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Jsme zde
Dlouhá by byla ňada všech sešitri časopisu \nEI' které

od doby jeho založení vyšly. Kdybychom byli opojeni
statistikou a názorn;fmi srovnáními, mohli bychom his.
torii časopisu vyjadŤovat v metrech a v kilogramech
(všech vftisk )' v počtu článkri či v počtu autorri či
jejich váze (pochopitelně odborné).

Není to jen nedostatek obraznosti, kter p sobí' že
ničím naznačen1fm neargumuntujeme. Je to i pocit' že
kdybychom to udělali' naznačovali bychom, že něco
končí, že děláme inventuru a závěreěné resumé, že pros.
tě už jdeme od toho.

A to právě není pravda. Pokračqieme ve své práci, ve
sqfch cílech, ambicích i poslání. Prostě: Jsme zde.
očekávríme, že mritně jiná foma našeho prisobení bude
spíše prospěšná.

Vfzkumn stav vodohospodáŤskf TGM je stále stŤe.
diskem a nejÝětším pracovištěm qfzkumu ve všech
oblastech, které se tfkají vody, jejího wžiti a ochrany
i ochrany proti ní. Vfznamně se chceme zab.j,vat
i oblastmi, které by do jisté míry bylo možno nazvat
z hlediska dosavadního zaměŤení okrajov mi' ale
s vodou jer|noznačně souvisejí' jako jsou voda v krajině,
ohrožování vody z pozristatkri minulfch činností, vliv
odpadti a nak|ádání s nimi na vody a vribec environrnen.
tální souvislosti vody' ale také ekonomické' právní
a or}anizační souvislosti až po ričelovou edukaci.
PŤitom i tento dosti ďouhf vfčet je zároveů pouze letmf
a zaměŤenÍ jen na hlavní prvky.

O všech našich poznatcích z uveďen;fch oblastí, ale
pochopitelně i ze základ'.ích a tradiěních sfér naší čin.
nosti, chceme v nov;fch \ITEI informovat. A nejen to:

Chceme podněcovat diskusi a v;fměny názorťr, dát pro.
stor i jinym pohledrim a inforrmacím.

To vše by se mělo odehrávat fomou infomačně boha.
tfch sdělení, spíše kratších, i když ne vždy se to asi
podaŤí. Stejnou formu a obsah očekávárne od extenrích
pŤispěvatelri, které tímto k takové spolupráci (to je
k pokračování pŤed cbozi spolupráce) vyz;ivá'n e.

Nechceme konkurovat Vodnímu hospodáŤství (vlastně
teď našemu ,,domácímu..). Vzájemná těsná spolupráce
navíc umožní odstranit i ty zbytky dvoukolejností, které
se dosud ojediněle vyskytovďy.

Pochopitelně nechceme publikovat jen své vfsledky'
ale i názory, podněty, zkušenosti a pŤipomínky širšího
dosahu a obsahu (ve stručné a vfstižné formě). Hoďáme
tak promlouvat i k těm odběratelrim a čtenáŤ m
Vodního hospodáŤství, kteŤí \ITEI dosud nesledovali.

PŤedpokládáme také, že se v tomto periodiku budou
více vysk5rtovat oznámení z našeho Ťídícího orgánu, tj.
Ministerstva životního prostŤedí, a z jinfch jím Ťízen ch
organizací.

Sami jsme zvědavi, jak se náurr podaŤí všechna uvede.
ná, po qftce ušlechtilá pŤedsevzetí naplnit. v tomto
ohledu ale očekáváme, že nás budete kontrolovat
a poďe potŤeby i usměrůovat.

Proto končíme v;fzvou: PŤistup, laskaqf (ďe i nároěn;f
a kritickf) čtenáŤi' otevŤi 

.VTEI, 
čti a trvale sleduj' jak

nám to jde. Budeš.li cítit jakékoli nutkání, vyměř roli
čtenáŤe za roli autora či pŤispěvatele a napiš.

Těšíme se.
Ing. Václav Vučka, CSc.

ňeditel vt.Iv TGM

GEoDETlcKÉ pooKLADY
PRo vYHoDNocENí PoVoDNĚ
V čERVENC! 1997
Václav KoláŤ

V rámci vládního usnesení č. 475 z 26. 1 1 . 1997 probíhal
v loriském roce rozsáhlf tjkol ,,Vyhodnocení povodĎové situace
v čeruenci 1gg7", kten! byl íízen MŽP ČR, koordinován ČHMÚ
a sestával z devíti dílčích tikolŮ. TÍi z nich byty Íešeny ve VÚV
TGM a jejich stručn popis je obsahem tohoto a následujících
dvou pÍíspěvkŮ.

Kromě meteoro|ogickyich daj patií mezi primární informace
o povodni vfškové kÓty h|adin za ku|minace, po|oha záp|avové
čáry v terénu a časovyÍ prŮběh povodĎové v|ny, Z nich |ze násled-
ně odvodit zák|adní hydro|ogické charakteristiky povodně, kten/mi
jsou zejména ku|minační pr toky, objemy zap|aveného prostoru
a h|oubky Vody. K těmto vfpočt m jsou však jiŽ nezbytné geome.
trické charakteristiky terénu, včetně koryta toku. Vfznam korekt.
ních inÍormací o povodni je značnf. Spo|u s daji o všech ostat.
ních známfch povodĎovfch v|nách pro danf profi| se nás|edně
využívají ke stanovení návrhou./ch ve|ičin. Návrhové ve|ičiny slouŽí
k určování odpovídajícího stupně povodĎové ochrany, jsou vyuŽí-
vány v zemním p|ánování a jsou nezbytné i pro ce|ou iadu da|-
Ších potieb, včetně piípravy preventivních protipovodĎou./ch opat-
Ěení. ProtoŽe povodně historického rozsahu ma1í zároveĎ rozhodu.
jícív|iv na velikost návrhovyich ve|ičin, vyŽadují i po stránce zamě-
Ěení a zachycení relevantních parametrti zce|a mimoiádnou pozor-
nost.

Jako jeden z dí|čích tikol projektu ,,Vyhodnocení povodĎové
situace v červenci 1997" byla zpracována i geodetická dokumen-
tace pro vyhodnocení povodně. Název tohoto dílčího tjko|u
,,Geodetická dokumentace pro vyhodnocení povodně a vytvoŤení
digitálního modelu Ííčního systému v postiženlch oblastech', vysti-
huje poměrně pŤesně piedmět iešení. Je však nezbytné dop|nit
rámcovou informaci tfkající se vo|by a ve|ikosti zpracovaného
Území a Íormy jednot|iu.ich u./stupŮ.

Ukaza|o se, Že v rámci piidě|enfch finaěních prostÍedkŮ nebude
moŽné práce rea|izovat v p|ném rozsahu. Řioici rada projektu
(ŘRP) muse|a h|edat kompromis mezi potŤebou zpracovat celé
postiŽené Území a omezenfmi finančními prostiedky. Rozhod-
nutím ŘRP by|o u|oŽeno zpracovat inÍormace zachycující povod-
Ďovou situaci v p|ném rozsahu pro povodí tokŮ Moravy, odry
i Labe a dále provést nové |etecké měŤické snímkování (LMs)
v mimovegetačním období naÚzemí dotčeném povodní- 684 km2
v povodí Moravy a 171 km2 v povodí odry; získané snímky vyuŽít
k vytvoiení ortofoto dokumentace v obou povodích a v povodí
Moravy na stejném Území vytvoÍit digitální mode| terénu.

Charakteristi ky datové zák|adny
Zdrojovou datovou zák|adnu iešeného t]ko|u tvoÍi|y nás|edující

skupiny dat:
- po|oha záp|avové čáry zakres|ená do map r znfch měiítek,
- body určující hranici záp|avy po|ohově i vfŠkově a zaměiené

klasickf mi geodetich./mi metodami,
- radarové scény z druŽice RADARSAT'
- |etecké fotogrammetrické snímky poÍízené za povodně,
- |etecké fotogrammetrické snímky po|ízené v mimovegetačním

období v květnu 1998.
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Z uvedenfch ÚdajŮ je ziejmé, Že jde o shromáŽdění neobyčejně
ve|kého objemu ve|mi r znorodfch dat. Jejich zdrojem by|a nejen
odborná pracoviště piís|ušnyich profesních institucí, a|e také místní
orgány státní správy a samosprávy a da|Ší subjekty. Tím byla
ov|ivněna i kva|ita a da|ší technické parametry zdrojovyÍch dat.
K u|oŽenídat by| vytvoÍen datov'| sklad, ve kterém jsou u|oŽena
tabu|ková i graÍická data ve formátech pŤímo pouŽite|nyÍch sottwa-
rov1imi nástroji v běŽném prostiedíG|S.

Tento jednotně organizovan1i datovf sk|ad má zák|adní
vy7znam. Tvoií informační zák|adnu všech da|ších ap|ikací. Jeho
praktické vyuŽití spočívá jiŽ v rámci tohoto projektu v poměrně
korektním stanovení hranice a p|och z července 1997 ve vybra-
n ch ob|astech, nezbytnyich pro hydro|ogické vyhodnocení povod.
Ďové situace. Da|Ší a nejvfznamnějŠívyuŽití se vŠak pŽedpok|ádá
v budoucnu, a to V širokém spektru ob|astí souvisejících s protipo-
vodĎovou ochranou.

Pro moŽnost velmi univerzá|ní manipu|ace s daty a odvozování
da|ších podk|ad by|a zvo|ena techno|ogie geografickyÍch infor.
mačních systémŮ (GlS). Práce by|y prováděny v sottwarovém pro-
stiedí f irmy INTERGRAPH. Digitá|ní mode| terénu je rea|izován
v prostiedí SiteWorks. Pro interpretaci a da|ší nezbytná prvotní
zpracování druŽicovlch scén by| pouŽit speciá|ní software, stejně
tak by|y specia|izovanfm programovfm vybavením pĚevedeny
nascanované |etecké snímky do rastrového formátu.

Techno|ogie GlS umoŽĎuje s u/hodou kombinovat tak r znoro-
dé podk|ady, jako jsou interpretace snímk zpracované metodami
dá|kového pr zkumu Země, mapová dí|a r znfch měiítek, obec.
něji hybridní vektorové a rastrové soubory, dvou. nebo tŤírozměro.
vé charakteristiky vytvoÍené na zák|adě digitá|ního mode|u re|iéfu
terénu (DMR)' zákresy záp|avové ěáry z r zn1ich zdrojťt, a|e i jed-
not|ivé body záplavové čáry získané pozemním měÍením, to vše
s odkazy na zdroj čijiné popisné daje o pťtvodu datou./ch objek-
t . PÍes všechny rn./hody, které tato technologie má a ke kten./m
patÍí piedevším univerzá|nost vyuŽitídatové zák|adny a nepieber-
ná šíÍe moŽností manipu|ace s daty pomocí iady v|astních nástro-
j , včetně ana|,!z nad datovou zák|adnou, je tieba upozornit na
jedno omezení. Tím je re|ativní náročnost na technické vybavení
ap|ikačních pracoviŠť a na zna|osti obs|u-
hy v použití piís|ušnfch GIS nástrojťt.

K zaj ištění záměru umoŽnit pozdějŠí
efektivní zpracování a ana|,!zu shromáŽ-
děnfch dat a provést některé ana|yzy
ještě v rámci projektu by|o nevyhnute|né
dop|nit do geografické datové zák|adny
(geodatabáze) některé chybějící podk|a-
dy. Š|o predevším o geodetické doměiení
terénu. Geodetické podk|ady by|y zajiště-
ny v rámci zhotovení digitá|ního mode|u
terénu (DMT)' kterf by| zpracován pro
vybrané seky tokťt v proměnné šíice
pokn/vající šíiku maximá|ního roz|ivu za
povodně. DMT by| vzh|edem ke krátkyim
termín m na dokončení projektu zpraco-
ván stereofotogrammetricky na podk|adě
|eteckyich měiickfch snímk ' V místech,
kde pro omezené finanční prostÍedky
neby|o moŽné zpracovat DMT v rámci dí|-
čího tjko|u, pĚestoŽe to by|o povaŽováno
za rjčelné, by|o provedeno kompromisně
a|espoĎ |etecké měiické snímkování
s piedpokladem, Že později, jiŽ mimo pro-
jekt, bude moŽné snímky vyhodnotit do
podoby DMT. Pro správce tok , a|e i pro
da|ší če|y, jsou pi itom |etecké snímky
poiízené v krátké době po povodni vyuŽi-
te|né samy o sobě. PĚestoŽe piíprava
a zpracování DMT jsou ve|mi nák|adné,
bez jeho zaíazení do geodatabáze není
moŽné p|nohodnotně vyuŽít všechna
ostatní shromáŽděná data a podk|ady'
Všechny LMS by|y zpracovány do podoby
ortofotosnímkťj, tj. pievedeny do podoby
shodné s mapovlm zobrazením.

Technické iešení archivace a distribuce
dat je jistě u/znamné, a|e na zák|adě zku-
šeností s datovou zák|adnou Hydroeko-
|ogického informačního systému Čn
(HE|S) je zÍejmé, Že pro potenciá|ní uŽi-
vate|e mají ještě větší u./znam administra.
t ivní a f inanční podmínky získání dat.

6 Z tohoto h|ediska je dnes geodetická
1 dokumentace vznik|á v projektu piiiazena

k datové základně HE|s ČR, kde jiŽ existujípravid|a distribuce dat.
obecně je HEIS ČR otevienf systém, určen! zejména pro infor-
mační zabezpečení potieb státní správy a regioná|ní samosprávy
v ob|asti Životního prostÍedí.

