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TECHNICKO.EKONOMICKE
INFORMACE
Jsme zde
Dlouhá by byla ňada všech sešitri časopisu \nEI' které
od doby jeho založení vyšly. Kdybychom byli opojeni
statistikou a názorn;fmi srovnáními, mohli bychom his.
torii časopisu vyjadŤovat v metrech a v kilogramech
(všech vftisk
)' v počtu článkri či v počtu autorri či
jejich váze (pochopitelně odborné).
p sobí' že
Není to jen nedostatek obraznosti, kter
ničím naznačen1fm neargumuntujeme.
Je to i pocit' že
kdybychom
to udělali' naznačovali bychom, že něco
končí, že děláme inventuru a závěreěné resumé, že pros.
tě už jdeme od toho.
A to právě není pravda. Pokračqieme ve své práci, ve
sqfch cílech, ambicích i poslání. Prostě: Jsme zde.
očekávríme, že mritně jiná foma našeho prisobení bude
spíše prospěšná.
Vfzkumn
stav vodohospodáŤskf
TGM je stále stŤe.
ve všech
diskem a nejÝětším pracovištěm qfzkumu
oblastech, které se tfkají vody, jejího wžiti a ochrany
i ochrany proti ní. Vfznamně
se chceme zab.j,vat
i oblastmi, které by do jisté míry bylo možno nazvat
z hlediska
zaměŤení okrajov mi' ale
dosavadního
s vodou jer|noznačně souvisejí' jako jsou voda v krajině,
ohrožování vody z pozristatkri minulfch činností, vliv
odpadti a nak|ádání s nimi na vody a vribec environrnen.
tální souvislosti
vody' ale také ekonomické' právní
a or}anizační souvislosti
až po ričelovou edukaci.
PŤitom i tento dosti ďouhf vfčet je zároveů pouze letmf
a zaměŤenÍ jen na hlavní prvky.
O všech našich poznatcích z uveďen;fch oblastí, ale
pochopitelně i ze základ'.ích a tradiěních sfér naší čin.
nosti, chceme v nov;fch \ITEI informovat. A nejen to:

pooKLADY
GEoDETlcKÉ
PRo vYHoDNocENíPoVoDNĚ

V čERVENC!1997
Václav KoláŤ

V rámci vládního usnesení č. 475 z 26. 1 1. 1997 probíhal
v loriském roce rozsáhlf tjkol ,,Vyhodnocení povodĎové situace
v čeruenci 1gg7", kten! byl íízen MŽP ČR, koordinován ČHMÚ
a sestával z devíti dílčíchtikolŮ. TÍi z nich byty Íešeny ve VÚV
TGM a jejich stručn popis je obsahem tohoto a následujících
dvou pÍíspěvkŮ.
Kromě meteoro|ogickyichdaj patií mezi primárníinformace
o povodni vfškovékÓty h|adinza ku|minace,po|oha záp|avové
prŮběh povodĎovév|ny,Z nich |ze následčáryv terénua časovyÍ
ně odvodit zák|adníhydro|ogickécharakteristikypovodně, kten/mi
jsou zejménaku|minační
pr toky, objemy zap|avenéhoprostoru
a h|oubkyVody. K těmto vfpočt m jsou však jiŽ nezbytnégeome.
trickécharakteristikyterénu,včetně koryta toku. Vfznam korekt.
ních inÍormacío povodni je značnf. Spo|u s daji o všech ostat.
ních známfch povodĎovfch v|nách pro danf profi|se nás|edně
využívají
ke stanovenínávrhou./chve|ičin.Návrhovéve|ičinyslouŽí
k určováníodpovídajícího
stupně povodĎovéochrany, jsou vyuŽívány v zemním p|ánovánía jsou nezbytnéi pro ce|ou iadu da|opatŠíchpotieb, včetněpiípravypreventivníchprotipovodĎou./ch
Ěení.ProtoŽepovodně historickéhorozsahu ma1ízároveĎ rozhodu.
jícív|ivna velikost návrhovyichve|ičin,vyŽadujíi po stránce zaměĚenía zachycenírelevantníchparametrtizce|a mimoiádnou pozornost.

Chceme podněcovat diskusi a v;fměny názorťr, dát pro.
stor i jinym pohledrim a inforrmacím.
To vše by se mělo odehrávat fomou infomačně boha.
tfch sdělení, spíše kratších, i když ne vždy se to asi
podaŤí. Stejnou formu a obsah očekávárne od extenrích
(to je
pŤispěvatelri, které tímto k takové spolupráci
k pokračování pŤed cbozi spolupráce) vyz;ivá'n e.
Nechceme konkurovat Vodnímu hospodáŤství (vlastně
teď našemu ,,domácímu..). Vzájemná těsná spolupráce
navíc umožní odstranit i ty zbytky dvoukolejností, které
se dosud ojediněle vyskytovďy.
Pochopitelně
nechceme publikovat jen své vfsledky'
ale i názory, podněty, zkušenosti a pŤipomínky širšího
dosahu a obsahu (ve stručné a vfstižné formě). Hoďáme
tak promlouvat
i k těm odběratelrim
a čtenáŤ m
Vodního hospodáŤství, kteŤí \ITEI dosud nesledovali.
PŤedpokládáme
také, že se v tomto periodiku budou
více vysk5rtovat oznámení z našeho Ťídícího orgánu, tj.
Ministerstva životního prostŤedí, a z jinfch jím Ťízen ch
organizací.
Sami jsme zvědavi, jak se náurr podaŤí všechna uvede.
ná, po qftce ušlechtilá pŤedsevzetí naplnit. v tomto
ohledu ale očekáváme, že nás budete kontrolovat
a poďe potŤeby i usměrůovat.
(ďe i nároěn;f
Proto končíme v;fzvou: PŤistup,
.VTEI, laskaqf
čti a trvale sleduj' jak
a kritickf)
čtenáŤi' otevŤi
nám to jde. Budeš.li cítit jakékoli nutkání, vyměř roli
čtenáŤe za roli autora či pŤispěvatele a napiš.
Těšíme se.
Ing. Václav Vučka, CSc.
ňeditel vt.Iv TGM
tikol projektu,,VyhodnocenípovodĎové
Jako jeden z dí|čích
situace v červenci1997" byla zpracována i geodetická dokumentace pro vyhodnocenípovodně. Název tohoto dílčíhotjko|u
,,Geodetická dokumentace pro vyhodnocenípovodně a vytvoŤení
digitálního modelu Ííčního
systému v postiženlch oblastech', vystihuje poměrně pŤesněpiedmět iešení.Je však nezbytnédop|nit
rámcovou informaci tfkajícíse vo|by a ve|ikostizpracovaného
Územía Íormyjednot|iu.ichu./stupŮ.
Ukaza|o se, Že v rámci piidě|enfch finaěníchprostÍedkŮnebude
moŽnépráce rea|izovatv p|némrozsahu. Řioici rada projektu
(ŘRP) muse|a h|edatkompromis mezi potŤebouzpracovat celé
postiŽenéÚzemí a omezenfmi finančnímiprostiedky. RozhodnutímŘRP by|o u|oŽenozpracovat inÍormacezachycujícípovodĎovou situaci v p|némrozsahu pro povodítokŮ Moravy, odry
i Labe a dále provéstnové |eteckéměŤickésnímkování(LMs)
v mimovegetačním
obdobínaÚzemí dotčenémpovodní- 684 km2
v povodíMoravy a 171 km2 v povodíodry; získanésnímkyvyuŽít
k vytvoieníortofotodokumentace v obou povodícha v povodí
Moravy na stejnémÚzemívytvoÍitdigitální mode| terénu.

