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Souhrn
Na zemí Sokolovské a Severoěeské hnědouhelné pánve vzniklo

těžbou hnědého uhlí v prriběhu 20. století osm velkfch drilnÍch pro
stor . Z možnfch zptisobti jejich rekultivace byla navržena hydrická
varianta - zatopení vodou. V pŤípadě její realizace v plném rozsahu
vznikne v horizontu pŤištích cca padesáti let na rÍzemí obou pánví
osm umělfch jezer o píedpok|ádané ploše pies 4 tis. ha a s ce|kovym
objemem vody cca 2,3 mld. m3. Zatápění první z nich - zbytkové
jámy Chabaiovice (ptocha hladiny 225 ha1. objem vody 35 mil. m3;
max. hloubka 23'3 m; pr m. hloubka 15,6 m) -zača|o v červnu 2oo1-.
Podte vystedkri stedovánÍ vÚv T.G.M. je pro budoucí využití jezerc
ChabaŤovice k rekreačním rÍěelrim h|avním problémem vysokÍ piísun
živin a s tím spoiená eutroÍizace. Pro omezení iejích ne$ativních dri.
sledk 

'je 
aplikována biomanipulace (cí|ené ovlivnění sloŽení rybÍ

obsádky s cí|em posflit spoleěenstvo dravfch ryb na rÍkor planktono
fágních}.

Povrchová těŽba hnědého uh|í v ob|asti Soko|ovské a Severočeské
hnědouhelné pánve ved|a v pr běhu 20. sto|etí ke vzniku osmi ve|k1fch
dŮ|ních prostor . Na zák|adě odborného posouzení rŮznych moŽností
jejich reku|tivace byla zvo|ena tzv. hydrická varianta, tj. zatopen( zbyt-
kovych jam vodou' V prípadě rea|izace této varianty v p|ném rozsahu
by mě|o v horizontu prÍštÍch asi padesáti |et na zemÍobou pánvívznik-

nout  osm umě|ych jezer  o predpok|ádané p|oše p ies  4 t i s .  ha
a s ce|kovym objemem vody cca 2,3 m|d. m3. Jejich p|ánované para-
metry jsou shrnuty v tabulce 7.

V červnu 2001 by|o zahájeno napouštění první zbytkové jámy - Cha-
baiovice' Po dokončenÍ reku|tivací a terénnÍch uprav se piedpok|ádá
sportovně-rekreační vyuŽití jezera a pii|ehlé ob|asti.

Vyzkumny stav vodohospodáisky T. G. Masaryka v Praze s|eduje
trva|e v rámci projektu financovaného Ministerstvem ŽivotnÍho prostie-
dí a ve spo|upráci s Pa|ivovym kombinátem Ústí, s. p., Woj kva|ity
vody a da|ších parametrŮ vznikajícÍho jezera Chabaiovice a jeho povo-
dí od května 2ool (tj. ještě pied zahájenÍm iÍzeného napouštěni) do
současné doby (obr. 7 a 2\'

obr. 2. Jezero Chabaiovice. červen 2003

Po ce|ou dobu s|edování neby|y ve vznikajÍcím jezeie ani v jeho piÍto.
cích zjištěny vyznamné koncentrace těŽkych kovu a organickych škod|i-
vin. Zvyšená vodivost (oko|o 1 300 pS/cm), značn,! obsah síranŮ (oko-

|o 410 mg/|) a dusičnanŮ (oko|o 110 mgl|)jsou
dŮs|edkem toho, Že jezero vzniká z hnědo-
uhe|ného |omu a zdroje vody pro zatápěnÍ po-
cházejí z ob|asti dŮ|nÍ činnosti.

Pro budoucí vyvoj kva|ity vody v jezeie Cha-
baiovice je rozhodujÍcí piedevšÍm obsah Živin,
h|avně sloučenin fosforu, ktery muŽe negativ-
ně ov|ivnit piedpok|ádané sportovně rekreačnÍ
vyuŽití jeze ra - n adměrnym rozvoj em fytop| an k-
tonu, vyskytem toxickych vodních květŮ sinic,
anoxií v hypo|imniu apod.

Koncentrace ce|kového fosforu v piftocÍch je
vysoká, ve všech zdrojÍch v prŮměru piesahu-
je 100 mg/|' ve vodě vznikajícÍho jezera Cha-
baiovice dochází k jejÍmu pok|esu na méně neŽ
po|ovinu, pravděpodobně piesunem do sedi-
ment , ale stá|e odpovídá poměrŮm v oblasti
eutrofie aŽ hypertrofie. Piesto je koncentrace
ch|orofy|u-a od začátku napouštění jezera níz-
ká (obr.3) a pruhlednost vody vysoká.

Tento stav je dŮs|edkem jevu odráŽejícÍho
vzá j emnou  p rovázanos t  rŮ znych  s Iožek
a trofickych urovníekosystému, ktery by| v praxi
vyuŽit i pro management vodárenskych nádrŽÍ.
Nízká biomasa p|anktonofágnÍch ryb umoŽĎu-
je rozvoj tJčinnych zoopIanktonnÍch filtrátorŮ
(ve|ké per|oočky rodu Daphnia), kteiÍ e|iminují
nadměrny rozvoj firtop|anktonu dany urovní tro-
Íie jezera, V prvním roce napouštění(2001)ne-
by|y ve vznikajícím jezeŤe ryby, resp. jejich bio-

obl. 1. Jezero Chabaiovice - h|avní piftoky
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Tabulka 1. Parametry p|ánovanych umělÝch jezer v Soko|ovské a Severočeské hnědouhelné pánvi

Dtilni apoleěnost l|ázov lomu Varlanta Plocha hladlny

(ha)

Oblem vody
(mlt. m3)

Hloubka vody
(m)

Rok zahá|eni
napouštěnÍ

SD, a. s., Chomutov

pr m. max.

Bí|ina 1 145,0 645,0 56,O 170,0 2037

Libouš 640,0 770,4 L7,3 52,O 2038

SU, a. s., Sokolov MedarďLibík 501,4 138,0 27,5 51,O 20LO

Jiít.Družba r322 ,3 514,9 40,6 93,0 2038

MUS, a.  s . ,  Most SvermaHrabák č. 1 342,O 35,6 LO,4 37,O 2030

č . 2 390,1 73.6 18,8 40,0 2050

čsn opr. 701,O 235,8 33.7 130,0 2020

max. 1 259,0 760,0 60,4 150,0 2020

LeŽáky 322,5 72,4 22,4 59,O 2006

PKÚ, s. p', Ústí n. L Chabaiovice 225,O 35,0 15,6 23,3 2001

Údaje: Chour et a|. Water sources for f|ooding of residua| coa| mine pits in the north.Westérn Bohemia - Actua|
results of the R & D Project. In : Proc. lnternat. Workshop: EG-Wasserrrahmenrichtlinie und Bergbaufolgeland-
schaften, Leipzig, 2001, p. 98-102.

masa a v|iV na zoop|ankton by|y zanedbate|né - technické iešení piftoku
neumoŽĎova|o jejich proniknutído jezeraz nádrŽe Kateiina. Na jaie 2002
byl však zprovozněn piÍmy piftok z nádÍŽe Za|uŽanská, Kery pravděpe
dobně (kromě nekontro|ovaného Vysazováni) umoŽni| introdukci iady
neŽádoucích druhŮ ryb' jejichŽ piftomnost prokáza|y kontrolní odlow:
cejna ve|kého (Abramis brama), okouna iičnÍho (Perca fluviatilis), p|otl-
ce obecné (Rutilus rutilus\ a cejnka malého (Abramis bjoerkna). Bioma
sa planktonofágnÍch druhu ryb v jezeÍe je dosud poměrně nÍzká, nicmé
ně jiŽ postačujÍcí na to, aby se p|ně up|atni| jejich reprodukčnÍ potenciá|.
Ten bude (kromě nekontro|ovaného WSazoVáni) posi|něn i driftem |arev
a p| dktj z nádrŽí s|ouŽícÍch jako zdroje Vody pro napouštěni,.

Z tohoto duvodu je tieba - kromě technic-
kych iešenÍ- prÚmout Všechna dostupná bie
manipu|ační opatienÍ s cí|em maximá|nÍ r+
dukce tohoto nepríznivého stavu a s nadějí
na jeho ť(zen( v da|ším období. Pro dalšÍ iíze-
ny vyvoj ichtyofauny jezera Chabaiovice to
znamená, že bude potieba vysadit takové
mnoŽstvÍ dravych ryb, Keré dokáŽe sniŽit po
četnost  kaprov i tych a okounov i tych ryb
z vytěru roku 2003' Ve spo|upráci s PKÚ,
s. p., bylo do jezera Chabaiovice Wsazeno
V roce 2oo2 19 tis. kusŮ bo|ena (Asplus as-
pius), v roce 2003 10 tis' ks štiky (Esox luci-
us), da|šÍch 10 tis. ks bo|ena a 10 tis. ks
sumce (Si/urus glanis).

S|edování vyvoje jakosti vody ve wnikajÍcím
jeze|e i spolupráce s Pa|ivovym kombinátem
Ústi s. p., bude pokračovat iv piištÍch |etech.

RNDI. Ladislav Havel, GSc.
RNDI. Petr Vlasák, CSc.

vÚv T.G.M. Praha
tel.22O 197 339, 22O L97 2O4
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biomanipulation

Flooding the Residual Lignite Mining Pit of Chabaíovice (Havel, L.,
Vlasák, P.)

ln the territory of the Sokolov and North Bohemian Lignite Ba-
sins eight large mining aÍeas have come into existence during
the 2oth century as a result of lignite mining. Of possible ways of
their recultivation the hydric variant has been proposed, i.e. wa-
ter flooding. In the case of implementing this variant to full ex-
tent there will be formed, in approximately fifty years, eight arti-
ficial |akes in the terlitory oÍ both basins, with an anticipated
water sheet of more than 4,O0O ha and a tota! water volume of
c 2.3 milliald m3. Flooding the residual lilnite mining pit oÍ Gha.
baiovice (water sheet 225 ha, water volume 35 million ma, maxi-
mum depth 23.3 m, aveÍage depth 15.6 m) was launched in June
2oo1,. According to the results obtained Írom the monitoring per.
formed by the T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague,
a high nutrient supply and the eutrophication pose the greatest
prob|em for the future use of the Chabažovice |ake as a ]ecreational
area. To set a limit to these negatave consequences, biomanipula-
tion is being applied (a targeted influencing of the fish stock com-
position with the aim at strengthening the community oÍ carnivo.
rous fish to the detriment of planktonophagous fish).
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obl. 3. Koncentrace ch|orofy|u-a v piítoku a v jezeie Chabaiovice

NAVRH UPRAV SYSTEMU
PREVENCE pŘeo PovoDt.t Ěutl
A\íYHoDNocENí oŮsuDKŮ
PovoDNĚ NA MAJETEK,
ZIVOTY A ZDRAVI OBWATEL
V POSTIZENEM UZEMI
Kare| Drba|, Ladislav Pav|ovsk1i, EvŽen Po|enka, Mi|oš Rozkošn!

KlÍčová slova
povodeĎ, povodtiové nebezpečÍ, povodĎové škody, povodriové riziko,
dopady na zdravÍ obyvatel, systémy povodtiové ochrany

Souhrn
V rámci projektu,,Vyhodnocení katastrofální povodně v roce 2oo2",

zadaného vládou čR, byIa vÚv T.G.M. zpracována ritoha mapující do
pady povodřové situace v zasaŽenych oblastech. Dále byla analyzo
vána funkce systémri ochrany na všech rovních. Řešení problemati-
ky bylo doplněno o klíčové návrhy na pravu rámce systému pÍever
tivních opatňení pied negativními ěinky povodní.

Úvod
V obdobÍ mezi prosincem 2002 a prosincem 2003 by| pod gescí

Ministerstva ŽivotnÍho prostiedÍ zpracováván ko| ,,Návrh prav systé-

mu prevence pied povodněmi a vyhodnocení dŮs|edkŮ povodně na
majetek, Životy a zdraví obyvate| v postiženém zemÍ. - jako součást
3. etapy projektu ,,VyhodnocenÍ katastrofá|nÍ povodně v srpnu 2oo2" '
KoordinačnÍm pracovištěm této fáze iešení by|a brněnská pobočka
Vyzkumného tjstavu vodohospodáiského T. G. Masaryka, na některych
částech se podi1e|y jako iešite|ské organizace Ústav raciona|izace ve
stavebnictvÍ Praha (ÚRs PRAHA, a. s.) a Institut zdravotnÍ po|itiky (|ZPE),
podk|ady poskyt|a Česká asociace pojištoven (ČAP). DŮleŽitym zdro-
jem informacÍ byly zprávy o povodni zpracované státními podniky Povo-
dí a krajskymi, okresními, městskymi i obecnÍmi iady'

Da|šÍtextje v vodnÍčásti zaměien na stručné hodnocenípovodřo-
vého reŽ imu v České repub| ice v  re|ac i  k  p iírodním podmínkám
i historickym souvis|ostem. V da|ší části se pozornost soustiedí na
strategii ochrany pred činky povodnt, moŽné pravy systému preven-
ce a vyhodnocení dŮsledkÚ povodně V srpnu 2oo2 na majetek, Životy
a zdraví obyvatel v postiŽeném zemÍ, i na vhodná opatiení.

Povodeř vslpnu 2oo2 vzorném h|u zpětného
ohlédnutÍ a danfch podmínek

Více neŽ tÍicet re|ativně suchych |et po ve|ké povodni v červnu roku
1965, kdy doš|o k protrŽení hrází podé| Dunaje a k zap|avení Žitnéno
ostrova na S|ovensku, se moh|o zdát, Že nám ze strany piírody nehrozÍ
priliš váŽná nebezpečí. Dvě mimoiádné |etní povodně z července 1997
a srpna 2002 se však sta|y ráznym piipomenutÍm nevyzpytate|nosti piÉ
rodnÍch si| a stochastického vyskytu žive|,ních pohrom. První dějstvÍ se
odehráva|o V roce 1997 , kdy by|o postiŽ{no rozsáh|é uzemí v povodÍch
odry, Moravy a zčásti i hornÍho Labe. Kátastrofické dŮs|edky piines|y
i mimoiádné deštové sráŽky a povodeĎ v srpnu 2oo2. Jako predehra
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této povodni predcháze|a zdán|ivá epizoda v červenci 2oo2 v povodí
Hodonínky na Vysočině, poznaTenaná dvěma ztrátami na lidskych Živo-
tech. Piedevším vydatnost sráŽpk - mezi 4. aŽ8. červencem a 77 ' aŽ
21. červencem 1997, i o pět |et později mezi 6. aŽ 7. srpnem a tI, aŽ
13. srpnem 2oo2 _ patii|a spo|ečně s dé|kou trvání a intenzitou sráŽek
k jedné z h|avnÍch pĚÍčin mimorádnych povodĎovych situacíve všech tiech
h|avních povodích ČR - v povodí odry, Moravy a Labe.

Záp|avy V roce 7997 a 2oo2 nám také piipomenu|y, Že i naši pied-
kové se čas od času stietáva|i s povodĎovym Živlem, piedevšÍm pak
v letech !!].8, 1342, 7496, ].582, ]-784,1830, 7845, 7862, !872,
1890, 1896, 1897, 7920, 7940,1954 (v těchto piÍpadech by|y posti-
Ženy h|avně Čechy). Naopak ve druhé po|ovině 9. a 13' sto|etí, v |etech
1590,  1593,  L652,7715,1829,1880,  1903,  1919,  ] -925,1937,
1938, 7940, t94!,1965 by|a spÍše zasaŽena uzemí Moravy a S|ezska.
JiŽzběŽného hodnocení piírodních podmínek, navÍc podpoieného uve-
denym zjednodušenym vyčtem kritickych letopočtŮ, Wp|yVá' Že povod-
ně patrÍk jedněm zmá|a Žive|nÍch pohrom, kterym byvajÍzemě Koruny
české čas od času po mezidobích zdánlivého k|idu vystavovány. Na-
vzdory nedávnému dvojímu stietnutí s mimoiádnymi povodněmi je nut-
no si objektivně piiznat, Že jsme na některé situace neby|i ani dosta.
tečně pi ipraveni, ani vybaveni a v mnoha oh|edech jsme ijako moder-
nÍspo|ečnost byl i  zaskočeni. A to i pies nesporné usi|ía statečné činy
ce|é iady občanu, povodĎovych komisí a štábŮ, hasičskych sborŮ i ar-
mádních tjtvarŮ, i pies skutečnost, Že mezi oběma katastrofickymi
povodněmi doš|o k ce|é iadě z|epšenÍv ob|asti preventivníi piímé ochra-
ny pred negativními učinky povodní.

NenÍpochyb o tom, Že s většÍmipotiŽemijsme se setkáva|iv červenci
7997, a|e některym závaŽnym prob|émŮm jsme muse|i čelit i v srpnu
2oo2. Jisté je, Že nás v obou piípadech nejvíce piekvapi|y rozsahy
povodnovych roz|ivŮ, dynamika, spontánní rozpínavost i pustošívost
povodĎového Živ|u. VybavÍ se nám tu mediá|ně nejčastěji zmiĎované
prob|émy V srpnu 2oo2: metro p|né vody, nepňesné piedpovědi počasí
a povodĎovych prŮtokŮ, zatopení historickych částí měst, prob|émy
spojené s funkcí rybníkŮ, stiety zájmÚ pii manipu|acích na nádrŽích,
poškození  un i k á tních  a r ch i vŮ  i  j i n y ch  nenah rad i t e Inych  hodno t
v inundačnÍch uzemích, unik jedovatych |átek z podnikŮ chemického
prŮmys|u, škody zpusobené praŽské zoo|ogické zahradě atd. Součas-
ně však nemohou zustat stranou pozornosti da|šÍ atributy charaKerizu-
jÍcÍobě povodně: zlráty na Iidskych Životech, velké majetkové škody, ujmy
i ďráty, problémy s evakuacÍ obyvate|, s náhradnÍm bydlením, humani-
tární pomocí, prob|émy i s občasnymi projevy |idského hyenismu,
s odstraĎováním a náhradou povodĎovych škod a kvalitou pitné vody'

Ved|e specifickych, zejména k|imatickych, $eomorfo|ogickych a hyd-
ro|ogickych podmínek by|y k|íčovymi faktory vzniku povodně V srpnu
2oo2 hrn a intenzita sráŽek, délka jejich trvánÍ a plošn:Í rozsah jejich
u|skytu. K mimoiádnym sráŽkám doš|o ve dvou v|nách: nejprve mezi
6' a 7 ' Srpnem, později mezi 77. a 12. srpnem 2oo2. V prŮběhu situ-
ace se projeviI siIny v|iv nasycenÍ povodÍ sráŽkami v pr běhu prvnív|ny,
takŽe da|ší vodu puda jiŽ moh|a pojmout jen ve ve|mi omezené mi7e'
V povodí Ma|še jsou ve|ikosti odtokovych koeficientŮ uváděny pro prv-
nÍ v|nu sráŽek hodnotou 65 o/o, v piÍpadě druhé v|ny pak 90 %o. Tím se
dotykáme mediá|ně často piipomínaného sous|ovÍ,,retence vody v kra-
j ině... Nejedná se však pouze o retenci v zemědě|ské a.|esní kraj ině,
nybrŽ i o retenci danou rozl ivy nebo|i inundacemi v udo|ních nivách
a o retenci v ochrannych prostorech i da|ších vo|nych prostorech vod-
ních nádrŽí, rybnÍkŮ a zdrŽí. Jisté tedy je, Že velké množství ulznam-
nlch nádržÍ i rybnt.I<Ů v povodÍ Vltavy sehrálo pozitivní roli, bez nÍŽ by

obl. 1. VodnÍ dilo S|apy dne 14. 8. 2oo2,16:05 - odtok pies bezpeč.
nostnÍ pie|iv (poh|ed z hráze)

uhrnná retenční učinnost krajiny byla mnohem nižší a povodĎou.| do-
pad by byl podstatně tvrdšÍ neŽ v konkrétnÍch pťÍt,odních i antropogen-
ních podmínkách srpna 2002.

Stlategické pÍístupy k och]aně píed činky povodní
v mez.nálodních dokumentech

Prob|ematikou učinkŮ povodĎovych udá|ostí se - kromě da|šÍch jevÚ,
které mohou ohrozit a nepiÍznivě ov|ivnit zdraví i Životy lidí' poškodit
nebo zničit jejich majetky, piírodní a ku|turní hodnoty nebo váŽně naru-
šit hospodáiské i sociá|ní podmínky _ zab,fvá Mezinárodní strategie
oSN pro snÍŽení dopad živelních pohrom /SDR. PoskytovánÍ pomoci
pii Žive|nÍch pohromách má na starosti oddělení pro humanitární zále-
žitosti DHA - UNDRO, zv|áŠtě pak jeho Úraa o9u pro koordinaci pomoci
pŤi ŽivelnÍch pohromách.

DŮstojné místo zaujímají piedevš(m Směrnice o udrŽitelné preven-
tivní ochraně pŤed povodněmiz roku 2000 (Draft Guidelines on Sustain-
able Flood Prevention). Tento dokument byl vypracován v prozatÍmním
znění v rámci Úmtuvy Evropské hospodáŤské komise pŤi oSN (EHK/
oSN/ o ochraně a vyuŽÍvánÍ hraiičnÍch vodnÍch tokŮ a mezinárodnÍch
jezerech. Směrnice se opírá o sedm zák|adních zásad a pÍÍstupŮ, kte-
ré se tykají udrŽite|né preventivnÍ ochrany pied činky povodní. Aby
bylo moŽné tyto principy nap|nit, je nezbytná spo|upráce na v|ádnÍch
rovních a koordinace po|itickych aktivit v jednot|ivych odvětvÍch z h|e-

diska zemního p|ánování, ochrany ŽivotnÍho prostiedÍ, očekávaného
vwoje v zemědě|ství, dopravě aj. Pokud se tyká tjčinkŮ vody piesahujÉ
cích hranice státŮ, je potiebná spo|upráce mezi nimi tak, aby by| zajiš-
těn sou|ad po|itickych aktivit i strategiÍ na státních rovnÍch a aby se
zpracováva|y navzájem provázané akčnÍ p|ány. Jednot|ivé principy
Směrnice, které by mě|y piedstavovat jádro protipovodĎové strategie,
zde naznačíme pouze hes|ovitě:
a) povodřové udá|osti jsou součástÍ piírody;
b)|idské zasahování do piírodních procesŮ zvyšova|o hrozbu povodĎo-

vych rozlivrjr;
c) preventivní ochrana pied povodněmi by se mě|a tykat ce|ych povodí

vodních tokŮ:
d)stavební opatiení zŮstávají i nadá|e dŮ|eŽitymi prvky preventivnÍ

a piímé ochrany pied povodněmi;
e)kaŽdy subjekt, ktery muŽe byt postiŽen d s|edky povodřové udá|os-

ti, musí sám dbát o svá v|astní preventivní zabezpečení;
f) antropogenní uŽitky inundačnÍch zemÍ by mě|y byt prizpŮsobeny

moŽnym hrozbám a nebezpečÍm;
g)V inundačních uzemích je treba uskutečnit preventivní opatiení, kte-

rá zmírn( moŽné nepiíznivé učinky povodně na ŽivotnÍ prostiedÍ.
RovněŽ Evropská unie se po roce 1995 mnohem vÍce neŽ kdyko|iv

predtÍm zaJimá o problémy spojené s povodněmi. V období mezi roky
L971- a 1995 zasáh|o Evropu piib|iŽně 15O povodní většího dosahu
a aktuá|ně pak na piedě|u tisÍci|etí byl tento kontinent postiŽen da|šÉ
mi extrémnÍmi povodněmi. Dvě z nich zasáh|y nejenom Českou repub-
|iku, a|e souběŽně i Po|sko a Německo (v červenci 1997) a Německo
s Rakouskem (v srpnu 2oo2). V nejkratším moŽném čase má byt vy-
pracována Evropská strategie ochrany pŤed povodněmi.

cí|e íešení
K nejvyznamnějšÍm vystupŮm iešeného tiko|u patii|y: ana|yza i zhod-

nocení k|adŮ a zápor současné rovně systému ochrany v zemích
dotčenych srpnovou povodní 2oo2; stanovenÍ k|ičovych zásad návrhŮ
systémŮ ochrany v hydro|ogickych podmínkách zasaŽenych povodí;
sestavení podrobné bilance škod po povodni na domovnÍm a bytovém
fondu; zjištěníodhadu škod na majetku obyvatel a pro komparaci s Údaji
o pojistném p|něnÍ; ana|,!za a vyhodnocenÍ d s|edk katastrofá|nÍ po-
vodně na zdravotní stav obyvate|; shrnutí udajŮ o nás|edcÍch povodně
a rámcovych dajŮ o povodĎovych škodách na vodnÍch tocÍch a di]ech,
v dopravnÍ i da|ší infrastruktuie, Ve vyznamnych prŮmys|ovych podni-
cÍch, v zemědělství atd.