Aplikace
Cí|em dí|čího tiko|u by|o shromáždit a pÍevést do konzistentní

podoby geodetické podk|ady poÍízené během povodně a bezpro-
stŤedně po ní (letecké a sate|itnísnímky, zákresy záp|avon.ich ěar
pro rŮzné časové horizonty, individuá|ní zaměiení maximá|ní ku|.
minace atp.); zpracovat maximá|ní záp|avovou čáru z dostupnfch
podk|adŮ ve formě vektorové vrstvy G|S, zpracovat tabe|ární pie.
h|ed p|ochy roz|ivťr; poŤídit LMS v mimovegetačním období po
povodni pro vybrané seky tokŮ a zpracovat DMT vybraného
Území; provést některé ana|,!zy dat nad DMT (vybrané pÍíčné pro.
Íi|y rlzemí s určením h|oubek za povodně, tabe|ární piehled obje-
mu roz|ivŮ v jednot|iv1ich secích Ťeky Moravy a Bečvy a kategori-
zace záp|avového Území Íeky Moravy a Bečvy pod|e h|oubky
zátopy). Zmíněné u1istupy dí|čího tiko|u nemohou b1it pok|ádány za
p|né vyuŽitígeodatabáze po|ízené v rámci prací na dí|čím ko|u.

Její potenciá|ní vyuŽitíje mnohem širší, neŽ umoŽni| omezen,! roz.
sah a časovf rámec dí|čího tiko|u. Geodatabáze umoŽĎuje piipra-
vovat, po dop|nění DMT pro da|ší seky tokťt, podk|ady pro simu-
|ačnívyipočty ŠíŤenípovodĎové v|ny, ve spojení s návrhou./mi ve|i-
činami piipravovat podk|ady pro zemní p|ánování a v nepos|ední
iadě umoŽliuje i vyšetÍování činku variantních strukturá|ních
i nestrukturá|ních opatŤení k posouzení stupně povodĎové ochrany
Území,

Práce provedené v rámci dí|čího tjko|u |ze rozdě|it do tií skupin.
První skupinou by|o shromáŽdění, digita|izace a určité ana|ytické
vyhodnocení podklad , a|espoĎ s částečnou geodetickou informa-
cí, dokumentujících povodĎovou situaci v červenci 1997 ' Záměrem
by|o po|ohově vyhodnotit maximá|ní záp|avovou čáru a časovyi
pr běh záp|av, By|y vyuŽity zákresy |inie záp|avy z map měŤítek
1 : 5 000 aŽ 1 : 25 000, scény z druŽice Radarsat, archivní |etecké
měÍické snímky (LMs)' k|asická geodetická měÍení i záznamy
odborn ch pracovišť a regioná|ních orgánŮ. Čáru maximá|ní

Tabulka 1. Rozsah a procento zap|avené p|ochy pod|e okres (setŤíděno pod|e ve|ikosti
zap|avené p|ochy)

Okres Plocha
Ikm2]

Zaplavená plocha
lkm2l

Zaplavená plocha
Í7"1

Olomouc 1 450.960 173,089 1 1 , 9 3
Prerov 883,862 170.032 19,24

KroměiíŽ 797.950 107.838 13 ,51

Hodonín 1 086,460 106,346 9,79

Uherské HradiŠtě 989.456 92,288 9,33
BŤecIav 1 172.600 91,967 7,84

Šumperk 1 316,080 91  , 813 6,98
Novf Jičín 918.585 62,888 6,85

Opava 1 146,920 57,780 5,04
ostrava-město 214,957 57,566 26,78

Karviná 350,211 46,117 13,17

Pardubice 890.866 39.062 4,38

Z|ín 1 032.1 10 33,127 3,21
Blansko 941,390 3 1 , 1 2 8 3,31
Bruntá| 1 662,300 21,328 1 , 2 8

FnÍdek-Místek 1273.970 21,035 1 ,65
Vsetín 1 140.960 18.620 1 ,63

Brno.město 230.247 5,922 2,57
Náchod 854,789 4,837 0,57
Brno-venkov 1 109,990 4,352 0,39
Ústínad or|icí 1 266,890 3,067 0,24

Liberec 927,519 2,626 0,28
Jeseník 721.938 2,427 0,34
Žďár nad Sázavou 1671,730 1,325 0,08
Chrudim 1 030,090 0,307 0,03
Ko|ín 838,883 0,082 0,01
Hradec Krá|ové 876,100 0,018 0,002

Celkem 26797,813 1 246,986 4,65
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záp|avy by by|o če|né ještě verifikovat porovnáním s ostatními
vytvoÍenfmi podk|ady. To však pro nutnost para|elního zpracování
všech vfstupŮ dí|čího tikolu neby|o v časovém rámci ko|u jiŽ
moŽné.

Rozdíln! charakter jednotliv1ich podk|ad mě| pÍím! v|iv na
piesnost a věrohodnost stanovení l inie roz|ivu. Piesnost | inie
vyhodnocené z LMS je do 20 m. Pravděpodobnost, že by|a vyhod.
nocena skutečně |inie záp|avy, je vysoká, protoŽe snímky s neurči-
te|nou |inií záp|avy neby|y do zpracování zahrnuty. Pro kaŽdy
záběr je znám pŤesnf okamŽik snímkování. U pouŽit'./ch druŽico.
vt/ch radarou/ch snímk by|a po|ohová piesnost určení linií ko|em
30 m, prob|ém však mnohdy zptisobuje identifikace (k|asifikace)
p|och, ov|ivĎující piesné určení hranice záp|av' VyuŽití radarou/ch
snímkŮ k dokumentování záp|av by|o v ČR ap|ikováno vrlbec popr.
vé a vykáza|o značnou míru vyuŽite|nosti. VyŽaduje však značně
náročné profesioná|ní zpracování, pro které je nutné mít k dispozi.
ci co nejpiesnější mode| terénu. Tato skutečnost sníži|a věrohod.
nost stanovení záp|avové ěáry z tohoto zdroje. U sate|itních scén
je znám piesnf okamŽik snímkování. Linie záp|av, vznik|é digitali-
zací mapovfch podk|ad zejména od okresních iad a a. s.
Povodí, majícharakter souhrnnyich informací. Ze zpÚsobu zákresu
a techno|ogie zpracování lze odvodit moŽnou chybu t{s|edné linie
do 50 m. Jde o čáru maximá|ního roz|ivu. U tohoto zdroje dat není
znám čas kulminace.

Druhou skupinu prací reprezentují ortofotosnímky zpracované
pro vybraná zemí v povodí Moravy a odry a digitá|ní mode| re|ié.
fu terénu pro vybrané Území v povodí Moravy. Letecké snímkování
by|o provedeno v mimovegetačním období v době od po|oviny
dubna do po|oviny května 1998. StereoÍotogrammetrickfm zpra.
cováním |eteckyich snímk by| vytvoien digitá|ní mode| terénu pro
vybraná Území v povodí Moravy. Snímky poiízené v povodí odry
umoŽĎují dodatečné zhotovení digitá|ního mode|u terénu v závis-
|osti na dostupn1ich finančních prostiedcích.

TÍetí skupinou prací by|o vytvoiení geograficky orientované
datové zák|adny, pĚíprava techno|ogie piístupu k datŮm a vytvoĚe.
ní určit'./ch uživate|sh./ch ap|ikacív prostiedí G|S (stanovení p|ochy
záp|avy, odvození pŤíčnfch profi|ti a určení h|oubek a objemu
záp|av).

Pozemnígeodetické podk|ady a data získaná distančními meto-
dami v digitá|ní podobě je moŽné povaŽovat za vychozí datovou
zák|adnu pro korektní vyhodnocení povodĎové situace. V ideá|ním
pŤípadě by mě|a b t k dispozici již v pr běhu povodně a bezpro-
stÍedně po ní, aby moh|a b1it vyuŽita k operativnímu rozhodování
za povodně, k orientaci o zasaŽeném zemí a k da|ším závěr m,
které je nutno provést pÍi nebo bezirostiedně po povodni. V de|.
ším časovém horizontu jsou tato data vyuŽite|ná pro stanovení
hydro|ogickfch charakteristik povodĎové v|ny, zemní p|ánování,
návrh technicklch prostiedkŮ protipovodĎové ochrany aj.
Vfznamnfm u/s|edkem tohoto dí|čího tiko|u je ověienípotiebnfch
parametr a techno|ogií poiízení dat' jejich zpracování a interpre-
tační možnosti. Práce provedené v rámci projektu piedstavují
vŮbec první takto rozsáh|é zpracování geodetickfch dat toku
a jeho oko|í, které vytisti|y Ve zpracování DMT a geograficky orien-
tovanou databázi v G|S. Vyisledky Ťešení by|y ov|ivněny iadou fak-
tor , které provází samotn}i proces poÍizování snímkŮ (počasí,
vidite|nost) a ostatních re|evantních záznam (obrovské objemy
r znorodfch da0.

Tabulka Í ukazuje jeden z vfstupti, vytvoÍenf ana|yticky nad
zdrojovt1imi daty - rozsah zap|avené plochy jednot|iu./ch okres .

Návrhy na doporuěení
- V oblastech potenciá|ně ohroŽenfch povodněmi, resp. v ob|as.

tech vyŽadujících zulšenou míru povodĎové ochrany, zhotovit

geodetickou dokumentaci s parametry, které budou umoŽĎovat
operativní vyuŽití a nás|edné vyhodnocení dat získanfch
distančními metodami a piípadnou simu|aci šíÍení povodĎové
v|ny. Jde zejména o mode| terénu a po|ohopisná data vfznam-
nfch objektŮ' Pi|otním iešením mŮŽe b t vt/stup tohoto dí|čího
t]ko|u v ob|astitoku Moravy a Bečvy.

- VytvoÍit piedpok|ady pro operativní poÍízení a vyhodnocení dru-
Žicovt./ch a |eteckfch radarou./ch snímk pÍivtfznamnfch povod-
Ďoufch situacích. operativní poÍízení radarovfch druŽicovt/ch
snímk v konkrétním čase je moŽné zajistit napÍ. v rámci kanad-
ské s|užby Radarsat lnternational, Emergency Response
Subscription Service. D |eŽité je však rych|é nás|edné vyhod-
nocení, pro které je nezbytné profesioná|ní pracoviště disponují-
cí zna|ostítechno|ogie a potiebnfm technich1im vybavením

- Vytvoiit piedpok|ady pro aktua|izaci státního mapového dí|a
stŤedních měŤítek v oblastech, kde by|o provedeno nové |etecké
snímkování. Jde zejména o pievzetí novfch stabi|izovanfch
geodetickfch bodťt, aktua|izovanf vfškopis a geometrii koryt
tokŮ.

- Zabezpečit aktua|izaci Zák|adní vodohospodáÍské mapy
1 : 50 000 na zák|adě u/s|edkťt tohoto dí|čího tiko|u - aktua|iza-
ce geometrie tokt]t i ostatních vodních p|och a zákres verifikova-
né maximální záp|avové čáry.

_ Zabezpečit systémové zač|enění v'./s|edku prací dí|čího tlko|u do
systému HEls ČR. Dop|nit |ogickf datovyi mode| HEts ČR
o nově vznik|é typy geografickfch dat. Vytvoiit konceptuá|ní
datovt./ mode| popisu|ící vektorová i rastrová data, nezávis|f na
pracovním prostredí.

- Dop|nit organizační rád HEls o ustanovení Íešící otázky správy
geografické datové zákJadny zpracované v rámci projektu, včet.
ně dop|Ďování a poskytování dajÚ z této datové zák|adny.

- U potenciá|ních uŽivate| z okruhu subjektťt státní správy
a pÍímo Ťízenfch organizací vytvoiit technické a personá|ní
pÍedpok|ady umoŽĎující eÍektivní vyuŽití dat shromáŽděnfch
v rámci prací na projektu a správu vznik|é databáze.

- |niciovat navazující projekty umoŽĎující p|nohodnotné vyuŽití
shromáŽděnfch geodetickfch dat v širokém spektru oblastí
souvisejících s protipovodĎovou ochranou.

lng.. Václav KoláŤ
VUV TGM Praha

tel.: O2l2O 197 345

Geodesic Groundwork for Ássesslng the Floods in July
1997 (KoláÍ, V.)

The article is a concise summarizing commentary on a par-
tial task which is being solved within the proiect
,,Assessment oÍ the Flood Sltuation in July í997... ln particu-
lar' it is aimed at explicating the necessity oÍ a correct geode.
sic groundwork to determine the hydrological characteristics
oÍ a Ílood and to rationalize f|ood protection. Source data are
described here in a comprehensive manner, as wel! as the
creation oÍ a data store, the techno|ogy oÍ primary data pro.
cessing and outputs oÍ users' applicatlons which cou|d be
implemented within the given time horizon. on the basis oÍ
experience acquired in the course oÍ thls work, proposals are
Íormulated in conclusion oÍ measures leading to a rational
use oÍ relevant geodesic inÍormation during the Ílood and'
subsequently' Íor the optimization oÍ site p|anning, protection
of landscape against Íloods, complex |ayouts oÍ land, etc.
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HYDRAU LlcKÉ vvnoDNoceruí
DYNAMIKY oDTorŮ n nozuvŮ
AIeš Havlft, Petr JlÍinec

Jak ukáza| pr běh povodtiové sítuace v červenci 1997, proudě-
níza těchto extrémních situacímá zce|a od|išnf charakter V porov-
nání s běŽnyimi stavy, a to jak ve v|astním korytě, tak i v celyich
záp|av ov,! ch zem ích. Tom u také odpovída|y extrém n í mo ďo|og ic-
ké změny, které se na korytech vodních tok a záp|avovych zemí
staly.

obecně se v českfch podmínkách |iší hydro|ogick reŽim
v závislosti na ve|ikosti povodí. Črm ie povodímenŠí, tím jsou větší
extrémy mezi maximálními a st iedními pr toky a dé|ka trvání
maximá|ních prťrtokŮ je kratší. Extrémní povodĎová situace, která
se vyskytla v pr běhu července 1997, by|a mimoŤádná kromě jiné-
ho dé|kou trvání. Piedevším v horskfch ob|astech, kde jsou dí|čí
povodí ještě ma|á, trva|y extrémní povod ové stavy netypicky
někol ik dní.