Charakteristiky datovézák|adny
Zdrojovou datovou zák|adnu iešenéhot]ko|utvoÍi|ynás|edující
skupinydat:
- po|ohazáp|avovéčáryzakres|ená do map r znfch měiítek,
- body určující
hranici záp|avy po|ohově i vfŠkově a zaměiené
klasickfmi geodetich./mimetodami,
- radarovéscényz druŽiceRADARSAT'
- |eteckéfotogrammetrické
snímkypoÍízené
za povodně,
- |eteckéfotogrammetrickésnímky po|ízenév mimovegetačním
obdobív květnu1998.
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distribucedat.
Z uvedenfch ÚdajŮ je ziejmé,Že jde o shromáŽděníneobyčejně k datovézákladně HE|s ČR, kde jiŽ existujípravid|a
obecně je HEIS ČR otevienf systém,určen!zejménapro inforve|kéhoobjemuve|mi r znorodfch dat. Jejich zdrojemby|a nejen
profesníchinstitucí,a|e takémístní mačnízabezpečenípotieb státnísprávy a regioná|nísamosprávy
odborná pracovištěpiís|ušnyich
v ob|astiŽivotníhoprostÍedí.
subjekty. Tím byla
orgány státní správy a samosprávy a da|Ší
dat.
ov|ivněna i kva|ita a da|šítechnicképarametry zdrojovyÍch
K u|oŽenídatby| vytvoÍendatov'| sklad, ve kterémjsou u|oŽena Aplikace
tiko|uby|o shromáždita pÍevéstdo konzistentní
Cí|emdí|čího
sottwatabu|kovái graÍickádata ve formátech pŤímopouŽite|nyÍch
podoby geodeticképodk|ady poÍízené
během povodně a bezprorov1iminástrojiv běŽnémprostiedíG|S.
zákresy záp|avon.ichěar
Tento jednotně organizovan1idatovf sk|ad má zák|adní stŤedněpo ní (leteckéa sate|itnísnímky,
pro rŮznéčasovéhorizonty,individuá|ní
zaměiení maximá|níku|.
vy7znam.Tvoií informační
zák|adnu všech da|šíchap|ikací.Jeho
praktickévyuŽitíspočívájiŽ v rámci tohoto projektuv poměrně
minace atp.);zpracovat maximá|nízáp|avovoučáruz dostupnfch
podk|adŮve formě vektorovévrstvy G|S, zpracovat tabe|árnípie.
korektnímstanoveníhranice a p|och z července1997 ve vybrapoŤídit
obdobípo
h|ed p|ochy roz|ivťr;
LMS v mimovegetačním
n ch ob|astech,nezbytnyichpro hydro|ogickévyhodnocenípovod.
se vŠakpŽedpok|ádá povodni pro vybrané seky tokŮ a zpracovat DMT vybraného
Ďovésituace.Da|Ší
a nejvfznamnějŠívyuŽití
pro.
v budoucnu,a to V širokémspektru ob|astísouvisejícíchs protipo- Území;provéstněkteré ana|,!zydat nad DMT (vybranépÍíčné
Íi|yrlzemís určením
h|oubekza povodně,tabe|árnípiehled objevodĎovouochranou.
Pro moŽnostvelmi univerzá|ní
manipu|aces daty a odvozování mu roz|ivŮv jednot|iv1ichsecích ŤekyMoravy a Bečvya kategorizace záp|avovéhoÚzemí Íeky Moravy a Bečvy pod|e h|oubky
infor.
da|šíchpodk|ad by|a zvo|ena techno|ogiegeografickyÍch
tiko|unemohou b1itpok|ádányza
zátopy). Zmíněnéu1istupydí|čího
mačníchsystémŮ(GlS). Práce by|y prováděny v sottwarovémprop|névyuŽitígeodatabázepo|ízenév rámci pracína dí|čímko|u.
stiedífirmy INTERGRAPH. Digitá|nímode|terénuje rea|izován
v prostiedíSiteWorks. Pro interpretacia da|šínezbytná prvotní Jejípotenciá|nívyuŽitíjemnohem širší,neŽ umoŽni|omezen,!roz.
sah a časovf rámec dí|čího
tiko|u.Geodatabáze umoŽĎujepiiprazpracovánídruŽicovlch scén by| pouŽit speciá|nísoftware, stejně
tak by|y specia|izovanfmprogramovfmvybavenímpĚevedeny vovat, po dop|něníDMT pro da|ší seky tokťt,podk|adypro simuv|ny,ve spojenís návrhou./mive|i|ačnívyipočty
ŠíŤenípovodĎové
nascanované|eteckésnímkydo rastrovéhoformátu.
činamipiipravovatpodk|adypro zemníp|ánovánía v nepos|ední
Techno|ogieGlS umoŽĎujes u/hodou kombinovattak r znoroiadě umoŽliujei vyšetÍováníčinkuvariantníchstrukturá|ních
dé podk|ady,jako jsou interpretacesnímk zpracovanémetodami
i nestrukturá|ních
k posouzenístupně povodĎovéochrany
opatŤení
dá|kovéhopr zkumu Země, mapová dí|ar znfch měiítek,obec.
něji hybridnívektorovéa rastrovésoubory, dvou. nebo tŤírozměro. Území,
Práce provedenév rámci dí|čího
tjko|u|ze rozdě|itdo tií skupin.
mode|ure|iéfu
vé charakteristiky
vytvoÍené
na zák|adě digitá|ního
Prvnískupinou by|o shromáŽdění,digita|izacea určitéana|ytické
terénu(DMR)' zákresy záp|avovéěáry z r zn1ichzdrojťt,a|e i jedvyhodnocenípodklad , a|espoĎs částečnougeodetickou informanot|ivébody záplavové čáry získanépozemnímměÍením,to vše
povodĎovousituaci v červenci1997' Záměrem
s odkazy na zdroj čijinépopisné daje o pťtvodudatou./chobjek- cí,dokumentujících
t . PÍes všechny rn./hody,kterétato technologie má a ke kten./m by|o po|ohově vyhodnotitmaximá|nízáp|avovou čáru a časovyi
patÍípiedevšímuniverzá|nostvyuŽitídatové
zák|adnya nepieber- pr běh záp|av, By|y vyuŽity zákresy |inie záp|avy z map měŤítek
1 : 5 000 aŽ 1 : 25 000, scényz druŽiceRadarsat, archivní|etecké
ná šíÍemoŽnostímanipu|aces daty pomocíiady v|astníchnástroj , včetně ana|,!znad datovou zák|adnou,je tieba upozornitna
měÍickésnímky (LMs)' k|asická geodetická měÍeníi záznamy
jedno omezení.Tím je re|ativní
náročnostna technickévybavení odborn ch pracovišťa regioná|níchorgánŮ. Čáru maximá|ní
pracoviŠť
ap|ikačních
a na zna|ostiobs|upiís|ušnfch
hy v použití
GIS nástrojťt.
pod|eve|ikosti
procentozap|avenép|ochypod|e okres (setŤíděno
K zajištěnízáměru umoŽnitpozdějŠí Tabulka 1. Rozsah a
p|ochy)
zap|avené
efektivnízpracování a ana|,!zushromáŽděnfch dat a provést některé ana|yzy
Plocha
Zaplavená plocha Zaplavená plocha
ještěv rámci projektuby|o nevyhnute|né Okres
Í7"1
Ikm2]
lkm2l
dop|nitdo geografickédatové zák|adny
(geodatabáze)některéchybějícípodk|a1 450.960
173,089
11,93
Olomouc
dy. Š|opredevším
o geodetickédoměiení
19,24
170.032
Prerov
883,862
terénu.Geodeticképodk|adyby|y zajištěny v rámci zhotovenídigitá|níhomode|u
13,51
797.950
107.838
KroměiíŽ
terénu(DMT)' kterf by| zpracován pro
1 086,460
106,346
9,79
Hodonín
vybrané seky tokťtv proměnné šíice
989.456
92,288
9,33
UherskéHradiŠtě
pokn/vající
šíikumaximá|níhoroz|ivuza
povodně. DMT by| vzh|edem ke krátkyim
1 172.600
7,84
BŤecIav
91,967
termínm na dokončeníprojektuzpraco1 316,080
6,98
9 1, 8 1 3
Šumperk
ván stereofotogrammetrickyna podk|adě
918.585
6,85
Novf Jičín
62,888
|eteckyichměiickfch snímk ' V místech,
kde pro omezené finančníprostÍedky
1
146,920
5,04
57,780
Opava
neby|omoŽnézpracovat DMT v rámci dí|26,78
214,957
57,566
ostrava-město
číhotjko|u,pĚestoŽeto by|o povaŽováno
13,17
Karviná
350,211
46,117
za rjčelné,
by|o provedeno kompromisně
a|espoĎ |etecké měiické snímkování Pardubice
4,38
890.866
39.062
s piedpokladem,Že později,jiŽ mimo pro1
10
Z|ín
032.1
33,127
3,21
jekt, bude moŽnésnímkyvyhodnotitdo
3,31
Blansko
9
4
1
,
3
9
0
3
1
,
1
2
8
podoby DMT. Pro správce tok , a|e i pro
da|ší če|y,jsou piitom |eteckésnímky
1 662,300
21,328
1,28
Bruntá|
poiízenév krátkédobě po povodni vyuŽi1273.970
1,65
FnÍdek-Místek
21,035
te|nésamy o sobě. PĚestoŽepiíprava
1
140.960
18.620
1
,63
Vsetín
a zpracováníDMT jsou ve|mi nák|adné,
bez jeho zaíazení do geodatabáze není
230.247
2,57
Brno.město
5,922
moŽné p|nohodnotně vyuŽít všechna
Náchod
854,789
4,837
0,57
ostatníshromáŽděná data a podk|ady'
1
109,990
4,352
Brno-venkov
0,39
VšechnyLMS by|yzpracoványdo podoby
ortofotosnímkťj,
tj. pievedeny do podoby
1 266,890
3,067
0,24
Ústínad or|icí
shodnés mapovlm zobrazením.
927,519
2,626
0,28
Liberec
Technickéiešeníarchivacea distribuce
721.938
2,427
0,34
Jeseník
dat je jistě u/znamné,a|e na zák|adězkušenostís datovou zák|adnou Hydroeko1671,730
1,325
Žďár nad Sázavou
0,08
|ogického informačníhosystému Čn
1 030,090
0,03
Chrudim
0,307
(HE|S) je zÍejmé,Že pro potenciá|níuŽiKo|ín
838,883
0,01
0,082
vate|emajíještěvětšíu./znamadministra.
tivní a finančnípodmínkyzískánídat.
Hradec Krá|ové
876,100
0,018
0,002
Z tohoto h|ediska je dnes geodetická
26797,813
1 246,986
4,65
Celkem
dokumentacevznik|áv projektupiiiazena
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záp|avy by by|o če|néještě verifikovat porovnáníms ostatními
vytvoÍenfmipodk|ady.To však pro nutnostpara|elníhozpracování
všech vfstupŮ dí|čího
tikolu neby|o v časovémrámci ko|u jiŽ
moŽné.
Rozdíln! charakter jednotliv1ichpodk|ad mě| pÍím!v|iv na
piesnost a věrohodnoststanovenílinie roz|ivu.Piesnost |inie
vyhodnocenéz LMS je do 20 m. Pravděpodobnost,že by|avyhod.
nocena skutečně|iniezáp|avy,je vysoká, protoŽesnímkys neurčite|nou |iniízáp|avy neby|y do zpracování zahrnuty. Pro kaŽdy
záběr je znám pŤesnf okamŽik snímkování.U pouŽit'./chdruŽico.
vt/ch radarou/ch snímk by|a po|ohová piesnost určeníliniíko|em
30 m, prob|émvšak mnohdy zptisobuje identifikace(k|asifikace)
p|och,ov|ivĎující
piesné určeníhranice záp|av' VyuŽitíradarou/ch
snímkŮk dokumentovánízáp|av by|ov ČR ap|ikovánovrlbec popr.
vé a vykáza|o značnoumíruvyuŽite|nosti.VyŽaduje však značně
náročnéprofesioná|nízpracování,pro kteréje nutnémítk dispozi.
ci co nejpiesnějšímode| terénu.Tato skutečnostsníži|avěrohod.
nost stanovenízáp|avovéěáry z tohoto zdroje. U sate|itníchscén
je znám piesnf okamŽik snímkování.Linie záp|av, vznik|édigitalizací mapovfch podk|ad zejména od okresních iad a a. s.
Povodí,majícharaktersouhrnnyichinformací.Ze zpÚsobu zákresu
a techno|ogiezpracovánílze odvodit moŽnouchybu t{s|ednélinie
do 50 m. Jde o čárumaximá|níhoroz|ivu.U tohoto zdroje dat není
znám čas kulminace.
Druhou skupinu prací reprezentujíortofotosnímkyzpracované
pro vybraná zemív povodíMoravy a odry a digitá|nímode| re|ié.
fu terénupro vybranéÚzemív povodíMoravy. Leteckésnímkování
by|o provedeno v mimovegetačním
obdobív době od po|oviny
dubna do po|oviny května 1998. StereoÍotogrammetrickfmzpra.
cováním |eteckyichsnímk by| vytvoien digitá|nímode| terénupro
vybraná Území v povodíMoravy. Snímky poiízenév povodíodry
umoŽĎujídodatečnézhotovenídigitá|níhomode|u terénuv závisprostiedcích.
|ostina dostupn1ichfinančních
TÍetískupinou prací by|o vytvoiení geograficky orientované
datovézák|adny, pĚípravatechno|ogiepiístupuk datŮm a vytvoĚe.
níurčit'./ch
ap|ikacívprostiedíG|S (stanoveníp|ochy
uživate|sh./ch
záp|avy, odvození pŤíčnfchprofi|tia určeníh|oubek a objemu
záp|av).
Pozemnígeodeticképodk|adya data získaná distančními
metodami v digitá|nípodobě je moŽnépovaŽovat za vychozídatovou
zák|adnu pro korektnívyhodnocenípovodĎovésituace. V ideá|ním
pŤípaděby mě|a b t k dispozici jižv pr běhu povodně a bezprostÍedněpo ní,aby moh|a b1itvyuŽita k operativnímurozhodování
za povodně, k orientaci o zasaŽeném zemí a k da|šímzávěr m,
kteréje nutno provéstpÍi nebo bezirostiedně po povodni. V de|.
šímčasovémhorizontujsou tato data vyuŽite|nápro stanovení
hydro|ogickfchcharakteristikpovodĎovév|ny, zemní p|ánování,
návrh technicklch prostiedkŮ protipovodĎové ochrany aj.
tiko|uje ověienípotiebnfch
Vfznamnfm u/s|edkemtohoto dí|čího
parametr a techno|ogiípoiízenídat' jejich zpracovánía interpretačnímožnosti.Práce provedenév rámci projektu piedstavují
vŮbec první takto rozsáh|ézpracování geodetickfch dat toku
a jeho oko|í,kterévytisti|yVe zpracováníDMT a geografickyorientovanou databázi v G|S. VyisledkyŤešení
by|yov|ivněnyiadou faktor , kteréprovází samotn}iproces poÍizovánísnímkŮ (počasí,
vidite|nost)a ostatníchre|evantníchzáznam (obrovskéobjemy
r znorodfch da0.
Tabulka Í ukazuje jeden z vfstupti, vytvoÍenf ana|yticky nad
zdrojovt1imi
daty - rozsah zap|avenéplochy jednot|iu./ch
okres .