Kličové zásady návrhŮ systémŮ ochrany vycházejí z diskuse k rozsa-
hu odpovědnosti v systému povodĎové ochrany na rovni subjektŮ: stát
- orgány samosprávy - občanská a podnikate|ská verejnost' Pri ap|i-
kaci systémového pÍÍstupu se principy návrhŮ preventivnÍ i piímé proti-
povodĎové ochrany optrají o zpracovánÍ podk|adu pro koordinaci rea|i-
zace opatiení k protipovodĎové ochraně na zemích uce|enych povodí
(u|oha státu).

Poznatky a náměty vyplfvající z ěinnosti povodřovych
o]gán

V rámci etapy se ve smyslu $ 79 vodnÍho zákona č. 254/2007 sb.
ana|yzova|y zprávy povodĎovych orgánŮ v dotčenych krajÍch i okresech
a zprávy správcÚ povodÍ o pruběhu povodně 2oo2'

Nejprve by| hodnocen v|iv piedchozÍch zkušeností na prťtběh povod-
Ďové situace v srpnu 2oo2' Ke zv|ádnutÍ iÍdicích' záchrannych a Iikvi-
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dačních prací piispě|y v první iadě komp|exní změny, které by|y inicio-
vány jiŽ povodřovymi udá|ostmi z roku 1997. Změny se tyka|y ob|astí
|egis|ativy, |ízení krizovlch i záchrannych systémÚ a zpracování povod-
řovych p|ánŮ na rŮznych rovnÍch. PiÍznivě se projevi|o s|oučení s|oŽek
poŽár ní i civi I n í och ra ny a vytvoien í iíd icÍch i vykon nych stru ktu r v podobě
Hasičskych záchrannych sborŮ (HZs).

Na druhé straně míra pozornosti, Kerou obce a města věnova|y piÍpra
vě na povodĎovou prob|ematiku v období pÍed povodní 2oo2, by|a ve|mi
rozdflná. Negativním faKorem by|a skutečnost, Že koncem roku 2oo2
probíha|a reforma veiejné správy, během niŽ doš|o ke změnám v rozdělenÍ
kompetencí i povinnostÍ. Tyto změny mě|y bohuŽel často za nás|edek sní-
Ženou kva|itu a ne p|nou vypovídacÍ hodnotu povodĎovych zpráv. Nedo
statky se zčásti promft|y i do dokumentŮ weŠ|ych z krajskych radŮ'

Piedmětem projektu by|a i ana|yza s|oŽenÍ povodĎovych komisÍ
a krizovych štábŮ. od některych povodĎovych orgánŮ zazně|y poŽadav-
ky na piesnější vymezení mÍry pravomocÍ starostŮ a určení jejich po-
vodĎovych uko|Ů. Podpora učinnosti právnÍch, normativních a metodic-
kych nástrojŮ je ve vztahu k povodĎovému nebezpečÍ chápána ja-
ko nutné prosazování krok , které vyp|yvaj( z navrŽenych změn |egis|a-
tivy, jsou za|oŽeny na zkušenostech z |etních povodnÍ 1997 a 2oo2
a optrajÍ se o zdokona|ená praktická |ogistická opatienÍ' Potieba z|ep
šeného pienosu informací v pruběhu povodně je vyznamná také ve
vztahu k procesu vyhodnocování. Z|epšená činnost právních nástrojÚ
se musÍ projevit i vymezováním priorit pii prováděnÍ protipovodřovych
investic a také v ob|asti nak|ádánÍ s humanitární pomocí.

Nezanedbate|nou ob|astí je i dostupnost pracovišt a disponibi|nÍch
za|ízení častnkŮ povodřové ochrany. V něko|ika piípadech došlo bě-
hem povodně k zaplavení objektŮ, které s|ouŽi|y pro Ťízeni i organizaci
prŮběŽnych zabezpečovacích a záchrannych prací. Je zapotiebÍ, aby se
v povodĎovych p|ánech pamatova|o na nezbytnost zajištění piístupu
k prostorŮm náhradního ubytovánÍ za jakychko|iv oko|ností.

Jedním z k|ičovych tÍko|Ů je preventivní informovanost obyvate|stva
o povodĎovém nebezpečÍ' Vyznamné pos|ání majÍ piedevším orientační
tabu|e, mapy, schémata, poutače s dŮleŽitymi odkazy a informacemi ve
váahu k vodoměrnym profilŮm' K zajištěnÍfunkce h|ásné povodĎové s|uŽ-
by a varování obyvate| je nezbytny vyběr mÍst pro osazovánÍ vodočetnych
|atÍ a značek stupĎŮ povodĎové aKivity. Tyto činnosti by mě|y byt prová
děny nejen v ob|astech jiŽ postiŽenych povodní pro informovánÍ budou-
cích generacÍ, a|e ijako součást preventivních opatiení. V ob|astech
zasaŽenych povodnÍje potrebné umístit povodĎové značky. Většina zna-
ček mě|a byt osazena jiŽ začátkem roku 2004. V rámci preventivnÍch
opatienÍje nutno také vyznačit nouzové cesty z obce za povodĎové situ-
ace s oh|edem na dopravnÍ prob|émy, terénní piekáŽky atd.

Pro z|epšenou komunikaci mezi povodnovymi orgány na vŠech urov.
ních, s|oŽkami |ntegrovaného záchranného systému a obyvate|stvem
je nutno uskutečnit iadu opatienÍ i pies vyznamné z|epšení oproti sta-
vu za povodně v roce 1997. V roce 2002 docháze|o k prob|émŮm pii
oboustranné komunikaci mezi obcemi a nad|Ízenymi orgány (povodĎo.
vymi komisemi nebo krizovymi štáby) a také se s|ožkami Integrované-
ho záchranného sboru (|ZS). Častlm dŮvodem by|o nedostatečné tech.
nické vybavení obcí (mobi|nÍ te|efony). Pii povodni je jednÍm z rozho-
dujících faktor podrobná znalost místnÍ situace a ke k|ičovym uko|Ům
patiÍ tudiŽ modernizace komunikačnÍch sítÍ pro pienos informacÍ pii
vyhIašování stupĎŮ povodĎové aktivity (stav ,,nouze.. a ,,ohroŽení,,).
RovněŽ tak je na|éhavym ko|em zaj ištěn í kva| itn Ích i nformací o jménech
kontaktních osob, te|efonnÍch čÍs|ech a jinych moŽnostech styku. Vy-
znamné pos|ání pii piedávánÍ informací občanŮm hrajÍ stá|e více ce|o-
p|ošná a regioná|ní média, tiebaŽe se i tady vyskytova|y určité prob|é-
my, hIavně zpočátku krizové situace - i vzh|edem k potiŽím s aktuá|nostÍ
a piesností poskytovanych informací' K da|ším kolŮm patií dobudo-
vánÍ digitálního rádiového systému pro všechny s|oŽky Integrovaného
záchranného systému a Hasičského záchranného sboru.

Zprávy povodĎovych orgán soustiedi|y poměrně značnou pozornost
na preventivnÍ opatiení' VyplyvajÍ z nich napiÍk|ad četné poŽadavky na
zajištěnÍ materiá|ového vybavení povodĎovych komisí a krizovych štá-
bu a na yytvárenÍ potiebnych hmotnych i technickych rezerv. V nouzot,ych
podmÍnkách by|y většinou k dispozici pouze prostiedky místních firem.
Ve|ky dŮraz by| k|aden na rjlohu zemnÍho p|ánovánÍ, na na|éhavost
revize a dŮs|ednějšÍho vymezování i vyhlašování záp|avového uzemÍ
a jeho aktivní zony' Ve|ice diskutovanou ob|astí by|a potieba zajištěnÍ
kvaIitnÍ a činné udrŽby vodních tokŮ i optimá|ního provozu vodních
dě| a pravide|né prováděnÍ preventivních povodřovych proh|ídek
v pásmech povodĎového ohroŽení.

Zvyšenou péči bude tieba věnovat procesu piÍpravy a navrhování
vodních dě|, které ov|ivĎujÍ povodĎovy odtok, a to jiŽ od fáze vodohos-
podáiského projednání a povo|ení aŽ po schva|ovánÍ manipu|ačních
iádŮ. Některé vznik|é škody potvrzujÍ, Že se do povo|ení a manipuIač-
ních iádŮ zpravid|a dostatečně nepromít|y poŽadavky na ochranu ur-
banizovanych zemí. Jednou z k|ičovych podmínek je však míra ochra-
ny, tj. reá|nost Únosného zabezpečení ochrany pied povodĎovym Živ-
|em vzh|edem ke kuIminacÍm, extremitě iobjemŮm povodĎovych v|n'

V budoucnu by mě|y povodĎové komise obcÍ, popi. sdruŽení obcí i ko-
misí, i V těchto zájmovych ob|astech mnohem kva|ifikovaněji zastupo-
vat zdjmy svych občanŮ.

Zástupci regionŮ, měst a obcí p|ni| i dŮ|eŽité pos|ánítím, Že právě od
nich pocháze|y zák|adní daje a informace o povodĎovych škodách
i ztrátách. S tím těsně souvisí zpŮsob vyčís|ování škod a financování
preventivních i prŮběŽnych akcí během povodĎovych udá|ostí i ce|kové
vyhodnocení zpŮsobenych škod. Šxooy zpŮsobené povodnÍ V srpnu
2oo2 by|y zaznamenávány ihned po opadnutí kulminačních prŮtokŮ
zástupci okresu piímo v terénu. Nás|edně pak došlo k usměrněnÍ sbě-
ru informacÍo škodách krajskymi iady, které zača|y shromaŽďovattyto
informace prostiednictvÍm okresních iadŮ, nebo i piímymi dotazy na
obecních rjiadech. Šxooy by|y zjištovány na zák|adě piís|ušnych zákon-
nych piedpisŮ, mezi nimiŽ mě|y k|ičovou ulohu zákon č,' 72/2oo2 sb.,
o státní pomoci pii obnově zemí postiŽeného Žive|ní nebo jinou pohro-
mou, a nove|izovan,! zákon č. 363/1999 Sb.' o pojištovnictví z roku
2ool' Kromě potiŽí spojenych s probÍhající reformou státní správy by|o
určitym prob|émem shromaŽďovánÍ daju a informací o povodĎovych
škodách v jednot|ivych městech a obcích. Itentokrát se narazi|o na
prob|émy p|ynoucÍ z resortních piístupŮ. Pro odhad moŽnych budou-
cÍch rizik je zapotÍebí pracovat s daty, která odpovídají podrobnym zem-
ním jednotkám.

Ce|kové hodnocenÍ aktívit povodĎovych orgánu na pozadÍ povodně
2oo2 |ze s oh|edem k pos|ednÍm deseti|etím zjednodušeně charakte-
rizovat pěti uflojovymi etapami:

|. období pied povodní v červenci 1997 - docházelo k podceĎování
moŽnosti vzniku extrémní povodně a odrazem tohoto piístupu by|a
i ce|ková nepiipravenost na situace dané vyskytem a činky mimoiád-
ného pitrodnÍho jevu;

||. období během povodně v červenci 7997 _ doš|o k vyskytu mimo-
iádně extrémní povodĎové udá|osti a zasaŽen( velké části uzemÍ re-
pub|iky' aniŽ na to by|a naše společnost dostatečně piipravena, pii-
čemŽ vys|edkem by|a vynucená improvizace pii iízení operativnÍch čin-
ností;

|||. období mezi povodněmi v červenci 7997 a v srpnu 2oo2 - by|a
zíejmá snaha o nápravu vznik|ych škod a o uvedení objektŮ i zaŤfuen(
do pÚvodnÍho stavu a o ce|kovou změnu piÍstupu k prob|ému;

|V. obdobÍ v prŮběhu povodně V srpnu 2oo2 _ |ze hodnotit jako eta-
pu, která by|a obdobou ||. etapy s tím rozdÍ|em, Že se vyznamně snÍŽi|a
míra improvizace během operativních zásahŮ;

V. období po opadnutÍ povodně 2oo2 _ znovu se projevi|a snaha
o nápravu vznik|ych škod, o uvedení objektŮ i za|ften( do potrebného
stavu, velká pozornost se věnuje ana|yzám piičin jevŮ, jejich pr běhŮ'
dopadŮ i rizik a promÍtnutÍm do všech ob|astí hospodáiského a spo|e-
čenského Života.

Zásadní pozitivnív|iv na prŮběh povodĎové i ,,popovodĎové..udá|os-
ti mě|y změny pi1até v mezidobÍod povodně V roce 7997 . V srpnu 2002
se operat ivně da i i |o  zv|ádat  organ izačnÍ i  komunikační prob|émy
a prob|émy se zajištěním materiá|Ů i mechanizace, existuje však na.
dá|e mnoho námětu k iešenÍ v ob|asti preventivnÍch opatiení. Piitom
je nutné podstatně zvyšit tl|ohu uzemnÍho p|ánování i stavebnrho iádu
v inundačnÍch uzemÍch a zajistit kvalitní spo|upráci piíslušnych uradŮ.
Podobně je zapotiebÍ preferovat integrované zpŮsoby iešení ochrany
pied učinky povodnÍ, pravděpodobnostní prÍstupy pii stanovovánÍ po-
vodĎovych rizik a do rešení je nutno zahrnout i pa|eohydrologické ana-
|yzy historickych povodĎovych situací. Da|ší prioritou je potreba ochra-
ny pied moŽnymi infekcemi a uniky nebezpečnych látek za povodnÍ.
Právě povodĎové nebezpečí spojené s uniky chemiká|iíze Spo|any Ne-
ratovice i da|ších zdrojŮ znečištěnÍ je vÍce neŽ varujícÍ.

Současny stav, kdy v iadě měst a obcí nejsou k dispozici povodĎové
p|ány v odpovídajícÍm rozsahu a kva|itě, bude treba napravit. PovodĎo.
vé p|ány se musÍ zaměiit na krit ická místa na toku, ochranu zdravÍ
i ŽivotŮ občanŮ, ochranu sídel, změny podmínek stabiI ity staveb za
povodřového reŽimu. Zárove je tieba upustit od statickych zpŮsobŮ
ieŠenÍ, která vycházejÍ z hodnot ku|minací prŮtokŮ a stanovení bieho-
vych čar za roz|ivŮ' Nemě|o by byt opomenuto ani zhodnocení funkce
technickych prvkŮ v toku a v inundačním uzemí. K|ičovou součástÍ ná-
vrhŮ zaměienych na kritické ob|asti je zpracování variant vodohospo-
dárského iešení povodĎové prob|ematiky. Zvyšení odo|nosti staveb
v sídIech i pouŽitÍ mobiIních hradicÍch a j inych spoIehIivych zpŮsobŮ
|oká | n í proti povodřové ochrany je jednou z moŽnosti. iešen Í. V závis |osti
na konkrétních podmínkách se doporučuje piezkoumat reá|nost změ-
ny vodoprávnÍho povo|enÍ nebo manipu|ačních iádŮ vodních dě|, a to
zejména v piípadech, kdy o to dotčené obce poŽádají pii zajištovánÍ
veiejného zájmu ochrany pied negativními činky povodní.

RovněŽ tak je zapotiebí provést inventarizaci v ob|asti usk|adnění
materiá|Ů i mechanismŮrpouŽite|n17ch pri iešení povodĎové a krizové
situace, pieh|ed evakuačn\ch míst, inventarizaci kvality i stupně amor.
tizace staveb a za|ízen(, zhodnocenÍ rjrovně provozu i udrŽby. Bude také
tieba zhodnotit materiá|ní, mechanizační, piepravnÍ, informační a eva-
kuační piipravenost i vybavenost v městech, obcÍch i většÍch uzemních
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ce|cÍch. ZceIa jednoznačně musÍ byt vyjasněny kompetence mezi subjek-
ty povodĎové ochrany, piitom k na|éhavym prioritám musí patiit i p|né
up|atnění principu subsidiarity, pod|e ne|oŽ je nutno samosprávu
a vykon veiejné správy co nejvíce prib|tŽit dbčanŮm. Z toho p|yne, Že
dané prob|émy by pak měly byt iešeny nebyrokratickou cestou na nej-
niŽšÍ moŽné Úrovni samosprávy i správy. obdobně musí byt zabezpeče-
na propojenost  a  funkčnost  in formačních systémŮ mez i  h|ásnou
i varovnou s|uŽbou, povodĎovymi komisemi, predpovědní povodĎovou
s|uŽbou, správci vodnÍch tokŮ a vodnÍch dě|, uiady měst a obcí i vyŠ-
ších správních ce|kŮ, štáby krizoWch center a záchrannych systém ,
pi ičemŽ h|avním cÍ|em je, aby by| zce|a vy|oučen informační šum,
k němuŽ doposud veIice často docházeIo. I tentokrát š|o většinou
o nedodrŽování zásad kompetencí, principŮ jednoznačně vymezené od-
povědnost i ,  jednoznačně def inovanych podmÍnek decentraI izace
i subsidiarity. S oh|edem na e|iminaci rizika vypadkŮ spojení, pietÍŽenÍ
sítí a podobnych prob|émŮ je tieba zajistit vybavenost obcí i všech s|o-
Žek |ZS prostredky pro komunikaci a efektivnÍ práci, a to i pro situace
za ve|mi zl.ften,lch podmÍnek'

Sociální a ekonomické dopady povodně

RegionáIní charakteristiky povodně
obě katastrofá|ní povodně v |etech 7997 a 2oo2by|y provázeny drá-

tami na Životech a utrpením obyvate|stva. obě Žive|ní pohromy zpŮso-
bi|y značné materiá|nÍ, hospodáiské i sociá|níŠkody nejen v postiŽenych
ob|astech, a|e poznamena|y chod ekonomiky í spo|ečnosti v ce|ém stá.
tě. V dŮsledku obou piÍodních katastrof muse|y byt evakuovány tisÍce
|idÍ, stovky domácností priš|y o obyd|Í a da|ší nemovity i movity maje-
tek. V roce 1997 by|o v České republice zaregistrováno 6o obětÍ na
Životech, V roce 2002 ce|kem 19 obětí' Dokonce během zmíněné ,,ma|é.,
povodně v povodÍ Hodonínky - v červenci 2oo2 - priŠ|i o Život da|ší
dva Iidé. Státní správa, nestátní subjekty, občanské iniciativy, charita-
tivní sdruŽení, jednotliví občané a navÍc i zahraniční humanitární orga-
nizace a v|ády některych státŮ projeviIi ve|kou so|idaritu s postiŽenymi.
Tyto aktivity vyznamně piispě|y k odstranění největšÍch škod a sociá|ní
nouze. V projektu by|y porovnány situace obou katastrofickych povodní
v červenci 7997 a V srpnu 2oo2, coŽ umoŽni|o zformu|ovat některé
dŮ|eŽité návrhy na modernizaci povodĎové ochrany.

obě povodně jsou nej|épe vystiŽeny svymi regioná|ními charakteris-
tikami, vyjádienymi v tabulce 7.

Tabulka 1. RegionálnÍ charakteristiky povodnÍ v r. 1997 a 2oo2

Prímé majetkové škody V roce 1997 by|y stanoveny ve vyši 62,6 mi.
I iardy Kč, z toho škody na nemovitostech čini|y 39,2 miIiardy Kč. Pri.-
mé majetkové škody V roce 2oo2 by|y oceněny souhrnnou částkou
73,14 mi|iardy Kč'

K h|avním podk|adŮm posouzenÍ stávajÍcích systémŮ ochrany pied
negativnÍmi rlčinky povodní patii|y zprávy z Českého hydrometeoro|o-
gického ustavu, od správcŮ povodÍ a z okresních i krajskych uradŮ
v dotčeném uzemÍ. Posuzova|y se h|avně prvky a vazby stávající povodĎo
vé ochrany, jejíchŽ funkce má vyznamny v|iv na efeKivnost ce|ého systé
mu. Patrí mezi ně piedevším stanovování i vyhlašování stupĎu povodĎové
aKivity a navazující činnosti povodĎovych orgánŮ všech rovní. Da|šÍ sys.
témovou součástÍ je vazba daná komunikací mezijednot|ivymi prvky po
vodĎové ochrany. Toto spojení by mě|o zaručovat spo|eh|iW pienos infor.
mací mezi častníky povodĎové ochrany, s|oŽkami |ZS a obyvate|stvem'
K posouzenÍ by|o nutné provést časověprostorovou ana|,!zu piičin, prŮbě
hu a dopadŮ povodně. Pomocí multikriteriá|nÍ analyzy zdrojovych dat
i da|ších získanych informací bylo identifikováno ce|kem 16 kriticky posti-
Ženych regionŮ (tabulka 2, ob|asti 1-16), u nichŽ by| ana|yzován podrob-
něji systém ochrany pied negativnÍm uičinkem povodnÍ. Mimoto by|y vybrá
ny da|ší čtyii zasaŽené regiony, u nichŽ povodĎové škody nebyly jiŽ tak
vyrazné (tabulka 2, ob|asti t7_2o). Seiazení i uspoiádání regionu nemá
ani administrativnÍ' ani k|asifikačnÍ charaKer'

H|avními kritérii piivyběru regionu by|y piedevšÍm vyše a rozsah škod
zpŮsobenych povodnÍ a dostupnost informacÍ o povodĎové ochraně'
Mezi da|ší h|ediska hodnocení této ochrany patii|y vyuŽívání udo|ních

niv, stav aktivit tykajících se Vymezení záp|avového uzemí (vyhlášené-
ho, navrŽeného či nenavrŽeného), informace o upravě koryt vodnÍch
toku a jejich prŮtočné kapacitě, data o ve|ikosti ku|minačnÍho prÚtoku
dosaŽeného v prŮběhu srpnové povodně v danych |oka|itách iičnÍho
systému a porovnáníjeho extremity s mÍrou ochrany vyjádiené návrho
vym prŮtokem. Dá|e se p i ih|íŽe|o k objemu, délce t rvánÍ,  tvaru
i postupové době povodĎové v|ny a časovym prŮběhŮm fázítěchto v|n,
informacím o manipu|acích na piehradních nádrŽích i rybníci.ch. Pod
zornym uh|em těchto kritériÍ by|a pak posuzována roveĎ povodĎové
ochrany v prŮběhu krizové situace.

Vysledky posouzenÍ by|y shrnuty do nás|edujících poznatku a z toho
vyp|yvaj ících opatiení:

Ve|ice na|éhavym poŽadavkem je potieba urych|eného vymezení hra-
nic záp|avového zemÍ a jeho aktivnÍ zÓny, Je nutno respektovat skuteč-
nost, Že se koryta tokŮ chovajív době roz|ivŮ jako nádrŽ a Že na rozsah
záp|av má v|iv - kromě ve|ikosti povodĎovych piftokÚ a konfigurace reli.
éfu tjdo|nÍ nivy - i iada da|ších faktorŮ, jako napňÍk|ad prŮtočná kapacita
iečiště v daném useku toku. l v piípadech, kdy je jiŽ záp|avové uzemí
stanoveno, mÚŽe dojft k nečekanym roz|ivŮm mimo vymezenou rizikovou
zÓnu v dŮs|edku pie|itÍči protrŽenÍochrannych hrázÍ. Často se podceřu-
je dynamika rozvodněnych ma|ych tokŮ a ne vŽdy se do preventivnÍch

vah i do povodĎovych p|ánŮ zahrnujÍ Účinky zpětného vzdutÍ na pifto-
cích. Současně je nutno vzft v vahu, Že záp|avové zemí vymezené sto
letym prŮtokem je pouze adekvátnÍ pravděpodobnostním v|astnostem
náhodného piírodnrho jevu.