Vzh|edem k ve|mi vysokyim sráŽkám se vyskyt|y mimoiádné
prritoky v desítkách kubík i na ve|mi ma|fch povodích. V secích
tokŮ, kde sk|ony dna dosahujíhodnot něko|ika % a často došlo ke
zničení stabi|izace podé|ného sklonu dna stupni a piehráŽkami,
pievyšova|y běŽně prťriezové rych|osti v korytech hodnoty 3 m.s.l,
v některyich pŤípadech dosahova|y aŽ vysokfch hodnot 5 m.s.l
(naměieno pracovníky ČHvtu ostrava).

Vzh|edem k ve|k1im rych|ostem proudění nejen v korytě, a|e
i široké inundaci, neodo|a| koienov! systém strom . Toto sp|áví
by|o unášeno vodním proudem do níŽe |eŽících sekŮ. V profi|ech,
kde unáŠecí schopnost toku by|a jiŽ niŽší neŽ odpory vznik|é tŤe.
ním, kten.im pťtsobi|o koryto protitomuto pohybu, nebo se vyskyt|a
nějaká piekáŽka na toku, doŠ|o k vytvoiení zácpy tvoiené nejen
sp|ávím, ale i ve|kyim mnoŽstvím sp|avenin. Tyto bariéry dosaho.
va|y často Wšky i něko|ika metrťr. V okamŽiku, kdy statické i dyna.
mické síly p sobící na bariéru pĚesáh|y soudrŽné síly uynitŤ barié-
ry, doŠ|o k jejich protrŽení. Nás|edkem tohoto jevu by|y ve|ké prŮ-
tokové v|ny v níŽe |eŽících secích. Tyto jevy neby|y charakteristic-
ké pouze pro horní části povodí, a|e vyskytovaly se rovněŽ ve
stiedních částech povodí'

Pro stiedníčásti povodí by|y charakteristické rych|osti proudění
v korytě běŽně větŠíneŽ 2 m.s-1. Šrrxy záp|avovych rjzemí se zde
pohybova|y Íádově jiŽ v několika stovkách metrť/. RovněŽ v těchto
secích by|o prouděníve|mi dynamické' Na h|adině se objevova|y

nestabi|ní v|ny vysoké i více metr .
Piedevším pro dolní sek ieky Moravy a odry jsou charakteris.

tické ve|mi malé sk|ony (lzemí v oko|í vodních tokrj, včetně podé|-
ného sklonu dna v|astního koryta a velmi Široké inundačníprosto-
ry' Širra záp|avovych rjzemí zde dosahuje i něko|ika ki|ometrŮ.
Z dtjvodu zajištění protipovodĎové ochrany by|o v minulosti na
d|ouhfch secích koryto obou toktj upraveno, zvo|ená kapacita
koryta byla zajiŠtěna kromě jiného podé|n1im ohrázováním.

ProtoŽe prŮběh povodně z července 1997 mě| ve|mi ufjimečnyÍ
charakter, nestačily provedené pravy zabránit u/raznému vybŤe-
Ženívody, a to pro nedostatečnou rove těchto hrází nebo jejich
protrŽení, coŽ by| ve|mi častyi jev. Díky tomu docháze|o k zap|avo-
vání rozsáh|yÍch inundačních prostor.

odhady kulminačních pr tokti pomocí
matematick'fch modelú
Zpracovatel: lng' Aleš Havlík, CSc' _ VUV TGM

V pr běhu povodĎovyich situací se často vyskytují situace, kdy
se|Žou standardní postupy ČnruÚ na vyhodnoceníjejich prťrběhu
nebo nejsou jejich vfs|edky plně d věryhodné, a to piedevším
v době jejich ku|minace' Za extrémních povodním Že v|ivem mor.
fo|ogickfch změn dojít ke zničeníprofi|u |imnigraÍické stanice nebo
v |epším piípadě k pŤerušení piedávání a archivace měienyich dat
o pr běhu vodních stavŮ. Da|ším d vodem m Že byit napiík|ad
změna piíčného profi|u |imnigrafické stanice ucpáním mostního
profiIu sp|ávím ěi sp|aveninami.

V takou/ch piípadech musí biit h|edány jiné pŤístupy, které nám
umoŽní prŮběh povodĎové situace vyhodnotit. Jedním z piístupŮ,
kten./ je moŽné v dané situaci pouŽít, je simu|ace prouděníve zvo-
|en1ich secích pomocí hydrau|ickfch matematickyich mode| .
UŽitím mode|Ů neustáleného proudění (ať j iŽ 1-D nebo 2-D) se
m Žeme pokusit zrekonstruovat časovyi pr běh povodĎové v|ny
ve vybranfch iíčních secích; k vyhodnocení pouze ku|minačního
prťrtoku v potŤebnfch profi|ech iíčních tratí postačují mode|y ustá-
|eného nerovnoměrného proudění.

Pomocí matematick1ich mode|Ů by|y vypočteny pravděpodobné
hodnoty ku|minačních prŮtokťt ce|kem ve 27 vybran1ich Úsecích
tokr3 povodí Labe, Moravy a odry. Typickf zpŮsob zpracování
(v1ipočet nerovnoměrného proudění v něko|ika profi|ech vybrané-
ho riseku) dokumentují obr. 1 a 2 _ zpracování profi|u Tep|ice na
Bečvě užitím mode|u HEc-RAs (vyvinut US Army Corps oÍ
Engineers). Vyis|edky u./počtŮ jsou shrnuty v tab. 1 aŽ 3,

VfŠkové kÓty (m)
Teplice. Bečva
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obr. 1. Úootní profil na Bečvě v Tep|icích 2O0 m nad |ávkou

Vy7Škové kÓty (m)
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obr. 2. PĚíčnf profi| |ávkou pŤes Bečvu v Tep|icích

Tabu|ka 1. Vfs|edky vyipočtťt ku|minačních pr tokŮ v pr běhu
povodĎové situace v červenci 1997 pomocí matematick1ich mode-
I na vybranfch secích tokŮ povodí Labe

Tabulka 2. Vfs|edky vfpočtti ku|minačních pr tokťt v pr běhu
povodĎové situace v červenci 1997 pomocí matematickfch mode-
|rlt na vybranyich secích tokŮ povodíMoravy

Poznámka: PrŮtok v Šumperku by| stanoven pouze pro |evou
proudnici (pravá proudnice protékala pÍímo městem).
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Tok ProÍil Q."t

[m3.s-l]

Odhad
chyby
Im3.s'1]

Labe Nad nádrŽí Labská 145 t 1 5
Labe Pod nádrŽí Labská 180 r 1 5
Labe Němčice 540 * .75
Divoká orlice Kostelec 180 r 3 0
Tichá or|ice Ma|á Cermná 255 x .25
Orlice TtÍniŠtě 500 x .75
Stěnava Otovice 105 x .20
Novohradka Uhietice 55 t 1 0
Trebovka Hvězda 57 t 1 0
Trebovka HyIváty 65 r 5
Loučná Litomyš| 60 t 1 0
Loučná Cerekvice 72 t 1 5

Tok ProÍiI Q."t

Ims.5-t1

Odhad
chyby
[ms.5't1

Hučivá Desná KouW nad Desnou 75 t 1 5
Desná Koutv nad Desnou 135 r 2 5
Desná Sumperk 180 r 3 0
Bečva Teolice 950 *  1 5 0
Morava RaŠkov 300 r 5 0
Morava Moravičanv pod TĚeb vkou 750 t  100
Morava Olomouc 850 x.120
Morava Naoaiedla 1 000 r  150
Morava Hodonín 900 r  100
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Tabulka 3. VÝs|edky vfpočtŮ ku|minačních pr tokťt v pr běhu
povodĎové situace v červenci 1997 pomocí matematickfch mode-
|Ů na vybranyich secích tokŮ povodí Moravy

Tok ProÍil Q.", odhad
chYbY

[m3.s{] [m3.s{]

Opava Pod Vrbnem 320 t 50
Opava Zátor 380 x.75
Opava Brantice 375 t 50
Opava Opava 690 x.75
Opava Holasovice 650 x.75
Opava Děhv|ov 750 x.75
Ooavice Albrechtice 135 *,25
olŠe Darkov 450 t 60

Poznámka: Uváděné vyis|edky simu|ací pr tokŮ nelze chápat jako
hodnoty ku|minačních prŮtokťt v danfch |oka|itách. Všechny vf-
počty s|ouži|y jako podk|ad DU 3 ce|ého projektu, ve kterém by|y
hodnoty ku|minačních pr tokťt stanoveny na zák|adě porovnání
více metod a postup .

Dokumentační studie
povodřové situace v červenci 1997
v povodí Tiché a Divoké orlice
Zpracovatel: lng. Václav Eliáš, CSc., a kol. _ UH AV ČR

od 15' 7. 1997 poiizova|a skupina pracovníkrl Ústavu pro hy-
drodynamiku AV ČR značky maximá|ního zatopení a jejich fotodo-
kumentaci v povodí Tiché a Divoké or|ice v obcích: Nekoi,
Líšnice, Žamberk, He|víkovice, M|adkov, Těchonín, Sobkovice,
Jab|onné n. o., VerměŽovice, Letohrad a Do|ní Libchavy. Na
zák|adě sebraného materiá|u, záznamŮ stanice NoEL-2000 pro-
vozované Ún nv Čn v rtáŠterci n. o. (která by|a činná po ce|ou
dobu povodně) a dalších podk|adŮ poskytnuh./ch pobočkou ČnruÚ
v Hradci Krá|ové by| proveden odhad ku|minačních prŮtokŮ
v nás|edujících vybranfch proÍi|ech:
Tichá or|ice |imnigraf Sobkovice Q."* = 105 m3.s-1

vodočet Do|ní Libchavy o'"' = 183 m3.s.1
Divoká or|ice |imnigraf K|ášterec n. o. o;; = 115 m3.s.1

; limnigraf Nekoi Q.", = 123 m3.s-1
V místech, kde nebyl pouŽite|nyi hydrografick,! záznam a piís|uš-

ná měrná kiivka, by| proveden odhad prŮtokti pod|e doporučení
normy ČsN tso 1070 Měiení prťrtoku kapa|in v otevÍen1ich kory-

tech' Pro posouzení doby opakování (ěáry n-|ett./ch povodní) by|y
vyuŽity záznamy historicklch povodní uvedené v Dí|čím sVP || -
Orlice, Praha 1955.

Studie dvourozměrného proudění
v oko|í limnigraÍické stanice Tfniště
Zpracovatelé: lng. Petr Valenta, CSc., lng' Jana Valentová, CSc.
- Hydroexpeft, spol. s r. o.

|nundační Území v oko|í |imnigrafické stanice Tfniště nad or|icí
má ve|mi s|oŽitou topo|ogii. Zhruba v Ě. km 30,8 je piíčně piehra-
zeno násypem komunikace. Koryto or|ice piekonává tato komuni-
kace pomocí si|ničního mostu, v inundačním zemí je pr chod
povodĎov1ich prŮtokŮ umoŽněn pomocí ce|kem pěti inundačních
mostkŮ. V|astní koryto or|ice mění v inundačním Území něko|ikrát
směr a vede v určitém seku dokonce ko|mo na podé|nou osu
inundace. Cí|em u/počtŮ provedenfch v rámci této studie bylo ori.
entačně vyšetÍit pomocí dvourozměrného matematického mode|u
s|oŽit! charakter prouděnívody v dané ob|asti a poskytnout v re|a-
t ivně ve|mi krátké době objednate|i podk|ady pro rozhodování
o tom, zda a jakfm zpťtsobem |ze pro da|Ší práce pouŽít jednodu-
chyi či větevnf jednorozměrn1i mode|.

Pro numerické mode|ování by| pouŽit mode| FAST 2D, kten.i
umoŽĎuje iešit ustálené i neustá|ené dvourozměrné proudění
vody s vo|nou hladinou. Mode| pouŽívá metodu konečnfch obje.
m , kerá tvoťí pŽechod mezi metodou sítí a metodou konečnfch
prvkťt.

PÍi praktické ap|ikaci mode|u je iešená oblast nejprve pokryta
kĚivočarou u/početní sítí; v da|ší fázi se dop|Ďují souiadnice koneč.
nfch objem a informace o nadmoÍské vfŠce terénu ve všech
bodech v1ipoěetní sítě, vytváií se tak digitá|ní mode| terénu'
Souěástí fuorby mode|u terénu je zoh|edněnízástavby, event. da|-
ších prvkŮ, které piedstavují tlp|né, nebo částečné piekážky prou-
dění (obr.3).

Vfs|edky simu|ací matematickyim mode|em zahrnují:
a) proudové po|e s p dorysnyim pr během proudnic,
b) detai| rych|ostního po|e v b|ízkosti si|ničního mostu v TfniŠti

nad or|icí,
c) rozdělení modelované ob|asti pod|e rych|ostí proudění,
d) p dorysné zobrazeníprostorového pr běhu h|adiny,
e) h|oubky vody v mode|ované oblasti.
Vfsledky ukazují, Že i pii ve|kfch povodních se větŠíčást pr to-

ku soustÍeďuje v korytě ieky. Značná část proudu se ovŠem roz|é-
vá do inundačního Území, na dvou místech piitom dochází ke kÍí-
Žení h|avních směr prouděnív korytě a v inundačním zemí.

obÍ. 3. DvouÍozměmÝ mode| povodně na or|ici; tiírozmérné zobrazgní mode|u teránu - doiai| dolníčásti mode|u ízpracoval HYDFloEx- E
PERT,s-r.o-) C
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Extrapolace měrnfch kŤivek
Cí|em této části tlko|u by|a extrapo|ace měrnlch kiivek profi|ťt

ČH|vtÚ s vyuŽitím dat a zaznamenanfch ridaj z povodně v čer-
venci 1997. Vypočtené extrapolované ki ivky by|y porovnány
s dosavadními; tato porovnáníjsou často obtíŽná, neboť v někte-
n./ch profi|ech doš|o k morfo|ogickyim či jinfm geometricklm změ.
nám pr točného pr Ťezu.