Návrhy na doporuěení

- V oblastech potenciá|něohroŽenfch povodněmi, resp. v ob|as.
tech vyŽadujícíchzulšenou míru povodĎovéochrany, zhotovit

-

-

-

_

-

-

geodetickou dokumentacis parametry,kterébudou umoŽĎovat
operativní vyuŽití a nás|edné vyhodnocení dat získanfch
povodĎové
distančními
metodami a piípadnousimu|acišíÍení
v|ny.Jde zejménao mode| terénua po|ohopisnádata vfznamnfch objektŮ' Pi|otnímiešenímmŮŽe b t vt/stuptohoto dí|čího
t]ko|uv ob|astitoku Moravy a Bečvy.
VytvoÍitpiedpok|adypro operativnípoÍízení
a vyhodnocenídruŽicovt./ch
a |eteckfch radarou./chsnímk pÍivtfznamnfchpovodĎoufch situacích.operativní poÍízeníradarovfch druŽicovt/ch
snímk v konkrétním
časeje moŽnézajistitnapÍ.v rámci kanadské s|užby Radarsat lnternational, Emergency Response
Subscription Service. D |eŽitéje však rych|énás|ednévyhodnocení,pro kteréje nezbytnéprofesioná|nípracovištědisponujícízna|ostítechno|ogie
a potiebnfm technich1imvybavením
Vytvoiit piedpok|ady pro aktua|izacistátníhomapovéhodí|a
měŤítek
v oblastech, kde by|o provedeno nové|etecké
stŤedních
snímkování.Jde zejména o pievzetí novfch stabi|izovanfch
geodetickfch bodťt,aktua|izovanf vfškopis a geometrii koryt
tokŮ.
Zabezpečit aktua|izaci Zák|adní vodohospodáÍské mapy
1 : 50 000 na zák|adě u/s|edkťttohoto dí|čího
tiko|u- aktua|izace geometrietokt]ti ostatníchvodníchp|och a zákres verifikovanémaximálnízáp|avovéčáry.
Zabezpečitsystémovézač|enění
v'./s|edkupracídí|čího
tlko|udo
systémuHEls ČR. Dop|nit|ogickf datovyimode| HEts ČR
o nově vznik|étypy geografickfch dat. Vytvoiit konceptuá|ní
datovt./mode| popisu|ící
vektorová i rastrová data, nezávis|f na
pracovnímprostredí.
Dop|nitorganizačnírád HEls o ustanoveníÍešící
otázky správy
geografickédatové zákJadny zpracované v rámci projektu,včet.
ně dop|Ďovánía poskytování dajÚ z tétodatovézák|adny.
U potenciá|níchuŽivate| z okruhu subjektťtstátní správy
a pÍímoŤízenfchorganizacívytvoiit technickéa personá|ní
pÍedpok|adyumoŽĎující
eÍektivnívyuŽitídat shromáŽděnfch
v rámci pracína projektua správu vznik|édatabáze.
p|nohodnotnévyuŽití
|niciovatnavazujícíprojekty umoŽĎující
shromáŽděnfch geodetickfch dat v širokémspektru oblastí
souvisejících
s protipovodĎovouochranou.
lng..Václav KoláŤ
VUV TGM Praha
tel.: O2l2O197 345

Geodesic Groundwork
1997 (KoláÍ, V.)