NeWp|ácí se ani zanedbávání v|ivu sezonnÍho vyskytu povodně. Leti-
té zkušenosti naznačují, Že největší povodně se vyskytují v době |et-
nÍch dovo|enych a prázdnin, coŽ obě Žive|ní pohromy ve|ice názorné
ukáza|y. Je nutno napiík|ad počítat i s piechodně zvlšenou hustotou
|idí v ob|astech s rekreačnÍmi objekty a disponovat piiměienou kapa-
citou prostiedkŮ potiebnych k evakuaci. Stá|ym problémem zemnÍho
p|ánování i jeho nap|řovánÍ zŮstává nedŮs|edné omezovánÍ rekreační
vystavby a up|atĎován( zákazu ostatnívystavby v záp|avovych uzemích.
Prob|émem je i krizovy reŽim v chatovych osadách situovanych podé|
biehŮ iek i nádrŽí v době povodĎového ohroŽení i nebezpečÍ.

ZávaŽnym nedostatkem jsou chybějÍcí návody pro situace, pii nichŽ
povodřové riziko piekračuje ochranny činek stávajících opatienÍ. obec-
ně je moŽné konstatovat, Že v horních částech postiŽenych povodÍ by|a
k dispozici minimá|ní doba na povodĎovou piÍpravu. Piesto vzh|edem
k opatiením piUatym na zák|adě zkušeností s povodnÍ v roce 1997

a určitému pozitivnímu vyvoji operativntho iÉ
zení se dai iIo povodĎovou situaci v rámci
moŽností rešit bez ve|kych ztrát. V do|ních
a stiednÍch částech povodí by|o jiŽ vÍce času
na piÍpravu, protoŽe doba doběhu povodĎo-
vych odtokŮ se v dŮs|edku roz|ivu do piiroze-
nych inundačnÍch prostorŮ iek měrně pro-
dluŽova|a' PrŮchod mohutnych prŮtoku hus-
t ě  za s tavěnym i  i n t r av i | ány  obcÍ ,  měs t
a h|avnÍho města Prahy podstatně zvyšova|
náročnost ochrannych i záchrann,lch prací.
Krizové |Ízeni v některych uzemích a zejména
pak v Praze probÍha|o za podmÍnek v|ádnÍho
vyh|ášenÍ stavu ,,nouze.. v situacích, kdy roz-
měry povodĎové pohromy Vysoce piekroči|y
moŽnosti disponibiIních protipovodĎovych

opatiení. Je mimo jakouko|iv diskusi, Že zpŮsoby prevence i operativnÍ
ochrany a návod k chování ohroŽeného obyvate|stva za mimoiádnych
kritickych povodĎovych podmínek se musí podrobně promítnout do nej-
b|iŽšÍ revize povodĎovych a krizovych p|ánŮ.

Du |eŽitym kata |yzátorem zvyšován Í efeKivnosti povodĎové ochrany j sou
piedpovědi vwoje počasÍ, sráŽek a prŮtokŮ. Ke zvyšené mÍ7e protipe
vodĎové ochrany piispě|o po roce 1997 postupné zdokona|ování pied-
povědnípovodřové s|uŽby, a to piedevším vydáváním většího počtu pied-
povědÍ, upozorněnÍ a vystrah s de|ším časovym piedstihem. NavÍc se
n'yšiIa frekvence vyměny informacÍ v prŮběhu povodĎovych situací mezi
Českym hyd rometeoro |ogic kym ustavem, generá| n ím ied ite |stvím H asič.
ského záchranného sboru, správci tokŮ a povodÍ, povodĎovymi orgány
i krizovymi štáby.

Nadá|e jsme se setkáva|i s prob|émy s vyh|ašovánÍm stupĎŮ povod-
Ďové aKivity. Toto vyh|ašování závise|o i tentokrát na aktuálnosti, kva|i-
tě a pohotovosti sdě|enÍ o dosaŽení směrodatnych vodních stavÚ
i prŮtokŮ. Jakáko|iv ztráta času v piedávání informací a opoŽděná reak-
ce obvyk|e piispě|y k nárŮstu povodĎovych škod. Vyh|ašování stupřu
povodĎové aktivíty ov|ivĎova|o mimoto činnost ce|ého |ZS, jehoŽ s|oŽky
často zasahova|y (h|avně hasičské sbory)jen na zák|adé místnÍch poze
rovánÍo vyvoji povodĎové situace na tocÍch. Na koordinaci a činnost |ZS
mě|o podstatny v|iv také vyhIašování krizovych stavŮ 'nebezpečí,,
a ,,nouze... Ana|,jza opět potvrdi|a, jak dŮ|eŽité pos|ánÍ p|nÍ nebo by mě|y
p|nit administrativnÍ postupy, zahrnujÍcí i kontaktní adresy, informace
o spojení i da|ší potiebné informace včetně náhradních iešení pii vypad-
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Míry povodřovÍch škod Povodeř 1997 Povodeř 2oo2

Roz|oha postiŽeného uzemí jako suma v!'měr Území postiŽen!'ch obcí 11 tis. km2 17 tis. km2

Podí| na zemí dotčen!'ch okres 38,5 % 43 %o

Počet postiŽenlch obci 558 986

Počet dotčenÝch kraj 8 10

Počet dotčen!'ch okresťt 34 43

Počet postiŽenÝch obwatel 2 855 tis. 3 200 tis.

Podí| postiŽenlch obyvate| k ce|kovému počtu obyvatel Žijících
v dotčen!'ch okresech

6 3 % 66%



Tabulka 2. Podíl jednot|ivych odvětvÍ (v %) na ce|kolych škodách v ob|astech zasaŽenych povodnÍ v srpnu 2002

č. Oblast oďvěh,í

Bydlení Sllnlce,
žeteznlce,

mosty

lnženlrské
sítě

Vodní
hospodáňstvÍ

ZemědělstvÍ'
lesnlctvÍ,

ekoIoglcké
škody

Vfroba,
dopravnÍ

prostÍedky'
zásoba

ostďnÍ'
školstvÍ'
kultura

(%)

L Dvie 19 10 4 4L L7 5 3

2 Labe - ÚsteckÝ kraj a Mě|nicko 51 77 3 4 5 18 9

3 Vltava a Berounka - Praha 55 5 4 1, 1, 20 74

4 V|tava - Pň,bramsko 40 u, 4 3 6 29 7

5 Berounka - Plzeřsko 19 !7 40 L2 5 5 7

6 MŽe - P|zeřsko 2 43 I 16 77 7 8

7 Radbuza - Domď|icko T7 t4 15 18 20 10 7

8 Úh|ava - K|ďovsko a Plzeřsko 40 19 6 3 L2 13 7

9 Ús|ava - P|zeřsko 10 45 6 16 16 5 4

10 otava - Sušicko 23 23 t7 5 10 19 10

IL V|tava a Ma|še - Českobudějovicko 20 10 8 3 8 34 L7

u2 V|tava - českokrum|ovsko 24 31 I 8 10 L2 7

í3 LuŽnice 29 20 5 13 13 9 71,

L4 Vo|yĎka a otava - Strakonicko a Volyně L4 24 13 10 23 13 3

15 Lomnice a otava - B|ďensko a Miroticko 2L L4 4 19 19 15 5

16 Blanice a Otava - Frrsecko a Netolicko 20 20 3 5 tt 39 2

L7 Lužická Nisa a Smědá - Liberecko

18 horní Jizera - Liberecko 4 31 9 55 o 7 o
19 Chomutovka a Ohie - Chomutovsko

20 ohÍe - Kar|ovarsko

ku sftÍ. Neméně dŮ|eŽitym faKorem je optimá|ní souhra komunikačnÍch
a informačních systémt)' WššÍ spo|eh|ivost a rych|ost pienosŮ ijejich
zajištění mezijednot|ivymi povodĎovymi orgány a krizovymi štáby, s|oŽ-
kami |ZS i obyruate|stvem během krizové udá|osti.

Stá|e se setkáváme s prob|émem zvanym tradice povodĎové ochrany
na Qroo. Piitom nejvyznamnějším činite|em, Kery zpŮsobi| tak enormnÍ
rozsah škod' byl vyskyt historicky vyjimečnfch prŮtoku v povodÍch zasa
ženych povodnÍ. V tomto směru mě|a byt poučná jiŽ povodeř v červenci
1997, kdy se mÍsty Vyskytova|a téměÍ tisíci|etá povodeĎ. Y roce 2oo2
jsme se stÍet|iWáiív tvái i s da|šími neočekávanymi situacemi. Nasvěd.
čujÍtomu napi. škody vznik|é protrŽením anebo poškozenÍm ochrannych
či rybničních hrází, jako v piípadech obce Met|y, osady Majda|ena na
LuŽnici, vodní nádrŽe Soběnov, soustav něKerych rybnÍkŮ v Jihočeském
kraji (RoŽmberk aj.), rybníkŮ na Merk|Ínce v okrese PlzeĎ-jih, Novoiecké
hráze u LuŽnice, jezera v inundačním pásmu u Hev|ína na Dyji. Tyto mÍst-
nÍ havárie nepiÍznivě ov|ivni|y i niŽe po|oŽené části povodÍ. Da|ším faKo
rem podílejÍcím se na vzniku škod bylo náh|é místní sníŽení prŮtočnosti
koryttoktit, k němuŽ docháze|o ucpáním mostŮ a propustkŮ sp|ávÍm. Bude
nezbytné provést evidenci všech kritickych mÍst a v intencích ekonomic-
ké ana|lzy rozhodnout o racioná|ním zWšenÍ zabezpečenosti protipovod-
Ďové ochrany sÍde| i objeKŮ nad hodnotU Qroo.
tl1my na zdraví u postEeného obyvatetstva v d sledku povodně

otázka dopadu povodřovych udá|ostÍna zdravotnístav obyvate| a rizik
spojenych s epidemiologickymi onemocněnÍmije známym a ve|ice sro-
zumite|nym prob|émem. Ana|yza zdravotnÍch dŮs|edku povodně V srpnu
2oo2 by|a provedena pracovníky |ZPE na pi|otní oblasti odpovÍdající
r]zemí bwa|ého okresu Česky Krum|ov. K šetienÍ by|o pouŽito dotazní-
kové metody u občanu v kombinaci s u./pisem z jejich zdravotnické
dokumentace u praktického |ékaie'

Z vys|edkŮ šetienÍ souboru 779 respondentŮ vyp|1nrá, Že povodĎovymi
udá|ostmi by|o určitym zpŮsobem dotčeno 47o/o dotázanych. Tragicky -
ztrátou obyd|í - by|o postiŽeno 9 % osob a v piípadě 31 % osob
š|o o omezené škody na majetku. Ana|'jzy ukazuji Že se d sledky povodní
projevi|y ve|ice vyrazně také na zdravotnÍm stavu a v ce|kové ]<va|itě Života
respondentÚ. K subjeKivnÍmu zhoršení zdravotního stavu došlo u 42%
postiŽenych povodněmi (133 osob). Z toho u 46 oÁ bezprostiedně
pii povodĎové situaci, u 39 % potiŽe zača|y do šesti tydnŮ po povodni
a do pul roku se projevi|y u t3To. Ze 733 osob je u 73%o zhoršeny zdra
votnÍ stav a potiŽe pietrvávají i po roce. Z vypisu ze zdravotní dokumenta
ce vyp|yvá' Že mezi nejčastěji vykazovanymi skupinami nemocí by|y dušev-
nÍ poruchy, jako posttraumatická stresová porucha (21'o/o), somatoformnÍ
poruchy (L6oÁ), tjzkostně depresivní potÍŽe (!6%), dále hypertenznÍ ne
moc (10,6 %) a bo|esti zad (8,7 %)' Neby| zaznamenán Wslryt infekčních
a parazitárnÍch onemocněnÍ' Kery by souvisel s povodĎovou situací.

Ekonomickf píehled povodřoujch škod podle daj Ministerstva
pro místní rozvoj

V roce 2oo2, obdobně jako V roce 7997 , doš|o kromě poškozenÍobyt-
nych domu i k váŽnému poškození prŮmys|ovych ijinych hospodáiskych
objektu. PostiŽena by|a také zemědě|ská vyroba, doš|o ke zničení či
k rozsáh|ému poškozen í za|ízení technické infrastruKury, dopravních
systém a komunikací.

Pod|e Návrhu souhrnné strategie obnovy zemÍ postiŽeného povod-
nÍ piedstavova|y celkové škody na majetku ke dni 3. prosince 2002
hodnotu 73,t42 m|d. Kč. K největším škodám doš|o pod|e tohoto od-
hadu na pozemnÍch komunikacÍch a mostech (cca 6,2 m|d. Kč), budo-
vách,  ha|ách a s tavbách (cca 6 m|d.  Kč),  praŽském metru (cca
6 mld. Kč), strojích , zaíízeních, dopravních prostiedcÍch a inventáii (cca
3,7 m|d. Kč)' rodinnych domech (cca 3 mld. Kč)' Že|ezniční infrastruk-
tuie (cca 2,4 m|d. Kč), ostatnÍch stavbách (cca 2,! m|d. Kč) a na vod.
ních tocích (cca 1,3 m|d. Kč).

PovodĎové škody by|y vyhodnoceny v h|avnÍm městě Praze i ve větši-
ně dotčenych krajŮ pod|e vyh|ášky Ministerstva financÍ č. 186 ze dne
25. dubna 2oo2. Na zák|adě tohoto právnÍho piedpisu by| vypracován
poŽadovany PŤehled o pťedběŽném odhadu nákladŮ na obnovu majet.
ku sloužÍcÍho k zabezpečení základních funkcÍ v zemÍ postiŽeném
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dne 14. 8.2oo2,72:30 - mobi|nÍ hraze-
ní; povodĎovy prŮtok V|taW ku|minuje



Krá|ovéhradec

Stl.edočeskf Pardubickf

Legenda: Enranice Čn
|.**l Hranice krajú

Popis jednotlivlch odvávÍ:
N oyotenl
I *om.rnr.ace, zseznrce, mo$y
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živelní nebo jinou pohromou pro h|avní město Prahu, dá|e pro Jihočes-
ky, P|zeřsky, Stredočesky a Ústeck kraj, rámcově pak i pro Jihomo-
ravsky kraj.

Hodnocení povodřovych škod je také součástí zpráv z okresŮ. Jde
často o ve|ice neup|né a nekompatibi|nÍ udaje i informace, coŽ souvi-
se|o s prováděnou reformou veiejné zprávy na pie|omu |et 2002 a 2003.

Povodřové škody na domovnÍm a bytovém fondu
Vyhodnoceníškod na domovním a bytovém fondu bylo metodicky zpra.

cováno podobnějako pii povodni V roce 7997. Pod|e vypracované osno-
vy by|y vyuŽity udaje a informace z ministerstev, ze statistické evidence,
zdatabáze ÚRs pnRHR, á.S., iz pruzkumu provedeného na rjrovni sta-
vebnÍch iadŮ, v jejichŽ zemním r,ymezeníse postiŽené obce nacházejÍ.
Uvedeny prŮzkum zjišťova| dotaznÍkovou metodou stáií domŮ, rozsah
poškozenÍ staveb a jejich |okalizaci vzh|edem k zap|avenému uzemí.
Současně by|y po|oŽeny doplĎujÍcí otázky s cílem získat odhady škod na
domovním a bytovém fondu, pieh|ed názoru respondent na opatienÍ,
která by mě|a byt uplatĎována v zemÍch ohroŽenych povodĎovym ne-
bezpečÍm. Š|o zejména o ap|ikaci regu|ativŮ azásad vzáp|avovém uze-
mí, zákaz staveb v aktivnízÓně, piípadná nebo Žádná omezení, uplatně
ní stimu|ací k bezpečnému umÍstění staveb. Da|šÍ otázky směiova|y ke
zjištění názoru na to, ze Keré rovně je če|né zajištovat a koordinovat
piípravu a rea|izaci preventivních ochrannych opatiení.

Celkovy rozsah škod na domovnÍm a bytovém fondu v 986 obcích je
moŽné na zák|adě získanych informacÍ a orientačnÍho vypočtu vyjádiit
hodnotovym ekviva|entem 6 aŽ 7 tisíc novych rodinnych domŮ. V počtu
a podi1u obyd|enych i neobyd|enych domu, popiÍpadě bytÚ v postiŽenych
obcích, se srpnová povodeř projevi|a nejvíce v Jihočeském a P|zeřském
kraji (domy) a v Jihočeském, P|zeĎském a Ústeckém kraji (byty). Bytovy
fond v postiŽenych obcích by| o něco starší neŽ v krajích ce|kem.

Z rozboru vyp|ynu|o, Že dŮ|eŽitou součástí takto up|atřovanych ná-
strojŮ - regu|ativ , zákazÚ, podmiřujícÍch vyjádrení vodoprávních ra-
dŮ pii povolovánívystavby bytovych ijinych staveb - je na|éhavá potie-
ba koordinace a postupu, ktery by piispě| k zapojenÍ všech stupĎŮ
místní, regioná|ní i ce|ostátní spráVy do ěelné dě|by práce v zajištovánÍ
ochrannych a preventivních opatiení. Jde opět h|avně o posí,|enÍ |ohy
zemního p|ánu a stavebnÍho iádu ve striktně vymezenych podmínkách

i o kontro|u vynak|ádánÍ prostiedkŮ a jejich správné uplatnění. Na ce-
|ostátní urovni je pak nutné iešit i postupnou obnovu technickych sítí
ve Vymezenych uzemích a obcÍch'

Do iešení by| zaíazen i rozbor vwoje byd|ení a migrace v obcích zasa-
Ženych povodní v červenci 1997 se ziete|em k nezbytnosti postihnout
některé moŽné tendence, které se mohou projevit i v období po povodni
ze srpna 2oo2. VyuŽite|né jsou piedevším daje za časovy interva| 1997
aŽ 2oo2, extrapo|ované do období po hodnocené povodni, t1.2oo2 aŽ
2oo7 ' Dá se rovněŽ pÍedpok|ádat, Že některé očekávané tendence
v období po povodni 2002 se nebudou prí'|iš |iŠit od odezvy na povodĎo
vou situaci v roce t997 z dŮvodu ekonomickych, mimo jiné i s oh|edem
na okolnost, Že se v nejbliŽší době zatím nedá počftat s podstatnou
změnou zaměienÍ, rámce a rozsahu podpor z veĚejnych zdrojŮ.

Nezbytnou součástÍ šetiení vwoje byd|ení v ob|astech vystavenych
povodĎovému nebezpečí by|y da|šÍ dvě dotaznÍkové akce, s poměrně
dobrou vypovÍdací a statist ickou hodnotou. Jedna se vztahova|a
k pruzkumu podmínek v obcích postiŽenych povodnÍ v roce 2oo2. By|y
po|oŽeny nás|edujÍcí otázky: 7) Jak velk| rozsah škod na bytovém fon-
du v obcÍch vznikl (odbornÝ odhad)? 2) Uveďe, jaké by podle vašeho
názoru měly bÝt stavby pro bydlení, aby se zu!šila odolnost vuči ničivé-
mu činku povodní? 3) V jakém rozsahu jsou v zemÍch ohroŽenlch
záplavami uplatriovány regulativy zástavby? 4) Jaká omezenÍ ulstavby
v uzemích ohroŽenfch záplavami uplatĎujete? 5) Jaká další opatŤenÍ
by bylo potÍebné v obcÍch ohroŽenlch zátopami postupně realizovat?
6) Ze které urovně státnÍ správy a samosprávy by měl bi/t zajišťován
a koordinován (včetně financovánÍ) návrh preventivnÍch protipovodĎo-
vlch opatŤenÍ? 7) Budou potťebná i nová technická opatťení
v inŽenfrsklch sÍtích?

K zák|adním námětŮm z odpovědí uvedenych v dotaznku |ze uvést:
Je tieba věnovat značnou pozornost zák|adŮm a nadzemníčásti budov
aŽ do vyše moŽného zatopenÍ. osvědči| se kámen a rych|e vysychající
stavební materiály' U bytovych domu se osvědči|y betonové dÍlce
a pane|y. V ška budovy pii1iš nerozhoduje. Regulativy jsou zčásti jiŽ
up|atřovány, avšak zákaz staveb v aktivnízoně záp|avového uzemí není
pokaŽdé d s|edny. Nová vystavba by mě|a byt |oka|izována pouze do
r]zemÍ s minimá|nÍm nebezpečím zátop. Část odpovědÍ k tomu piidává
i vhodnost určité stimu|ace stavebnÍka, zvo|Í-|i vystavbu na novém mís-
tě mimo záp|avové uzemÍ. Většina odpovědí se na otázku, ze které
urovně je potiebné koordinovat prípravu a zajištění protipovodřovych
opatiení, piik|ánÍ k rovni krajské, finančnÍ zabezpečenÍ by však mě|o
pod|e vyjádiení respondentŮ zŮstat v centrálnÍ kompetenci.

Jiny prŮzkum pomocí dotaznÍkŮ by| proveden ve vybranych obcÍch,
které by|y nejvíce postiŽeny povodní t997. V prŮzkumu zaměieném na
zkušenosti s touto povodnÍ by|o po|oŽeno ce|kem t5 otázek, mezi ni-
miŽ by|y tii totoŽné s otázkami v dotazníku pro situaci V roce 2oo2:

Jaká omezení u.|stavby v uzemích ohroŽen|ch záplavami uplatĎujete?
Jaká dalšÍ opatťení by bylo potťebné v obcÍch ohroženfch zátopami
postupně realizovat? Ze které urovně uzemní správy by měl b1|t zajišťo-
ván a koordinován (včetně financovánf návrh preventivnÍch protipovod-
Ďoulch opatŤení? V některych piÍpadech by|y odpovědi téměi jedno-
značné, v jinych niko|iv, piesto jsou dobrym vodítkem pro strategii i ná-
vrh preventivnÍch a prímych protipovodĎovych opatiení. Z odpovědÍ napr.
vyp|ynulo, Že počet obyvate| piestěhovanych z obce nemusÍ byt pokaŽ-
dé závis|y na mÍŤe poškození bytovych jednotek, Že se jiŽ ve značné
miTe pamatuje na jejich zabezpečení pied učínky povodnÍ, Že občané
jsou seznámeni s povodĎovymi p|ány i s programy piípadné evakuace
za povodřové události, Že stanovené záp|avové zemí je většinou vy.
značeno v zemnÍch p|ánech. Nicméně (ldaj, Že v 27o/o piípadu není
dosud Vymezeno uzemíohroŽované povodněmi, je aIarmujÍcÍ. Pro ,,pro-
storové a konstrukčnÍ regu|ativy,, a ,,zákaz staveb v aktivním záp|avo-
vém zemí.. se vys|ovi|o 44 % respondentŮ, téměi 26o/o dotázanych
poŽaduje zákaz staveb v aktivnÍ zÓně záp|avového uzemí. Naopak 25 %
respondentŮ dosud neup|atĎuje Žádná omezenÍ vystavby. Ye 4to/o p(í
padŮ neby|a do současné doby provedena změna uzemního p|ánu vy-
vo|aná zkušenostmi s povodní 1997. Z některych odpovědí vyp|ynu|y
poŽadavky vyiÍt z praktickych zkušeností, 1eŽ by se mě|y stát zák|adem
budoucích strategickych i konkrétních opatrení, komp|exnÍho a systé-
mového charakteru.  An iŽ s i  to  mnozí respondent i  uvědomovaI i ,
v podstatě š|o často o preferenci integrovaného a ho|istického pojetÍ.

V prŮběhu něko|ika piíštÍch |et je zapotiebÍ ověiit funkčnost piija-
tych opatienÍ a ce|kově i učinnost bytové po|itiky v obcÍch postiŽenych
povodní z roku 2oo2. ověienÍ by mě|o vycházet z ana|yzy bytové situa-
ce a činnosti up|atřovaného systému podpor do rozvoje byd|ení.

Likvidace povodúovjch škod pojištovnami

Pod|e zákona č. 363/7999 sb., o pojištovnictvÍ, by|y vyŽádány da-
je o pojistnych p|něnÍch a v součinnosti s Českou asociací pojišťoven
(ČAP) ana|yzován současny stav na rjseku pojištění majetku občanŮ
proti škodám zpŮsobenym záp|avami. By|y vyuŽity vys|edky vyzkumu
ČAP ,Maietkové pojištění a povodně,,, ktery proběh| v ob|astech posti-
Ženych povodní V srpnu 2002 (konči| dne 25. května 2003) s cÍ|em
zmapovat postoje k pojištění v zasaŽenych obcÍch a městech, zjistit
spokojenost s |ikvidací pojistnych udá|ostí a zachytit změny postoju
i chovánÍ občanŮ po povodních ve vztahu k pojištění.