V rámci ko|u by|y provedeny extrapolace měrnfch kÍivek
v nás|edujících profi|ech:

Labe-Němčice, or|ice-TfniŠtě nad orlicí, Divoká orlice-Kostelec
nad or|icí, Stěnava.otovice
Zpracovatel: doc. lng. KarelMareš, CSc', a kot. _ Fsv ČVUT
Morava-Raškov
Zpracovatel: tng' Ateš Havlík, CSc. - V|JV TGM
Morava-Kro mě|íŽ, Moštěn ka- Prusy, o|še-VěiĎovice
Zpracovatel: doc. lng' Jaromír ŘÍha, Csc., a kot' - FA9T VUT
Brno
Morava-StráŽnice
Zpracovatet: tng. Váctav Eliáš, CSc., a kot. _ Úu nv Čn

Studie extrémních morÍologichfch změn vodních
tokú
Zpracovatelé: tng, Aleš Havlík, CSc. - VÚV TGM,
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., a kol. - PfF UK,
tng. Petr SktenáÍ - Fsv ČVUT

Tato část práce má metodick1i charakter a jsou v ní téŽ uvedeny
typické pŽík|ady z povodněmi postiŽenfch povodí. Jejím cí|em bylo
vysvět| it z geomo rfo|ogickyich h |edisek p rob|emati ku povodĎou/ch
situací na Moravě V roce 1997 a navrhnout priority, kten./mi by se
mě| zabfvat vfzkum re|iéfu v povodích postiŽenfch povodněmi.

PĚi posuzování geomorfo|ogickfch proces a jev , které nás|e-
dova|y po extrémních sráŽkách v červenci 1997, vycháze|i zpraco-
vatelé z obecnfch zákonitostí vfvoje re|iéfu a zárove uváŽi|i
vybrané piípady z Evropy a světa s podobnfmi k|imatomorfo|ogic.
kfmiznaky.

Geomorfo|ogické vfzkumy povodĎovyich situací na celé p|anetě
zce|a jasně dokazují, Že povodně je treba respektovat jako vše-
obecné a obvyk|é piírodní jevy, které jsou podstatnou součástí
d|ouhodobého vfvoje krajiny. Tento aspekt f|uviá|ních mode|ač.
ních proces m Že biit podstatn}i í pri vyčís|ování povodtiovfch
škod, neboť iada změn povrchou,ich tvar nemusí b1it do katego.
rie škod v bec zaíazována a ani technicky napravována.
Respektováním chodu pŤírodních proces a jev tak |ze dospět
k efektivní geoeko|ogické strategii nejen pii prevenci pÍírodních
ohroŽení a rizik, a|e zejména pži odstraĎování nás|edk náh|fch
nebo i katastrofickfch geodynamickyich udá|ostí.

tng. Aleš Havlík, CSc. (FSv Čvur)
lng. Petr JiÍlnec (VuV TGM), tel.: oazo 197 363

VLIV PovoDNĚ V ČERVENGI 1997
NA JAKosT PoVRcHoVÝcrt
A PoDzEMNícn VoD
Pave! Rosendorf

V rámci dí|ěího tjko|u ,,V|iv povodně na jakost povrchou/ch a pod-
zemních Vod,.si autorskyÍ ko|ektiv koordinovanyi z VÚV TGM sta.
novi| za cí| shromáŽdit dostupné daje o jakosti vod na Území
postiŽeném povodní a jednoduše a srozumite|ně je zpracovat
a vyhodnotit.

Znaěnym prob|émem, se kten.im se muse|i ŤeŠite|é potfkat, by|a
omezená dostupnost a četnost vyichozích měÍenyich daj . JiŽ
v počátku by|o ziejmé, Že parametry jakosti vody, na rozdí| od
někten/ch hydro|ogick ch charakteristik, ne|ze zpětně dopočítat
nebo rekonstruovat a pro získání co nejkomp|exnější dokumenta-
ce nezbyde jiné vfchodisko než shromáŽdit a vyuŽít daje, které
by|y získány běŽně prováděnfmi odběry jakosti vody v rámci r z-
nfch monitorovacích aktivit (zejména monitoring Státnísítě s|edo-
váníjakosti vody v tocích - ssSJVT - provozované ČHtvtÚ, ridaje
monitoringu Státní meIiorační správy, pií|eŽitostné odběry
Vfzkumného t]stavu vodohospodáiského v Praze, Brně
a ostravě, daje získávané v jednot|ivyich povodích akciovlmi
spo|ečnostmi Povodí Labe, Povodí Moravy a Povodí odry).
Neu/hodou takového zdroje dat by| již samotnf systém, jak1im je
běŽny monitoring za|oŽen a provozován. Monitoring s|edování
jakosti vod není a ani nemá bft uzptisoben pro monitorování
náh|yich udá|ostí a havárií, ale podchycuje vfvoj jakosti vody
v daném odběrovém profi|u nebo objektu pravide|n1imi odběry
v de|ším časovém interva|u' I proto se pro většinu odběrovfch
míst v povrchovyÍch a podzemních vodách podaŽi|o pro období
povodně získat pouze jeden daj a jen ve v1ijimečnfch piípadech
daj více.
Pro vyhodnocení p|avenin by|y pouŽity daje z denního s|edo-

vání ČHMÚ. Pro zpracování r4ivoje jakostních parametrťr v roz|i-
vech v povodíMoravy byl v posledním tyidnu července 1997 zahá-
jen speciá|ní monitoring na více neŽ dvaceti |okalitách za součin-
nosti pracovník VÚV TGM v Brně a Povodí Moravy, a. s., v Brně.
Pro zpracování a vyhodnocenízměn jakosti podzemních vod by|y
shromáŽděny daje z 15 jímacích uzemí, které poskytly bezp|atně
organizace provozujícína těchto jímacích zemích odběry vody.

Součástí tiko|u by|o také dokumentování a zhodnocení d s|ed-
kŮ havárií pr mys|ovyich zdrojŮ znečiŠtění a vyipadkťt čistíren
odpadních vod a jejich v|ivu na jakost vod. Podk|ady pro tuto část
získali iešite|é zve|ké části od České inspekce životního prostiedí.
Dop|Ďující daje by|y získány v|astním ŠetŤením a dotazováním
v jednot|ivfch postiŽenyich provozech. Prob|émové okruhy iešené
v rámci ko|u jsou stručně charakterizovány v da|ším textu.

Změny koncentrací a látkov'Ích odtokti
pro ukazatele jakosti vody v tocích

Ze získan,fch daj o vodách v tocích by|y pro vybranou Ťadu
ukazate| jakosti vody zpracovány série kartogram , které aktuá|.
ní koncentrace za povodně porovnáva|y s dlouhodoby7m standar.
dem koncentrací v uzávěrovyich profi|ech SSSJVT. obdobnfm
zptisobem by|y po pronásobení koncentracía pr měrnyich denních
pr tok vypočÍtány a Vyneseny hodnoty |átkovfch tokŮ. Ce|f sou.
bor kartogram je u|oŽen na CD-RoM, kde je navíc moŽno jedno-
duŠe da|ší kartogramy generovat.

Současně s tímto ce|op|ošnfm zpracováním by|y v jednot|iu./ch
h|avních povodích (Labe, Moravy a odry) provedeny detai|nější
studie. V povodí Labe by| zpracován vfvoj koncentrací v podé|.
ném proÍi|u Labe a Chrudimky, v povodíMoravy obdobně podé|ny7
profi| Moravy a v povodíodry by|a s|edována jakost vody v profi|u
odra.Bohumín denními odběry vzork (obr. 1)'

Hlavní poznatky pro vyivoj koncentrací a |átkovfch tokŮ za
povodně v červenci 1997 jsou nás|edující:

o V voj a ovlivnění koncentrací s|edovanyÍch parametrťr v tocích
|ze rozdě|it do tÍí skupin:

. Koncentrace V povodĚovém období vzrost|y ve srovnání se
standardním obdobím 1992-1996, popi. i pÍekroči|y maximál-
ně naměiené hodnoty. Tyiká se to zejména okruhu |átek, které
|ze označit jako nerozpuštěné nebo partiku|ované. Patií mezi
ně nerozpuštěné |átky (souborné stanovení), organické |átky
vyjádrené jako CHSK nebo BSK', iada kovŮ (napŤ. Že|ezo
nebo h|iník), a|e také vodivost.

Hydraulic Ássessment oÍ Runoff and overbank Flow
Dynamics (Havlk, A., Jiiinec, P.)

The article brings inÍormation on the results oÍ so|ving the
partial task No. 4 ..Hydraulic Assessment oÍ RunoÍÍ and
overbank Flow Dynamics.. which was part oÍ the project
"Assessment of the Flood Situation in July 1997", co-ordina-
ted by the Czech HydrometeoroIogica! lnstitute (čHMÚ). The
Project was being solved within the perlod November 1997 -
June 1998, comprising the Íollowing pursuits:
- Estimates of culmination flow.rates by means oÍ mathe-

matica! models in altogether 27 selected stretches of water
bodles in the catchment areas oÍ the Rivers Elbe, Morava
and Odra.

- A documentary study oÍ the July 1997 flood situation in the
catchment areas oÍ the Rivers Tichá orl ice and Divoká
Orlice.

- A study oÍ two-dimensiona! streaming in the vicinity of the
recording gauge station at Tfniště.

- Extrapotation oÍ attogether 9 curves oÍ the ČnmÚ mea.
suring proÍi!es.

. A study oÍ extreme morpho|ogica| changes oÍ water bodies.
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. Koncentrace V povodtiovém období pok|es|y, někdy až na Úro-
veĎ minimálních hodnot srovnávacích období. Do této skupiny
|ze počítat iadu |átek rozpuštěnfch, napi. ch|oridy, sírany,
dusičnany, vápník, amoniak a v někten/ch piípadech i fosfor.

. Koncentrace se vyvtje|y v závis|osti na určitém zdroji znečiŠtě-
ní bodového a méně často i p|oŠného charakteru. Pravide|ně
však docháze|o ke vzrr]stu koncentrací jak v povodĎovém
období, tak i po odeznění povodně. Do okruhu těchto |átek
patií zejména organické po|utanty PCB, PAU, NEL a mikro-
biá|ní znečištění uváděné napi' jako ko|iformní bakterie.

o Vyivoj |átkovfch tok jednoznačně dokumentuje masivní odnos
Íady |átek z povodí. Neju./razněji se vysoké |átkové odtoky pro-
jevily na parametrech, které i za povodně dosahova|y vysok1ich
koncentrací, tedy nerozpuštěné |átky, organickyi uh|ík, že|ezo
apod. V těchto pŤípadech byly odnosy běŽně vyŠší neŽ maxi-
má|ní hodnoty na|ézané ve srovnávacím období |et 1992-1996.
Ve|ké |átkové odtoky se však v,|razně poevi|y i v parametrech,
u kten/ch došlo během vysokfch prŮtokťt k pok|esu koncentrací.
Sem patií s v1ij imkou amoniaká|ního dusíku a ch|oridŮ iada
parametr označenfch v piedchozím č|enění jako rozpuštěné.
V iadě piípad doš|o k vyrovnání nebo piekročení maximá|ních
hodnot na|ézan ch Ve srovnávacím období 1992-1996.
obdobně vyznamn,! by| odnos specifickfch organickyich |átek
(PcB' PAU) a ko|iformních bakterií (nebo j inak stanoveného
mikrobiá|ního znečištění) v povodí Moravy a odry, kde doš|o
k váŽnějším nik m látek do recipientu a haváriím iady čistíren
odpadních vod.

Změny koncentrací a odtoku plavenin
Hodnocení v voje koncentrací a odtoku p|avenin by|o soustie.

děno pŤeváŽně do povodí Moravy (osm vodoměrn ch stanic)
a odry (šest stanic) a odběr vzorkťr probíhal v době prťrchodu
povodĎové v|ny na někten/ch stanicích v povodí Moravy aŽ
5-6krát za den. Koncentrace p|avenin dosahova|y mimo horní
toky pouze pr měrnyich hodnot vys$ftujících se pii zvfŠenlch prŮ-
tocích vody. Maxima koncentracíse shodně na všech moravskfch
profi|ech vyskyt|a v době rych|fch nástupŮ pruní povodĎové v|ny
(obr. 2)' Ku|minace pr tokŮ vody neby|y současně provázeny
maximy koncentrací p|avenin, protoŽe docháze|o k roz|iv m vody

mimo koryta Žek. odtoky p|avenin dosáh|y v dtjs|edku extrémních
pnitokri vody naopak velmi vysoh./ch hodnot. Udaje o odtoku pla-
venin informují o mohutném transportu nerozpuštěnlch látek
a umoŽni|y vyčís|it i sedimentaci těchto |átek v podé|ném profi|u
toktj. V Ťadě pŤípad piekroči|a suma odnosu p|avenin v červenci
1997 pr měrn1i roční odnos za období 1986-1995 (obr. 3).
Vyiznamné by|o usazování ve|kého mnoŽství p|avenin od
KroměiíŽe níŽe po toku Moravy a v povodí odry v ob|asti ostravy.

Vfvoi jakosti vody v rozlivech
Ve 29 zvo|enfch roz|ivech v povodí Moravy by|y v druhé pťt|i

července 1997 zahájeny pravide|né odběry vzorkťr v tfdenním
interva|u' By|y s|edovány jak běŽné ukazate|e jakosti vody, které
mě|y popsat obecnyi u./voj jakosti vody v roz|ivech, tak i speciá|ní
stanovení, která mě|a dokumentovat zejména prťrnik znečištění
a jeho da|ší transÍormaci v roz|ivech.