for Ássesslng

the Floods

in July

The article is a concise summarizing commentary on a partial task which is being solved within the proiect
,,Assessment oÍ the Flood Sltuation in July í997... ln particular' it is aimed at explicating the necessity oÍ a correct geode.
sic groundwork to determine the hydrological characteristics
oÍ a Ílood and to rationalize f|ood protection. Source data are
described here in a comprehensive manner, as wel! as the
creation oÍ a data store, the techno|ogy oÍ primary data pro.
cessing and outputs oÍ users' applicatlons which cou|d be
implemented within the given time horizon. on the basis oÍ
experience acquired in the course oÍ thls work, proposals are
Íormulated in conclusion oÍ measures leading to a rational
use oÍ relevant geodesic inÍormation during the Ílood and'
subsequently' Íorthe optimization oÍ site p|anning, protection
of landscape against Íloods, complex |ayouts oÍ land, etc.
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LlcKÉvvnoDNoceruí
HYDRAU
DYNAMIKY
oDTorŮ n nozuvŮ
AIešHavlft, Petr JlÍinec
Jak ukáza| pr běh povodtiovésítuacev červenci1997, prouděníza těchtoextrémních
situacímázce|a od|išnfcharakterV porovnání s běŽnyimistavy, a to jak ve v|astnímkorytě, tak i v celyich
záp|avov,!ch zem ích.Tomu takéodpovída|yextrémní moďo|ogickézměny, kterése na korytechvodníchtok a záp|avovych zemí
staly.
obecně se v českfch podmínkách|išíhydro|ogick reŽim
tímjsou větší
v závislostina ve|ikostipovodí.Črmie povodímenŠí,
extrémymezi maximálnímia stiednímipr toky a dé|katrvání
je kratší.ExtrémnípovodĎová situace, která
maximá|níchprťrtokŮ
se vyskytlav pr běhu července1997,by|amimoŤádnákromějiného dé|koutrvání.Piedevšímv horskfch ob|astech,kde jsou dí|čí
povodíještě ma|á, trva|y extrémnípovod ové stavy netypicky
několikdní.
Vzh|edem k ve|mi vysokyimsráŽkám se vyskyt|y mimoiádné
prritokyv desítkáchkubík i na ve|mima|fch povodích.V secích
tokŮ,kde sk|onydna dosahujíhodnotněko|ika% a častodošloke
zničenístabi|izacepodé|ného
sklonu dna stupni a piehráŽkami,
pievyšova|yběŽně prťriezové
rych|ostiv korytechhodnoty 3 m.s.l,
v některyichpŤípadechdosahova|yaŽ vysokfch hodnot 5 m.s.l
(naměienopracovníkyČHvtuostrava).
Vzh|edem k ve|k1imrych|ostemprouděnínejen v korytě, a|e
i širokéinundaci,neodo|a|koienov! systémstrom . Toto sp|áví
by|ounášenovodnímproudemdo níŽe|eŽícíchsekŮ. V profi|ech,
kde unáŠecí
schopnosttoku by|a jiŽ niŽšíneŽ odpory vznik|étŤe.
koryto protitomuto pohybu, nebo se vyskyt|a
ním,kten.impťtsobi|o
nějaká piekáŽka na toku, doŠ|ok vytvoiení zácpy tvoiené nejen
sp|ávím,ale i ve|kyimmnoŽstvímsp|avenin.Tyto bariérydosaho.
va|yčastoWšky i něko|ikametrťr.
V okamŽiku,kdy statickéi dyna.
mickésílyp sobícína bariérupĚesáh|ysoudrŽnésílyuynitŤbariéNás|edkemtohotojevu by|yve|képrŮry, doŠ|ok jejich protrŽení.
tokovév|ny v níŽe|eŽícíchsecích.Tyto jevy neby|ycharakteristické pouze pro horníčásti povodí,a|e vyskytovaly se rovněŽ ve
stiedníchčástechpovodí'
Pro stiedníčástipovodíby|ycharakteristické
rych|ostiproudění
v korytě běŽně větŠíneŽ2 m.s-1.Šrrxyzáp|avovychrjzemíse zde
pohybova|yÍádovějiŽ v několika stovkách metrť/.
RovněŽ v těchto
secíchby|oprouděníve|midynamické'Na h|adiněse objevova|y
v|nyvysokéi vícemetr .
nestabi|ní
Piedevšímpro dolní sek ieky Moravy a odry jsou charakteris.
tickéve|mimalésk|ony(lzemív oko|ívodníchtokrj,včetněpodé|inundačníprostonéhosklonu dna v|astníhokorytaa velmi Široké
ry' Širra záp|avovychrjzemízde dosahuje i něko|ikaki|ometrŮ.
Z dtjvodu zajištěníprotipovodĎovéochrany by|o v minulosti na
d|ouhfch secích koryto obou toktj upraveno, zvo|ená kapacita
ohrázováním.
korytabyla zajiŠtěnakromě jinéhopodé|n1im
ProtoŽe prŮběh povodně z července1997 mě| ve|mi ufjimečnyÍ
charakter,nestačilyprovedené pravy zabránit u/raznémuvybŤeŽenívody,a to pro nedostatečnourove těchto hrázínebo jejich
protrŽení,coŽ by| ve|mi častyijev. Díkytomu docháze|o k zap|avoprostor.
inundačních
vánírozsáh|yÍch

pr tokti pomocí
odhady kulminačních
matematick'fchmodelú

Zpracovatel: lng' AlešHavlík,CSc' _ VUV TGM
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Pomocí matematick1ichmode|Ů by|y vypočtenypravděpodobné
prŮtokťtce|kem ve 27 vybran1ichÚsecích
hodnoty ku|minačních
tokr3povodí Labe, Moravy a odry. Typickf zpŮsob zpracování
prouděnív něko|ikaprofi|echvybrané(v1ipočet
nerovnoměrného
ho riseku) dokumentujíobr. 1 a 2 _ zpracováníprofi|uTep|ice na
Bečvě užitímmode|u HEc-RAs (vyvinut US Army Corps oÍ
jsou shrnutyv tab. 1 aŽ 3,
Engineers).Vyis|edkyu./počtŮ
Teplice. Bečva
PP3
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obr. 2. PĚíčnf
pr tokŮ v pr běhu
ku|minačních
Tabu|ka 1. Vfs|edky vyipočtťt
povodĎovésituace v červenci1997 pomocímatematick1ichmodeI na vybranfch secíchtokŮ povodíLabe
Tok

ProÍil

Q."t
[m3.s-l]

Labe
Labe
Labe
Divoká orlice
Tichá or|ice
Orlice
Stěnava
Novohradka
Trebovka
Trebovka
Loučná
Loučná

Nad nádrŽíLabská
Pod nádrŽíLabská
Němčice
Kostelec
Ma|á Cermná
TtÍniŠtě

Otovice
Uhietice
Hvězda
HyIváty
Litomyš|
Cerekvice

145
180
540
180
255
500
105
55
57
65
60

72

Odhad
chyby
Im3.s'1]
t15

r15
*.75
r30
x.25
x.75

x.20

t10
t10

r5

t10

t15

pr tokťtv pr běhu
Tabulka 2. Vfs|edky vfpočtti ku|minačních
povodĎovésituacev červenci1997 pomocímatematickfchmode|rltna vybranyich secíchtokŮ povodíMoravy

V pr běhu povodĎovyichsituacíse častovyskytujísituace, kdy
se|ŽoustandardnípostupyČnruÚ na vyhodnoceníjejichprťrběhu
Tok
ProÍiI
Q."t
nebo nejsou jejich vfs|edky plně d věryhodné,a to piedevším
povodním Že v|ivemmor.
v době jejichku|minace'Za extrémních
|imnigraÍické
fo|ogickfchzměn dojítke zničeníprofi|u
stanice nebo
Ims.5-t1
piedávání a archivace měienyichdat
v |epšímpiípadě k pŤerušení
75
HučiváDesná KouW nad Desnou
o pr běhu vodníchstavŮ. Da|šímd vodem m Že byitnapiík|ad
Koutv nad Desnou
135
Desná
piíčného
profi|u
|imnigrafické
změna
stanice ucpánímmostního
180
Desná
Sumperk
profiIusp|ávíměi sp|aveninami.
Bečva
Teolice
950
kterénám
V takou/ch piípadechmusíbiit h|edányjinépŤístupy,
Morava
RaŠkov
300
umoŽníprŮběh povodĎovésituace vyhodnotit.Jednímz piístupŮ,
podTĚebvkou
Morava
750
kten./je moŽnév danésituacipouŽít,je simu|aceprouděnívezvoMoravičanv
|en1ich secích pomocí hydrau|ickfchmatematickyichmode| .
Morava
850
Olomouc
UŽitímmode|Ůneustálenéhoproudění(aťjiŽ 1-D nebo 2-D) se
Naoaiedla
1000
Morava
m Žeme pokusit zrekonstruovatčasovyipr běh povodĎovév|ny
Morava
Hodonín
900
ve vybranfch iíčníchsecích;k vyhodnocenípouze ku|minačního
prťrtokuv potŤebnfchprofi|echiíčních
tratípostačujímode|y ustáPoznámka: PrŮtok v Šumperkuby| stanoven pouze
proudění.
proudnici(praváproudniceprotékalapÍímoměstem).
|enéhonerovnoměrného

í/í999

Odhad
chyby
[ms.5't1
t15

r25
r30
* 150
r50
t 100
x.120
r 150

r 100
pro |evou

pr tokťtv pr běhu
Tabulka 3. VÝs|edky vfpočtŮ ku|minačních
povodĎovésituacev červenci1997 pomocímatematickfchmode|Ů na vybranyich secíchtokŮ povodíMoravy
Tok

Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Ooavice

ProÍil

Pod Vrbnem

Zátor

Brantice
Opava
Holasovice
Děhv|ov
Albrechtice
Darkov

Q.",
[m3.s{]

odhad
chYbY
[m3.s{]