Pozitivním zjištěním je skutečnost, Že zájem o pojištění majetku od
roku 1997 vzrŮstá. Ve vztahu ke škodám zpŮsobenym povodníV srpnu
2002 se uvádÍ, Že domácnosti s|edované vyzkumem ČRe mcty v 64 o/o
piÍpadŮ zasaŽeny dŮm, 54 % vnitiní vybavení domácnosti a 62 o/o UYá-
dě|o škody na ostatním majetku (p|oty, garáŽe apod'). Podi] 14 % po.
jistnych h|ášení se tyka| poškození rekreačnÍ domácnosti a 7t % tvoii-
|y škody na motorovém vozid|e.

Ana|,!za skutečnostÍ na useku pojištěnÍ majetku občanŮ proti ško-
dám zpŮsobenym povodněmi neprokáza|a změnu oproti zásadám yyty.
čenym ve strategickém materiá|u schvá|eném usnesením vlády ČR
č. 382 Strategie ochrany pŤed povodněmi pro uzemí ČR ze dne 79. dub-
na 2000, ktery je zaměien na ochranu majetku. Za uplynu|é tii roky
však ceny pojištění stoup|y a jsou diferencované pod|e rizika vyskytu
povodně. Pojištovny vyuŽívají pro stanovenÍ ceny pojistného rozdě|enÍ
zemí České repub|iky do rizikovych pásem. Tato pásma by|a vytyčena

na bázi geografickych informačních systémŮ a modelu re|iéfu uzemí
i pojistně technického postupu, čÍmŽ se pojistné podk|ady zásadně |išÍ
od dokumentací stanovenych záp|avovych zemí.

lntegrovaná plovázanost cí| ' nástlojti a opatÍení
och]any píed ěinky povodní

Dky |egislativě piijaté v období po povodni V roce !997 i da|šÍm
nástrojŮm a iniciativám by|a v mezidobí vymezeném oběma vyznamny-
mi povodněmi navrŽena |ada mnohostrannych opatiení, která ved|a
k podstatně zvyšené kva|ítě i rozsahu zpracovávání povodĎoWch p|á.
nŮ' |ntegrovany systém ochrany pied povodněmi i ve vazbě na krizové
íízen( je však tieba dá|e z|epšovat, aby funkce systému vyhovova|y
i podmínkám, které nasta|y V srpnu 2oo2 v osíd|enych záp|avovych uze-
mích podé| V|tavy, Labe ijejich piftoku (v Praze, Českych BudějovicÍch,
P|zni, Písku, Neratovicích, Zá|ez|icích, Met|ách, Majdaleně atd.) a kte-
ré teoreticky mohou nastat i za jinych podmínek.

Rozhodující u|ohu bude p|nit uplatnování moderních piístupŮ ke z|epše
ní systémŮ prevence v České republice. PodrobnějšÍ zmÍnka o těchto piÉ
stupech a zásadách i aKua|izaci systémŮ prevence je uvedena dá|e v textu.

ochranu historickych center, historické zástavby, prŮmys|ovych objek-
tŮ, souvis|ych bytovych p|och v obcÍch i ve městech, jakoŽ i vyznamnych
Iiniovych staveb je nutné zásadně odIišovat od ochrany rozpty|ené i drobné
zástavby a od piípadné ochrany |esŮ, orné pŮdy a Iuk.

Neopomenu te Iné j e  i  zhodnocení  funkce  t e chn i ckych  p rvkÚ
v inundačním uzemí. Specifikem je systematické a pravide|né s|edování
prav toku a změn morÍe|egie toku, jeho dna i biehŮ během času. Těm-

to změnám se obecně, jak se ukáza|o s povodĎovymi událostmi v srpnu
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2oo2, nevěnuje dostatečná pozornost, dokumenty o provedenych pra-
vách i změnách se jen ojedině|e archivují. Piitom změny morfo|ogie ko-
ryta mohou piispět k nepiíznivému prŮběhu piištÍ povodně.

Doporučuje se více vyuŽívat zkušeností s p|ánováním, programová-
nÍm a rea|izací ochrany pied povodněmi ze zahraničí, piedevšÍm ze
sousedních státŮ a mezinárodních povodí.

DalšÍ prioritou je potieba ochrany vycházejícÍ z-ř-oŽností vzniku in-
fekcÍ, epidemiÍ a niku nebezpečnych |átek za povodní.

K aktuálním poŽadavkŮm ochrany pied negativními učinky povodní
patiÍ i nutnost ap|ikovat pohotově modernÍ metody dostupné vědy
i nej|epší postupy dostupnych techno|ogií. Je treba se opírat o nejno-
vější poznatky z oborŮ stochastické i deterministické hydro|ogie, o vy-
zkum historickych proxy dat zahrnující i prob|émovou ob|ast pa|eohyd-
rologie, o adaptibi|ní principy Ťízen(, teorii chaosu, ana|yzu rizik povod-
Ďovych nebezpečí, metody vyběru vhodnych variant protipovodĎovych
opatiení, o vyzkum psycho|ogie chování |idÍ, organizací ijinych systé-
mu v krizovych situacÍch atp' Rozvoj teoretického zázem( povodĎové
ochrany by měl probÍhat permanentně pod|e piedem Wpracované stra-
tegie vědy i vyzkumu.

Návlhy na p]avy v systému p]evence
pŤed negativnÍmi ěinky povodní

Z vys|edkŮ zhodnocenÍ prŮběhu povodĎovych udá|ostÍ v r. 2oo2, je-
jich piičin a nás|edkŮ, jak by|y ana|yzovány v ce|ém projektu, byly vyvoze-
ny dá|e uvedené návrhy na pravy systému prevence pied negativnÍmi
učinky povodnÍ. Vyznamné mÍsto v rámci pracÍ na popisované prob|ema-
tice mě|o také posouzenÍ aKuá|nosti dokumentu ,,Strategie ochrany pŤed
povodněmi pro zemí české repubtiky., (dáte jen Strategie) - schvá|ené
ho usnesenÍm v|ády ČR e. saz ze dne 19. dubna 2000 - a to z h|ediska
poznatkŮ i zkušeností vyp|yvajÍcích z hodnocení povodřovych udá|ostí
v r' 2oo2, Usnesením v|áda uloŽi|a ministr m zemědě|stvÍ. ŽivotnÍho
prostiedt' dopravy a spoju, pro mÍstní roanoj, vnitra, obrany, prŮmys|u
a obchodu, ško|ství, m|ádeŽe a tě|ovychovy a hejtmanŮm krajŮ prosazo
vat Strategil v iÍdicích, metodickych a organizačních pokynech. Pod|e
uko|u |||' 6. tohoto v|ádnÍho usnesenÍ by|a poČátkem roku 2003 zpraco
vána a následně _ na zák|adě usnesení v|ády ČR č. 334 ze dne 7' dub-
na 2003 - schvá|ena "Zpráva o plnění strategie ochrany pťed povodně
mi pro uzemíČR". V pr běhu povodně by|o v rámci některych odbornych
b|okŮ projektu a stejně tak veiejnostÍ mnohokrát konstatováno, Že od
roku 1997 se pozitivně projevi|y změny |egis|ativy pro ob|ast povodĎové
ochrany, krizového Ťízen( i poskytovánÍ státní pomoci pii obnově uzem(
po pirrodnÍch nebo jinych katastrofách. Principy prijaté ve Strategii se
potvrdi|y jako správné a postupně se prosazujÍ a nap|Ďují.

Zásadní programy dá|e rozvijející rea|izaci Strategie by|y po projed-
nání zprávy o p|něnÍ Strategie schváleny usnesenÍm v|ády ČR č. 335
ze dne 7. dubna 2003. Jej ich uskutečněnÍje svěieno ministrŮm země-
dě|ství, ŽivotnÍho prostiedí, dopravy a informatiky prostiednictvím pro-
gramÚ prevence pied povodněmi.

Vyhodnocení katastrofální povodně V srpnu 20o2 nevyusti|o v akutní
potiebu změny právnÍch predpisu. Jsou však i ob|asti, v nichŽ če|ová změna
mŮŽe z|epšit systémové provázání procesŮ povodĎové prevence. V da|šÍch
ob|astech je zapotiebÍvÍce dbát na soustavné prosazovánízásad Strate
gle. NěKeré zásady prevence pied negativními učinky povodní musí byt
prosazovány systematickym ško|ením a tréninkem orgánu veiejné správy'
odbornych organizací i občanŮ, a rovněŽ mládeŽe od ško|nÍch |et, pii si-
mu |ovanych podm ín kách ohroŽen í povodnovym i udá|ostm i.

Jako hIavnÍ doporučené piÍstupy ke z|epšení systému prevence pied
negativními činky povodní byla identifikována opatienÍ odpovÍdajÍcí
těmto zásadám:
. Vyraznější a dus|ednější prosazovánÍ zásad prevence pied negativ-

ními činky povodní v kaŽdodennÍ praxi rozhodovánÍ vodoprávních
iadŮ, orgánŮ zemnÍho p|ánování a stavebních radŮ. Existují re-

zervy Ve spo|upráci mezi vodoprávními iady a správci vodních tokŮ
pri povo|ování staveb ve všech uzemích ohroŽovanych záp|avami a pii
usměrĎování zpusobu vyuŽitÍ zemí v inundačních prostorech iek.

. Podrobněji zpracovat a systémově |épe provázat |egis|ativní upravu
procesu piípravy trva|ych preventivních ochrannych opatienÍ, která
s|ouŽí více ohroŽenym subjektum. Je tieba posí|it zodpovědnost za
piípravu preventivních ochrannych opatiení na urovni obcÍ i kraj ,
a|e současně zachovat a zdŮraznit piímou zodpovědnost ohroŽenych
subjektŮ za v|astn Í ochran u a fi nancován Í nebo spoI ufi nancován í pre.
ventivnÍch ochrannych opatienÍ. S vyh|edem do budoucna se dopo-
ručuje těmto principŮm piizpÚsobit i rozpočtová pravid|a pro finan.
covánÍ obcí a krajŮ.

. Zvyšit spo|eh|ivost h|ásné povodnové s|uŽby pri běŽnych i extrém-
ních povodních. Z|epšit aktivní zapojení obcí do systému h|ásné po-
vodřové s|uŽby, včetně budování |oká|ních vystraŽnych systémŮ.
Rozši7it a zkva|itnit piedpovědní povodĎovou sluŽbu vytvoiením pod-
mÍnek pro operativnÍ spo|upráci Českého hydrometeoro|ogického
ustavu a správcŮ povodÍ. Zkva|itnit informační a komunikační systé-
my z hlediska jejich spo|eh|ivé vyuŽite|nosti v krizovych situacích.

. RozšiŤit a zkva|itnit osvětovou činnost odbornych pracovišť zaměie-
nou na rŮzné skupiny v rámci spo|ečnosti, která budou vyuŽita jako
prostiedí ško|ní Wuky, specia|izovaného tréninku, ško|ení pro po-
vodĎové orgány atd.
Řešite|é projektu VyhodnocenÍ katastrofá|ní povodně v srpnu 2OO2

dospěli na zák|adě provedené ana|,jry k závěru, Že ce|ospo|ečenská zá-
vaŽnost ohroŽenÍ |idskych zájmŮ nebezpečnymi povodĎovymi situacemí
by moh|a byt |épe a trva|eji ce|ou spo|ečnostÍ vnímána, budou-|i zák|ad-
nÍ principy ŽádoucÍho chovánÍ pii rŮznych |idskych činnostech Ve Vztahu
k povodním zakotveny do širší pa|ety speciá|ních zákonŮ a všechny |e-
gislativní upravy nezŮstanou koncentrovány jen do vodního zákona. Do
piís|uŠnych aktivit by pak nemě|y byt zapojeny jen vodoprávnÍ iady.

V tomto směru by|y navrŽeny Žádoucí tipravy |egis|ativy v nás|edujících
oblastech:
. zemniho plánování a stavebnÍho žádu (ze)ména: nezvětšovánÍ, popi.

omezování urbanizace zemÍ ohroŽovanych záplavami dŮs|ednym
uplatĎovánÍm reguIativŮ vyuŽitÍ těchto uzemí, stavby ohroŽené záp|a-
vamí posuzovat jak z h|ediska odolnosti proti vodě, tak z h|ediska
jejich v|ivu na odtok vody z krajiny, podpoiit v zemním p|ánovánív|iv
činností správy povodí pod|e vodnÍho zákona);

o vodnÍ politiky (zejména: dop|nit ustanovení upravujÍcí prevencÍ
v ochraně pied negativními učinky povodní, dŮs|edně up|atnit princi-
py ,,uŽivate| p|atí,, a ,,návratnost nák|adŮ,., up|atĎovat princip pru-
chodnosti zemÍ pro povodĎové prŮtoky, zavést systém ško|enÍ
a nácviku chování ohroŽeného obyvate|stva);

. ochrany píÍ,rody a krajiny (zvyraznit vyznam do|nÍch niv, zakotvit po-
vinnost péče o chráněná uzemí zajišťujícÍ, Že se nezhorší odtokové
poměry ve vyše nebo niŽe leŽÍcím uzemÍ, s|adit termino|ogii uŽíva-
nou souběŽně i ve vodohospodáiské |egis|ativě);

. hornickÍch ěinnostÍ (ov|ivněnÍodtokovych podmínek zejména povr-
chovou těŽbou);

o ochrany zemědělského p dnÍho Íondu (nezhoršovánÍ propustnosti
a retenční schopnosti pŮdy, ochrana proti sp|achŮm a vodní erozi,
v|iv znečištěnÍ pudy na znečištěnÍ vody);

. IesnÍho hospodáÍství a ochrany lesÚ (nezhorŠování propustnosti
a retenčnÍ schopnosti |esnÍ pŮdy, ochrana proti vodní erozi, nesk|a-
dování vytěŽeného dieva v záp|avovych zemích);

. prevence závažnlch havárií (podmínky pro uŽívánÍ nebezpečnych
chemickych |átek v prostorech ohroŽenych záp|avami);

o krizového žízení a integrovaného záchranného systému (doplnit spe-
cifická ustanovenÍ tykajÍcí se záchrany pii povodních a dokončit har-
monizaci s vodnÍm zákonem);

o poskytovánÍ státní pomoci pÍi obnově zemÍ (s|adit zákonné upravy
s vodnÍm právem, posí|it zodpovědnost ohroŽenych subjektŮ včetně
moŽnosti povinného pojiŠtěn0;

. vnitrozemské plavby (dop|nění povinností provozovate|Ů p|avide| e|i-
minující ohroŽení mosttj, z|epšení vybavení ochrannych piÍstavŮ).

Roz|oŽením aktivit do širšÍho spektra veiejné správy se docí|í vyššÉ
ho stupně spo|ečenského uvědomění povodĎového nebezpečí jako
největšího ohroŽení pilrodními katastrofami v podmínkách České re-
pub|iky. Současně se dosáhne zviditelnění dŮvodŮ, proč je určitá čin-
nost regu|ována právě danym zpŮsobem, a bude zachováno |epší po-
vědomÍ souvis|ostÍ s konkrétnímí dŮs|edky, pokud by piís|ušná ustano-
vení nebyla dodrŽována. Jednot|ivé zákony uk|ádající povinnostije nut-
né doprovod it vŽdy vytvoien Ím odpovídaj ících kontro| n Ích mechan ismu
a zavedením odpovÍdajÍcÍch sankcí za piípadné nep|nění pod|e moŽ-
nych nás|edkŮ a prováděním odpovídajícÍ osvěty'

lng. Karel Drbal, PhD., lng. Ladislav Pavlovsky, GSc.,
lng. Evžen Polenka, lng. Miloš Rozkošnf

vuv T.G.M., poboěka Brno
tel. 541 32L 224

Key words
flood, flood hazard, flood damages, flood risk, impacts on health of
inhabitants, sysťems of flood protection

Proposal of Modifications to the Flood Prevention Sysťem and Ássess-
ment of Flood Consequences on the Property, Lives and Health of the
lnhabitants in the Afflicted Area (Drbal, K., Pavlovsky, L., Polenka, E.,
Rozkošn , M.)

T. G. Masaryk Water Research lnstitute in the frame oÍ the task
..Assessment oÍ Disaster Flood in 2oo2. - as it was assigned by the
Gzech Republic Government - elaborated the stage work concerning
investigating impacts related to the flood situation within affected
areas. Likewise, it was further analyzed function of flood protection
in all relevant levels. The solution of flood points at issue was com-
plemented by means oÍ key proposals with respect to upgraded
modif ication of the Íramework aimed at prevention measures
against negative impacts of floods.

9



JAK JE NATOM CESKA REPUBLIKA
s vYPouŠrĚruíru NEBEzpeěnÝcH
lÁrer Do VoDNíno PRosTŘeoí
Tomáš Mičaník. A|ena Kristová

Klíěová slova
znečištěnÍ, rulášť nebezpečné látky, registr, prumyslové odpadnÍ vody

Souhrn
česká repub|ika musí od data svého vstupu do EU zajistit, aby

byly odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpeěnfch odpadních !átek
vypouštěny jen na zák|adé povoIení vodoprávního Ťadu. Aktuální
inÍormace k této problematice poskytuje Registr pr myslovÝch zdro
j znečištění. ěást nebezpečné látky' vedeny Vfzkumnfm stavem
vodohospodáňskym T. G. Masaryka a poskytující podporu státnísprávě
píedevším v obtasti závazkďl čR k Evlopské unii.

1. Úvod
Dne 1. 3. 2003 veš|o v p|atnost nové naiÍzenív|ády č. 6112003 Sb.'

o ukazate|ích a hodnotách piípustného znečištění povrchovych vod
a odpadních vod, ná|eŽitostech rozhodnutí k vypouštění odpadních vod
do vod povrchovych a do kana|izací a o cit|ivych ob|astech [1], které na-
hradi|o dosud p|atné naífuen( v|ády č. 82/7999 Sb. Nové naiízenÍ je
strukturováno tak, aby by|a mj. ošetiena prob|ematika sniŽování emisÍ
nebezpečnych závadnych látek do vodnÍho prostiedÍv návaznosti na p|at-
nou |egis|ativu Evropského spo|ečenstvÍ, predevšÍm směrnici Rady
76/464/EHS [2]. Proto by| jiŽ diÍve Ministerstvem Životního prostiedÍ
ziízen tzv' Registr prŮmyslovych zdrojŮ znečištění - část nebezpečné
|átky, provozovany Vyzkumnym stavem vodohospodáiskym T. G. Masa-
ryka v Praze. Tento registrje kaŽdoročně aktua|izován, včetně vyhodno-
cenÍ dat' Vystupy s|ouŽí pro potieby Ministerstva Životního prostiedi
zpracovávánÍ národních i mezinárodnÍch materiálŮ v ob|asti vodnÍho hos-
podáisWÍvyp|yvajícÍch piedevšÍm ze závazku k Evropské unii, včetně bu-
doucího reportingu, a také piís|ušnym vodoprávnÍm iadŮm [3].

2. Legislativní rámec
Vzh|edem k poněkud nepieh|edné situaci v termino|ogii a seznamech

nebezpečnych |átek, kIerá odráŽí vwoj v ob|asti vodní po|itiky na urovni
Spo|ečenstvÍ, si dovo|ujeme podat stručné vysvět|ení. Dne 4. května 1976
vyda|a Rada směrnici 76/464/EHS, o znečištění zpŮsobeném určitymi
nebezpečnymi látkami, Wpouštěnymi do vodnÍho prostiedí Spo|ečenstvÍ.
H|avním ci]em směrnice je zabezpečenÍ učinné ochrany vodnÍho prostiedí
Spo|ečenství pied zaváděním vybranych nebezpečnych |átek. Nebezpeč-
né |átky jsou na zák|adé své toxicity, perzistence a bioakumu|ace rozč|e
něny do dvou seznamŮ, jeŽ jsou pri1ohou této směrnice:
. Seznam / - zahrnuje jednot|ivé látky' jejich tiídy nebo skupiny, které

se pro vodnÍ prostiedíz hlediska toxicity, perzistence a bioakumu|a-
ce jevíjako zvlášt nebezpečné,

. Seznam ll_ zahrnuje jednot|ivé |átky' jejich tiÍdy nebo skupiny, které
mají zhoubny učinek na vodnÍ prostiedí, ktery však mŮŽe byt ome-
zen na danou ob|ast a závisí na charakteristice a umístění vod, do
nichŽ se vypouštějí.
Mezní hodnoty emisních a imisních standard a da|ší poŽadavky by|y

postupně stanoveny tzv .  dce i inymi  směrn icemi1 směrn ice Rady
76/464/EHS pro 17 vybranych zv|ášt nebezpečnych |átek a pro speci-
fická prŮmys|ová odvětví. Pro da|ší prŮmys|ová odvětví stanovÍ emisní
standardy u těchto 17 |átek a pro ostatní nebezpečné látky kaŽdy stát
EU samostatně na národní urovni.

Dne 22. prosince 2000 by|a ve věstnÍku Evropského spo|ečenstvÍ
uveiejněna směrnice 2ooo/6o/Es [4]' ustavujícÍ rámec pro činnost
Spo|ečenství v ob|asti vodní po|it iky (tzv. Rámcová směrnice). Tato
Rámcová směrn ice piedstavuje nejvyznam nější |egis|ativn í nástroj pro
ob|ast ochrany vodnÍho prostiedÍ v mezinárodním a rovněŽ národním
měiftku. V PiÍloze X2 směrnice vyjmenovává 33 prioritních |átek, z nichŽ
vybrané jsou označeny jako moŽné prioritní nebezpečné |átky.

NárodnÍ |egis|ativní rámec vycház( z po|itiky Evropsklch spo|ečen-
stvÍ v této ob|asti. Do národní vcdoprávní |egis|ativy by|y nebezpečné
|átky uvedené v Seznamu I a Seznamu || směrnice Rady 76/464/EHs
exp|icitně pievzaty do zákona i. 254/2o01 Sb. (vodnÍ zákon),
v p|atném znění jako piÍ|oha č. 1 [5]. PoŽadavky tzv. dcerinych směr-
nic by|y zapracovány do naiÍzení v|ády č. 67/2003 Sb. PoŽadavky
směrníce 2000/60/ES jsou z většÍ části zapracovány do nove|y vod.
nÍho zákona [6]' jehoŽ nove|izované zněnÍvyš|o ve Sbtrce zákonŮ pod
i,.2o/2oo4 Sb. Vzh|edem k tomu, Že vodní zákon |átky nebezpečné
vodnímu prostiedí naz,lvá |átkami ,,závadnymi" (s 39)' jsou spojením
národnítermino|ogie a termino|ogie Spo|ečenstvídá|e tyto |átky v ČR

specif ikovány jako zv|ášt nebezpečné závadné |átky (ZNZL) a nebez.
pečné závadné |átky (NZL) a zahrnují i |átky prioritní pod|e směrnice
2000/60/Es.

3. Registl pÍ myslovfch zdroj zneěištění -
část nebezpeěné látky

V rámci Hydroeko|ogického informačnÍho systému VÚV T.G.M. (HE|s
vÚv)je provozován od roku 1999 Registr prŮmys|oWch zdrojŮ znečiš-
tění - část nebezpečné |átky (RPZZ). Jeho cflem je zejména piíprava
jednotné evidence a kaŽdoroční vyhodnocování udajŮ od primárnÍch
zd ro jŮ  zneč iš tění  na  uzemÍ ce |é repubI i ky ,  k t e ré  do  vodo tečí
a kana|izačních systémŮ vypouštějíodpadnívody s obsahem vybran ch
zv|ášt nebezpečnych závadnych |átek nebo ostatních nebezpečnych
závadnych látek, a dá|e evidence podnikŮ vyrábějÍcÍch nebo pii vyrobě
pouŽívajících tyto specifické nebezpečné závadné |átky.