V Ťadě rozlivt] mimo koryta v|astních tokŮ by| zaznamenán cha-
rakteristick! v1ivoj a|ka|ity, vápníku za současného zvyŠování kon-
centrací celé iady těŽkfch kovŮ a fosforu, které však nebyly
z pohledu jakosti vody u./znamné, Zaznamenány by|y i ve|mi nízké
koncentrace dusičnanŮ. V rozlivech, které vznik|y v místech jiŽ
existujících s|epfch ramen nebo podmáčenfch niv, tento trend
zaznamenán nebyl. V Ěadě roz|ivťt v blízkosti prŮmys|ovyÍch zdrojri
znečištění by|y zaznamenány vysoké koncentrace PCB, PAU
a v menší míie i NEL. Zejména v hodnotách PcB pŤetrva|y vysoké
koncentrace aŽ do konce s|edování v měsíci zá|í 1997 (obr' 4).

Změny jakosti podzemních vod
K hodnocení jakosti podzemních vod by|o vybráno 15 jímacích

Území (10 v povodí Moravy, 5 v povodí odry), která odebírají vodu
z kvartérních náp|av . By|y ana|yzovány odběry za povodně a po
jejím odeznění a vfs|edky konfrontovány s dlouhodobfm rryivojem'
Ve většině jímacích Území se povoden projevi|a zvfšením mikro-
biá|ního znečiŠtění (psychrofiIní, mezofiIní a ko|iformní bakterie)
a na Íadě Území i zv1išením koncentrací síranťr. Naopak pok|es
koncentrací by| zaznamenán u ch|oridŮ a méně pravide|ně
i u dusičnan . V jímacím zemí Moravská Nová Ves by|o zazna.
menáno zvyišení ropnfch |átek (NEL). obtíŽné by|o zhodnocení
změn dusitan , které se pohybova|y na hranici detekce a amon-

! toz nepodkročení 1992-96
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obr. 1. Koncentrace vybranfch ukazate|Ů jakosti vody v podélném profi|u Labe ve dnech 21 '_23.7. 1997
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MoRAvA . Uherské Hradiště Vliv v'fpadk ěistíren odpadních vod
na jakost vod

Pro zhodnocenívlivu rn/padkŮ Čov na jakost vod by|y vybrány
pouze čistírny, které se rozsahem odstávky a mnoŽstvím vypouš-
těnfch odpadních vod vyirazně podí|e|y na znečišťování recipientu.
Pominuli jsme piípady, kdy ČoV neoy|y v provozu pro vfpadky
e|ektrického proudu, a kde jinak nedoš|o k poškozenínebo zap|a-
Vení, a dá|e i pÍpady malfch Čov, jejicnŽ roční suma vypouštění
BSK. nepĚekroči|a 3 t.

Loka|ita PMP 12 - ostrožská N. Ves - pÍírodní koupaliště
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obr. 2. Hodinové koncentrace p|avenin a prťrtok za prrichodu
povodĎové v|ny v první po|ovině července 1997 v měrném profi|u
Morava-Uherské Hradiště

nfch iont , u kteryich doš|o pied časem ke změně metody stano-
vení. Rozdí|né chování a někdy i protichŮdné pr běhy na jednot|i-
vfch jímacích zemích mohou vyp| vat z jejich rozdílného umístění
v povodí, jiného časového pr běhu zasažení během povodně, kdy
docháze|o k vyiraznyim změnám koncentrací ve ve|mi krátkém
časovém období, popŤ. z rozdí|né četnosti odběru vzorkŮ. Piík|ad
vyjádiení vfvoje jakosti vody ve vybraném jímacím zemí je na
obr.5.
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obr. 3. odtoky p|avenin Gp| (t) za červenec 1997 na vybran1ich
stanicích ČnuÚ
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obr.4. Vyivoj koncentrací PcB a PAU na |oka|itách PMP 12
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Nejvíce postiŽenyÍch čistíren odpadních vod (které by|y zahrnuty
do vyhodnocení) se nacháze|o v povodí Moravy (21), nejméně
v povodí Labe (5). Nejde|šívfpadky by|y zaznamenány u ČoV na
do|ním toku Moravy a jejích piítocích. PÍekvapivé je rych|é obno-
veníprovozu na iadě čistíren na horních tocích. obdobně rych|! je
i náběh největší zap|avené ČoV (pod|e vypouštění) v postiŽené
ob|asti _ Čov o|omouc - a její minimá|ní vl iv na jakost vody
v iece Moravě.

Nejpodstatněji se na jakosti vody v tocích projevi|y vlpadky čis-
tíren odpadních vod aŽ ke konci ěervence 1997. Na horních tocích
o něco dríve' Na do|ním toku Moravy od profi|u Kojetín (pod souto.
kem Moravy s Bečvou) byly patrné negativní změny jakosti vody
ještě v záŤí 1997. Ve|ice podstatně zhoršovalo jakost vody
v Bečvě a Moravě znečištění piitékající z ob|asti Pierova, dále na
toku Moravy pak ze Z|ína, otrokovic a Uherského Hradiště. V|iv
vyp|avení iady ČoV se projevi| i na zrn./šení koncentracísouvisejí.
cích ukazate| (CHSK' amoniaká|nídusík, ce|kot4i fosfor a bakteri-
ální znečištění) nejen v tocích, a|e i v Ťadě roz|ivŮ a v někten/ch
jímacích zemích podzemních vod.

Havárie prúmyslov'Ích podnik a znečištění vod
speciÍichfmi organichfmi !átkami a těŽhfmi kovy

V postižené ob|asti by|o během července zaznamenáno více
neŽ 60 piípad niku závadnyich |átek rozdílného v znamu. Devět
nejzávaŽnějších by|o |oka|izováno V okresech Z|ín (3), ostrava (2),
Biec|av (1), KroměÍíž (1), Ústí nad orl icí (1) a Šumperk (1)' Sedm
z nich je |oka|izováno v povodí Moravy a pouze dva v povodí
odry. NejzávaŽnější niky dokumentuje tabulka 1.

Neju/razněji se havárie a vyp|aveníprŮmys|ouich provozŮ pro.
jevi|o na jakosti vod v ostravské ag|omeraci (ostramo V|ček
a oKD, a. s., Koksovna Svoboda) a v otrokovicích (Moravan, a' s;
Toma, a. s'; Z|ínská doprava v otrokovicích). V Černém pŤíkopu
v ostravě by|y na|ezeny enormní koncentrace PAU, z nichŽ
benzolďpyren více neŽ 2o0násobně piekračova| imisní limit NV
č' 171l92 Sb. Vysokyich koncentrací dosahova|y v tocích na zemí
Ostravy i PCB, NEL, PAU a TOL.

V povodí Moravy by|y zaznamenány a|armující koncentrace
PcB na Ťadě vodárenskyich nádrŽí (Bojkovice, Koryčany,
Karo|inka, Ludkovice) - vŽdy více neŽ 1 000 ng.|-r, piičemŽ NV
č' 171l92 Sb' stanovuje obsah pĚípustného znečiŠtění PCB na
r'irovni |imitu detekce (pro ostatní toky 25 ng.|..l)' V těchto pŤípa-
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VWoj Cl - Albrechtice Závěrem
Snahou pii zpracování ko|u (i vzh|edem ke krátké době jeho

ieŠení) nebylo dopodrobna popsat veŠkeré změny v jakosti vody
za povodně a vyhodnotit piíčiny těchto změn, a|e shromáŽdit
v dané chví|i dostupné a věrohodné daje o jakosti vody a poskyt.
nout první názor na vfvoj jakosti vody během povodně. AutoÍi
chtě|i zároveĎ poukázat na vfznamnost rozdílu mezi posuzováním
jakosti vody z poh|edu koncentrací ve srovnánís hodnocením lát-
kovlch tok . KaŽdf z nich totiŽ podává zásadní informaci, jejíŽ
vyuŽití je rozdí|né. Zatímco hodnoty koncentrací hrají u./znamnou
ro|i pii posuzování rizika kontaminace a hygienického dopadu
povodně na jakost vod a současně na zdraví ě|ověka, |átkové
odtoky dokumentu jí vlznamn transport |átek v rámci ce|é zasaŽe-
né ob|asti a často i transport za hranice Území České repub|iky.
Propojení obou informací poskytuje uce|enyi poh|ed na vfvoj
jakosti vod za povodně a umoŽĎuje da|ší, podrobnější ana|,!zu zís-
kanfch u/s|edkŮ v budoucnosti. Získané poznatky je moŽné vyuŽít
i pÍi p|ánech jak nak|ádat s povodími v budoucnu, jak zajistit, aby
nedocháze|o k da|ším haváriím, které ohroŽují nejen jakost vod,
a|e p sobí i kontaminaci pŮd a ohrožení zdraví |idí. Určit lm
mementem by mě|y bi/t v1is|edky získané v rámci tohoto projektu
i pi i  vahách o zpŮsobech nakládání s kraj inou jako ce|kem
a s vodou jako její integrující sloŽkou ve všech podobách.

Poděkování
Upžímné poděkování patÍí zejména všem Íešitelťtm kolu, kteÍÍ

se podíleli na shromažďování a zpracování velkého množstvÍ
nesourodlch podkladovlch materiálťt s vlstupem do závěrečné
dokumentačnÍ zprávy. Dále i oblastním inspektorátŮm ČtŽp
a stťedí ČtŽp v Praze za poskytnutí podkladovlch materiátťt,
které umožnily dokumentovat vliv havárií prťtmyslovlch podnikťt
a Čov na jakost vod. V neposlední Ťadě patťí poděkování provo-
zovatelŮm 15 jímacích zemí podzemních vod, ktefí bez Íinanč-
ních nárokŮ poskytli data o jakosti odebírané vody.

Mgr. Pave| RosendorÍ
VUV TGM Praha

tel.: O2l2O 197 413

lnfluence oÍ the Floods in July 1997 on the Quality of
Surtace and Ground Waters (Rosendort, P.)

There have been assembled and elaborated available data
on water quality Írom the entire area oÍ the afÍected territory.
The elaboration concerned seven scopes of the problem:
a) changes oÍ concentrations in indicators related to the qual.
ity of water in water bodies; b) changes oÍ matter Ílows in
indicators related to the quality oÍ water in water bodies;
c) changes oÍ concentrations and suspended solids runofÍ;
d) development oÍ the quality oÍ water in overbank ÍIows;
e) changes oÍ groundwater quality; Í) inÍluence oÍ break.
downs oÍ wastewater treatment plants on water quality;
g) industria! accidents and water poIlution by speciÍic organic

N=4
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6 6 7 7 6 6
87 88 89 90 91 92
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Tabulka 1. NejzávažnějŠí piípady niku závadnfch |á|ekz pr mys|ou./ch podnikťt v povodní zasaŽen ch ob|astech; zpracováno z pod-
t<taoŮ ČtŽp
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Vlryoj NO3 - Albrechtice

N = 4  6  6  7  7  6  6  6  5  6  2 1 2
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roky

obr. 5. Vyivoj koncentrací ch|oridŮ (Cl) a dusičnanŮ v jímacím
(nemí A|brechtice-město v |etech 1986-97. Koncentrace z období
povodně je vyznačena čís|icí 7 u značky v obou graÍech

dech nejsme schopni určit zdroj znečištění bez podrobnějšíanal!-
zy situace v jednot|iu/ch povodích.

PÍi posuzování toxického rizika v povodíodry by|a zaznamená-
na pozitivní změna v parametru toxického rizika, p sobeného
organicklmi |átkami ve čtyiech z pěti s|edovanyich profi|Ů. I pies
tuto vfraznou změnu se z|epšení neprojevi|o na ce|kovém toxic.
kém riziku, protoŽe da|ší hodnocená s|oŽka, toxické riziko pŮsobe-
né anorganick1imi |átkami, by|a srovnate|ně vysoká, nebo dokonce
v pÍípadě profi|u opava v iíčním km 72,6 o dva stupně vyšší neŽ
pied povodní' Zajímavé je zjištění, Ža za|ímco se na toxickém rizi-
ku pŮsobeném anorganickyimi látkami pÍed povodní podí|e|y ve
všech s|edovan1ich profi|ech pouze měď a zinek, po povodni se
v odběrov1ich profi|ech na odie a také na opavě v i. km 72,6 pro-
jevuje u/znamně toxické riziko pťtsobené rtutí. Toto zjištění nepiÍ-
mo potvrzují i zvfšené obsahy rtuti ve vzorcích vody v profi|u
odra-Bohumín po povodni'

Město, obec Provoz Okres Únik závadnfch tátek

Povodí Moravy
Bzenec Kovo Bzenec. a. s. BÍec|av K niku závadnfch látek nedošlo.

KroměÍíŽ PAL Magneton KroměÍíŽ, a. s. KroměiíŽ DoŠ|o k niku ropnyich |átek ze sanovaného stáčiště mazutu.

Lanškroun TEs Lik|, a. s., Lanškroun Ustínad or|icí Kontaminovaná voda zaplavila rozsáh|ou p|ochu města'
P dní profi| by| zasaŽen do h|oubky 30 cm NEL a PCB.

Otrokovice Moravan, a. s., Otrokovice Z|ín By|o vyp|aveno něko|ik desítek tun ropn1ich |átek do ieky
Moraw.

Otrokovice Toma, a. s., Otrokovice Z|ín Unik|y toxické |átky, zejména chemiká|ie s obsahem chromu
do Íekv Moraw.

otrokovice Z|ínská doprava, a' s.,
Otrokovice

Z|ín Doš|o k niku ropnfch |átek v množství do 10 tun do ieky
Moraw.

Šumperk EZANOVA, a. s., Šumperk Šumperk Doš|o k vyp|avení 1 000 | o|ej a si|ně a|ka|ické vody
s obsahem chromu. By|a zjiŠtěna kontaminace studny ropnfmi
|átkami.

Povodí odry
ostrava ostramo V|ček. s. r. o. Ostrava DoŠ|o k niku 450 t upotÍebenfch o|ejŮ.