320
380
375
690
650
750
135
450

t 50
x.75
t 50
x.75
x.75
x.75
*,25
t 60

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

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

|nundační
Územív oko|í|imnigrafické
stanice Tfniště nad or|icí
má ve|mi s|oŽitoutopo|ogii.Zhruba v Ě. km 30,8 je piíčněpiehrazeno násypem komunikace.Koryto or|ice piekonává tato komunikace pomocísi|ničního
mostu, v inundačnímzemí je pr chod
povodĎov1ichprŮtokŮumoŽněn pomocíce|kem pěti inundačních
mostkŮ. V|astníkoryto or|ice měnív inundačnímÚzemí něko|ikrát
olŠe
směr a vede v určitém seku dokonce ko|mo na podé|nouosu
Poznámka: Uváděné vyis|edkysimu|acípr tokŮ nelze chápat jako
inundace. Cí|emu/počtŮprovedenfch v rámci tétostudie bylo ori.
prŮtokťt
hodnoty ku|minačních
v danfch |oka|itách.Všechny vfentačněvyšetÍitpomocídvourozměrnéhomatematickéhomode|u
počtys|ouži|yjako podk|ad DU 3 ce|éhoprojektu,ve kterémby|y s|oŽit!charakterprouděnívodyv danéob|astia poskytnoutv re|apr tokťtstanoveny na zák|adě porovnání tivně ve|mi krátkédobě objednate|ipodk|adypro rozhodování
hodnoty ku|minačních
více metod a postup .
práce pouŽítjednoduo tom, zda a jakfm zpťtsobem|ze pro da|Ší
chyičivětevnf jednorozměrn1imode|.
Pro numerickémode|ováníby| pouŽit mode| FAST 2D, kten.i
Dokumentační
studie
umoŽĎujeiešit ustálenéi neustá|enédvourozměrnéproudění
povodřové situace v červenci1997
vody s vo|nou hladinou. Mode| pouŽívámetodu konečnfch obje.
v povodíTichéa Divokéorlice
m , kerá tvoťípŽechod mezi metodou sítía metodou konečnfch
prvkťt.
Zpracovatel: lng. Václav Eliáš, CSc., a kol. _ UH AV ČR
PÍi praktickéap|ikaci mode|u je iešená oblast nejprve pokryta
kĚivočarou
u/početnísítí;v da|šífázi se dop|Ďujísouiadnice koneč.
od 15' 7. 1997 poiizova|a skupina pracovníkrlÚstavu pro hydrodynamikuAV ČR značkymaximá|níhozatopenía jejich fotodo- nfch objem a informace o nadmoÍskévfŠceterénuve všech
bodech v1ipoěetní
kumentaci v povodíTiché a Divoké or|ice v obcích: Nekoi,
sítě, vytváií se tak digitá|nímode| terénu'
Líšnice,Žamberk, He|víkovice,M|adkov,Těchonín,Sobkovice,
Souěástífuorbymode|uterénuje zoh|edněnízástavby,
event.da|piekážky proušíchprvkŮ, kterépiedstavujítlp|né,nebo částečné
Jab|onnén. o., VerměŽovice,Letohrad a Do|níLibchavy. Na
zák|adě sebraného materiá|u,záznamŮ stanice NoEL-2000 prodění(obr.3).
vozovanéÚn nv Čn v rtáŠtercin. o. (která by|a činnápo ce|ou
Vfs|edky simu|acímatematickyim
mode|emzahrnují:
pobočkouČnruÚ
a) proudovépo|es p dorysnyimpr během proudnic,
dobu povodně) a dalšíchpodk|adŮposkytnuh./ch
po|e v b|ízkostisi|ničního
prŮtokŮ
b) detai|rych|ostního
mostu v TfniŠti
v Hradci Krá|ovéby| proveden odhad ku|minačních
nad or|icí,
v nás|edujících
vybranfch proÍi|ech:
proudění,
Tichá or|ice
|imnigrafSobkovice
c) rozdělenímodelovanéob|astipod|erych|ostí
Q."* = 105 m3.s-1
pr běhu h|adiny,
vodočetDo|níLibchavy
d) p dorysnézobrazeníprostorového
o'"' = 183 m3.s.1
Divoká or|ice
|imnigrafK|ášterecn. o.
e) h|oubkyvody v mode|ovanéoblasti.
o;; = 115 m3.s.1
;
pr toVfsledky ukazují,Že i pii ve|kfch povodníchse větŠíčást
limnigrafNekoi
Q.", = 123 m3.s-1
V místech,kde nebyl pouŽite|nyi
hydrografick,!záznam a piís|uš- ku soustÍeďujev korytě ieky. Značná částproudu se ovŠemroz|éná měrná kiivka, by| proveden odhad prŮtokti pod|e doporučení vá do inundačníhoÚzemí,na dvou místechpiitom dochází ke kÍíŽeníh|avních
normy ČsN tso 1070 Měiení prťrtokukapa|inv otevÍen1ichkorysměr prouděnívkorytěa v inundačnímzemí.

obÍ. 3. DvouÍozměmÝ
mode|povodněna or|ici;tiírozmérné
zobrazgnímode|uteránu- doiai|dolníčástimode|uízpracovalHYDFloExPERT,s-r.o-)
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Extrapolaceměrnfch kŤivek

Cí|emtétočásti tlko|uby|a extrapo|aceměrnlch kiivek profi|ťt
ČH|vtÚs vyuŽitímdat a zaznamenanfch ridaj z povodně v červenci 1997. Vypočtenéextrapolovanékiivky by|y porovnány
s dosavadními;tato porovnáníjsoučastoobtíŽná,neboťv někten./chprofi|echdoš|ok morfo|ogickyim
čijinfm geometricklmzmě.
pr Ťezu.
nám pr točného
V rámci ko|u by|y provedeny extrapolace měrnfch kÍivek
profi|ech:
v nás|edujících

VLIVPovoDNĚV ČERVENGI
1997
NA JAKosT PoVRcHoVÝcrt
A PoDzEMNícnVoD
Pave!Rosendorf

V rámci dí|ěíhotjko|u,,V|ivpovodně na jakost povrchou/ch a podzemníchVod,.si autorskyÍ
ko|ektivkoordinovanyi
z VÚV TGM sta.
novi| za cí|shromáŽdit dostupné daje o jakosti vod na Území
postiŽenémpovodnía jednodušea srozumite|něje zpracovat
a vyhodnotit.
potfkat, by|a
Znaěnym prob|émem,se kten.imse muse|iŤeŠite|é
omezená dostupnost a četnostvyichozíchměÍenyich daj . JiŽ
v počátkuby|o ziejmé,Že parametryjakosti vody, na rozdí|od
někten/chhydro|ogickch charakteristik,ne|ze zpětně dopočítat
nebo rekonstruovata pro získáníco nejkomp|exnější
dokumentace nezbyde jinévfchodisko než shromáŽdita vyuŽít daje, které
by|y získány běŽně prováděnfmi odběry jakosti vody v rámci r zmorÍologichfchzměn vodních nfch monitorovacíchaktivit(zejménamonitoringStátnísítěs|edoStudie extrémních
váníjakostivody v tocích- ssSJVT - provozovanéČHtvtÚ,ridaje
tokú
monitoringu Státní meIioračnísprávy, pií|eŽitostnéodběry
Zpracovatelé:tng, AlešHavlík,CSc. - VÚV TGM,
Vfzkumného t]stavu vodohospodáiského v Praze, Brně
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., a kol. - PfF UK,
a ostravě, daje získávanév jednot|ivyichpovodíchakciovlmi
tng. Petr SktenáÍ- Fsv ČVUT
spo|ečnostmiPovodí Labe, Povodí Moravy a Povodí odry).
Neu/hodou takovéhozdroje dat by| již samotnf systém,jak1imje
Tato částpráce má metodick1icharaktera jsou v nítéŽuvedeny
běŽny monitoring za|oŽen a provozován. Monitoring s|edování
typicképŽík|ady
z povodněmi postiŽenfch povodí.Jejímcí|embylo
jakosti vod není a ani nemá bft uzptisoben pro monitorování
vysvět|it z geomorfo|ogickyichh|edisek p rob|emati
ku povodĎou/ch
náh|yichudá|ostía havárií,ale podchycujevfvoj jakosti vody
situacína Moravě V roce 1997 a navrhnoutpriority,kten./miby se
v danémodběrovémprofi|unebo objektupravide|n1imi
odběry
mě| zabfvat vfzkum re|iéfu
v povodíchpostiŽenfchpovodněmi.
proces a jev , kterénás|e- v de|šímčasovéminterva|u'I proto se pro většinuodběrovfch
PĚi posuzovánígeomorfo|ogickfch
místv povrchovyÍch
a podzemníchvodách podaŽi|opro období
dova|ypo extrémních
sráŽkáchv červenci1997,vycháze|izpracopovodně získatpouze jeden daj a jen ve v1ijimečnfchpiípadech
vatelé z obecnfch zákonitostívfvoje re|iéfua zárove uváŽi|i
více.
vybranépiípadyz Evropy a světa s podobnfmi k|imatomorfo|ogic. daj
Pro vyhodnoceníp|aveninby|y pouŽity daje z denníhos|edokfmiznaky.
vání ČHMÚ. Pro zpracovánír4ivojejakostníchparametrťrv roz|ivfzkumy povodĎovyich
Geomorfo|ogické
situacína celép|anetě
v povodíMoravy byl v poslednímtyidnučervence1997 zaházce|a jasně dokazují,Že povodně je treba respektovatjako vše- vech
jen speciá|nímonitoringna více neŽ dvaceti |okalitáchza součinobecné a obvyk|épiírodníjevy, kteréjsou podstatnousoučástí
nosti pracovník VÚV TGM v Brně a PovodíMoravy,a. s., v Brně.
d|ouhodobéhovfvoje krajiny.Tento aspekt f|uviá|ních
mode|ač.
Pro zpracovánía vyhodnocenízměnjakostipodzemníchvod by|y
proces
podstatn}i
pri
povodtiovfch
ních
m Že biit
í
vyčís|ování
daje z 15 jímacíchuzemí,kteréposkytly bezp|atně
shromáŽděny
škod, neboťiada změn povrchou,ichtvar nemusíb1itdo katego.
provozujícína
těchtojímacíchzemíchodběryvody.
rie škod v bec zaíazována a ani technicky napravována. organizace
Součástítiko|uby|o takédokumentovánía zhodnoceníd s|edproces a jev tak |ze dospět
Respektovánímchodu pŤírodních
pr mys|ovyichzdrojŮ znečiŠtění
a vyipadkťt
čistíren
k efektivnígeoeko|ogickéstrategiinejen pii prevenci pÍírodních kŮ havárií
vod
odpadních
a jejichv|ivuna jakost vod. Podk|adypro tuto část
ohroŽenía rizik, a|e zejménapžiodstraĎovánínás|edk náh|fch
prostiedí.
získaliiešite|é
zve|kéčástiod Českéinspekceživotního
nebo i katastrofickfchgeodynamickyichudá|ostí.
Dop|Ďujícídaje by|y získány v|astnímŠetŤením
a dotazováním
jednot|ivfchpostiŽenyich
provozech.Prob|émové
okruhy iešené
tng.AlešHavlík,CSc. (FSv Čvur) v
jsou stručněcharakterizoványv da|ším
rámci
ko|u
v
textu.
lng. PetrJiÍlnec(VuV TGM),tel.:oazo 197363
Labe-Němčice,or|ice-TfniŠtěnad orlicí, Divoká orlice-Kostelec
nad or|icí,Stěnava.otovice
Zpracovatel: doc. lng. KarelMareš, CSc', a kot. _ Fsv ČVUT
Morava-Raškov
Zpracovatel: tng' AtešHavlík,CSc. - V|JV TGM
Morava-Kromě|íŽ,Moštěnka-Prusy, o|še-VěiĎovice
Zpracovatel: doc. lng' Jaromír ŘÍha, Csc., a kot' - FA9T VUT
Brno
Morava-StráŽnice
Zpracovatet: tng. Váctav Eliáš, CSc., a kot. _ Úu nv Čn