V databázi jsou evidovány podniky vybraného okruhu prŮmys|ovych
odvětví a druhŮ ekonomickych činností (kÓd oKEČ - odvětvová k|asifi-
kace ekonomické činnosti) se zvo|enou spodnÍ hranicí počtu 1O0 za-
městnancŮ (u vybranych odvětvÍ je niŽšQ. Jde asi o 200 činnostÍ pÍed-
stavujÍcÍch zejména:
. hutnÍ prŮmysl,
. chemicky prŮmys|,
. strojÍrensky prŮmys|,
. zpracovatelsky prŮmys|,
. textiIní prŮmys|,
. potravináisky prŮmys| (pouze část, kde se piedpok|áda|o pouŽití

čpavku a aktivnÍho ch|oru),
. dobyvání a pravu nerostnych surovín,
o ostatnÍ odvětvÍ - odstrařovánÍ odpadŮ, zpracování druhotnfch suro-

vin, chemické čištění texti lu.
Podniky jsou kaŽdoročně os|ovovány dotaznÍkovou formou, v někte-

rych piípadech za spo|upráce České inspekce ŽivotnÍho prostiedÍ.
V prŮběhu iešení ko|u by|o ce|kem os|oveno téměi 2 500 ekonomic-
kych subjektŮ, z nichŽ kaŽdoročně se zu|ášt nebezpečnymi závadnymi
|átkami na rjzemí ČR nak|ádá pi ib|iŽně 130 podnikŮ. Jej ich hodnocení
by|o v minu|osti rea|izováno pod|e poŽadavkŮ tzv. dceiinych směrnic
směrnice Rady 76/464/EHs' V roce 2003 bylo provedeno první infor.
mativnÍ hodnocení pod|e poŽadavkŮ naiízení v|ády č. 6112003 sb. '
které piejÍmá a dá|e doplĎuje |egis|ativnÍ piedpisy Evropského spo|e-
čenstvÍ. S ostatnÍmi nebezpečnymi závadnymi látkami pod|e dat RPZZ
nak|ádá cca 600 subjektŮ.

4. Vystupy
KaŽdoroční vyhodnocovánÍ udajŮ získanych v rámci Regístru prŮmys-

|ovych zdrojŮ znečištěni.- část nebezpečné |átky piináší cenné postĚe.
hy v oblasti emisí těchto |átek do vodníl.to prostiedÍ z prŮmys|ovych
zdrojŮ znečištěnÍ. V nás|edujÍcÍm textu věnujeme pozornost zejména
zv|ášt nebezpečnym závadnym |átkám.

RTUŤ
V České republice je rtut pouŽívána jako ama|gační prostredek, pii

vyrobě chemiká|iÍ s obsahem Hg, rtut je součástí si|ovych spínačŮ,
regu|átorŮ, tep|oměrŮ, suchych baterií atd. Donedávna by|a vyuŽÍvána
pii vyrobě vybušnin a Wbojek. Dá|e by|y diÍve organokovové s|oučeniny
rtuti pouŽívány k moieníosiva, zejména ch|orid fenylrtutnaty (Agrona|)'
jehoŽ pouŽití je sice zakázáno, a|e jeho zbytkové koncentrace v pŮdě
i rost|inách pietrvávají. Pesticidy na bázi rtuti se v zemědě|stvÍ piesta.
|y pouŽívat v |etech 1992-1993.

V současné době se nejvyznamnější objemy rtuti nacházejí v zá.
vodech, kde je kovová rtut pouŽi.vána ve funkci katody pii e|ektro|ytické
vyrobě hydroxidu sodného a ch|oru. odpadnÍvody z těchto provozŮ pro-
cházejí něko|ikastupĎovou demerkurizacÍ, která zaručuje minimá|nÍ
obsah rtuti ve vypouštěnych odpadních vodách.

Vypouštění rtuti je pod|e zákona č,254/2001 sb. zpop|atněno, coŽ
znamená, Že je tento ukazate| monitorován i podniky, které se s|ouče-
ninami rtuti nenak|ádaj(' Pod|e orientačnÍho vyhodnocení podnikŮ pod-
le pri1ohy č. 1, části C, tabulky 3 naiÍzenÍ v|ády č. 6l/2003 Sb' by|o
zj ištěno, Že emisní standardy (hmotnostní) v roce 2002 nep|ni l jediny
podnik, ktery a|e v současné době činí dŮs|edná techno|ogická opatie-

lSměrnice Rady 82/I76IEHS' o meznÍch hodnotách a jakostních cilech pii vy-
pouŠtění rtuti z e|ektro|ytické vyroby ch|oru a a|kaIickych hydroxidŮ' směrnice
Rady 83/513/EHS' o meznÍch hodnotách a jakostnÍch ci1ech pii vypouštění kad.
mia, směrnice Rady 84/1'56/EHs, o meznÍch hodnotách a jakostních ci1ech pii
vypouštění rtuti z odvětví mimo e|ektro|ytickou vyrobu ch|oru a a|ka|ickych hyd.
roxidÚ' směrnice Rady 84/491./EHS' o meznÍch hodnotách a jakostních cflech
pii vypouštění hexach.lolcyk|ohexanu, směrnice Rady 86/280IEHS' o mezních
hodnotách a jakostnÍch cÍ|ech pii Vypouštění určitych nebezpečnych |átek uvede.
nych v Seznamu I Piflohy směrnice Rady 76/464/EHS' ve znění dodatkŮ směr-
nic Rady 88/347 /EHS a 9O/4L5/EHS.
2 Pii.loha X Rámcové směrnice vyŠ|a samostatně jako Rozhodnutí Evropského
par|amentu a Rady č.2455/2oo1lES dne 20. |istopadu 2001.
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nÍ v procesu e|iminace obsahu rtuti v odpadnÍch vodách. Závaznost
p|nění těchto standardŮ se pro vybrané prŮmys|ové odvětví vztahuje
k datu vstupu Čn oo Evropské unie nebo k 3I. 12.2oo9.
KADMIUM

V České repub|ice se největší mnoŽstvÍ kadmia spotiebovává pii
vyrobě záporné akumulátorové hmoty a privyrobe nik|-kadmiovych č|án-
kŮ' Nejčastější je pouŽitÍ ve sk|áiském prŮárys|u pri barvení sk|a.
V ma|ém rozsahu pak pii povrchovych upravách kovŮ $a|vanickym po-
kovováním (kadmiovánÍm). S da|ším moŽnym pouŽitím se mŮŽeme set-
kat v po|ygrafickém prŮmyslu a prumys|u Wroby p|astickych hmot. Kad-
mium se vyskytuje rovněŽ jako doprovodny prvek pri těŽbě a zpracová-
ní neŽe|eznych rud a kovŮ, v některych surovinách pro hutní prŮmys|
a pii Wrobě hnojiv. Vzh|edem k chemické podobnosti doprovází kadmi-
um zinek v jeho rudách. Prijejich piepracování p|ecház( kadmium jed-
nak do odpadních vod a jednak do atmosféry. obsah Cd mŮŽe byt Vy-
znamny ve fosforečnanovych hnojivech'

NejvyznamnějšÍ skupinu z h|ediska tvorby odpadních vod s obsahem
kadmia predstavují podniky vyuŽívajÍcÍ tento kov k povrchovym pra-
vám' V pos|edních |etech doš|o k vyraznému omezení pouŽívání kad-
mia pro tyto uče|y. Kadmiování se jiŽ omezuje vyhradně na vyrobu pro
|etecky prŮmys|, kde tento zpŮsob povrchové upravy ne|ze dosud uspo-
kojivě nahradit.

Vypouštění kadmia je stejně jako u rtuti pod|e vodnÍho zákona
č' 254/2oo1 Sb. zpop|atněno. Pod|e orientačnÍho hodnocení podnikťt
spadajÍcích do skupin vyrob jmenovanych v pii1oze č. 1, části C, tabu|-
ky 3 narízenÍ v|ády Ó,. 67/2003 Sb. emisnÍ standardy V roce 2oo2 ne.
p|ni|o osm podnikŮ. Prob|émy s nep|něním se tykají piedevšÍm podni-
kŮ zabyvajÍcÍch se povrchovymi ripravami - kadmiováním. Závaznost
p|něnÍ těchto standardŮ se vztahuje k datu Vstupu ČR oo Evropské
unie, v nespecifikovanych prŮmys|ovych odvětvÍch vypouštějÍcÍch kad-
mium v mnoŽství nad 10 kg za rok k datu 3t. 12' 2009.
TETRACHLORETEN

Tetrach|oreten je nejrozšÍienější ze vŠech těkavych organickych |á-
tek. Je pouŽÍván piedevšÍm jako odmaštovacÍ piípravek ve strojÍrenstvi.,
v texti|ním prŮmys|u a s|uŽbách chemického čištěnÍ texti|u. Jeho vyro-
ba je rea|izována v jediném podniku tzv. procesem TETRA-PER.

obecně u těchto |átek pouŽÍvanych nejčastěji k odmaŠtovánÍ kovŮ
nebo čištěnítextiIiíje problém s monitoringem jejich obsahu v odpadnÍch
vodách. Vzh|edem k jejich fyziká|nÍm v|astnostem (těkavost) je jejich
obsah monitorován vyhradně v emisÍch do ovzduší. Evropská unie ovšem
u vybranych odvětvÍ nebo pouŽití piedepisuje monitoring těchto |átek
rovněŽ v odpadních vodách. P|nění této podmínky je podpoieno v sou-
časné době probíhajícím ově iováním p ií tomnost i  těchto |á tek
v odpadnÍch vodách piís|ušnych prumys|ovych podnikŮ v souvis|osti
s revizÍvodoprávnÍch povoIenÍ pro vypouštěníodpadních vod s obsahem
zv|ášt nebezpečnych závadnych |átek. Podniky, které ch|orované uh|o-
vodky vyrábějí' jejich obsah ve vypouštěnych odpadnÍch vodách pravi-
delně monitorují. Řada podnikŮ také provádÍ monitoring z dŮvodu piÉ
tomnosti staré eko|ogické zátéŽe v areá|u závodu a v nepos|ední iadě
je prováděno monitorování ukazate|e AoX v rámci zpop|atněnÍ pod|e
vodního zákona č' 254/2oo1 sb., coŽ je pro potieby naiÍzenÍ v|ády
č,6I/2003 Sb. v mnoha piípadech postačujÍcÍ.

V současnosti je pouŽití PER k odmaštování zpravid|a rea|izováno
jen v těch piÍpadech, kdy náhrada za jiny prostiedek není moŽná. Jeho
spotieba v ČR xazdoročně k|esá.

Pod|e orientačního vyhodnocenÍ podniku pod|e prÍlohy č. I, části C,
tabu|ky 3 naiízení v|ády č. 67/2003 Sb. by|o zjištěno, Že emisnÍ stan-
dardy v roce 2OO2 neplnily dva podniky.

HEXACHLORCYKLOHEXAN
V České repub|ice nenÍ vyráběn ani pouŽíván. Diíve by| y-HCH (Lin-

dan) pouŽíván pro vyrobu piÍpravkŮ na moienÍ osíva, jako insekticid
v zemědělství, prostiedek pro hubenízviŤecích a |idskych parazitŮ a na
ošetiování |esních porostŮ'

TETRACHLORMETAN
Tetrachlormetan by| diÍve součástí náp|ní hasících piístrojŮ, ch|adÉ

renskych náplnía aerosolŮ. PouŽÍva| se jako extrakčníčinid|o, rozpouŠ-
těd|o, k čištění oděvŮ a odmaštovánÍ ve strojÍrenstvÍ.

V současné době je vyroba tetrach|ormetanu rea|izována v jediném
podniku. PouŽitÍ tetrach|ormetanu v ostatních podnicích je pouze pro
|aboratorní uče|y v minimá|nÍm mnoŽství.
DDT

Diíve by|a |átka pouŽÍvána jako insekticid na ošetiování zemědě|-
skych p|odin a na Iikvidaci pienašečÚ infekčních chorob. DDT by|o
v minulosti vyráběno v podniku SPOLANA NERATOV|CE, a. s., jako su-
rovina pro vyrobu Neratidinu, Nerakainu a Penta|ido|u. Všechny uyroby
by|y ukončeny v |etech 1978-1983.

PouŽÍvánÍ DDT v zemědě|stvÍ by|o v České republice zakázáno v roce
!974. V |etech 7992 aŽ 1993 byl Ministerstvem zemědě|ství organi-
zován sběr a odborná |ikvidace veškerych evidovanych zásob príprav-
kŮ s obsahem DDT.

PENTACHLORFENOL
Diíve by| pouŽíván jako prostiedek na ochranu dieva proti dievokazné

mu hmyzu, dá|e jako fungicid, herbicid a a|gicid. PCP by| aŽ do konce
80. |et hojně pouŽíván k ochraně dieva v lesnictvÍ, nábytkárském prŮ-
mys|u a restaurátorství (součást piípravku Drevodekor). V zemědě|stvÍ
se nepouŽíva|.

Vyroba by|a v minu|osti rea|izována v podniku SPOLANA NERATOV|-
CE,  a '  s . ,  dnes je  provoz uzav ien a čeká na sanac i .  Vyh láškou
č. 301/1998 Sb. v p|atném zněnÍje stanoveno, Že dováŽené suroviny
a prípravky nesmějÍ obsahovat vÍce neŽ 0,1 hm. % PcP.

ALDRIN, DíELDRÍN, ENDRIN, 'SODRIN (DR'NY)
PiÍpravky s obsahem a|drinu a die|drinu nebyly v zemědě|ství povo.

|eny k pouŽitÍ. Jejich rÍčinky byly zkoušeny, neby|y však na uzemÍ ČR
vyráběny. Piípravek s Účinnou s|oŽkou endrin by| loká|ně pouŽit v době
piemnoŽení h|odavc , v omezeném mnoŽství jej vyrábě| podnik sPoLA-
NA NERAToV|CE, a. s. Na počátku 80. |et se piesta| pouŽívat.

HEXACHLORBENZEN
PouŽívá se k vyrobě insekticidŮ (fungicid pro ošetiovánÍ pšenice, ci-

bu|e) ,  změkčovade| pro estery ce|u lozy,  urych|ovaču vu|kan izace
a prostiedkŮ na ochranu proti ohni. V ma|ém rozsahu se do 70. |et
v České repub|ice pouŽíval v piÍpravcích na moienÍosiva fiako pesticid
by|o pouŽití zakázáno V roce L977). HCB jako prÚmys|ová chemiká|ie
je v současnosti pouŽÍvána:
. v pyrotechnice,
. pii vyrobě syntetického kaučuku,
o pii u/robě h|inÍku.

HCB je dále ved|ejším produktem pii vyrobě tetrach|ormetanu, tetra-
ch|oretenu, trich|oretenu a pentach|orbenzenu. Vzniká také jako ved-
|ejšÍ produkt pií spa|ování odpadÚ a pri bě|ení buničiny ch|orem. Hexa.
ch|orbenzen není v současné době v České republice vyráběn. obsah
hexach|orbenzenu monitorují v odpadních vodách tii chemické podni-
ky, u dvou z nich však není vázán na vyrobu nebo pouŽitÍ.

HEXACHLORBUTADIEN
Diíve by| hexach|orbutadien pouŽÍván jako rozpouštěd|o pii vyrobě

ch|oroprenového kaučuku. Dnes je jeho zdrojem v odpadních vodách
pouze jediny chemicky závod, kde je HCBD ved|ejším produktem vyro.
by z vyroby tetrach|oretenu a tetrach|ormetanu perch|oracÍ.

Podle orientačního vyhodnocenÍ podnikťt pod|e pii]ohy č' 7, části C,
tabu|ky 3 naiÍzenÍ v|ády č. 67/2003 Sb. bylo zjištěno, Že emisní stan-
dardy v roce 2OO2 neplni l  jeden podnik.

TRICHLORMETAN
V České repub|ice je trich|ormetan (ch|oroform)pouŽÍván jako rozpouště

d|o, pieváŽně pro |aboratorní čely. V odpadních vodách se mŮŽe Wskyto
vat v |oka|itách se starou eko|ogickou zátéŽ( v dŮs|edku přrozené nebo iÍze
né atenuace mateiskych kontaminantŮ tetrach|oretenu a trich|oretenu.
V odpadnÍch vodách se trich|ormetan dá|e vyslrytuje jako doprovodny konta
minant zvjroby nebo pouŽitÍ ch|orovanych organickych rozpouštědě|.
S mnoŽstvÍm větším neŽ O,5 tuny ročně nak|ádá s touto |átkou v ČR pouze
pet podnikŮ (odmaštovací prostredek a rozpouštěd|o v organické syntéze).

7,2-DTCHLORETAN
PouŽívá se V omezeném mnoŽstvÍ jako rozpouštědlo pro tuky, o|eje,

pryskyiice a po|yviny|ch|orid, dá|e jako rozpouštěd|o pro organickou
syntézu. Je pomocnou |átkou pro vyrobu monomeru vinylch|oridu
a ch|orovanych rozpouštěde|, ve vyrobě barev a |epide|.

Pod|e orientačnÍho vyhodnocení podnikŮ pod|e pii1ohy č. 1, části C,
tabulky 3 naiízenÍ v|ády č. 6I/2003 Sb. by|o zjištěno, že emisní stan-
dardy v roce 2OO2 neplnily tii podniky.

TR'CHLORETEN
Trich|oreten ná|eŽ( k druhé nejčastěji pouŽívané látce ze skupiny zv|ášt

nebezpečnych závadnych |átek. V České repub|ice není vyráběn, m Že rzni.
kat jako ved|ejší produK pri Wrobě tetrach|oretenu. PouŽÍvá se piedevším
jako rozpouštěd|o, odmaštovacÍ piípravek ve strojírenství a čistící piÍpravek
v texti|ním prŮmys|u. V současnosti je pouŽití k odmaštovánÍ zpravid|a rea
|izováno (obdobně jako u PER)jen vtěch piípadech, kdy náhrada zajin,!
prostiedek není moŽná. Jeho spotieba v ČR kaŽdoročně k|esá.

Pod|e orientačního vyhodnocení podnikŮ podle piÍ1ohy č' 1, části C,
tabu|ky 3 naiízení v|ády č. 6I/2003 Sb' bylo zjištěno, Že emisní stan-
dardy V roce 2002 p|ní|y všechny podniky, které obsah této |átky
v odpadnÍch vodách monitorujÍ.

TRICHLORBENZEN
TCB by|v České repub|ice pouŽÍván jako rozpouštěd|o piivyrobě barviv

a po|otovarŮ v jediném chemickém podniku. Tato vyroba byla na pre|o-
mu |et 2oo7_2oo2 pierušena a dosud neby|a obnovena.

osTATNÍ NEBEZPEčuÉ zÁunonÉ urxv
V databázi Registru prŮmys|ovych zdrojŮ znečištěnÍ - část nebez-

pečné látky jsou shromaŽďovány také informace o nak|ádání s 67 da|-
šími nebezpečnymi závadnymi |átkami a jejich emisích do odpadních
vod. Jsou č|eněny do sedmi skupin:
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r koW a metaloidy,
. prvky a anorganické |átky,
o aromatické |átky,
o ha|ogenované organické |átky,
o po|ycyk|ické aromatické uh|ovodÍky,
. biocidy,
o ostatní.

V současné doběje evidováno cca 1 200 vyustído povrchovych tokŮ
a kana|izact' u nichŽ jsou dostupné informace o prŮměrnych ročních
koncen t racích  vyše  jmenovanych  skup in  | á t ek  ve  vypouště -
nych odpadnÍch vodách. K těmto dajum jsou k dispozici da|ší dop|n-
ková data o ročnÍm mnoŽstvÍ vypouštěnych odpadnÍch vod, četnosti
monitoringu, druhu odpadních vod apod.

Uvedené graÍy znázorĎují počet WustÍ, ve kterych jsou monitorovány
ukazate|e ze skupiny kovŮ a meta|oidŮ. Tmavá část s|oupce piedsta-
vuje počet vyustÍ, u nichŽ je piekročen emisnÍ standard naiÍzenÍ v|ády
č. 6t/2oo3 Sb. Toto hodnocenÍ je pouze informativní, protoŽe by|y po-
rovnávány prŮměrné ročnÍ koncentrace ukazate|u s piípustnou hodno-
tou ,,p.., která nenÍ prŮměrem.

5. Jak do budoucna?
V současnosti probÍhá v České repub|ice revize vodoprávních roz-

hodnutí pro vypouštěníodpadních vod s obsahem zvlášt nebezpečnych
závadn,jch |átek. Do data vstupu České repub|iky do Evropské unie je
totiŽ nutno zajistit, aby odpadní vody s obsahem těchto |átek by|y vy-
pouštěny do povrchovych vod a do kana|izací pouze na zák|adě povo|e-
nÍ vodoprávního iadu.

od 2. 7.2008 musí vodoprávní iady stanovit emisní |imity pro vy-
pouštění pouze kombinovanym zpŮsobem tak, aby imisní standardy
nebezpečnych |átek a zv|ášť nebezpečnych |átek uvedené v naiízenÍ
v|ády č. 6I/2003 Sb' by|y dosaŽeny nejpozději do 31. 12' 2oo9
v piípadě vypouštěnÍ odpadnÍch vod s obsahem těchto |átek (pro od-
větvÍ uvedená v tabu|ce 3 pÍilohy č' 1).

Vodoprávním iadem ve věci vypouštění odpadnÍch vod s obsahem
ZNZL do povrchovych vod je krajsky uiad, pii vypouštění do kana|izace
obec s rozšíienou pusobností.
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The State of Discharging Hazardous Substances into the Aquatic Envi-
ronment in the Czech Republic (MičanÍl<, T., Kristová, A.)

From the date of becoming a member oÍ the European Union, the
Czech Republic is obliged to ensure that wastewaters containing
extremely hazardous wastes are discharged only on the basis of
permission from a water authority. Upto.date information concerÍt
ing this issue is provided by the Reglster of lndustrial Sources of
Pollution - part dedicated to hazardous substances, kept by the
T. G. Masaryk Water Research lnstitute. The Register provides sup
port for the state administration, especially in the area of obligat-
ions of the Czech Republic to the European Union.

NEBEZPECNE LEDOVE SITUACE
NA NAŠlcH TocícH
Vác|av Matoušek

Klíěová slova
ledová povodeĎ, vnitrovodnÍ led, ledová kaše, dnou! led, ledoui nápěch,
ledová zácpa, odchod ledu

Souhrn
Mrazivé počasí přnáší do vodních tokri led, kterÝ mění jeiich plutoě

nou kapacitu a věGinou i jejich hospodářskou využitelnost. Neivětší
obtÉe zp sobuje vnitrovodní led, kterf se pieměřuje na ledovou kaš|
a dnovf !ed. Pňspěvek ukazuje rozmanitost obtÉnych ledovych situací
a upozorřuje na pokrok v poznání ledovych proces , kterf lze rryuŽft pži
praktickfch tilohách povodřové ochrany a provozu vodních děl.

Mrazivé počasí piinášÍ na naše toky specifické poměry. V tocích se
zaěínají tvoiit rŮzné formy |edu. Nejnápadnější je |ed u biehu azamrz|á
hladina. To jsou však jevy, Keré jsou nejméně nebezpečné. PotiŽe tvorí
led, ktery často vt]bec nevidíme. Je to vnitrovodnÍ |ed. Jeho částečky
sice vznikají na h|adině, ale turbu|entní proud je z h|adiny strhává a ony
se v proudu mnoŽÍ a rostou. Částice |edu se zachytávajÍ na piedmětech
v toku, piedevŠím kovovych, a oba|ujÍ je. S tímto se setkáváme piede.
vším na čes|ech odběrnych objektŮ, které se tímto ledem ucpávajÍ.

Vnitrovodní |ed se také zachytává na kamenité dno a roste na něm'
Tvoií se dnovy |ed. Tam, kde je většÍ h|oubka vody, pÍicház( vnitrovodní
|ed do styku se dnem jen má|o a jeho částečky se v proudu sh|ukují
a rostou, aŽ dosáhnou ve|ikosti, která je Wnese na h|adinu' Na hladi.
ně pozorujeme chomáče |edorŤeh-částic, které postupně rostou a po-
krljvají stá|e větší p|ochu hIadiny. Ledové titvary na hladině sniŽujÍ její
turbulenci a na hIadině se tvorí i povrchovy |ed. Vzniká směs povrcho-
vého a vnitrovodnÍho |edu, kterou nazyváme Íedovou kaší.

Vnitrovodní |ed se tvoiÍtam, kde je větší rych|ost vody a drsné dno'
Takové podmÍnky nacházíme na tocích s větším sklonem dna. Rych.
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|ost vody se však také mění s ve|ikostí prutoku. Proto máme toky, kte-
ré za ma|ych prutoktit zamrzaj(, a|e za velklch či větších prutok na
nich nastává chod |edové kaše. Názornym piík|adem je stiední a do|nÍ
Labe. Na tomto toku je kaskáda jezovych zdrŽí. Za ma|ych prťltokŮ jsou
v nich ma|é rych|osti vody a jejich h|adina zamrzne. Za prŮtokťt většÍch
neŽ asi 80 m3ls nastávají v toku rych|osti, pii kterych se jiŽ tvoií vnit-
rovodní |ed. Takovy stav jsme moh|i zaznamenat v zimě L978/79,
7987/82 a 2oo2/o3. Proto |ze tvrdit, Že na kaŽdém našem toku se
vyskytuje chod |edové kaše. Vyjimkou jsou jen seky tokŮ s h|ubokymi
nádrŽemi. V některych tocích je vyskyt chodu |edové kaše má|o četny,
v jinych k němu dochází kaŽdou zimu. Z větších tokŮ mŮŽe za piÍklad
s|ouŽit stiední ohie. Na nÍ se setkáme s chodem |edové kaše za kaŽ-
dych něko|ikadennÍch mraz .