Ostrava OKD, OKK, a. s., Koksovna Svoboda Ostrava By|o vyp|aveno cca 40 tun síranu amonného do ieky odry.
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matters and heavy metals. lt has been shown that a consider-
able increase in concentrations oÍ matters occurred main|y
with particulate matters (e.9. suspended solids and organic
matters, and some meta!s), mostly at the start oÍ the Ílood
wave. By contrast, in a number oÍ cases the concentrations
oÍ dissolved matters in particular (e.g. chlorides, nitrates,
ammoniac) sank to a very |ow level. ln almost all Íollowed
indicators the values oÍ matter Ílows reached extreme values
and often exceed-ed the maximum values in comparison wlth
the period 1992.1996 which was used Íor reÍerence. RunoÍÍs
oÍ suspended solids within the spe|l oÍ the Íloods exceeded,
at a number oÍ measuring proÍiles' the annual mean values
Íor the period .|986.1995. lnf|uence oÍ the Íloods on the quali.
ty of ground waters was widely different in accordance with
localization, time effect on the followed recipient areas and
the remoteness of pollution sources. Breakdowns oÍ waste.
water treatment plants had a negative impact on water quality
at Íirst on higher situated water bodies oÍ the affected area,
where a swift drop in Ílood Ílow.rates took p|ace. Especial|y
in the lower stretch of the River Morava and in places with
a longer work stoppage at some wastewater treatment plants
the negative efÍect oÍ breakdowns was Íe|t unti|the beginning
oÍ September 1997. ln terms oÍ po!|ution by speciÍic organic
matters and heavy metals, the most affected areas were the
ostrava conurbation in the odra River basin and the area oÍ
Otrokovice ln the Morava River basin.

Results, assemb|ed as part oÍ the task, provide a general
inÍormation about water quality changes during the ÍIoods,
from which proposals may come up towards limiting the
negative inÍluence oÍ Ílood situations in the Íuture.

a

oVĚŘEN í TRANsFoRMAČN íHo
Účlt.tKu RETENěNína oSJEMEM
NÁDRŽí nnruUŠovlcE
A MOHELNICE
Karel Drba|, EvŽen Polenka

PovodĎové udá|osti z července r. 1997 a 1998 znovu otevie|y
prob|émy spojené s možnostmi |idské spo|ečnosti takou1im piírod-
ním jevŮm spěšně če|it. V!še ce|kovyich škod nutí k zamyš|ení
nad otázkou, zda existují reá|ně dostupná (finančně, technicky
a z environmentá|ních h|edisek piijate|ná) opatiení, která by doká-
za|av budoucnu - pŤi opakování obdobn1ich situací - tak velkému
rozsahu škod zabránit.

PÍíěiny povodní
Zprací zaměÍenfch na vyhodnocení povodně v r. 1997 Vyp|yvá'

Že zák|adní piíčinou by|y mimoÍádně vydatné a d|ouhotrvající sráŽ-
ky soustÍeděné pŤedevším do horskfch ob|astí severovyichodu
repub|iky, kde pramení toky povodí odry, Moravy a Labe.
Z podrobného vyhodnocení vyp|ynu| d |ežit'./ závěr, že váha ostat-
ních pĚíčin vzniku a oko|ností pr běhu povodĎou/ch pr tokŮ by|a
ve v voji povodĎové situace v červenci 1997 má|o vlznamná až
zanedbate|ná. Pro vahy o reá|nfch opatieních na ochranu pied
vznikem da|ších obdobnfch Škod je samozŤejmě podstatná i prav.
děpodobnost moŽného opakování podobn1ich situací. Toto vyhod-
nocení je však pii současnlch, re|ativně skromnfch zna|ostech
d|ouhodob1ich Ťad pr tokou./ch extrém obtížné. opakovate|nost
pr tokťt je hodnocena v jednot|iu/ch profilech Ěíční sítě v interva|u
50 až 150 |et, ikdyŽ opakovate|nost podobné sráŽkové situace má
pravděpodobně ještě de|ší periodicitu. K podobně extrémním prŮ.
tokou/m stav m však mohou vést i jiné meteoro|ogické piíěiny,
jako napŤ. dešťové sraŽky do tajících sněhot4ich zásob p|i zmrz-
lém p dním podk|adu apod. Všechny tyto oko|nosti vlskytu
povodĎou1ich situacíje nutné peč|ivě posuzovat pii vahách a roz-
hodováníjakym zpŮsobem reagovat na hrozbu a nebezpečí, které
wp|jNá z píirozeného u./skytu povodní.

Možnosti reakce
MoŽnosti, jak reagovat na nebezpečí vyp|1ivající z podobnfch

piírodních situací, |ze v h|avních rysech rozdě|it na tÍi zák|adní
směry:

{ n 1 ' UskutečĎovat pouze záchranná a pasivní zabezpečovací
! U opatťeníaŽ pĚi vzniku da|Ší povodĎové situace.

2. Zménit současné vyuŽití zemí do|ních niv tokŮ tak, aby
roz|ití vody v nivách nemě|o na čem zpťtsobit škody (tj. vyk|idit
nivu od osíd|ení a dalšíantropické činnosti).

3' ov|ivnit pr běh odtokového procesu tak, aby pÍib|iŽně sou-
časná roveĎ vyuŽití Území v oko|í Íek moh|a zŮstat zachována
a pÍitom se zabráni|o hlavním škodám, zejména v intenzivně urba-
nizovanfch prostorech.

Koncepce ochrany proti povodním proš|y určit'fm ufvojem ov|iv.
něn1im nejen rozvojem poznání, a|e také uÍvojem spo|ečenskfch
poŽadavkŮ na zaměiení ochrany (napÍ. do nedávné doby by| si|nyi
poŽadavek na vy|učování roz|ivŮ na zemědě|ské pozemky v tido|ní
nivě). Současnf akcent na ochranu osíd|ení, pii poměrné benevo.
|enci ke Škodám na zemědě|sk1ich ku|turách a naopak mimoiádně
si|ně preferovanf aspekt co nejmenŠího naruŠování piírodních
podmínek tok a jejich okolí, formu|uje pro povodĚovou ochranu
rozdí|né zadání, neŽ by|o v|oŽeno do projekt diívějŠích. Z tohoto
h|ediska stojí SVP pied kolem vytvoÍit novou koncepci ochrany
pĚed povodněmi a piedevším vytvoÍit integrovanou ochranu v ce|-
cích povodíh|avních tok , která dosud neexistuje.

Jako zák|ad (kostru) aktivní prevence reprezentované tŤetím
směrem piístupu k iešení ochrany pÍed škod|iu./mi činky povodní
jsme doporuči|i vfstavbu umě|fch akumu|ací ve vybranfch mís-
tech v povodí. Ved|e těchto technich./ch opatiení by|a vŽdy za sou-
část koncepce ochrany pÍed povodněmi pok|ádána soustavná
péče o vhodné uspoiádání krajiny a pŤizpŮsobení vyuŽívání zemí
podmínkám morfo|ogie terénu a p dního a horninového s|oŽení.
ov|ivĎování těchto charakteristik povodí (|esnatost a druhové s|o-
žení porostťt, podíl ornfch p d a zpevněnfch p|och a jejich roz|o-
Žení vzh|edem k re|iéfu atd.) by|o vŽdy považováno za nezaned-
bate|nou součást moŽností č|ověka jak ov|ivĎovat odtokou./ reŽim,
a tedy i pr běh povodní. PoŽadavek na p|ošné provádění pŤís|uš.
nyich opatiení (udrŽování vhodnfch trvalfch porostťt na svaŽit'1ich
p|ochách, místní protierozní opatiení, agrotechnika podporující
vsak sráŽek do pťtdy atd') by| také vŽdy součástí koncepčních
zásad SVP směiujících k pozitivnímu ov|ivĎování odtokou/ch pod-
mínek z povodí našich tok . Prosazování těchto opatiení však
vŽdy by|o a bude obtíŽně koordinovate|né s konkrétními potiebami
ochrany pied povodněmi, protoŽe jejich naprostá většina musí b t
uskutečněna mimo sféru vodního hospodáŤství, a to subjekty,
které užívají jednotlivé části zemí v povodí. Vfs|ednf činek těch-

Hanušovice

Moravská Sázava

Mohelnice

Trusovka 17

obr. 1. Schéma iešení ochranného tičinku nádrŽí na horní Moravě
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to opatŤení není reá|né pŤedvídat nejen z uvedenfch dťtvod , a|e
také proto, Že se vfznamně mění s niznfmi oko|nostmi doprová.
zejícími vznik každé konkrétní povodĎové situace (stupeĎ rozvoje
Vegetace, nasycenípŮdy piedchozími sráŽkami, zámrz pťtdy atd.).
Tyto vnějŠí v|ivy mohou vŠak podstatně omezovat nebo dokonce
e|iminovat pozitivní p sobení r znfch biotechnicklch a |esotech-
nickfch opatiení' Proto byla a jsou tato opatiení na ov|ivněníodto.
kového reŽimu povaŽována v koncepcích SVP vŽdy pouze za
doprovodná a nemohou na nich bytza|oŽeny návrhy, jejichž cí|em
je dosaŽení konkrétních parametr ov|ivnění pr tokového reŽimu.

Preventivní opatÍení
V ěervenci r. 1997 zada|a spo|ečně MZe a MŽP naléhavf riko|:

stanovit koncepci zák|adních preventivních opatiení proti škodli-
v1im čink m povodní ve tiech hlavních povodích postiŽenyich čer.
Vencovou katastrofá|ní povodní. Ve studii by|y za zák|ad všech
ochrannfch opatiení v povodí Moravy vytipovány ochranné nádrŽe
v |oka|itách d|ouhodobě zemně chráněnfch pro vyistavbu nádrŽí:
- HanuŠovice na Moravě, kde odhadovaná potŤeba ochranného

objemu 20 aŽ 50 mi|. m3 by|a navrŽena 41 mi|. m3,
- Mohe|nice na Moravě, kde odhadovaná potŤeba

objemu 30 aŽ 60 mi|. m3 by|a navrŽena 30 mi|. m3,
ochranného 350 r

- Loštice na Treb vce, kde by|a odhadována potŽeba ochranného
objemu 8,6 až 20 mi|' m3 a HÍbety na Desné, kde by|a potieba
ochranného prostoru nádrŽe odhadována na 2,5 mi|. m3.
Technické parametry hrází a rozsah zatápěného (zemí je závis.

|f na tom, jak! retenční objem bude nezbytné v nádrŽi získat, aby
by| zaručen transformační činek dostatečnf na pravu odtokové-
ho reŽimu povodně 97, která je nejnepiíznivější pr tokovou epizo-
dou s odhadnute|nyimi nebo měrenyimi daji v kritickyich profi|ech,
kde by|y zpťtsobeny největší škody. Technické i nák|adové para-
metry těchto klíčovfch objektťt mohou tedy b t piesněji stanoveny
aŽ po vyhodnocení jejich moŽn1ich tičink a pruate|n}ich prŮtoko.
vyich stav v kritickfch profi|ech pod nádrŽemi. Udaje o nák|adech
jednot|ivfch staveb pŤehrad uváděné v materiá|ech [1] a [2] repre-
zentují spíše maximá|ní odhady pro větŠí varianty rozsahu dě|
a zahrnujíi nák|ady všech nezbytnyÍch doprovodnfch investic

TransÍormaění ěinek
|nformace o moŽném transformačním činku těchto nádrŽí je

tedy nutné povaŽovat za k|íčové Údaje pro da|ší rozhodování,
popŤ. pro pŤípravu těchto dě|' Dostupné informace umožni|y
vyhodnotit pouze společnf Účinek nádrŽí Hanušovice a Mohelnice
pri jejich uvaŽovany7ch retenčních objemech 41 a 30 mil. m3, a to
do profi|Ů Hanušovice, RaŠkov, Moravičany (piítok do Mohe|nice)
a o|omouc na Žece Moravě' Pro vyhodnoceníby|o pouŽito mode.
|ového aparátu vyvíjeného v rámci da|ších tiko| zpracovávanfch
ve VÚV TGM na pobočce Brno |ng. K. Drba|em |3,4 a 5]. Získání
p rezentovanyich v1is|ed kŮ u moŽn i I a zák|adní piednost vyvíjeného
vyipočetního postupu pracovat s minimem podrobnyich informací
o stá|e se měnícím stavu Ííční sítě v secích mezi|ehlfch mezi pro-
fi|y dťt|eŽityimi z h|ediska s|edovaného tjčinku. TransÍormační či-
nek by| hodnocen na povodtŤovfch situacích r. 1 997 a 1938, které
by|y vyrazné zejména objemem ce|kového odtoku a rozdí|né
v místech geneze špičkou/ch povodĎov ch odtokŮ v povodí. Pro
širší informaci uvádíme, Že v da|ších studiích zpracovávanfch
v pobočce Brno VÚV TGM [6, 7)by|y získány poznatky o moŽnfch
čincích da|ších nádrŽních prostorťt, napi. Hibety na Desné, Nové

Heimínovy na opavě, nemoh| však b1it vyhodnocen souhrnnf či-
nek v o|omouci (s nádrŽí Hibety).