Hydraulic Ássessment oÍ Runoff and overbank Flow
Dynamics(Havlk,A., Jiiinec, P.)
The article brings inÍormation on the results oÍ so|ving the
partial task No. 4 ..Hydraulic Assessment oÍ RunoÍÍ and
overbank Flow Dynamics.. which was part oÍ the project
"Assessment of the Flood Situation in July 1997", co-ordinated by the Czech HydrometeoroIogica! lnstitute (čHMÚ). The
Project was being solved within the perlod November 1997 June 1998, comprising the Íollowing pursuits:
- Estimates of culmination flow.rates by means oÍ mathematica! models in altogether 27 selected stretches of water
bodles in the catchment areas oÍ the Rivers Elbe, Morava
and Odra.
- A documentary study oÍthe July 1997 flood situation in the
catchment areas oÍ the Rivers Tichá orlice and Divoká
Orlice.
- A study oÍ two-dimensiona! streaming in the vicinity of the
recording gauge station at Tfniště.
- Extrapotation oÍ attogether 9 curves oÍ the ČnmÚ mea.
suring proÍi!es.
. A study oÍextreme morpho|ogica| changes oÍwater bodies.
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Změny koncentracía látkov'Íchodtokti
pro ukazatelejakosti vody v tocích
Ze získan,fch daj o vodách v tocích by|y pro vybranou Ťadu
ukazate| jakosti vody zpracovány sériekartogram , kteréaktuá|.
ní koncentrace za povodně porovnáva|ys dlouhodoby7m
standar.
dem koncentracív uzávěrovyichprofi|echSSSJVT. obdobnfm
zptisobemby|ypo pronásobeníkoncentracíapr měrnyichdenních
pr tok vypočÍtány
a Vyneseny hodnoty |átkovfch tokŮ. Ce|f sou.
bor kartogram je u|oŽenna CD-RoM, kde je navícmoŽnojednoduŠeda|šíkartogramygenerovat.
Současně s tímtoce|op|ošnfmzpracovánímby|y v jednot|iu./ch
h|avníchpovodích(Labe, Moravy a odry) provedeny detai|nější
studie. V povodí Labe by| zpracován vfvoj koncentracív podé|.
némproÍi|u
Labe a Chrudimky,v povodíMoravyobdobně podé|ny7
profi|Moravy a v povodíodry by|as|edovánajakostvody v profi|u
odra.Bohumíndennímiodběry vzork (obr. 1)'
Hlavní poznatky pro vyivoj koncentracía |átkovfch tokŮ za
povodněv červenci1997 jsou nás|edující:
parametrťrv tocích
o V voj a ovlivněníkoncentracís|edovanyÍch
|ze rozdě|itdo tÍískupin:
. Koncentrace V povodĚovémobdobívzrost|yve srovnáníse
standardnímobdobím1992-1996,popi. i pÍekroči|y
maximálně naměiené hodnoty.Tyiká se to zejménaokruhu |átek,které
|ze označitjako nerozpuštěné
nebo partiku|ované.
Patií mezi
ně nerozpuštěné
|átky (soubornéstanovení),organické|átky
vyjádrenéjako CHSK nebo BSK', iada kovŮ (napŤ.Že|ezo
nebo h|iník),
a|e takévodivost.
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. Koncentrace V povodtiovémobdobípok|es|y,někdy až na ÚroveĎ minimálníchhodnot srovnávacíchobdobí.Do tétoskupiny
|ze počítatiadu |átek rozpuštěnfch,napi. ch|oridy,sírany,
dusičnany,vápník,amoniak a v někten/chpiípadechi fosfor.
. Koncentrace se vyvtje|yv závis|ostina určitém
zdroji znečiŠtění bodovéhoa méněčastoi p|oŠného
charakteru.Pravide|ně
však docháze|o ke vzrr]stukoncentracíjak v povodĎovém
období,tak i po odezněnípovodně. Do okruhu těchto |átek
patiízejménaorganicképo|utantyPCB, PAU, NEL a mikrobiá|níznečištění
uváděnénapi' jako ko|iformní
bakterie.
o Vyivoj |átkovfch tok jednoznačnědokumentujemasivníodnos
Íady|átek z povodí.Neju./raznějise vysoké|átkovéodtoky projevily na parametrech,kteréi za povodně dosahova|yvysok1ich
koncentrací,tedy nerozpuštěné|átky,organickyiuh|ík,že|ezo
apod. V těchto pŤípadech
byly odnosy běŽně vyŠší
neŽ maximá|níhodnotyna|ézané
ve srovnávacímobdobí|et 1992-1996.
Ve|ké|átkovéodtoky se však v,|razněpoevi|y i v parametrech,
u kten/chdošloběhem vysokfch prŮtokťt
k pok|esu koncentrací.
Sem patiís v1ijimkouamoniaká|níhodusíkua ch|oridŮiada
parametr označenfch v piedchozím č|eněníjako rozpuštěné.
V iadě piípad doš|ok vyrovnánínebo piekročenímaximá|ních
hodnot na|ézanch Ve srovnávacím období 1992-1996.
obdobně vyznamn,! by| odnos specifickfch organickyich|átek
(PcB' PAU) a ko|iformních
bakterií(nebo jinak stanoveného
mikrobiá|ního
znečištění)
v povodíMoravy a odry, kde doš|o
k váŽnějším nik m látek do recipientua haváriímiady čistíren
odpadníchvod.

Změny koncentracía odtoku plavenin
Hodnocenív voje koncentracía odtoku p|avenin by|o soustie.
děno pŤeváŽnědo povodíMoravy (osm vodoměrn ch stanic)
a odry (šest stanic) a odběr vzorkťrprobíhalv době prťrchodu
povodĎovév|ny na někten/ch stanicíchv povodí Moravy aŽ
5-6krát za den. Koncentracep|avenindosahova|ymimo horní
toky pouze pr měrnyichhodnot vys$ftujících
se pii zvfŠenlch prŮtocíchvody. Maxima koncentracíseshodně na všechmoravskfch
profi|echvyskyt|av době rych|fch nástupŮ prunípovodĎovév|ny
(obr. 2)' Ku|minace pr tokŮ vody neby|y současně provázeny
maximy koncentracíp|avenin,protoŽedocháze|o k roz|iv m vody

mimo koryta Žek.odtoky p|avenindosáh|y v dtjs|edkuextrémních
pnitokri vody naopak velmi vysoh./chhodnot. Udaje o odtoku plavenin informujío mohutnémtransportunerozpuštěnlchlátek
profi|u
a umoŽni|yvyčís|it
i sedimentacitěchto |átek v podé|ném
toktj.V ŤaděpŤípad piekroči|asuma odnosu p|aveninv červenci
1997 pr měrn1i ročníodnos za období 1986-1995 (obr. 3).
Vyiznamné by|o usazování ve|kého mnoŽství p|avenin od
KroměiíŽeníŽepo toku Moravy a v povodíodry v ob|astiostravy.

Vfvoi jakosti vody v rozlivech
Ve 29 zvo|enfch roz|ivechv povodíMoravy by|y v druhépťt|i
července 1997 zahájeny pravide|néodběry vzorkťrv tfdenním
interva|u'By|y s|edovány jak běŽné ukazate|ejakosti vody, které
mě|y popsat obecnyiu./vojjakosti vody v roz|ivech,tak i speciá|ní
stanovení,která mě|a dokumentovatzejménaprťrnikznečištění
a jeho da|ší
transÍormaci
v roz|ivech.
V Ťaděrozlivt]mimo koryta v|astníchtokŮ by| zaznamenán charakteristick!v1ivoja|ka|ity,vápníkuza současnéhozvyŠování
koncentrací celé iady těŽkfch kovŮ a fosforu, které však nebyly
z pohledujakosti vody u./znamné,Zaznamenány by|y i ve|minízké
koncentracedusičnanŮ.V rozlivech, kterévznik|y v místechjiŽ
existujícíchs|epfch ramen nebo podmáčenfch niv, tento trend
zaznamenán nebyl. V Ěadě roz|ivťt
v blízkostiprŮmys|ovyÍch
zdrojri
znečištěníby|y zaznamenány vysoké koncentrace PCB, PAU
a v menšímíie i NEL. Zejménav hodnotách PcB pŤetrva|y
vysoké
koncentraceaŽ do konce s|edovánív měsícizá|í 1997 (obr' 4).