Lze tvrdit, Že na kaŽdém toku se vyskytují nebezpečné |edové situa.
ce. NevyskytujÍ se však v kaŽdém jeho mÍstě. Jsou mÍsta, kde je ne.
bezpečí ve|ké a ved|e toho jsou naopak mÍsta, kde nebezpečí téměi
nehrozí. Velky rozdi1 je i mezi jednot|ivymi toky. V některych tocÍch je
vyskyt nebezpečnych |edovych situacÍve|mi má|o četny aŽ vzácny, a|e
v jinych |ed hrozÍ několikrát kaŽdou zimu a obyvate|Ům pii iece prináší
ve|ké a trva|é obavy. Tak je tomu napi. v obci Zámě| na Divoké orlici.

Nejméně časté obtiŽe s |edem jsou na tocÍch s ma|ym sk|onem, kde se
vyslortuje jen povrchov./ |ed. Takovy tok zamrzá a obtiŽe piicházejí jen pĚi
prudké ob|evě, kdy déšt a tání sněhu zpusobují rych|é ďšenÍ prŮtoku
a dojde k bouÍlivému odchodu |edu doprovázenému tvoiením |edovych zácp'

Časté obtiŽe s ledem jsou na tocÍch, kde se pravide|ně vyskytuje
chod |edové kaše. Ještě četnějšÍ jsou obtiŽe tam, kde se vyskytuje
ved|e |edové kaše i ve|ké mnoŽství dnového |edu.

Nebezpeěné situace za chodu |edové kaše
Chod |edové a sněhové kaše piinášÍ do toku obtŽné a škodlivé |e-

dové situace. Ty vznikají piedevším v místech, kde kaše nemuŽe kory-
tem projft a hromadí se. Takovymi místy jsou konce vzdutÍ nádrŽí, jezo-
vé zdrŽe a seky s menším sk|onem dna, popi. seky se z Ženym ko-
rytem nebo ostrym ob|oukem. Kaše, která nemŮŽe korytem projft, se
kupí. Ve|ké nakupení kaše nazyváme |edovy nápěch. Ledovy nápěch je
u nás nejčastějšÍškod|ivy |edovy jev. Zpusobuje povodně, znemoŽĎuje
odběr vody z toku a vy|azuje z provozu čerpacÍ stanice, pravny vody,
vodní e|ektrárny a na vodnÍch cestách znemoŽĎuje p|avbu.

6  1 2  1 8

6. t .1979
6  1 2  t

1. t.1979 | t. r.1979

rfib|ttrhdny

obr. 1. LedoW nápěch v nádrŽi KadaĎsky stupeĎ na stiednÍ ohiÍ v poledne 8. ledna 1979

objemny nápěch s ve|kym vzdutÍm dokumentuje obr. í. Na konci ná
drŽe KadaĎsky stupeř na stiední ohii se tvoiÍ |edovy nápěch kaŽdou
zimu. Jeho délka a jím vryo|ané vzdutí vody závisí na pr toku vody, za
Kerého se tvoit, a na po|oze h|adiny v nádrŽi. Za ma|,!ch prŮtoku (ko|em
20 m3ls) zasahuje nápěchjen koncovou část nádrŽe a roste piedevším
v korytě nad nádrŽÍ. Vzdutá voda vystoupÍdo urovně biehovych hran.Za
ve|kych pr tok je situace zcela jiná. V |ednu 1979 a 1982 se v nádrŽi
vytvori| |edovy nápěch za prŮtoku ko|em 60 m3ls a |edovou kašÍ se zapl-
ni|a ce|á nádrŽ. Této situaci odpovÍda|a i vyše vzdutí na konci nádrŽe.

obr. 3. Ledovy práh na Divoké or|ici nad obcí Zámě|

obrázek 7 znázor uje podé|ny iez nápěchem, zachycující stav ko|em
po|edne 8' |edna t979. V té době by|a jiŽ nádrŽ téměi ce|á zap|něna
kaší a vzdutí začalo dosahovat svého maxima. PrŮběh stavu hladiny
pied jezem v RašovicÍch po dobu tvoÍení nápěchu ukazuje obr. 2. Maxi-
má|nÍho stavu by|o dosaŽeno 9. |edna ve 2:O0 h, kdy |edová kaše
dostoupila aŽ khrázi a zač,a|a vytékat z nádrŽe. od té doby neby| již
moŽny da|ší rŮst nápěchu a h|adina zača|a klesat.

Hladina vody sice vystoupila velmi vysoko, ale
neby|a piekročena roveĎ sto|eté vody a v1znam-
ná čerpacÍstanice u jezu, Kerá zásobuje mostec-
ky a chomutovsky prŮmys| vodou, neby|a zatope
na. Re|ativně nÍzkého stavu vody se dosáh|o tím,
Že se v nádrŽi od samého začátku mrazŮ drŽela
co nejniŽší h|adina vody. HradÍcÍ segmenty na ko
runě hráze by|y vyhrazeny a V nádrŽi by|a h|adina
vody odpovídajícÍ kapacitě pevnych pielivŮ.

Téměi shodná meteorologická a hydro|o-
gická situace se dostavi|a v |ednu 1982. V ná-
drŽi se opět utvoiiI mohutny nápěch, kter za-
p|ni| ce|ou nádrž. H|adina vody v nádrŽi se však
nedrŽe|a na nejniŽší moŽné rovni a na jezu
bylo dosaŽeno o 1 m vyššÍ h|adiny. Čerpací sta-
nice se zachraĎova|a pyt|i s pÍskem.

Dodatečné sniŽování hladiny, kdy je mohut-
ny nápěch téměi vytvoien, je jiŽ má|o tjčinné
a pozdní manipu|acÍ se jiŽ většinou nezabrání
škodám. Proto je uŽitečné iešit v manipu-
|ačních iádech vodních děl i nebezpečné |ede
vé situace. RŮst a vyvoj |edového nápěchu je
mimoiádně s|oŽity proces, jak ostatně prozra-
zuje i ko|ísánÍ h|adiny na obr.2, pii kterém se
up|atĎujÍ sesuvy jeho koncové části, které ex.
trémně ucpávají koryto |edem a zpŮsobují ná-
h|é zvyšení h|adiny. Ved|e toho docházÍ ke kon-
centraci proudu a vytváienÍ hydrau|icky vyhod-
né proudové dutiny v nápěchu, coŽ vede ke
sniŽovánÍ sk|onu hladiny a pok|esu stavu vody.
Pies všechnu tuto s|oŽitost jsou naše poznat-
ky jiŽ na rovni, která dovo|uje stanovit, za ja-
kych podmínek se utvoiÍ nebezpečny |edovy
nápěch a jak nebezpečnym situacím piedchá-
zet vhodnou manipu|acÍ na vodním dile.

Nebezpečné situace za vyskytu
dnového ledu

Toky s vyskytem dnového |edu piinášejÍ nej-
více nebezpečnych |edovych situacÍ. Většinou
se v nich tvoií nejen ve|ké mnoŽství dnového
|edu. a|e také ve|ké mnoŽstvÍ |edové kaše. A tak
Se na nich setkáváme s |edovymi nápěchy,obt. 2. PrŮběh stavu vody pied jezem Rašovice v době vwoje nápěchu
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obr. 4. Zácpa za odchodu dnového |edu na horní otavě v Sušici

a ved|e toho také s vysokymi |edovymi prahy a p|otnamí z dnového |edu,
které extrémně zap|nují koryto |edem a vysoko vzdouvají vodu.

Vnitrovodní |ed se zachytává na dno tam, kde je ma|á h|oubka vody.
Ma|á h|oubka je na vyvyšenych místech dna, tj. v mÍstě prahŮ ve dně
a peiejích. V místě prahu ve dně rych|e vyrŮstá |edovy práh' Kery za dé|e
trvajících mrazŮ dosáhne neuvěiite|né vyšky. Ukázku |edového prahu pri-
náší obr. 3. Zobrazeny práh je jiŽ částečně uvo|něny a voda pies něj p|ně
nepiepadá, a|e pieváŽně jím protéká. H|adina vody se sntŽi|a a |edovy
práh vystoupi| z vody a odha|iI svou mohutnost.

V perej i je ma|á h|oubka vody na ve|ké p|oše dna
koryta a dnovy |ed zde roste v ce|é této p|oše. Ne-
vzniká proto uzky práh, a|e velká p|otna dnového
|edu. Za tuhych mrazŮ roste dnovy |ed rychlostÍ
7 cm/h a po něko|ika dnech dosáhne p|otna t|oušť-
ky pies 1 m. Takové zvyšení dna zpŮsobuje vy|itÍ
vody z koryta.

Toky s vyskytem dnového |edu jsou většinou široké
a i kdyŽ na jejich dně vyrostou |edové prahy, většinou
nezamrza1í a |ed se v nich intenzivně tvoÍÍ po celé mra
zivé období. Proto u nich dochází k extrémnímu zarus-
tánÍkoryta |edem. Nezarustajíjen dnovym |edem, Ke
ry 1e porézní a má|o pevny, a|e také ve|mi pevnym |e
dem, Kery vzniká pÍi vy|évání vzduté vody na mě|činy
a na |ed u biehu. TaKo vznik| |ed nazfváme ná|eď.

Na tocích s ve|kym Wskytem dnového |edu dochází
často k dosud nedostatečně objasněné |edové udá
|osti, a to náh|ému boui|ivému odchodu |edu v době
mrazu. Tyto odchody jsme zatím dokumentova|i na
hornÍ otavě a na Divoké or|ici. Doš|o k nim vŽdy bé
hem dne, kdy by|y mírné mrazy a v korytě by|o značné
mnoŽstvÍ |edu. Ledové prahy a p|otny vzdouvají vodu,
a tím ji v korytě zadrŽuj(. Uvo|něním či protrŽením |e
dového prahu dochází k uvo|Ďování zadrŽené vody
avzniká prŮtoková v|na' PrŮtoková v|na směrem po
toku narŮstá a rozhodnym zpŮsobem pomáhá pri uvo|.
Ďování ledu a jeho odchodu. V|na s |edem procház(
menšími zamrz|ymi zdrŽemi a zastavíse aŽ v mÍstech,
kde je velká prekáŽka pro prŮchod |edu, a vytvoií ve|-
kou |edovou zácpu. Ta většinou zap|nÍ nejen ce|é kory-
to, a|e vystoupí i z biehu' jak ukazují obr. 4, a 5.

Za odchodu dnového |edu jsou ma|é prŮtoky vody.
Koryto se však ucpe většinou ledem tak, Že ani ma|y
prŮtok se nevejde do koryta. Nebezpečnost situace
je závis|á na da|ším q1voji meteoro|ogické a hydro|o
gické situace. Piímo katastrofá|nÍ nás|edky se do-
staví, pokud se |ed zkoryta neodstraní a nastanou
tieba i jen zvyšené prŮtoky vody.

Na tocÍch s ve|kym vyskytem dnového |edu dochází
ještě k da|Ším nepiíznivym oko|nostem. Jednou z nich
je ve|ké ko|ÍsánÍ prŮtoku vyvo|ané |edovymi prahy. Za
tuhého nočnÍho mrazu |edovy práh rych|e roste
a zadrŽ$e vodu. odpo|edne za s|unečného počasí se
dnovy |ed ode dna uvo|Ďuje, práh se stává propustny
azadrŽená voda se uvo|Ďuje. K ránu jsou ma|é prŮto
ky' pozdě odpoledne naopak ve|ké' To se ve|mí nepií-
znivě projevuje v mÍstech zasaŽenych ledovymi nápě
chy. Zvyšeny prŮtok zpusobí, Že se nápěch stane ne

obl. 5. Voda ieky a |ed zácpy v Sušici zasáh| i oko|Í toku

stabi|nÍm a dojde k jeho sesuvu. Koryto se ještě více ucpe |edem a h|adina
vody se vyrazné aryší.

DalšÍ nepiíznivou oko|nostÍ, se Kerou se setkáváme na tocích s dno
vym |edem, je yytváiení |edovych piekáŽek. Spo|u s dnovym |edem se
u biehu, kde je ma|á rych|ost vody, tvoiÍ a poma|u roste biehovy |ed. Vli.
vem rustu dnového |edu se zvyšuje dno a také jeho drsnost. Hladina vody
se nryšuje a Zilětšuje se h|oubka vody. TÍm se ultváiejÍpodmínky pro t|oust-
nutÍa šiTení|edu u biehu. U tjzkych koryt je tento proces zakončen zamrz-
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nutím h|adiny. Vyvoj |edu v korytě ukazuje obr. 6, Utvoiená pokryvka dá|e
t|oustne namrzáním vody vy|ité na pokryvku.

ZamrznutÍm toku docházÍ k tepe|nému,zaizolovánÍ h|adiny |edovou
pokryvkou proti mrazivému ovzduší a zač,r|e se projevovat piítok tep|a
zpod|oŽ(, podzemních vod a z práce si| vriitrniho tiení. l kdyŽ jsou Mo
piftokytep|a ve|mi ma|é, postačív dané situaci izo|ované h|adiny k tomu,
aby se nepatrně zvyši|a tep|ota vody. Voda nejdiíve ztratí piech|azenÍ
a piestane se tvoiit |ed. Po nepatrném zvyšení tep|oty nad 0 'C se
začne uvo|Ďovat |ed ode dna.

Led netaje, jen se uvo|Ďuje ode dna. Uvo|něny dnovy |ed je transpor-
tován tokem a odcházÍ' Dnu se vrátÍjeho pŮvodnív|astnosti a h|adina
k|esne na uroveĎ diívějšího stavu. Pevná |edová pokryvka zŮstane vy-
soko nad h|adinou a je piekáŽkou pro zWšeny prutok a odchod |edu.

odchod ledu v době tání
Největší a nejrozsáh|ejšÍ |edové povodně vznikajÍ za obtiŽného od-

chodu |edu v době prudkého tánÍ doprovázeného deštěm. NastoupÉ|i
po d|ouhém mrazivém obdobÍ náhle tep|é počasí s ve|kymi deštovymi
sráŽkami, prŮtok vody v tocích rych|e stoupne a |ed v toku je vystaven
velkému hydrodynamíckému namáhánÍproudícívodou. Led u biehu se
od|amuje, |edová pokryvka se rozláme a vznik|é kry se dají do pohybu.
Vznikají zácpy, ty se pro|amují a vytvárejÍ prŮtokové v|ny s masou |edo-
vych ker, které rych|e postupují tokem a pŮsobÍ škody.

NejvětšÍ |edové povodně u nás by|y na do|ní Berounce. Shodou ná-
hod či spíše v|ivem tuhych zim se všechny vyskyt|y ve čtyiicátych |e-
tech minu|ého sto|etí. První proběhIa v bieznu 1940, druhá v noru
7947, tietí v bieznu 7942 a čtvrtá v bieznu 7947 . Všechny čtyii po-
vodně by|y mimoiádně katastrofá|ní a postih|y uzemí ko|em toku v dé|ce
více neŽ 60 km' Pr toky vody by|y za povodně relativně ma|é, a piesto
dosáh|a h|adina mimoiádně vysoké urovně. V bieznu 1940 piekroči|a
h|adina uroveř povodně z roku 1890, která se povaŽuje za sto|etou.

V noru 1941 by|o dosaŽeno ještě vyšší h|adiny. UroveĎ h|adiny odpo-
vÍda|a povodni z roku 1872, která se povaŽuje na Berounce za největšÍ
a nejkatastrofá|nější. PovodeĎ v bieznu 1947 by|a menšÍ, snad i dky
tomu, Že se na uvo|ĎovánÍ zácpy podÍle|a armáda. Piesto utonu|i čtyii
|idé, by|o zatopeno více neŽ 700 obyd|Í a ve|ky počet prŮmys|ovych
závodŮ.

Často dostáváme informace o g|obá|ním otep|ovánÍ. Spo|u s nimi
většinou píichází upozorněnÍ, Že se budou zvětšovat extrémy počasí.
Ke vzniku extrémní |edové povodně nejsou potiebné značné mrary ce-
|ou zimu, postačÍVydatné mrazy jen něko|ik dní.

Uvedeny č|ánek prináší některé poznatky získané pii iešenÍ granto-
vého projektu č,, 2o5/oI/o427 ,,Ledovy reŽim vodnÍch tokŮ..' Úp|né
vys|edky piinese pub|ikace VÚV T.G.M., která bude vydaná v edici Prá-
ce a studie v |etošním roce.

lng. Vác|av Matoušek' DrSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.22O L97 334
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Dangerous lce Situations on our Water Bodies (Matoušek, V.)
A frosty weather brings ice into water bodies, and ice changes

their flow capacity and, mostly, their economic efficiency. The grea
test difÍiculties stem from frazil ice which is changed into frazi! slush
and anchor ice. The article shows the diversity of difÍicult ice situa
tions, drawing attention to a progress in the knowledgle of ice pre
cesses, which can be utilized for the practical tasks of flood protec-
tion and the operation of hydraulic structures.

PROJEKTY OCHRANY VOD
He|ena GrÚnwa|dová

Klíěová slova
projekty ochrany vod, čisttrny odpadních vod, kanalizace

Souhrn
Plo implementaci směrnice 91,/271'/ÉHS' o ěištění městskÝch oď

padních vod' pŤijala Evrcpská unie jediné piechodné obdobÍ pro vfstav.
bu kanatizačních systémri a ěistíren městskych odpadních vod (čov)
v aglomeracích velikostní kategorie 2 0oo.10 (X)0 ekviva|entních oby.
vate| (Eo). Usnesení v!ády č. 98/2ooo a é.879/2il)1 u|ďila mini*
tr m zemědělství' životniho prostiedí a pro místnÍ loztloi koordinovat
a prosazovat ve spolupráci s ministrem financÍ nap!řování aktualizova
né strate$e financování implementace směrnice 91,/271'/EHS' o čiš
tění městskfch odpadních vod. K vfznamnfm zdroj m podpory ze stát-
ního rozpoětu patií Státní Íond životniho plostiedí' Ministerctvo zemé
dělství' Agentura ochrany pžÍrody a kmjiny. Ke zdloj m financování
z Evropské unie patií ploglamy PHARE a |SPA.

P|nění směrnic EU i souěasné ěeské legislativy je tieba podpoiit
vytvoiením informaěních databází a zavedením jednotného informaě.
niho systému v celé oblasti voda.

Úvod
V souvis|osti se vstupem České repub|iky do Evropské unie je na se-

ku vodn ího hospodáistvÍ vyŽadováno p| něn í směrn ic Rady EU. Nejvyznam-
nějÍ zasáhne do ce|é struKury komunitární |egislativy v ob|asti voda tzv.
Rámcová směrnice pro vodní politiku Spoleěenství 2ooo/6o/ES. Jed.
nÍm z ci]Ů této směrnice je komp|exní ochrana kva|ity a kvantity vod
a prevence zhoršování jejich stavu. K dosaŽenÍ tohoto cÍle je tieba pro
vést kromě jiného ana|,!zu charakteristik povodí a dopadŮ |idské činnos.
ti i ekonomickou ana|yzu uŽívánívod. Pod|e č|ánku 13 směrnice by č|en-
ské státy mě|y zajistit pro kaŽdou ob|ast povodí |eŽíc( zce|a na jejich
zemí p|án povodí. Tento p|án povodí by mě| obsahovat pieh|ed vyznam-

nych v|ivŮ a dopadŮ |idské činnosti na stav povrchovych a podzemnÍch
vod, včetně odhadu bodovych zdrojŮ znečištění a ana|,!zy jinych dopadŮ
Iidskych činnostína stavvod. Pro imp|ementaci směrnice 9I/277/EHs,
o čištění městskych odpadních vod, piija|a Evropská unie jediné pi*
chodné obdobÍpro vystavbu kanaIizačnÍch systémŮ a čistíren městskych
odpadních voo (ČoU V ag|omeracÍch ve|ikostnÍ kategorie 2 000-10 000
ekviva|entn ích obyvate| ( Eo) a pro i ntenzifi kaci (odstraĎován í d usku a fos-
foru) čistíren městskych odpadnÍch vod nad 10 000 Eo v tzv. cit|ivych
ob|astech' Nák|ady na imp|ementaci směrnice 97/277/EHS by|y zhru-
ba vyčÍs|eny na 98 m|d' Kč. Pro obce nad 2 000 ekviva|entnÍch obyvate|
je poŽadováno zavedenÍkana|izace a čistíren odpadních vod s bio|ogickym

stupněm do konce roku 2005 a pro obce do 2 oo0 Eo je poŽadováno
vhodné čištěnív piípadě, Že uŽ je zde vybudována kana|izace. Dá|e tato
směrnice stanovuje povinnost zpracovat investiční programy vystavby
kana|izacÍ a čistÍren odpadních vod

Plojekty ochlany vod, zdroje a mechanismy financování
UsnesenÍ v|ády č. 998/2000 a č. 879/2001 u|oži|a ministrŮm ze-

mědě|stvÍ, ŽivotnÍho prostiedí a pro mÍstní rozvoj koordinovat
a prosazovat ve spo|upráci s ministrem financí nap|Ďování aktua|izo-
vané strategie f inancování imp|ementace směrnice 9t/27t/EHs,
o čištěnÍ městskych odpadních vod. Nás|edně by| vytvoŽen Seznam
ag|omeracÍ České repub|iky jako zák|adní podk|ad pro zpracování P|á-
nu rozvoje vodovodŮ a kana|izací kraju ČR. Rxtuatizovaná Stlategie
financování imp|ementace směrnice Rady 97/271lEHs, o čištěnÍ měst-
skych odpadnÍch vod, jejiŽ součástÍ je i harmonogram vystavby ČoV,
byla schvá|ena v roce 2002 v|ádou [1].

V rámci piedk|ádaného materiá|u doš|o ke zpiesnění potiebné vyše
v|astních zdrojŮ investorŮ. Jejich procentuá|ní podÍl na ce|kovych ná-
k|adech činÍ 39 o/,. Tyto prostiedky musí byt zajištěny pro kofinancová-
ní akcí se zapojením fondŮ Evropskych spo|ečenství. Města a obce ČR
jsou v mnoha piípadech akcionáii vodárenskych spo|ečnostÍ, kteií
mohou financování pievzft.

orientační seznam konkrétnÍch opatrení k nap|něnÍ poŽadavk směr-
nice postoupi|o Ministerstvo zemědě|ství prostiednictvím Ministerstva
Životního prostredí a Ministerstva zahraničních věcÍ ve formě dodatečné
informace orgánŮm Evropské unie jiŽ v roce 2oot' Na jeho zák|adě by|
pied běŽně kvantifi kován rozsah o patien í tykaj Ící se 18 1 ag|omerací vět.
šÍch neŽ 10 000 ekviva|entnÍch obyruate| (Eo)' 552 ag|omerací s počtem
2 000 aŽ 10 0O0 Eo a dalšÍch ag|omerací menšÍch neŽ 2 000 Eo, kde
je vybudována kana|izace bez odpovÍdajÍcÍho čištěnÍ odpadních vod.