Vyis|edky jsou prezentovány čarami prŮběhu prŮtokťt v čase, na
nichŽ je moŽné porovnat pr běh neov|ivněnfch pr tokťt a pr běh
prŮtokŮ transformovanfch tjčinkem retenčního objemu uvaŽova.
nfch nádrŽí. Časovf prŮběh p|nění a prázdnění objemu obou
nádrží pĚi simu|ované transformaci povodně 1997 je dokumento-
ván samostatn}im grafem. V uváděném prík|adu spo|ečného tičinku
obou nádrŽí by|a vo|ena manipu|ační strategie naplnění nádrŽe
HanuŠovice pod|e potÍeb pr běhu povodně v horní části povodí
tak, aby by| minima|izován odtok, |zn', že nádrŽ zťtstává d|ouho po
opadnutí povodně p|ná a odpouští odtok jen 20 m3s.1. Tento po.
stup umoŽĎuje odvést tldo|ím Moravy nesníŽené povodĎové prŮto-
ky z povodíBranné (v profi|u Raškov by by|o dosaŽeno maximum
pouze cca 178 m3s-1 oproti pi irozenému stavu cca 312 m3s.1)
a z povodíDesné a Moravské Sázavy (na piítoku do Mohe|nice by
by|o dosaŽeno prťrtoku pouze cca 535 m3s.1 oproti cca 625 m3s-1
pŤi neov|ivĎovaném odtoku). U nádrŽe Mohelnice by|a naopak
volena manipu|ační strategie maximá|ního vyrovnání odtokové
špičky a rych|ého vyprázdnění nádrŽe. Zatopení prostoru nádrŽe
by tak trva|o nece|yich 8 dní v prŮběhu první povodĎové Špičky
1997. Data ČHMÚ pro ce|ou povodtiovou situaci 1997, včetně
druhé povodĎové Špičky nemá iešite| dosud k dispozici.
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obr. 2. Transformační činek nádrže Hanušovice
v Hanušovicích - povodeti 7/1997
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obr. 3. Transformační rlčinek nádrŽe HanuŠovice (41 mi|. m3)
v profilu RaŠkov _ povodeĎ 711997
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obr. 4. Spo|ečn1i transformační činek nádrží Hanušovice
(41 mil. m3) a poldru Mohelnice (30 mil. mo) v Olomouci
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obr. 5. Transformační ričinek po|dru Mohe|nice (30 mi|. m3) bez
nádrŽe Hanušovice v profi|.u o|omouc-Nové sady - povodeĎ
7t1997
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obr. 6. TransÍormace povodĎové v|ny ze srpna 1938 nádrŽí Hanušovice a po|drem Mohe|nice
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[7] Horák, P.: Studie protipovodĎové ochrany okresu Šumperk,
VUV TGM Brno, 1998

[8] Sborník konference Povodně a krajina 97. Kongresové cent.
rum Brno, listopad 1997.

[9] Vyhodnocení povodĎové situace v červenci 1997' ČHuÚ
Praha, červen 1998.

Spo|ečnfm činkem obou nádrží ie možné snížit ku|minační
prŮtok o|omoucí z pŮvodních cca 760 m3s.1 na cca 457 m3s.1, pii
kterém nemusí vznikat Žádné podstatnější škody a jejich rozsah je
moŽné minimalizovat nenáročnfmi opatieními.

V povodĎové situaci roku 1938 by spo|ečnfm činkem obou
nádrŽí by|o moŽné sníŽit ku|minační pr tok v o|omoucí z pŮvod-
ních cca 455 m3s.1 na cca 255 m3s.1.

Druhf uváděnf piík|ad dokumentuje pouŽití jen samotného
po|dru u Mohelnice, jehoŽ retenění objem by pťtvodní prŮtokové
maximum v Moravičanech 625 m3s.1 dokáza| zpozdit asi o 3 h
a sníŽit asio 35 m3s-1. V o|omouci by však by|o moŽné spo|ečnyim
efektem posunu ku|minace a retence v po|dru a v Litove|ském
Pomoraví sníŽit pŮvodní kulminaci 760 m3s-1 na cca 544 m3s.1, to
znamená rovněŽ nezanedbate|ně. H|adina v po|dru Mohe|nice by
vystoupi|a cca na kÓtu 255,70 m n.m. a doba zatopení by trva|a
nejméně 8,5 dne'

V1is|edky dok|ádají, Že možn,f efekt doporučenfch opatŤení je
vfznamn1i a je če|né da|Šími podrobnějšími pracemi ověiit spo-
|eh|ivost a meze p|atnosti těchto daj , dále posoudit, zda je uvá-
děnf transformační činek dostatečnf a jaká jiná opatÍení by mohl
nahradit; z těchto poznatkŮ pak vyhodnotit ekonomickou nosnost
a v širším rámci posoudit všechny piínosy azápory iešení.
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Verification of the Transformation Effect by Means of the
Retention Volume oÍ the Reseruoirs Hanušovice and
Mohelnice (Drba[ K., Polenka, E.)

The article provides inÍormation on the possibilities oÍ |im.
iting Ílood Í|ow.rates on the upper stretch oÍ the River Morava
(March) that are attalnable through the accumulation eÍÍect in
retention volumes oÍ the designed reservoirs at the localities
oÍ Hanušovice and Mohe|nice in Moravia. The posslbilities oÍ
inÍluencing the Ílood runotÍ were estimated by means oÍ Ílood
situations in July 1997 and August 1998 which are the worst
floods recorded in this region, due in particular to the volume
extent of the Ílood.wave. For ca|culations there were app|ied
new|y developed methods oÍ controlling waterworks systems
which Íacilitate a sufÍiciently accurate description oÍ the inÍlu.
ence of Iong stretches oÍ water bodies with inundation be.
tween the reservoir and the affected watercourse proÍlles,
without the necessity oÍ being acquainted with uneasily and
expensively obtained detailed data on the morphology oÍ
water bodies and inundation. Results oÍ the calculations are
documented by graphs oÍ Ílood flow.rates progress in the
proÍiles Hanušovice, Raškov, Mohelnice (or Moravičany) and
olomouc, on which the recorded progress oÍ the 1997 Ílood
situation and the possib|e inÍ|uence oÍ the reservoir efÍect are
compared. The attainable limitation oÍ the culmination Ílow.
rate through the joint efÍect of the both reservoirs at olomouc
is Írom 760 m3s.í to ca 460 m3s.í. The results show the
rightÍulness oÍ the principle that the appropriately located
reservoirs are a reliab|e Íramework oÍ an efÍective protecting
system.
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VodohospodáŤské školicí a inÍormační stÍedisko VÚV TGM

V roce 1998 proběhly pilotní kursy pro státní správu
a samosprávu v povodí Uh|avy, Radbuzy a MŽe a v povodí
Dyje, proškoleno by|o 112 častník . Další kursy budou
směrovány na ce|é zemí CR, s aktuálními tématy pro
danou oblast a pro častníky z r zntjch organizací vodního
hospodáiství.

Některá ško|ení budou probíhat také ve spo|upráci
s lnstitutem pro místní správu. VyuŽijeme téŽ vfsledkŮ
mezinárodního projektu distančního vzdělávání ve VH.
Následující témata tvoŤí jádro naší současné nabídky tré.
ninkov1/ch školení. Upravujeme je a seskupujeme podle
potieb častníkťt školení.

l. Rozttoi moderních metod žízení vodního hospodáž-
ství na rovni státní správy a samosprávy

1. Řešení vodohospodáisk1ich prob|émri obce s využitím
nástrojťt zemního p|ánování a komp|exních pozemko-
u/ch prav

2. Yyužití Geografického informačního systému (GlS) pro
okresní iady, ob|ast podzemních vod

lV. Škotení o odpadech

Tato témata jsou pojednaná vŽdy téŽ ve vazbě na ochranu
vod:
1. Zákon o odpadech č. 125/97 Sb. a jeho pÍipravovaná

novela
2. Problematika kata|ogu odpadŮ a jeho č|enění ve vazbě

na predpisy EU
Hodnocení nebezpečnfch vlastností odpadťt
Zptlsoby vedení evidence odpad V souvis|osti
s vyh|áškou MZP č. 338/97 Sb.

Praffiické informace

Truání školení:1-2 dny
Určení: státní správa, samospráva, vodohospodáiské
organizace (VaK, Povodí atd., podle konkrétních potreb
organizace)
Vlklad: je provázen praktickfm cvičením
Uprava školení: pod|e potŤeb i pod|e kva|ifikace a funkcí
častník budou dohodnuty piesné cí|e, dé!ka, program

3.
4.

3. Vfběr vodohospodáÍskfch technoIogií pod|e podmínek i místo školení
obce - zdroje, rjpravny, cov Kromě uvedené nabídky, která je -určena pÍedevším pro

4. Eko|ogické prťrtoky v tocích státní správu a samosprávu, má VHslS v p|ánu i další čin-
5. Progra]Ty rozvoje vodovod a kanalizací zemních nosti:

celkt] v CR (PRVKUO) 1. Soubor Ško|ení pro vodohospodáiské organizace vznik-
6. VyuŽití DSS (Systém podpory rozhodování) pro kon. ne na zák|adě potieb jednotlivfch organizací, podle

cepční rozhodování státní správy v ob|asti VH vfs|edkťt podrobné studie trhu - akce budou hrazeny
7. Registr bodou/ch zdroj znečištění častníky. Dále se piipravují rekva|ifikační kursy pro

pracovníky novfch coy (návrh spo|upráce s MPSV),
lI. Ekonomické a právní nástroje pro kontrolu zdroj prezentace na setkání CoV a poradenství pro provozo-

znečištění vatele malfch VaK.
2. Distanční studium Ve VH (Phare Mu|t i .Country

1. Legislativa ve vodním hospodáŤství - nove|izované Programme in Distance Education).
pÍedpisy a pŤedpisy související 3. Prezentace rjko|Ů VÚV TGM, pÍedevŠím formou semi-

2. Píib|iŽování k |egislativě EU - Guide of approxlmation, náiťl.
rámcová směrnice o vodě 4. VHŠIS bude kromě školení, včetně pedagogickyÍch

3. Problematika horskfch povodí nástrojŮ, poskytovat i krátké studie.
4. Nástroje |ízení a moŽnosti financování zásobování 5. lnformace o vodě: Na základě insta|ované CD.RoM

vodou a čištěnívody, české izahraničnízdroje EAUDoc v knihovně VÚV v Ííjnu 1997 bude snaha
o aktualizaci pod|e dvoustranné dohody s Francií -

lll.Tematické kursy vyh|edávání moŽností pŤipojení na mezinárodní projekt
- Aquadoc-lnter. lnformační piíručky a letáky, aktua|ity

1. ochrana pied povodněmi - činnost okresního riÍadu ve vodním hospodáiství, povodně v jednotliu/ch obvo-
a obcí dech Prahy - spolupráce s Magistrátem, včetně vyuŽití

2. Voda v krajině - povodně, suchá období, revitalizace |nternetu -nazák|adě konkrétních sm|uv.
vodních toktj

3. PouŽívání značkovacích |átek v tocích VHŠts vÚv TGM Praha, RNDr. Jitka Spoustová
4. Rybníky - odbahĎování, hospodaÍení E|.o2l2o 197 362,taxo2lš1 18074,
5. Projektové organizace a Povodí, a. s. - dva pohledy e.mait: jitka-spoustova@vuv.cz

Internet: www.vuv.cz

D Rí G o 1 l  s .] .o.
Nad Pískovnou 1558, 140 00 Praha 4
Kance|áie: Smot|achova 580/1 .

D Rí G o 1{ u2ooPraha4. Kamfk
Tel.: 02144472053, 044726930, Fax: 044021732
E-mail : info @ dragon-praha.cz

o zAŘÍzENÍ pno VoDNí HospooÁŘsrví
o TECHNoLoG|E  A  REKoNSTRUKoE ČoV
o VÝRoBA, oPRAVY, REKoNSTRUKcE LoDí
o ocELoVÉ xorusrRuKcE

.6Oi()'.0' ,.."
odpadní ch  v od
TuÍanka 1, PoB 56
627 OO Brno - Slatina E.,
te|./Íax: o5/4a21oo12
http://www.asio.cz ffi,. t,

domovní čistírny odpadních vod
nádrŽe, septiky, jímky zPP, PE
od|učovače tuktj a ropnfch |átek
čerpací, kana|izační a vodoměrné
šachty

čiš tění
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KVANTIFIKAcE PLoŠnÉno
A DlFuzruíno zrueČlŠrĚní
V Povooí LABE
Marie Micha|ová

PÍi definici p|ošného a difuzního znečištění jsme naváza|i na
vfchodiska a syntézu poznatk o stavu znečištění z Projektu La-
be l. Zdroje znečištění jsme dě|i|i na zdroje bodové (městské
a pr mys|ové) a p|ošné a difuzní. Plošné znečištění pochází
z p|och, jejichŽ největší část tvoií zemědě|ská pŮda, a dá|e sem
patrí i drobné, často v bec neevidované zdroje znečištění, rozpty-
|ené ve ve|kém mnoŽstvípo ce|é p|oše povodí. Hranici mezi bodo.
u/mi a p|ošn1imi zdroji včetně difuzních tvoií pro potreby prací na
Projektu Labe || Státní vodohospodáiská bi|ance (dá|e SVHB)'
která eviduje jako bodové zdroje zneěištění veškerá vypouštění
větší neŽ 15 000 m3/rok, resp. větší neŽ 1 25o ms/měsíc.

Z vfs|edkŮ Projektu Labe l vyplynu|o, Že sestavení souhrnné
bi|ance zatíŽení tok jednot|ivfmi druhy znečištění je ve|mi
nesnadné. Zejména proto, Že u p|ošného znečištění (kromě měie.
ní atmosférich/ch depozic) by|o moŽno se do té doby opírat pouze
o rŮzná směrná čís|a a odborné ce|kové odhady. Závěreěná bi|an.
ce p|oŠného znečištění pro období 1991-93 byla sestavena
v Projektu Labe I dvojím zpťtsobem. Za věrohodnějŠí je pok|ádáno
kva|itativní ocenění sloŽek odtoku hraničním profi|em. odtok by|
rozdě|en na s|oŽky povrchového, hypodermického a zák|adního
odtoku. Současně však by|o konstatováno, Že provedení bi|ance
je orientační a vyŽaduje v rámci Projektu Labe || da|ší zpĚesnění
jak na straně bodovfch zdrojŮ, tak zejména u zdroj p|ošnfch
a difuzních. Ve zpracované bi|anci Projektu Labe l se vyš|o
z odhadu za|íŽení tok pro re|ativně má|o vodné období(1991-93).
V prŮměrně vodném roce a zejména v si|ně vodném roce je podí|
eroze da|eko u1iraznější a m Že byit i desetinásobkem hodnot uvá-
děnfch v takto zpracované bi|anci. H|avním cí|em prací EU 02
v rámci Projeku Labe ll by|a proto zpŤestŤující kvantifikace p|ošné.
ho a difuzního znečištěnía stanovenípodí|u jednot|ivfch typ zne.
čištění na zemí povodí Labe.