Změny jakosti podzemních vod
K hodnoceníjakosti podzemníchvod by|o vybráno 15 jímacích
Území(10 v povodíMoravy, 5 v povodíodry), která odebírají
vodu
z kvartérních
náp|av . By|y ana|yzovány odběry za povodně a po
jejímodezněnía vfs|edky konfrontoványs dlouhodobfm rryivojem'
Ve většinějímacíchÚzemí se povoden projevi|azvfšenímmikro(psychrofiIní,
biá|níhoznečiŠtění
mezofiInía ko|iformníbakterie)
a na Íadě Území i zv1išením
koncentracísíranťr.
Naopak pok|es
koncentracíby| zaznamenán u ch|oridŮ a méně pravide|ně
i u dusičnan . V jímacím zemí Moravská Nová Ves by|o zazna.
menáno zvyišeníropnfch |átek (NEL). obtíŽnéby|o zhodnocení
změn dusitan , kterése pohybova|yna hranici detekce a amon-
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profi|uLabe ve dnech 21'_23.7. 1997
obr. 1. Koncentracevybranfch ukazate|Ůjakostivody v podélném
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MoRAvA . UherskéHradiště
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Vliv v'fpadk ěistírenodpadníchvod
na jakost vod
Pro zhodnocenívlivurn/padkŮČov na jakost vod by|yvybrány
pouze čistírny,
kterése rozsahem odstávky a mnoŽstvímvypouštěnfch odpadníchvod vyirazněpodí|e|y
na znečišťování
recipientu.
Pominuli jsme piípady,kdy ČoV neoy|yv provozu pro vfpadky
proudu,a kde jinak nedoš|ok poškozenínebozap|ae|ektrického
Vení,a dá|e i pÍpady malfch Čov, jejicnŽroční
suma vypouštění
BSK. nepĚekroči|a
3 t.
Loka|ita PMP 12 - ostrožská N. Ves - pÍírodníkoupaliště
PCB (ng.l-1)
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obr. 2. Hodinovékoncentracep|avenina prťrtok
za prrichodu
povodĎovév|ny v prvnípo|oviněčervence1997 v měrnémprofi|u
Morava-Uherské
Hradiště
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obr.4. VyivojkoncentracíPcB a PAU na |oka|itáchPMP 12
a PMP 13
NejvícepostiŽenyÍch
čistírenodpadníchvod (kteréby|y zahrnuty
do vyhodnocení)se nacháze|ov povodíMoravy (21), nejméně
v povodíLabe (5). Nejde|šívfpadkyby|y zaznamenány u ČoV na
do|nímtoku Moravy a jejíchpiítocích.PÍekvapivéje rych|éobnoveníprovozuna iadě čistíren
na horníchtocích.obdobně rych|!je
i náběh největšízap|avenéČoV (pod|evypouštění)
v postiŽené
ob|asti_ Čov o|omouc - a jejíminimá|nívliv na jakost vody
v iece Moravě.
Nejpodstatnějise na jakosti vody v tocíchprojevi|yvlpadky čistírenodpadníchvod aŽ ke konci ěervence 1997. Na horníchtocích
o něco dríve'Na do|nímtoku Moravy od profi|uKojetín(pod souto.
kem Moravy s Bečvou)byly patrnénegativnízměny jakosti vody
ještě v záŤí 1997. Ve|ice podstatně zhoršovalojakost vody
piitékající
v Bečvě a Moravě znečištění
z ob|asti Pierova, dále na
toku Moravy pak ze Z|ína,otrokovic a UherskéhoHradiště.V|iv
vyp|aveníiady ČoV se projevi|i na zrn./šení
koncentracísouvisejí.
cíchukazate| (CHSK' amoniaká|nídusík,
ce|kot4ifosfora bakteriálníznečištění)
nejen v tocích,a|e i v Ťaděroz|ivŮa v někten/ch
jímacíchzemíchpodzemníchvod.
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Lokalita PMP 13 - Chy|ickÝ rybník

nfch iont , u kteryichdoš|opied časem ke změně metody stanopr běhy na jednot|ivení.Rozdí|né
chovánía někdy i protichŮdné
vfch jímacích zemíchmohou vyp| vat z jejich rozdílného
umístění
v povodí,jinéhočasovéhopr běhu zasaženíběhem povodně, kdy
docháze|o k vyiraznyimzměnám koncentracíve ve|mi krátkém
časovémobdobí,popŤ.z rozdí|né
četnostiodběru vzorkŮ. Piík|ad
vyjádienívfvoje jakosti vody ve vybranémjímacím zemí je na
obr.5.

MORAVA

PAU (ng.l-1)

2.5

1997
o červenec
pr měr1986-95
l měsíční

podnik a znečištění
Havárieprúmyslov'Ích
vod
speciÍichfmiorganichfmi !átkamia těŽhfmi kovy

V postiženéob|astiby|o během červencezaznamenáno více
neŽ 60 piípad niku závadnyich|átekrozdílného
v znamu. Devět
nejzávaŽnějších
by|o |oka|izovánoV okresech Z|ín(3), ostrava (2),
(1),Ústínad orlicí(1) a Šumperk(1)' Sedm
Biec|av(1),KroměÍíž
z nich je |oka|izovánov povodíMoravy a pouze dva v povodí
odry. NejzávaŽnější niky dokumentujetabulka 1.
provozŮ pro.
Neju/raznějise havárie a vyp|aveníprŮmys|ouich
jevi|o na jakosti vod v ostravskéag|omeraci(ostramo V|ček
a oKD, a. s., Koksovna Svoboda)a v otrokovicích(Moravan,a' s;
Toma, a. s'; Z|ínskádoprava v otrokovicích).V ČernémpŤíkopu
v ostravě by|y na|ezeny enormní koncentrace PAU, z nichŽ
benzolďpyren více neŽ 2o0násobně piekračova|imisní limit NV
č' 171l92 Sb. Vysokyichkoncentracídosahova|yv tocíchna zemí
.E
E
Ostravyi PCB, NEL, PAU a TOL.
f
s
V povodí Moravy by|y zaznamenány a|armujícíkoncentrace
o
m
PcB na Ťadě vodárenskyich nádrŽí (Bojkovice, Koryčany,
Karo|inka,Ludkovice)- vŽdy více neŽ 1 000 ng.|-r,piičemŽNV
p|aveninGp| (t) za červenec1997 na vybran1ich č' 171l92 Sb' stanovujeobsah pĚípustného
PCB na
znečiŠtění
r'irovni|imitudetekce (pro ostatnítoky 25 ng.|..l)'V těchto pŤípa-
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VWoj Cl - Albrechtice

Závěrem

40

Snahou pii zpracování ko|u (i vzh|edem ke krátkédobě jeho
ieŠení)nebylo dopodrobna popsat veŠkeré
změny v jakosti vody
za povodně a vyhodnotitpiíčinytěchto změn, a|e shromáŽdit
v danéchví|idostupnéa věrohodné daje o jakosti vody a poskyt.
nout první názor na vfvoj jakosti vody během povodně. AutoÍi
chtě|izároveĎ poukázat na vfznamnost rozdílumezi posuzováním
jakostivody z poh|edukoncentracíve srovnánís hodnocenímlátkovlch tok . KaŽdf z nich totiŽ podává zásadní informaci,jejíŽ
vyuŽitíje rozdí|né.
Zatímco hodnoty koncentracíhrajíu./znamnou
ro|i pii posuzování rizika kontaminace a hygienickéhodopadu
povodně na jakost vod a současně na zdravíě|ověka, |átkové
odtoky dokumentujívlznamn transport|átekv rámci ce|ézasaŽené ob|asti a často i transport za hranice Území Českérepub|iky.
Propojení obou informacíposkytuje uce|enyipoh|ed na vfvoj
jakosti vod za povodně a umoŽĎujeda|ší,podrobnějšíana|,!zuzískanfch u/s|edkŮv budoucnosti.Získanépoznatkyje moŽnévyuŽít
i pÍip|ánechjak nak|ádats povodímiv budoucnu,jak zajistit,aby
nedocháze|o k da|šímhaváriím,kteréohroŽujínejen jakost vod,
a|e p sobí i kontaminacipŮd a ohroženízdraví |idí.Určitlm
mementem by mě|y bi/t v1is|edkyzískanév rámci tohoto projektu
i pii vahách o zpŮsobech nakládánís krajinoujako ce|kem
a s vodou jako jejíintegrující
sloŽkou ve všech podobách.
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6 5 6 212
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roky

Vlryoj NO3 - Albrechtice
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Poděkování