M i n i ste rstvo zemědě | stvÍ zaj i sti lo t,ypracován Í tzv.,, Regioná | n ích p| án Ů
imp|ementace,. jako vys|edku prŮzkumu prováděného pověienymi or-
ganizacemi ve všech krajích a dá|e pied|oŽi|o ,,KonkrétnÍ seznam ag|o-
merací České repub|iky určenych do rÚznych prozatÍmnÍch kategoriÍ
piechodnych obdobÍ ke sp|nění směrnice.,. Piedk|ádany aktua|izovany
seznam se v počtech obcí č|eněnych pod|e kritérií směrnice Iiší od
piedchozÍch udajŮ v seznamech z roku 2000 a 2oo7. H|avnÍmi dŮvody
od|išnosti je zpiesnění pod|e Regioná|ních p|ánŮ imp|ementace, které
vycházÍ
. z YrNárení tzv. ag|omerací obcí nebo jejich částí'
o z kategorizace ve|ikosti obcí a jejich ag|omerací pod|e počtu ekviva-

|entnÍch obwatel (Eo).
Vytváiení aglomerací odpovídá piesné dikci směrnice, nebot jsou

vytipovány tzv. ,,ci]ové čistírny odpadnÍch Vod.., na něŽ budou sváděny
městské odpadnÍ (sp|aškové) vody. Na tyto cÍlové Čov se piipojují sou-
bory obcí nebo jejich částÍtak, aby by|o zabezpečeno piís|ušné čištěnÍ
odpadnÍch vod z obcí u ag|omeracÍ nad 2 o00 Eo. Na jednu cí]ovou

15



Čov teoy mŮŽe byt napojeno více obcí, Keré tvorí,,ag|omeraci... ExistujÍ
také piÍpady' kdy v jednom městě jsou provozovány z technickogeogra-
fickych (popi. historickych) dŮvodŮ dvě i více ČoV.

Druhym dŮvodem změny je zavedenÍ kategorizace ag|omeracÍ podle
počtu ekviva|entních obyvate| (v souIadu s dikcí směrnice), protoŽe
piedchozí seznamy piedávané orgánum Evropské unie vycháze|y pii
kategorizaci obcí a jejich ag|omerací z počtu fyzickych obyvate|.

ZavedenÍtohoto kritéria piinášÍzměny v počtu obcí, resp. jejich ag|o-
meracÍ, nebot obce s méně neŽ 2 000 fyzickymi obyvateli mohou byt
v kategorii nad 2 000 ekviva|entních obyvate| s oh|edem na piítom-
nost většÍch zdrojŮ znečištěnÍ, neŽ jsou domácnosti (prŮmys|ové pod-
niky' zemědě|ské stroje apod.).

Těmito prístupy bylo posouzeno ce|kem 3 630 obcÍ (obce nad 300
obyvate|) z ce|kového počtu 6 3OO obcí České repub|iky. Proto pok|es
počtu ag|omerací v kategorii nad 2 o00 Eo (oproti pŮvodním 733)je
piímym dŮs|edkem up|atnění vyše uvedenych kritéri í. Pieh|ed kategorií
a časového p|ánu je v tabulce 7.

Tabulka 1. Aktua|izovany pieh|ed potieb vystavby a rekonstrukcÍ ka-
nalizací a čistÍren odpadních vod

Aglomerace Počet ag|omerací % E O Počet Eo v mi|. Dokončení

Aglomerace

nad 10 000 EO

18 13 7.4L konec 2OO2

36 20 2.23 konec 2OOo

119 32 5,69
konec 2010

Aglomerace
2 000-10 000 Eo

40L 15 1,66

CELKEM 574 100 77 konec 2010

Prakticky vyznam tohoto up|atnění spočívá V tom, Že Ťada obcÍ pova-
Žovanych pŮvodně za samostatné jednotky byla piiiazena k cílové aglo-
merační čistlrně odpadních vod, tedy bez nutnosti budovat samostat-
nou ČoV. Tím však dochází v některych piípadech k prekročenÍ uvaŽo-
vanych kapacit cflovych Čov nao uroveĎ 10 000 Eo, coŽ piináŠÍ určíté
zvyšení nák|adŮ na jejich rekonstrukci a zkapacítněnÍ, včetně zavedenÍ
náročnějších technoIogi í.

V souvis|osti s imp|ementací směrnice 9L/27I/EHS, o čištění měst-
skych odpadních vod, vyh|ásiIa Česká repub|ika naiízením v|ády
č'' 67/2003 Sb. (z h|ediska kva|ity povrchovych vod) celé tizemí státu
jako citlivou oblast. Pod|e této směrnice mě|y byt vybudovány kanaliza-
ce a čistírny odpadních vod s vyhovující učinnostído roku 2001 ve všech
síd|iŠtních ag|omeracích s počtem nad 15 000 Eo, do roku 2005 by pak
mě|y byt postaveny v ag|omeracích většÍch neŽ 2 000 Eo.

Finanční strategie bude kaŽdoročně upravována a aktua|izována na
zák|adě rea|izace dilčÍch p|ánovanych krokÚ, zv|áště prUetÍ akčnÍch re-
gioná|ních programŮ podpory rekonstrukce a intenzifikace ČoV. Bude
rovněŽ zpiesĎována na zák|adě novych podk|adŮ, poznatkŮ a informa-
cí o vyvoji ekonomiky, veiejnych finančnÍch zdrojŮ, schva|ovánÍ státnÉ
ho rozpočtu a vydajŮ Státního fondu Životního prostredí (SzP) i o moŽ.
nosti financování ze zahraničních zdrojŮ.

K vyznamnym zdrojŮm podpory ze státnÍho rozpočtu patiÍ Státnífond
Životního prostiedí, Ministerstvo zemědě|stvÍ, Agentura ochrany piÍro-
dy a krajiny (AOPK). Ke zdrojŮm financovánÍ ob|asti čištěnÍ městskych
odpadních vod patiÍ í programy Evropské unie, napi. PHARE a ISPA.

Státní fond životniho p]ostíedí
Činnost srŽp (oate jen Fondu) je |egis|ativně upravena zákonem

č. 388/1991 sb., o Státním fondu ŽivotnÍho prostredí České repub|iky,
na ktery navazqí piedpisy, piedevším směrnice Ministerstva Životntho
prostiedÍ o poskytování finančnÍch prostiedkŮ ze StátnÍho fondu ŽivotnÉ
ho prostiedí a Statut SzP ČR [2]. Směrnice určuje podrobná kritéria
pro rozdě|ování finančnÍch prostredkŮ, zásady pro poskytovánÍ vyše
a druhu podpory, specifikaci postupu a zpŮsob vyrizování Žádostí.

Podpora ze SŽp je poskytována v rámci jednot|ivych vyh|ášenych
programŮ, které jsou Wmezeny technickymi a eko|ogickymi podmÍnka-
mi. V kaŽdém z programŮ je prováděn samostatny vyběr a hodnocení
akcí. Formu a zaměiení podpory stanovÍ pod|e vnějších a vnitrních eko-
nomickych podmÍnek PiÍ|ohy I a || k této směrnici [3].

Typickym piijemcem podpory ze SŽp ČR ie komuná|ní sféra, města
a obce, jimŽ piipadá největší procento z ce|kově poskytnutych prostred-
kŮ sŽP ČR, dá|e podnikate|ská sféra a organizace rozpočtové, piÉ
spěvkové a ostatní. Podpora se poskytuje formou dotace nebo pŮjčky.
Podpora ve formě kombinované dotace a pŮjčky znamená, Že je moŽno
nahrad i t  dotac i  nebo je jÍ část  pujčkou nebo navyšením pujčky
s podmÍnkou, Že nebude piekročena maximá|nÍ vyše ce|kové podpory,
stanovená pro dany program.

Vy;daje Fondu dosáh|y v |etech t992_2oo2 ce|kem 36,75 miIiar-
dy Kč, V roce 2oo2 dosáhly 4,23 mi|iardy Kč (z toho dotace čini|y
3,34 mld' Kč' pŮjčky 0,78 m|d. Kč).z prostiedkŮ Fondu by|o v |etech

7992_2002 finančně podpoieno a rea|izováno 1 115 čistíren od-
padních vod a kana|izací, 7I7 akc( k odstranění povodĎovych škod
(ze srpna 2OO2).

V srpnu roku2oo2, kdy Českou republiku postih|y povodně, se Fond
sta| správcem ,,v|ádního povodĎového konta,.. Došlo k uzavienítrojdo-
hody mezi Ministerstvem ŽivotnÍho prostiedÍ, Ministerstvem pro místní
rozvoj a Fondem, v jejÍmŽ rámci Fond poskytova| prostiedky na odstra-
nění nás|edk povodní. Do konce roku 2oo2 by|o z V|ádního povodĎo-
vého konta Wčerpáno 59,2 miIionu korun' Dá|e ve spo|upráci s vtŽp
zareagova| Fond na aktuá|ní potieby obcí piípravou speciá|nÍho dotač-
nÍho programu obnovy nebo vystavby kana|izačních sítí a čistíren od-
padnÍch vod. Cflem programu by|a podpora opatienív uzemích postiŽe-
nych povodněmi, ve kterych by| vyh|ášen nouzovy stav. Do konce roku
2oo2 by|o podpoieno 14 obcÍ, piičemŽ Wdaje na tento program pie-
sáh|y 10,5 mi| ionu korun.

V roce 2oo2 by|o na nové projekty k|adnym rozhodnutím ministra
pi idě|eno 5,995 m|d. Kč' Ce|kové náklady na program v ob|asti ochra-
ny vod čini|y z prostiedkŮ Fondu 4,570 m|d. Kč [5].

Ministerstvo zemědě|ství
V roce 2oo2 by|a v rámci programŮ Ministerstva zemědě|ství (MZe)

329 030 ,,Vystavba a technická obnova vodovodŮ a upraven vod,.
a 329 040 ,,Vystavba a technická obnova čistíren odpadních vod
a kana|izacÍ.. poskytnuta podpora v ce|kové vyši cca 2 mld. Kč. Jako
reakce na poničené objekty a za|ízen( vodovodŮ akana|izac( v dŮs|edku
srpnové povodně V roce 2oo2 by| zíften program 229 810 ''StátnÍ po
moc pii obnově a zabezpečování uzemí postiŽeného mimoiádnou udá-
|ostÍ poskytovaná MZe,' , zaměieny na obnovu a zabezpeÓování vodo-
hospodáiské infrastruktury vodovodŮ a kana|izací. Dá|e MZe vyh|ási|o
da|šÍ programy' jejichŽ ci1em by|o odstrařování nás|edkŮ piedchozích
povodnÍ, obnova vodohospodáiského majetku po povodních v roce 2002
a rea|izace protipovodĎovych opatienÍ. Jde o programy č,.229110 ''od-
straněnínásledkÚ na státním vodohospodáiském majetku.. a č. 229 060
,,Prevence pied povodněmi.. [5].

Program 329 o4o ,,Vystavba a technická obnova čistíren odpad-
ních vod a kana|izacÍ. jako součást ,,Programu vystavby vodohospo-
dárskych investic v České repub|ice.. s|ouŽÍ k podpoie vystavby kana|i-
zac( za uče|em dosaženÍ potiebného vybavení měst a obcÍ české re.
pub|iky sběrnym kana|izačnÍm systémem a k zajištění potiebné urov.
ně čištění městskych odpadních vod.

Do programu mohou byt zaíazeny akce:
a) vystavba' dostavba, rekonstrukce a intenzifi kace čistÍren odpadnÍch

vod (ČoV), které mají projektovanou kapacitu vyššÍ neŽ 3 ooo Eo
a po rea|izaci budou sp|něny ukazate|e jakosti vypouštěné vyčištěné
vody stanovené piÍs|ušnfm vodoprávním iadem,

b)Wstavba hIavních kana|izačnÍch sběračÚ spojenych s vystavbou ČoV
pod|e piedchozÍho bodu,

c) dostavba kana|izačních systémŮ minimá|ně pro 300 Eo ve městech
a obcích, kde jsou Čov jiz vybudovány, area|izací akce dojde ke
zWšení mnoŽství odpadních vod piivedenfch na ČoV.
|nvestorem akcí mohou byt:
o města a obce,
. svazky měst a obcí (dobrovo|né svazky a sdruŽenÍ obci),
. vodohospodáiské akciové spo|ečnosti s více neŽ dvoutietinovou

většinou kapitá|ové učasti měst a obcí'
Ce|ková vyše podpory z programu 329 040 nepiekročÍ 80 o/o ná-
k |adŮ .
Program 229 BLo,,Státní pomoc pii obnově a zabezpečování uzemí

postiŽeného mimoiádnou udá|ostÍ poskytovaná Ministerstvem země-
dě|stvÍ.. zaměreny na obnovu a zabezpečování vodohospodáiské infra-
struktury vodovodŮ a kana|izací postiŽenych srpnovou povodní roku
2oo2 by| piijat v souvis|osti s touto povodní'

Program je určen k podpoie obnovy a zabezpečování objektŮ
a za|(zen( v|astnÍkŮm vodohospodáiské infrastruktury postiŽenych po-
vodní 2002. obnovou a zabezpečováním se pro uče|y tohoto programu
rozumÍ rekonstrukce objektŮ, poiízení nového za|ftení nebo objektŮ
včetně souvisejÍcÍch demo|ičnÍch prací.

Program 229 LLo ,,odstranění následku povodní na státnÍm vodo-
hospodáiském majetku., - podprogram 229113 ,,odstranění nás|ed-
kŮ povodně roku 2oo2,. Na tento program piipadá ce|ková částka
4,3 m|d.  Kč'

Plogram 229 BLo ,,StátnÍ pomoc pii obnově zemÍ postiŽeného po-
vodní  V  roce  2oo2  posky tovaná  MZe ,  zamě iená  na  obnovu

\a zabezpečen í vodohos pod á iské i nf rastru ktu r y vodovod Ů a kana|izac(,''
Oí|em by|o zajistit co nejrych|eji obnovu zák|adních funkcÍ této infra-
stru ktu r y pro veiejnou potiebu. Fi nančn í zabezpečen í tohoto program u
čin i |o 2 m|d.  Kč.

Program 229 060 ,,Prevence pied povodnémi,,.Yyrazná změna situ-
ace a nutnost prevence pied povodněmi piiš|a aŽ po povodni v roce
1997 . Na rea|izací tohoto programu zabezpeči|o MZe finančnÍ prostiedky
v ce|kové vyši cca 2 m|d' Kč pro |éta 2002_2005 [5].
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A$entura ochrany pÍÍlody a klajiny
V sou|adu se schválenym státnÍm rozpočtem Wda|o Ministerstvo Ži-

votnÍho prostiedí Pravid|a pro poskytování finančních prostiedkŮ pro.
gramu revita|izace iičních systémŮ na podprogram č. 2t5 7t7 ,,vy-
stavba a obnova Čov a kana|izací včetně umě|ych mokiadu v roce
2003" [6].

Podprogram je pieváŽně zaměien na obce, které nemohou iešit pro-
b|émy s čištěním odpadnÍch vod prostiednictvÍm StátnÍho fondu Živ\
nÍho prostiedí nebo prostiednictvím Ministerstva zemědě|ství. Pravi-
dla podprogramu ieší prob|émy obcí s počtem ekviva|entních obyvate|
niŽŠÍm neŽ 3 000.

Cí|em podprogramu je kromě iešenÍ problémŮ s odkanalizováním
a čiŠtěním odpadních vod dosaŽenÍ komp|exnÍ provázanosti krajinotvor-
nych programŮ ministerstva i komp|exní piÍstup k iešení eko|ogické
stabiIity Území.

V rámci zabezpečování uvedeného podprogramu je zároveĎ zahrnu-
to zabezpečování končÍcího programu 315 060.

Žadateti mohou byt obce, svazky obcí a akciové spo|ečnosti vodo-
vodŮ a kana|izací (VaK, a. s.) zajištující odvádění a čištěnÍ odpadních
vod z obce s omezenou pievodite|ností akciÍ.

Rozpočtovymi nák|ady se rozumí nák|ady stavební části stavby, pii
vystavbě Čov náxtady techno|ogické části stavby. Jsou uvedeny
v tabulce 2 v závis|osti na počtu ekviva|entních obyvate|.

Pii projednávání Žádosti obce prokáŽí, Že 1iŽ maj( prostredky ve vyši
75 % nák|adŮ stavby (mimo věry a jiné dotace).

Tabu|ka 2. Pieh|ed rozpočtovych nák|adŮ v závis|osti na počtu ekviva.
|entních obyvate|

Poěet ekvlva|entnich obyvate| Rozpočtové
náklady akce

do 150 do 5 mi|. Kč

151-2oO do 7 mi|. Kč

20L-250 do 9 mi|. Kč

251-500 do 12 mi|. Kč

501-2 000
nebo i větší, pokud se akce tlkájejich místních částí s méně
než 2 ooo Eo a ce|kov! počet Eo obceje menší neŽ 3 0o0 Eo

do 22 mi|. Kč

Poskytování finaněních plostÍedk
Podpora financovánÍ vodohospodárskych staveb ze státnÍho rozpoč-

tu se poskytuje formou:
. piÍmé dotace v maximá|nívyši do 80 7o ce|kovych rozpočtovych nák|adŮ

pouze v piÍpadě vystavby xČov a kana|izace k KČoV (z dotace mohou
byt hrazeny pouze nák|ady stavební a techno|ogické části stavby),

o p iÍmé dotace v max imá|ní vyši  do 65-70 % nák|adŮ stavebnÍ
a techno|ogické části.
Vyši finančnÍ podpory doporučuje komise pro krajinotvorné progra-

my na zák|adé odborného posouzení pred|oŽenych podk|adŮ. Pokud
jsou investorovi současně poskytovány finanční prostiedky z fondŮ
Evropské unie, mŮŽe souběh finančních prostiedkŮ dosáhnout maxi-
má|ně do vyše 70 %.

Program drobnych vodohospodáÍskÍch
ekologickych akcÍ v Íoce 2003

V roce 20o3 je celkem na 35 rozestavěnych akcÍ z piedcházejících
|et potiebny objem finančních prostiedkŮ ve vyši 99,o27 mi|. Kč. Roz-
počet PDVEA na rok 2003 bude cca 340 mil. Kč. To znamená, Že na
nové akce zahé4ené V roce 2003 je moŽno pouŽÍt cca 24t mi|' Kč, coŽ
je ještě zhruba o čtvrtinu více finančnÍch prostiedkŮ, neŽ by|o proin-
vestováno ce|kem za rok 2oo2.

Vyh|ed na rok 2oo4 je zatím orientačnÍ, vyjadiuje pouze finanční
nároky na akce rozestavěné z p|edcházejícÍch |et včetně roku 2oo2 _
74,497 mi|. Kč na osm akcÍ [7].

Nástloj pŤedvstupních politik lsPA
sŽP ČR se rozhodnutÍm v|ády Ča e+g/zOO1) sta| imp|ementační

agenturou pro projekty ISPA (lnstrument for Structural Policies for Pre-
Accession) v ob|asti ŽívotnÍho prostiedÍ v České repub|ice.

V ob|asti Životního prostiedí poskytuje prostiedky na projekty urče-
né k nap|nění podmínek evropské |egis|ativy' pÍedevšÍm v ob|asti ochra-
ny vod, nak|ádánÍ s odpady a ochrany ovzduší. Projekty predk|ádají
Žadate|é, piičemŽ ce|kové nák|ady na rea|izaci projektu nesmějí byt
niŽší neŽ 5 miIionŮ eur [8].

Žadate|é
Podpora v rámci programu |SPA je určena piedevším pro následujÍcí

právnické subjekty: obce, sdruŽenÍ obcí, subjekty, v nichŽ mají města

nebo obce trva|e více neŽ 90% majetkovou čast, organizační s|oŽky
státu, státní podniky, obchodní spo|ečnosti, v nichŽ má stát trva|e vÍce
neŽ 9oo/o majetkovou učast, a ostatní státnÍ organizace.

Formy a vyše podpo]y
Podpora v rámci programu |SPA muŽe byt poskytnuta formou finanč-

nÍ vypomoci návratné (teoretická moŽnost - pujčka s niŽšÍm rokem
nebo s de|šÍm sp|átkovym ka|endáÍem), či nenávratné.

o druhu a formě podpory rozhoduje Řloicl vybor |SPA, ktery je orgá-
nem Evropské komise a je s|oŽeny ze zástupcŮ č|enskych státŮ Evrop
ské unie, v jehož pravomocije schva|ovánígrantŮ pro projekty |SPA na
zák|adě piedIoŽené komp|etní Žádosti.

Ce|ková vyše podpory poŽadované z prostiedkŮ programu |SPA mŮŽe
dosáhnout nejvyše 75 o/o pŤ$ustnych investičnÍch nák|adŮ (s prímym
vztahem ke z|epšení Životního prostiedÍ).

Žádosti o podporu z programu |SPA se v rámci České repub|iky piipra
vujíve tiech etapách. V prvníetapě se registruj| záměry všech Žadate|Ů,
vk|ádajíse do databáze návrhŮ projektŮ |SPA a konfrontujíse s prioritamí
Národn Í strategie |SPA a ostatn ím i strategickym i piÍstupovym i dokumenty.
Ve druhé etapě jsou vybrané projekty dopracovány do formy, ve Keré |ze
projeK pied|oŽit Evropské komisi k piedběŽnému vyjádiení. Do tietÍeta-
py jsou postoupeny pouze projekty, které uspěšně proš|y vyběrem v 1.
a 2. etapě. Definitivní vyběr konkrétnÍho projektu a navrŽení Wše piÉ
spěvku provádÍ vyhradně Pracovní skupina |sPA - Životní prostiedÍ, ná
s|edně KoordinačnÍ vybor |SPA a potvrzuje Řroicr vynor |SPA, ktery je
s|oŽen ze zástupcŮ č|enskych zemÍ Evropské unie' Pravid|a a podrobné
informace upravuje směrnice Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí.

V iijnu 2oo2 by|o mezi Českou repub|ikou a Evropskou komisÍ pode-
psáno f inančnÍ memorandum |SPA, kde 15 mi|ionu eur pi ipad|o na
eko|ogické projekty. Ce|kem by|o schvá|eno 13 povodĎovych projektu
|SPA v ce|kové hodnotě téměi 560 mi|ionŮ korun. z toho dotace |SPA
čin( 475 mi|ionŮ korun (85 %). So|idárním gestem Evropské unie by|o,
že u těchto povodĎovych projektŮ EU piispÍva|a85o/o ce|kovych nák|a-
dŮ. Konečny prijemce podpory je povinen zajistit spo|ufinancován( zby-
|ych 15 o/o ze svjch prostiedkŮ. U k|asickych projektÚ |SPA je dotace
menšÍ, pohybuje se V rozmezí 50-70 %o Í4l'

Ve stejném roce 2oo2 zača| Fond zajištovat vyběrová iÍzenÍ na pro-
jekty, na které by|a podepsána finančnÍ memoranda V roce 2oo!.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se piedpok|ádá, Že
SFŽp zustane lmp|ementačnÍ agenturou pro Fond soudrŽnosti, ktery
nahradÍ nástroj ISPA. Fond soudrŽnosti je určen stejně jako nástroj
ISPA pro dopravu a Životní prostiedí a čerpajÍ z něj ty č|enské země
EU' jejichŽ pr měrny HDP nedosahuje 90 % prŮměru ce|é Evropské
unie. Tento Fond je určen pro ve|ké projekty' jejichŽ minimá|ní hodnota
činÍ 10 mil. eur (cca 300 mi|. Kč) a maximá|nÍ podpora mŮŽe činit 85 %
uznate|nych nák|adŮ.

V roce 2002 se StátnÍ fond ŽivotnÍho prostiedí zača| piipravovat na
činnost zprostredkujÍcího a p|atebního orgánu pro imp|ementaci eko-
|ogickych projektŮ v rámci strukturá|ních fondŮ, konkrétně operačnÍho
programu infrastruktura. Pro ŽivotnÍ prostiedÍ jsou v rámci tohoto pro.
gramu pripraveny od roku 2oo4 do roku 2006 ze strany Evropské ko-
mise finanční prostiedky ve vyši cca 90 mi|. eur. Fond jako zprostied-
kující orgán pro implementaci operačnÍch programŮ bude v daném ob-
dobí odpovědny za uspěšnou piÍpravu projektu tak, aby finančnÍ pro-
stiedky moh|y byt efektivně čerpány [4].

PHARE
Z fondŮ PHARE-CBO a PHARE.LS|F bylo V roce 2oo2 v rámci vodohos-

podáiskych akcí uhrazeno téměi 72,654 mi|. eur. Všechny akce by|y
současně částečně financovány i z národních zdrojŮ (vlastní zdroje in-
vestorŮ a podpora ze státního rozpočtu).

Prostiedky z uvěrŮ Evropské investÍční banky pouŽité pro podporu vy-
stavby vodovodu, upraven vod, kana|izacÍ a čistÍren odpadnÍch vod se
oproti roku 2001 téměi ztrojnásobi|y. Finanční prostiedky určené na pre
venci pied povodněmi z národních zdrojÚ ve vyši 2,15 mld. Kč by|y dop|-
něny uvěrem od Evropské investiční banky ve vyši 60 mi|. eur. Prostied-
nictvím národních a zahraničnÍch zdroju se podaii|o do roku 2005 zajis-
tit financovánÍ programu 229 060 ,,Prevence pŤed povodněmi...