Metodickf pÍístup a zp sob zpracování
Zák|adní metodickf piístup kvantifikace nebodou/ch zdroj zne-

čištění spočívá v rozdí|ové bi|anci látkového odtoku v kontro|ních
profi|ech jakosti vooy Čnnl|Ú a vypouštěného znečištění z bodo-
vt./ch zdrojťt znečištění. Uvedenf rozdíl pÍedstavuje:
o p|ošné zdroje zahrnující atmosférickou depozici' piímf odtok,

hypodermickf odtok, zák|adní odtok, erozi a rovněŽ difuzní
zdroje kom u ná|n ího i zemědě|ského charakte ru,

o ztrátu a retenci mezi |átkovfm odtokem a ce|kovfm odnosem
znečištěnfch |átek.
Za bodové zdroje znečištění by|a pro potieby tohoto tiko|u, jak

již by|o uvedeno, považována evidovaná vypouštění v SVHB, tj.
vypouštění nad 15 000 m3/r, coŽ odpovídá piib|iŽně 500 Eo. Pro

bodové zdroje znečištění nad 5 000 Eo by|y daje o vypouštěném
znečiŠtění pievzaty, pokud moŽno, ze Šetiení prováděného
v rámci Projektu Labe a pro ostatní menší bodové zdroje z Údajťl
SVHB, pŤičemŽ chybějící ukazate|e, tj. zejména nutrienty, by|y
v šetienyÍch |etech modelovány.

Dosud pub|ikované daje o ve|ikosti p|ošného znečištění
(Projekt Labe |) ne|ze do rozdí|ové bi|ance piímo pouŽít, neboť
by|y stanoveny jako potenciá|ní hodnoty a niko|i jako konkrétní
hodnoty vztaŽené k piís|ušnému roku. Aby by|o moŽno ve|ikost
p|ošného znečištění kvantifikovat, jsou hodnoty iešenfch ukazate-
|Ů stanoveny nepiímo pomocí vícenásobného regresního mode|u,
kten./ udává statisticky u/znamnou závis|ost mezi ve|ikostí p|oŠné-
ho a difuzního znečiŠtění v piís|ušném ukazate|i na straně jedné
a rozhodujícími faktory pŤírodními, k|imatickfmi, hydro|ogickyimi,
zemědě|sko-hospodáÍsh/mi a antropogenními na straně druhé.

Pro čtyii h|avní hodnocené ukazatele (BsKs' cHsKcr, N. a P.)
byly na zák|adé rozsáh|é statistické ana|,!zy verifikovanfch dat
(získanfch od SMS Brno z |et 1993-1996 a naměienyich na drob.
n1ich tocích na zemí povodí Labe) stanoveny a doporučeny pro
potÍeby da|šího uŽití nás|edující regresnímode|y pro vfpočet kon-
centrací p|ošného a diÍuzního znečištění:

In BSK. =
= 1,722 + 0,0208.1n IPZ + 0,6255 . In TSZP - 0,6805 . In INDQA

In CHSI$, =
= 3,2737 + 0,0127.ln IPZ + 0,196 . In TSZP - 0,5813 . In INDQA

In N"norg =
= 2,5987 + 0,0709 .ln JPZ + 0,6391 . In TSZP + 0,4152. In INDQA

ln  P .=  -  0 ,6512  -  0 ,1317  . l n l PZ+ 0 ,9756 . In  TSZP  -
- 0,8987 . In INDQA - 0,1148 . ln HUSTOTA

kde |PZ - poměr p|ochy zemědě|ské pŮdy k ce|kové p|oše
biIancovaného mezipovodí,

TSZP _ koeficient transportnístabi|ity zemědě|ské ptidy
bi lancovaného mezipovodí,

INDQA - poměr Q" pÍís|ušného roku kO Qtggt-tgao,

HUSTOTA - poměr počtu bydlících obyvate| v mezipovodí
k celkové ploše bi|ancovaného mezipovodí.

Koeficienty vícenásobné regrese se pohybují mezi hodnotami
0,6ffi,72.

V1ipočet N, by| stanoven jako součet |.".*,n * No,n, piičemŽ No.n
by| mode|ovánze vztahu No'o= 0,035. cHsKcr.

Na základě prokázanyichZávis|ostí by|y stanoveny prŮměrné
koncentrace jednot|ivyich ukazate| p|ošného a difuzního znečiště-
ní v určenfch mezipovodích mezi kontro|ními profi|y jakosti vody
ČnuÚ. Da|ším postupem v závis|osti na prŮměrnfch prŮtocích
v daném roce pro daná mezipovodí byly vypočteny ve|ikosti p|oŠ-
ného a difuzního znečiŠtění.

l-l p|ošné zdroje
Í|lTIÍÍÍm bod. zdroje komun.
I bod. zdroje pnimysl
E bod. zdroje celkem
@ zdroje celkem
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t-t p|ošné zdroje
nTilIÍ[n bod. zdrqe komun.
I bod. zdroje prŮmys|
E bod. zdroje celkem
ffi zdroje celkem
+ Q a
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Labe nad Doubravou
bez Orlice
Labe mezi Doubravou
a Vltavou

0202 Labe-Schmilka Labe pod Vltavou
1026 Orlice-Nepasice Orlice
1038 Jizera-Nou./ Vestec Jizera
3793 V|tava-Zvíkov V|tava nad otavou

bez LuŽnice
0150 V|tava-Ze|čín V|tava pod otavou

bez Sázavy a Berounky
8. 1050 LuŽnice.Ko|oděje LuŽnice
9. 1056 otava.Písek otava

10. 1064 Sázava-Pikovice Sázava
1 1 . 1084 Berounka.Bukovec PiÍtoky Berounky k P|zni
12. 1090 Berounka-Lahovice Berounka
13. 1 101 ohŤe-Hubertus Horní ohie
14. 1 109 ohÍe-Terezín Do|ní ohŤe

Vyis|edky jsou zpracovány tabelárně v samostatné pÍí|oze
a jsou k dispozici u zpracovatele.

Vfsledky
Plošné a difuzní znečištění

V1is|edné ve|ikosti p|ošného a difuzního znečjštěníby|y vypočte.
ny ke 14 nás|edujícím jakostním profi| m OHMU s uvedenfmi čís|y
anázvy: '
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1995  1996

Stanovení podíl u jednotl iulch typŮ znečištěn í v povodí Labe
Pro vŠech uvedenyich 14 mezipovodí by|a v rámci prací prove-

dena kromě ufpočtu p|ošného znečištění rovněŽ i sumace bodo-
vfch zdrojŮ znečištění (zv|ášť městskfch i prŮmys|ou/ch) v jednot-
|ivfch |etech. V pii|oŽenfch grafech jsou uvedeny jako ukázka
vyis|edkŮ zpracování vfs|edné hodnoty podí|ťt jednot|ivyich typŮ
znečištění v hodnocenyich |etech 1992 až 1996 pro iešené ukaza-
te|e pro závěrov,f profi| Labe-Smi|ka v procentním vyjádiení spo|u
se znázorněním prŮběhu Q".

7ávéry
V porovnánís vfs|edky iešení a hodnocení plošného a diÍuzní.

ho znečiŠtěnív r znfch povodích jinfch státŮ tvoiív povodí Labe
p|ošné a difuzní zdroje znečištění rovněŽ vt./raznou část ce|kového
znečiŠtění.

V hodnocen1ich |etech .|992-1996 se pohybuje podíl p|ošného
a difuzního znečištění na ce|kovém znečištění na zemí povodí
Labe v ukazate|i BSK. v rozmezí 37_51 %, u CHSK",v rozmezí
52-68 o/o, U N. dokonce 72_86 o/o 8' lJ Pc4H5 "/". Vyrazná závis-
|ost na vodnosti by|a prokázána zejména u N" a rovněŽ u CHSK",.
Naopak u P. je markantním ov|ivĎujícím faktorem hustota osíd|ení
a závis|ost na vodnosti neby|a zjištěna. Vfraznějšív|iv morfo|ogie
Území v povodí Labe se v rámci současně dosďite|né moŽnosti
rirovně hodnocení dat u ukazate|e P. nepodaii|o prokázat.

Pro potieby ce|kového hodnocení znečištění by|o na zák|adě
dostupnfch podk|ad ještě vyčís|eno p|ošné a diÍuzní znečištění
v ukazate|ích Pb, Hg, cd (těŽké kovy), včetně mikrobiálního zne-

Labe-Schmilka - P"

1 994

2so #
E

200 ď

50

1. 010'1 Labe-Valy

2. 0103 Labe-obÍíství

3.
4.
5.
6.

7.

E p|oŠné zdroje
m bod. zdroje komun. i--
I ood. zdroje prťrmys||--
- bod. zdroje celkem I
@ zdroje celkem t
+/-\^ i

Labe-Schmilka - BSK'

1 994

í/| 999

415,55

180
346,21

400

350

300

150

160 i
i

140

120

;e too

80

60

40

20

0

250 o'{
E

2oo ď

'100

15



čištění V ukazateli coli. Vyčís|ené hodnoty p|ošného a difuzního
znečištění v hodnocenyich ukazate|ích tvoií vzh|edem ke zp sobu
a metodice u1ipočtu (u./počet je za|ožen na hodnotách ročních prŮ.-
měr ukazate|Ů jakosti vody v drobnfch tocích) spíŠe spodní hrani-
ci ve|ikosti p|ošného znečiŠtění.

SníŽení zatíŽení z p|ošn1ich a difuzních zdrojťt znečištění je zá|e-
Žitostí dlouhodobou na rozdí| od moŽnosti sníŽit znečištění bodo.
u/ch zdrojŮ. V sou|adu se zkuŠenostmi ostatních zemí je h|avním
prob|émem ce|ková roveĎ hospodaŤení se Živinami v zemědě|-
ství. Jedním z dťtvodt] je, že rodné pťtdy jsou charakteristické
vysokyim potenciá|em pohybu dusíku. Ten zpŮsobuje vysokou
zátéŽ povrchovfch vod a vy|uhuje se v období mnoha |et
(2130)' a to i tehdy, když se nebude pii obdě|ávání pŮd dusíkem
hnojit. Da|ším d vodem je, Že vertiká|ní inÍi|trace dusku do ob|asti
podzemnívody a zejména horizontá|ní transport v této zÓně smě.
rem kiece m Že v mnoha povodích trvat ve|mi d|ouho. (V severo-
vyichodním Německu by|o spočítáno pro sypké horniny časové
zpoždění mezi emisí dusíku ve svrchní vrstvě ptidy a emisí
do povrchové vody prostĚednictvím podzemní vody vstupních
ob|astí v b|ízkosti iek na dobu 2-.l0 |et a retenčních ob|astí
na 5G-500 let.) Je proto ve|mi obtíŽné poskytnout v dostupném
časovém období reá|nyi odhad skutečné redukce vstupu dusíku
a Íosforu do povrchovfch vod jako v1isledku rea|izace určitfch
opatÍení.

DŮ|eŽityim opatŤením na ochranu vody, vzduchu a p dy je však
bezesporu urych|ené zavedení,,kodexu dobré zemědě|ské praxe..
v sou|adu se Směrnicí Rady 91l676lEEC. ochranná opatŤení by
měla bft real izována nejenom v chráněnfch ob|astech zdrojťt

pitné vody a v současné době diskutovanyich zranite|nfch či cit|i-
ufch ob|astech, a|e na ce|ém Území naší repub|iky.

Ing. Marie Mlchalová
VUV TGM Praha

telt O2l2O 197 247

QuantÍfication of Non-Point Pollution Ín the Catchment
Area of the River Elbe (Michalová, M.)

Pollution Írom non.point sources makes a significant part oÍ
the entire pollution in the catchment area oÍ the River Elbe.
lncluded is pollution from agricultural surfaces and, besides,
Írom sma||, often altogether unregistered pollution sources
dispersed !n a large quantity throughout the whole catchment
area.

As concerns the assessed years 1992-1996' oÍ the entire pol.
lution in the Elbe catchment area the share of non-point pollu-
tion ranges Írom 37.51 o/o with BoDu, 52.68 o/o with CoD.,, no
less than 72-86 o/o with total N, and 43-45 % with total P. A con-
siderable dependence on water bearing has been proved with
total N especially, as wellas with COD.. By contrast, with tota!
P the density of sett|ement is a relevant Íactor, whereas no
dependence on water bearing has been proved. Owing to cur-
rent data assessment standards with total P, no success has
been achieved in proving a more pronounced influence oÍ terri.
torial morphology in the Elbe catchment area.
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. ekologické audity, expertní a zna|ecké posudky . vodohospodáiské projekty

. rizikové ana|Ýzy . odpadové hospodáiství

. pr zkumy zneiištění . inŽenÝrská činnost

. sanace podzemních vod a hominového prostiedí . terénní a |abora|omí ana|ytická chemie

. geograíické iníormačnísystémy G|S . systémy iízeníprojeK
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. geotechnické pr zkumy . ochrana ovzduší

. hydrogeo|ogické a hydro|ogické mode|ování . EMS' projekty eko|ogické v roby
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+ vírové lapáky písku
+ měŤení pnitoku odpadní vody
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tel./fax: oa5ď5718

HUEER
HUBER CS spol. s r.o.
tÍ. Generála Píky 3, 613 00 Brno
tel: 05145222681, 0602 71 1963, fax: 05/5100213
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