještě předloni schopno bez problémů dodávat do řádu 0,5 

l/s. Několik zim bez souvislé sněhové pokrývky, úbytek srážek v průběhu několika let a nárůst 

spotřeby pitné vody námi občany zapříčinil, že výška hladiny spodní vody v prameništi Na Loukách 

neustále ubývá v důsledku toho, jak nám klesá vydatnost pramenů a stoupá spotřeba vody. 

         Technici z Vas Znojmo v pondělí dne 17. 6. 2019 se situací zabývali, vyčistili filtry, ale 

čerpadlům to nijak nepomohlo. Sníţená hladina spodních vod v prameništi a s tím související 

sníţený hydrostatický tlak na čerpadla dává ve výsledku fakt, ţe jednotlivá čerpadla dodávají 

maximálně jen 0,2 l vody za sekundu. 

         Zarážející skutečností je další fakt, že i při méně jak polovičním množství načerpané vody (0,5 

l/s v roce 2017 dnes 0,2 l/s) výška hladiny vody ve studnách pozvolna klesá !!! 
 

 

Z toho logicky plyne, ţe vydatnost pramenů jiţ není ani těch 0,2 l/s. 
 

 

         Ode dne 9. 6. 2019, kdy nastal první problém s dodávkou pitné vody, tak celou obec zásobuje 

vodou prakticky jen jedno čerpadlo v  jedné ze studní a většinou čerpá nepřetržitě po 24 hodin denně. 



Hladina vody v druhé studni je již několik dní pod horní hladinou nastavené výšky k zajištění chodu 

čerpadel. Pokud dispečink, nebo já toto čerpadlo zapneme, tak voda ve studni poklesne až na dolní 

vypínací mez. Ta je stanovena proto, aby se ponořené čerpadlo stačilo ještě chladit. Při poklesu vody 

pod dolní nastavenou mez se čerpadlo neúnosně zahřeje a spálí. Čerpadlo po dosaţení dolní meze 

proto vypne a jiţ dál vodu čerpat nemůţe. 

         Z důvodu snížení vydatnosti pramenů proto mohou běžet obě čerpadla maximálně 26 až 30 

hodin za den. Za tuto dobu jsou schopna dodat do vodojemu a vodovodního řádů maximálně 22 m ³ 

pitné vody. Jakákoliv celková denní spotřeba vody občany nad tuto hodnotu si můţe vyţádat 

doplnění dovozem pitné vody cisternami, coţ obci neúnosně zvýší finanční náklady.  

         Ještě předloni stačila čerpadla pokrýt spotřebu vody pro celou obec za cca 8 až 14 hodin čerpání. 

Dnes je tato doba více jak dvojnásobná. To samozřejmě vede ke zvýšení spotřeby elektřiny za čerpání. 

Dovoz pitné vody a zvýšenou spotřebu elektřiny musí někdo zaplatit. Jistě si domyslíte kdo. Povede to 

ke zvýšení ceny vody – vodného. 
 

         Již předchozí zastupitelstvo a letos v lednu 2019 současné zastupitelstvo upozorňoval na kritický 

stav vody v prameništi a navrhoval tři možná řešení. 

 Vypracovat pro majitele bazénů harmonogram, podle kterého by plánovitě bazény napouštěli. 

 Dovoz vody do jednotlivých bazénů cisternami. 

 Vysvětlit občanům situaci s pitnou vodou a podnítit je k šetření s ní a zalévat jen dešťovkou. 

(Poznámka: chlorovanou vodu je nutno před zálivkou rostlin upravovat!!!) 
 

Moje návrhy však byly smetené ze stolu a dál se o nich neuvažovalo, jinak by byly zanesené 

v některém s usnesení. Mnozí občané tvrdí, že na zaplacení spotřebované vody finance mají. Pokud 

voda ale z kohoutku nepoteče, tak ji nezakoupí ani za zlato. Pokud si občané pořizují bazény, tak je to 

dnes standart a budou mít jistě i na jeho provoz a také na dovoz vody do něho. Někteří občané vodou 

šetří a jistě mají i na pořízení bazénu, ale nechtějí ho, protože si uvědomují, že by napouštěním 

plýtvali pitnou vodou, která je potřebná k životu pro všechny občany bez rozdílu. 

         Použiji slova, která zazněla při jednom hlášení obecním rozhlasem. „Buď budeme pitnou vodou 

zalévat zahrady a napouštět a doplňovat bazény, nebo ji budeme mít na pití a pro svou potřebu na 

vaření, mytí, praní a splachování záchodů“. Záleží na každém z nás. 
 

         Pro názornost uvádím v tabulce, jaká je normovaná spotřeba pitné vody na 1 obyvatele. 
 

ČINNOST
PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA VODY NA OSOBU 

v litrech

Splachováná WC 25

Osobní hygiena, koupel, sprcha 40

Praní prádla a úklid 16

Příprava jídla a mytí nádobí 9

Mytí rukou 6

Zalévání 5

Pití 2

Ostatní 4

CELKEM 107  
 

Průměrné denní spotřeby pitné vody v Praze na jednu osobu a činnost jsou následující: 
 

ZDROJ : https://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/ 
 

         Nedovedu si představit situaci, kdy bychom neměli vybudovaný vodojem o objemu 30 m ³ 

a  měli jen tlakovou nádrž o objemu 4 m ³, v níž bylo pouze 2 m ³ vody. Takový stav tu byl ještě v roce 

2012. Zastupitelstvo, v němž jsem byl také, bylo tehdy postaveno před nelehký úkol a nemalé výdaje. 

Dnes jsem rád, že takovýto vodojem máme. 

         Také před současným zastupitelstvem je nelehké a závažné rozhodnutí, jak to bude s pitnou 

vodou v Morašicích do budoucna. Jistě si toto řešení také vyžádá nemalé investice. 
 

Podepsán Emil VEIS 
 

https://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/


 

PŘÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Studna, která nám dodává vodu                            Studna, která může čerpat jen sporadicky 

Stav ukazatelů výšky zapínací a vypínací hladiny vody v jednotlivých studnách. 

ROK SPOTŘEBA VODY m3 ROK SPOTŘEBA VODY m3

1995 75 2007 4009

1996 155 2008 3530

1997 1202 2009 3436

1998 985 2010 4343

1999 1699 2011 4949

2000 2664 2012 6978

2001 2781 2013 6090

2002 3239 2014 6025

2003 4023 2015 6948

2004 4442 2016 6731

2005 3450 2017 6590

2006 2857 2018 8319

95 520CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY OD ROKU 1995