Závét
V souvis|osti se vstupem České repub|iky do Evropské unie je na seku

vodniho hospodáistvÍ rryŽadováno p|nění směrnic Rady EU, které tuto ob-
|ast upravujÍ. Plnění piíslušnych směrnic uŽaduje značné finanční prostieď
ky, a to zejména p|nění poŽadavkŮ směrnice Rady 97/271IEHS' o čištění
městskych odpadních vod' Strategii financovánÍ imp|ementace této směrni-
ce v České repub|ice piija|a v|áda usnesenÍm č. 998 z roku 2000.

Ke zdrojŮm financovánÍ v oblasti čištění městskych odpadnÍch vod
patií programy Evropské unie, jako jsou PHARE a |SPA.

K vyznamnym zdrojum podpory ze státnÍho rozpočtu patií programy
Ministerstva zemědě|ství. StátnÍ fond ŽivotnÍho prostÍedí (SFŽP) pod-
poruje rea|izaci vystavby a rozší7ení městskych Čov u zdrojŮ znečiště-
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ní 2 oo0-10 000 Eo. Ministerstvo Životního prostiedí podporuje čiště-
ní a odkana|izování odpadních vod v menších obcÍch (s méně neŽ
3 ooo Eo)v rámci podprogramu 

"Vystavba a obnova Čov a kana|izacÍ
včetně umělych mokiadŮ...

Vyběr pro financování projektŮ ochrany vod 1ČoV, kanaIizace) pro-
bÍhá v současné době pod|e rŮznych h|edisek. Vytváiení programŮ
opatiení (p|něnÍ $ 26 zákona č,. 254/2001 sb.) a plnění směrnic EU
je tieba podpoiit zavedenÍm jednotné informační soustavy projektŮ
ochrany vod na zák|adé iady koncepčnÍch materiá|u a informačních
databází'
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Projects for Water Protection (Gr nwaldová, H.)
To implement the Directive 9L/27L/EG on the treatment of munic-

ipal wastewaters, the European Union has accepted only one transi-
tion period for building up sewerage systems and municipal waste
water treatment plants in conurbations within the size category of
2,OOO-1O,OOO equivalent inhabitants. !n the Government Resolu-
tions No. 998/2OO and 879/2001, the Ministers of Agriculture, the
Environment, and Local Development have been charged with co
ordinating and enforcing, in cooperation with the Finance Minister,
the Íulfilment oÍ an updated strategy of Íunding the imp|ementation
of the Directive 91,/271,/EG on the treatment of municipal waste
waters. Among important sources of support from the State Budget
are the State Fund for the Environment, the Ministry of Agriculture,
and the Agency for Nature and Landscape Protection. The resources
from the European Union include the PHARE and ISPA programmes.

The implementation of EU directives and the current Czech legis-
lation should be supported by creating information databases and by
introducing a unified inÍormation system Íor the entire water area.
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pŘenlED TEcHNoLoG!í
PRo oDsTRnŇovÁt,tí
BloDEGRADABILNíHo
KOMUNALNIHO ODPADU
VHODNYCH KE SNIZOVAN!
JEHo MNoŽsTVí UKLÁDANÉHo
NA SKLADI(Y V EU

Dragica Matu|ová

Klíčová slova
biodegradabilní odpad, technologie odstrariovánÍ biologicky rozloŽitelnlch
komunáInÍch odpadu, kompostování, anaerobní digesce, spalování,
pyro za, zplynování

Souhrn
Piíspěvek uvádí pÍehled současnych dostupnfch technologií vhod.

nfch pro odstrařování biodegradabilního komunálního odpadu
(BRKo)' aplikovanych v EU a vyuŽitelnÍch ke sniŽování mnoŽství
BRKo ukládaného na skládky s piih!édnutím k cí|Ům danym směr.
nicÍ Rady L999/31./ES o skládkování odpadri (směrnice o sk!ádko-
vání, dá|e jen směrnice), jež musí čR splnit po svém vstupu do EU
(v daném časovém horizontu). Gílem ě|ánku je poskytnout základní
informace k širokému vyuŽití.

a
Po mnoho deseti|etí se pĚedpok|áda|o, Že BRKO musí byt v konečné

fázi u|oŽen na sk|ádky. Tato piedstava ved|a
k produkci a sk|ádkování miIionŮ tun BRKo,
které vyŽadují ve|ké vyměry pŮdy na u|oŽenÍ
a nepiÍznivě ov|ivĎují kva|itu Životního prostie-
dí (emise sk|enkovych plynŮ, znečištění pod-
zemních vod atd.).

Směrnice uk|ádá č|enskym státŮm omezit
mnoŽství BRKO uk|ádaného na sk|ádky. Nej-
později V roce 2006 má byt toto mnoŽství snÉ
Ženo na 75o/oce|kového produkovaného mnoŽ-
ství BRKO v r. 1995, dá|e v r. 2009 na 50 %
a v r. 2Ot6 na 35 %. Pokud bylo v r. 1995
sk|ádkováno více neŽ 80 % tuhych komuná|-
ních odpadŮ, coŽ je právě piípad České repub-
liky' je moŽné oddá|it sp|něnÍtěchto cÍlŮ nejvy-
še o čtyii roky' Cí|ové roky naplněnÍ poŽadav.
ku směrnice budou v ČR 2o1o, 2ot3 a 2o2o
[1]. Strategie a nástroje, které se pouŽÍvajÍ

k podpoie omezenÍ uk|ádánÍ BRKO na sk|ádky pro všechny táze pro-
dukce a hospodaiení s BRKO, by|y shrnuty v materiálu Evropské agen-
tury ŽivotnÍho prostiedÍ (EEA) [2' 3]'

PÍehled metod tiplavy BRKO
BRKO mŮŽe byt recyk|ován nebo opětovně vyuŽit, aby se zuŽitkova|a

ce|u|oza, Živiny a energie obsaŽené v odpadu. opětovné vyuŽití mŮŽe
byt prováděno pod|e dvou obecnych principŮ, bio|ogickou nebo tepe|-
nou upravou [8].

Biologickjmi metodami pravy se rozumí aerobní proces definova-
ny jako kompostování a proces anaerobní digesce:

KompostovánÍje uskutečnite|né jako stabiIizačnÍ metoda a metoda
k redukci objemu za piedpok|adu, Že existuje trh pro produkci kompos-
tu; ve|mi dŮ|eŽité je tiídění s|oŽek odpadŮ u zdroju.

Metoda anaerobní digesce - v podmínkách spo|ečného vyhnívání,
mokrá metoda - je uskutečnite|ná jako metoda redukce objemu odpa-
du za piedpok|adu, Že mohou byt dodány v dostatečném mnoŽství ze-
mědě|ské ka|y a mÍstnÍ zemědě|ci vyuŽ1Í vys|edné hnojivo; musÍ byt
ziízen trh pro p|yn. Ve|mi dŮ|eŽité je čištěnÍ s|oŽek odpadŮ separací
u zdrojŮ. Tato metoda je technicky provedite|ná, a|e musí existovat
stá|y trh pro p|yn a hnojivo.

obecně by mě|y b,!t závody na bio|ogickou upravu umístěny ve vhod.
né vzdá|enosti od obyd|enych oblastí a také by mě|y byt sp|něny národ-
ní poŽadavky na emise pachu a h|uku'

Tepelnfmi metodami pravy je spa|ování, zp|ynování a pyro|,!za:
Spalování je vhodné jako záR|adnÍ metoda redukce objemu; pokud

se vyrábí energie, musí byt vytvoien trh pro prebytek tep|a a/nebo
e|ektiiny; čištěnÍ frakcÍ odpadu nenÍ dŮ|eŽité; pevné zbytky musÍ byt
opětovně vyuŽity nebo odstraněny.

Zplynování a pyro za jsou nově vznikajÍcí metody pro redukci obje-
mu odpadu.

Pozn.: * na finá|ní směs VstupujÍcÍho materiá|u
1-4) indikuje vzrÚstající stupeĎ moŽnostÍ kontro|y zápachu (většinou také nák|adťJ)
3-4) jde o kontejnerové typy za|ízení

Tabulka 1. Kategorizace metod kompostovánÍ

Metoda Pr|nclpy plo pívod
materIálu a obraceni

Požadavky na
stab|lltu s|ďeni*

Typ zaínení

Bez nucené aerace jednorázov!'
a statické

Ve|mi Wsoké
Wsoké

zpevněná p|ocha1)
Íádkové komoostování1)

S nucenou aerací jednorázovy
a statické

vysoké
vysoké
vysoké

iádkové komoostování s aerací2)
polopropustny' kryt3)
kontej nerlbox,/statickÝ tu ne|4)

kontinň{
a s piekopáváním

stiednÍ

stÍední
stiední
stÍední
nizké

ha|ové - na zpevněné betonové p|oše/
s piekopávacím zafizením4)
kompostovací ž|abls piekopávacím zaiízením4)
tunelov'' reaKor - s piekopávacím zaíizenim{\
vícepodlažní věŽov! reakto4)
vá|cov! reaktoÉ)
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Tabulka 2. Pieh|ed čtyi typu zaŤízen( pro domácí a komunitní kompostovánÍ

Parametry
Typ zafrzenÍ

Jednoduché hromady Malf kontelner
Stiedně velké kontelnery

nebo kompostovacÍ plochy
Automatlcky rotulÍci

|zo|ované bubny

Piípustné odpady

BRKO pouze

rost|inného ptivodu,

zahradní odpad bez

větví'

ma|é množství

drceného zahradního

odoadu

BRKo pouze rost|inného
privodu,

měkk! ze|eny zahradni

odpad,

ma|é mnoŽství drceného

zahradního odpadu

BRKO pouze rost|inného
privodu,

měkk! ze|en zahradni

odpad,

ma|é mnoŽství drceného
zahradního odpadu

BRKo rost|inného
a živočišného ptivodu'
měkkÝ ze|eny zahradní
odpad,
ma|é mnoŽství drceného
zahradního odpadu

Počet domácností 7 t-4 50-250 40-L20
Potiebné rovně
informací aíizenÍ

nizké nizké
vysoké (zabránit vlskytu

vidite|nÝch nečistot)
vysoké (zabránit vfskytu

viditeInÝch nečistot)
Doba kompostování
(měsíce) 12-36 9-18 2-9 2-9

PouŽití
kompostovacích červť

moŽné
neobwk|é

moŽné
obwk|é

často moŽné
neobwk|é

nent mozne

Kvalita produKu nízká (p|eve|, rostlinné
patogenní organismy)

nízká-stÍední (p|eve|,
rost|inné patogenní

orÉanismv)

nízká-stiední (p|eve|,

rost|inné patogenní

orÉanismv)
nízká-lysoká

1. Bio|ogické metody rÍpravy
!.7 Centrální kompostování

Biodegradabi|ní odpad se kompostuje s cí|em vrátit odpad do cyk|u
rostlinné produkce jako hnojivo nebo piípravek na zkva|itnění pŮdy.
Vyběr kompostovacích technologií je rozsáh|y, protoŽe kompostovánÍ
mŮŽe byt prováděno v soukromych zahradách stejně jako v moderních
centrá|nÍch závodech s rozvinutou techno|ogiÍ.

KompostovacÍ proces nastupuje po u|oŽení biodegradabiInÍho odpa-
du spo|u se strukturami umoŽĎujícími difuzi kys|ku na hromadu,
s obsahem sušiny vhodnym pro mikrobiá|nÍ rŮst '

Ce|kově mohou byt kompostovacÍ metody rozdě|eny do dvou h|av-
ních skupin: kompostován( bez nucené aerace a s nucenou aerací.
Kompostování s nucenou aerací se dá|e č|enÍ na jednorázové/statické
kompostování nebo kompostovánÍ kontinuá|níls piekopáváním Ve vzta-
hu k principŮm reŽimŮ piÍvodu materiá|u a obracenÍ (tabulka 7).

Vhodnost pro odklon BRK) od skládkování
KompostovánÍ je ve|mi vhodné jako moŽnost pro odk|on BRKO od

skládek. H|avní vyhodou je, Že se z odpadu vyráb( uŽitečny a potenciá|-
ně cenny produkt a Že se vyhneme negativnÍm nás|edkŮm spojenym
se sk|ádkovánÍm, jako napi. produkci sk|eníkovych p|ynŮ a prŮsakovych
vod s vysokym BSK.

l.2 DomácÍ a komunitní kompostovánÍ
Y tabulce 2 je uveden pieh|ed rŮznych typŮ zaíízenÍ pro domácí

a komunitnÍ kompostovánÍ. Pro nakládání s BRKO Živočišného pŮvodu
není jednoduchá techno|ogie domácÍho kompostovánÍ vhodná, poně.
vadŽ provozní tep|oty zíídka piesáhnou 55 .C a z dŮvodu nedostateč-
ného míchání nenÍ všechen odpadovy materiá| Vystaven dostatečně
vysoké teplotě. Pokud jsou kompostovány odpady Živočišného pŮvodu,
je nutné zajistit, aby tyto odpady byly piiměieně ošetieny a nepiedsta-
vova|y zdravotnÍ riziko [5, 6]. V tomto piípadě se musÍ prťlběŽně moni-
torovat jak proces, tak produkovany kompost.

Vhodnost pro odklon BRK) od skládkovánÍ
DomácÍ a komunitní kompostovánÍ je pro pravu biodegradabiInÍho

komuná|niho odpadu BRKO vhodné a m Že piispět k redukcijeho mnoŽ-
ství piedaného ke sběru.

K omezenÍ sk|ádkování BRKO poŽadovaného ke sp|něni.cÍlŮ stano-
venych sk|ádkovou směrnicÍ by mě|a byt podporována kombinace cen-
trá|nÍho kompostovánÍ (zejména pro ve|ké městské a piedměstské
ob|asti) a domácího/komunitnÍho kompostovánÍ (pro ma|é městské
a venkovské ob|asti).

7.3 Anaerobní digesce
Anaerobní digesce je bio|ogická metoda zpracování, která mŮŽe byt

pouŽita jak k vyuŽití Živin, tak energie obsaŽené v BRKO. Kromě toho
jsou stabi|izovány pevné zbytky vznikajÍcí během procesu. V procesu
se vyrábějÍ p|yny s vysokym obsahem metanu (55-70 %), tekuty podíl
s vysokym obsahem Živin (ne ve všech piípadech) a v|áknity podíl.

Bezrizikové odpady Živočišného puvodu (zejména separovany biood-
pad a materiá| tietí kategorie), mohou byt zpracovány anaerobnídiges.
cí pouze za dodrŽen( poŽadavkŮ uvedenych v naiízenÍch Es [5, 7].

H|avními metodami je oddělené vyhnívánÍ (suchá metoda), oddě|e-
né vyhnívání (mokrá metoda) a spo|ečné vyhnívání (mokrá metoda).

Vhodnost pro odklon BRK) od skládkovánÍ
Anaerobní di$esce je plně vhodná pro odstraĎování potravinové s|oŽky

BRKO za piedpokladu, Že je odpad pieďtiÍděn. Pro zpracovánÍ podi'|u BRKo
Živočišného puvodu (zejména separovany bioodpad a materiá|ťetÍ kategorie)
je nutné dodrŽet poŽadavky dané [5, 7]. Tato techno|ogie nenívhodná pro
odstrařování papÍru, texti|ií a odpadu ze dieva a parkŮ. AnaerobnÍ digesce
produkuje biop|yn, Kery mŮŽe byt pouŽit pro vytápenÍ nebo kombinovanou
vyrobu tep|a a energie, pokud existuje trh - nebo mŮŽe byt p|yn pouŽit
k pohonu veiejnych dopravních vozide|, jako napi. městskych autobusŮ nebo
nák|adních vozu pro sběr odpadu. Tekutá hnojiva, ka| nebo v|áknity podi1
z anaerobní digesce mají optimá|ní vyuŽití v zemědě|ství.

2. Tepe|né metody rÍplavy
2.7 SpalovánÍ

Spa|ování redukuje mnoŽství organického odpadu v komuná|ním
odpadu asi do 5 % jeho pŮvodnÍho objemu a steri|izuje nebezpečné
s|oŽky. Piitom vyráb( tepe|nou energii, která mŮŽe byt vyuŽita jako tep
|o (tep|á voda/pára) nebo e|ektrická energie či jejich kombinace. Pii
spa|ovacím procesu vznikajÍ zbytkové produkty, právě tak jako produk-
ty z čištěnÍ spa|in (kourovych p|ynŮ), které musejí byt u|oŽeny pod|e
piís|ušnych piedpisŮ. Někdy je produkována odpadní voda. Živlny
a organické |átky nejsou znovuzískány.

Zák|adnimi techno|ogiemi je spa|ovánÍ na roštu a spa|ovánÍ na f|uid-
ní vrstvě.

Vhodnost pro odklon BRKO od skládkovánÍ

Spa|ování muŽe byt povaŽováno za technicky a ekonomicky vhodné,
pokud existuje dostupny a stabi|ní trh pro energetické produkty tep|o
a e|ektiinu. Termá|ní odstrařování, to je cesta od odpadu k energii
(vWE)' je eko|ogicky bezpečné, s niŽšími emisemÍ sk|enÍkovych p|yn
ve srovnání se sk|ádkami, anaerobní digescí a kompostováním.

H|avní nevyhodou spa|ování jsou vysoké nák|ady a skutečnost, Že
nutrienty jako Íosfor a dras|Ík a humus, piítomné v surovém odpadu,
jsou ztraceny.

2.2 Pyrolfza a zplynování
Pyro|yza a zp|ynováníjsou propracované metody pro termá|níodstra-

Ďován í od pad a piedstavuj í a|ternativu ke spa|ován í. Tyto metody jsou
charakterizovány pieměnou odpadu na produkt obsahujÍcí p|yn a energii
pro pozdější spa|ovánÍ, napi. v kot|i nebo spa|ovacím motoru. objem
kouiovych p|yn je ve srovnánÍ se spalováním redukován, takŽe je re.
dukována potieba ve|kych čistících zaíftení'

Pyrolfza

Pyro|,jzaje termá|ní metoda piedupravy, která muže byt ap|ikována
k pieměně organického odpadu na stiedně Whrevny p|yn, tekutou
a zuhe|natě|ou frakci, s cílem separovat nebo vázat chemické slouče-
niny, aby by|y redukovány emise a pr saky do Životního prostiedÍ. Pyro-
|yza mÚŽe byt samostatnou pravou, a|e je většinou nás|edována spa-
|ovacím krokem a v některych piípadech extrakcí pyro|ytického o|eje
(zkapa|ĎovánÍm).
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Zplynování

Zp|ynováníje termická metoda odstraĎováníodpadŮ, která mŮŽe byt
ap|ikována k pieměně organického odpadu na nízkovyhievny p|yn, re.
cyk|ovate|né produkty a rezidua. Zp|ynování je po komp|exnÍm čištění
produkovaného plynu pravideIně nás|edováno spa|ováním produkova.
nych p|ynŮ v peci a motorech s vnitiním spa|ováním nebo jednoduchych
p|ynovych turbínách'

HIavním rozdflem mezi pyro|yzou a zp|ynováním je skutečnost, Že
zp|ynovánÍm je také zp|ynován vázany uh|k.

Vhodnost pro odklon BRK) od skládkování

PouŽitÍ pyro|yzy a zp|ynování pro v|hké organické frakce BRKO je ne-
obvyk|é' protoŽe by vyŽadova|o drahé piedsuŠení odpadu. Postup je
vhodnější pro suché frakce biodegradabilntho odpadu.

Zp|ynovánÍ drceného parkového odpadu (drevní štěpky) mŮŽe byt
prováděno s nÍzkymi emisemi v re|ativně jednoduchych zp|ynovacÍch
závodech navrŽenych pro biomasu. Zp|ynování ostatních frakcí odpadu
a směsí podstatně zvyší s|oŽitost a nák|ady závodu. Zp|ynování mŮŽe
byt metodou vyuŽitÍ BRKO' pokud je k dispozici stabi|ní trh pro produ.
kovanou energii a recyk|ovate|né produkty.

Zp|ynován( vybranych Írakcí odpadu je šetrné k Životnímu prostredí;
ve srovnánÍ napi. s kompostovánÍm a tradičním spa|ováním vytvárí nÍz.
ké emise sk|enkovych p|ynŮ' Zp|ynování mŮŽe bfi tedy povaŽováno za
propracovanější spa|ovací proces' Pyro|yza mŮŽe byt vzata v uvahu jako
metoda vyuŽitÍ pro kontamínované frakce odpadu, napi. rozdrceny od-
pad z aut, plastŮ a t|akem impregnované dievo. očekává se, Že pyro|y-
zač,ní a zp|ynovací závody budou mít v budoucnosti širšÍ ap|ikační po|e
z environmentá|ních dŮvodŮ' UmoŽní to pruŽnost systémŮ, které bu.
dou moci byt kombinovány s jinymi novymi nebo existujícími kombino-
vanymi závody na vyrobu tepla a energie.
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An Overview of the Technologies Available for Biodegradable Municipal
Waste (BMW) Disposal, Applicable for Diverting BMW from Landfill in
EU (Matulová, D')

This papet presents an overview oÍ the princlpal technoIogies avai-
lable Íor biodegradable municipa|waste (BMw) disposal in EU, which
can be used Íor diverting BMW flom landfill to comply wlth the tar-
gets set out in Council Directive L999/3L/EC on the landfill of
waste (the Iandflll directive), which Czech Republic will have to ful-
fill after accession to EU (in given time horizon) with the aim to
provide background information Íor wide app!ication.

Asl-AB StÍedisko pro posuzování
zpúsobilosti laboratoŤí

Ve Vyzkumném ustavu vodohospodárském T. G. Masaryka pŮsobí
AsLAB Stredisko pro posuzování zpŮsobi losti laboratorí. Činnosti st ie.
diska zahrnují piedevšÍm ti i  zák|adní ob|asti:
o ASLAB posuzuie odbornou zprisobilost laboratoží pod|e normy Čsru

EN |So/|Ec 77 o25 ,,Všeobecné poŽadavky na zpŮsobi|ost zkušeb-
ních a ka|ibračních Iaboratoňí. včetně odběru vzorkŮ, pokud jsou
proh|ášeny za součást zkoušky' Po t ispěšném posouzení vydává
ASLAB |aboratoi i  osvědčení o správné činnosti |aboratoie. V pri]oze
osvědčeníjsou uvedeny zkoušky, které by|y Úspěšně posouzeny a na
něŽ se p|atnost osvědčení vztahuje.

. Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (zkoušení zpŮsobi|osti Iabo-
ratoitl v ob|asti ŽivotnÍho prostiedí organizuje ASLAB pro stanovová-
ní chemickych,  rad iochemickych,  mikrob io|og ickych a hydrob io|o.
gickych ukazate|Ů Životniho prostiedí a hygienickych kritérií, a pro

testy ekotoxicity a stanovení biodegradabiIity. Projekty jsou zaměre-
ny na nás|edujícímatrice: pitné, povrchové, bazénové a odpadnívody,
dá|e zeminy' vy|uhy odpadŮ, ka|y a nově i ovzduší a o|eje (stanovení
PCB). Po skončení kaŽdého běhu MPZ obdrŽí |aboratoi osvědčenÍ
o učasti v mezi|aboratorntm porovnávání zkoušek. V pi i , loze osvěd-
čení jsou uvedeny ukazate|e, ve kterych |aboratoi dosáh|a uspokoji.
vych vysledkŮ'

. ASLAB Stiedisko pro posuzování zpŮsobi|osti |aboratoií vykonává
téŽ funkci Národního inspekčnÍho oÍgánu dodrŽování zásad správné
|aboratorní praxe pii testování chemickych |átek a chemickych prÉ
pravkŮ, pesticidŮ a kosmetickych prípravkŮ. Pri této činnosti kontro-
Iuje dodrŽování podmínek, za kterych se p|ánujÍ, kontroIují, zazna.
menávajÍ, piedkládajÍ a archivují nek|inické Studie bezpečnosti uve.
denych typŮ |átek vŮči | idskému zdraví a Životnímu prostiedí'

lng. Ivan Koruna, CSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.22O L97 272

Ve dnech 77. a 78. května 2oo4 prorehty ve Vfzkumném stavu vodohospodáÍském T. G. Masaryka Dny otevÍenlch
dveÍí pil píÍIežitostt 85, uÍročÍ založenÍ stavu. o této události vás budeme informovat v pÍÍštÍm čísle WEl.
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