20

Upžímnépoděkování patÍízejména všem Íešitelťtm kolu, kteÍÍ
se podíleli na shromažďování a zpracování velkého množstvÍ
nesourodlch podkladovlch materiálťts vlstupem do závěrečné
10
dokumentačnÍ zprávy. Dále i oblastním inspektorátŮm ČtŽp
N=4 6 6 7 7 6 6 6 5 6 212
a stťedíČtŽp v Praze za poskytnutí podkladovlch materiátťt,
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
které umožnily dokumentovat vliv havárií prťtmyslovlch podnikťt
roky
a Čov na jakost vod. V neposlední Ťaděpatťípoděkování provoobr. 5. Vyivojkoncentracích|oridŮ(Cl) a dusičnanŮv jímacím zovatelŮm 15 jímacích zemí podzemních vod, ktefí bez Íinanč(nemí A|brechtice-městov |etech 1986-97. Koncentrace z období
ních nárokŮ poskytli data o jakosti odebíranévody.
povodně je vyznačenačís|icí
7 u značkyv obou graÍech
Mgr. Pave| RosendorÍ
VUV TGM Praha
tel.: O2l2O197 413
dech nejsme schopni určitzdroj znečištění
bez podrobnějšíanal!zy situace v jednot|iu/chpovodích.
lnfluence oÍ the Floods in July 1997 on the Quality of
PÍi posuzovánítoxickéhorizika v povodíodry by|a zaznamenána pozitivnízměna v parametru toxického rizika, p sobeného Surtaceand GroundWaters(Rosendort,P.)
organicklmi |átkamive čtyiech z pěti s|edovanyichprofi|Ů.I pies
There have been assembled and elaborated available data
tuto vfraznou změnu se z|epšeníneprojevi|ona ce|kovémtoxic.
on water quality Írom the entire area oÍ the afÍected territory.
kémriziku, protoŽeda|šíhodnocená s|oŽka,toxickériziko pŮsobeThe elaboration concerned seven scopes of the problem:
néanorganick1imi|átkami,by|a srovnate|něvysoká, nebo dokonce
a) changes oÍ concentrations in indicators related to the qual.
v pÍípaděprofi|uopava v iíčnímkm 72,6 o dva stupně vyššíneŽ
pied povodní'Zajímavéje zjištění,Ža za|ímcose na toxickémriziity of water in water bodies; b) changes oÍ matter Ílows in
indicators related to the quality oÍ water in water bodies;
ku pŮsobenémanorganickyimilátkami pÍed povodnípodí|e|yve
c) changes oÍ concentrations and suspended solids runofÍ;
všech s|edovan1ichprofi|echpouze měď a zinek, po povodni se
d) development oÍ the quality oÍ water in overbank ÍIows;
v odběrov1ichprofi|echna odie a takéna opavě v i. km 72,6 projevuje u/znamně toxickériziko pťtsobené
rtutí.Toto zjištěnínepiÍ- e) changes oÍ groundwater quality; Í) inÍluence oÍ break.
mo potvrzujíi zvfšené obsahy rtuti ve vzorcích vody v profi|u downs oÍ wastewater treatment plants on water quality;
g) industria! accidents and water poIlution by speciÍic organic
odra-Bohumínpo povodni'

piípady niku závadnfch |á|ekz pr mys|ou./chpodnikťtv povodnízasaŽen ch ob|astech;zpracováno z podTabulka 1. NejzávažnějŠí
t<taoŮ
ČtŽp
Město, obec
Provoz
PovodíMoravy
Kovo Bzenec.a. s.
Bzenec
KroměÍíŽ

Únik závadnfch tátek

Okres

K niku závadnfch látek nedošlo.
DoŠ|o
k niku ropnyich|átekze sanovanéhostáčištěmazutu.
KroměiíŽ
voda zaplavila rozsáh|oup|ochuměsta'
Kontaminovaná
Ustínad
or|icí
P dníprofi|by|zasaŽendo h|oubky30 cm NEL a PCB.
Z|ín
By|ovyp|avenoněko|ikdesítektun ropn1ich|átekdo ieky
Moraw.
BÍec|av

Lanškroun

PAL MagnetonKroměÍíŽ,
a. s.
TEs Lik|,a. s., Lanškroun

Otrokovice

Moravan,a. s., Otrokovice

Otrokovice

Toma, a. s., Otrokovice

Z|ín

otrokovice

Z|ínskádoprava,a' s.,
Otrokovice

Z|ín

Šumperk

EZANOVA,a. s.,Šumperk

Šumperk

Povodíodry
ostrava

s. r. o.
ostramoV|ček.

Ostrava

Ostrava
OKD, OKK, a. s., Koksovna Svoboda Ostrava

Unik|ytoxické|átky,zejménachemiká|ies obsahemchromu
do ÍekvMoraw.
Doš|ok niku ropnfch |átekv množství
do 10 tun do ieky
Moraw.
vody
Doš|ok vyp|avení
1 000 | o|ej a si|něa|ka|ické
kontaminacestudnyropnfmi
s obsahemchromu.By|azjiŠtěna
|átkami.
DoŠ|o
k niku 450 t upotÍebenfcho|ejŮ.
By|ovyp|avenocca 40 tun síranuamonnéhodo ieky odry.
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matters and heavy metals. lt has been shown that a considerable increase in concentrations oÍ matters occurred main|y
with particulate matters (e.9. suspended solids and organic
matters, and some meta!s), mostly at the start oÍ the Ílood
wave. By contrast, in a number oÍ cases the concentrations
oÍ dissolved matters in particular (e.g. chlorides, nitrates,
ammoniac) sank to a very |ow level. ln almost all Íollowed
indicators the values oÍ matter Ílows reached extreme values
and often exceed-ed the maximum values in comparison wlth
the period 1992.1996 which was used Íor reÍerence. RunoÍÍs
oÍ suspended solids within the spe|l oÍ the Íloods exceeded,
at a number oÍ measuring proÍiles' the annual mean values
Íor the period .|986.1995.lnf|uence oÍ the Íloods on the quali.
ty of ground waters was widely different in accordance with
localization, time effect on the followed recipient areas and
the remoteness of pollution sources. Breakdowns oÍ waste.
water treatment plants had a negative impact on water quality
at Íirst on higher situated water bodies oÍ the affected area,
where a swift drop in Ílood Ílow.rates took p|ace. Especial|y
in the lower stretch of the River Morava and in places with
a longer work stoppage at some wastewater treatment plants
the negative efÍectoÍ breakdowns was Íe|tunti|the beginning
oÍ September 1997. ln terms oÍ po!|ution by speciÍic organic
matters and heavy metals, the most affected areas were the
ostrava conurbation in the odra River basin and the area oÍ
Otrokovice ln the Morava River basin.
Results, assemb|ed as part oÍ the task, provide a general
inÍormation about water quality changes during the ÍIoods,
from which proposals may come up towards limiting the
negative inÍluence oÍÍlood situations in the Íuture.
a
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2. Zménit současnévyuŽití zemí do|níchniv tokŮ tak, aby
roz|itívody v nivách nemě|o na čem zpťtsobitškody (tj. vyk|idit
nivu od osíd|ení
a dalšíantropické
činnosti).
3' ov|ivnit pr běh odtokovéhoprocesu tak, aby pÍib|iŽněsoučasná roveĎ vyuŽitíÚzemí v oko|íÍek moh|a zŮstat zachována
a pÍitomse zabráni|ohlavnímškodám,zejménav intenzivně urbanizovanfch prostorech.
Koncepce ochrany proti povodnímproš|yurčit'fmufvojem ov|iv.
něn1imnejen rozvojem poznání,a|e takéuÍvojemspo|ečenskfch
poŽadavkŮna zaměiení ochrany (napÍ.do nedávnédoby by| si|nyi
poŽadavekna vy|učování
roz|ivŮna zemědě|sképozemky v tido|ní
pii poměrnébenevo.
nivě). Současnf akcent na ochranu osíd|ení,
|enci ke Škodámna zemědě|sk1ichku|turácha naopak mimoiádně
piírodních
naruŠování
si|ně preferovanf aspekt co nejmenŠího
podmínektok a jejich okolí,formu|ujepro povodĚovouochranu
Z tohoto
rozdí|nézadání,neŽ by|o v|oŽenodo projekt diívějŠích.
h|ediska stojíSVP pied kolem vytvoÍitnovou koncepci ochrany
pĚedpovodněmi a piedevšímvytvoÍitintegrovanouochranu v ce|tok , která dosud neexistuje.
cíchpovodíh|avních
Jako zák|ad (kostru)aktivníprevence reprezentovanétŤetím
směrem piístupuk iešeníochrany pÍedškod|iu./mičinkypovodní
jsme doporuči|ivfstavbu umě|fch akumu|acíve vybranfch místech v povodí.Ved|e těchto technich./chopatieníby|a vŽdy za součást koncepce ochrany pÍed povodněmi pok|ádána soustavná
péčeo vhodnéuspoiádání krajinya pŤizpŮsobení
vyuŽívání zemí
podmínkámmorfo|ogieterénua p dníhoa horninovéhos|oŽení.
ov|ivĎovánítěchto charakteristikpovodí(|esnatosta druhovés|oženíporostťt,podílornfch p d a zpevněnfch p|och a jejich roz|oŽenívzh|edem k re|iéfuatd.) by|o vŽdy považovánoza nezanedbate|nousoučástmoŽnostíč|ověkajak ov|ivĎovatodtokou./reŽim,
a tedy i pr běh povodní.PoŽadavek na p|ošnéprováděnípŤís|uš.
nyichopatiení (udrŽovánívhodnfch trvalfch porostťtna svaŽit'1ich
p|ochách, místníprotierozníopatiení,agrotechnika podporující
vsak sráŽek do pťtdyatd') by| také vŽdy součástíkoncepčních
zásad SVP směiujícíchk pozitivnímuov|ivĎováníodtokou/ch podmínekz povodí našich tok . Prosazování těchto opatiení však
potiebami
vŽdy by|o a bude obtíŽněkoordinovate|né
s konkrétními
ochrany pied povodněmi, protoŽejejich naprostá většinamusíb t
uskutečněnamimo sféruvodního hospodáŤství,a to subjekty,
jednotlivéčásti zemív povodí.Vfs|ednf činektěchkteréužívají

KarelDrba|,EvŽenPolenka
PovodĎovéudá|ostiz červencer. 1997 a 1998 znovu otevie|y
prob|émyspojenés možnostmi|idskéspo|ečnostitakou1impiírodním jevŮm spěšně če|it.V!še ce|kovyichškod nutík zamyš|ení
nad otázkou, zda existujíreá|ně dostupná (finančně,technicky
h|edisekpiijate|ná)opatiení,která by dokáa z environmentá|ních
za|av budoucnu- pŤiopakováníobdobn1ichsituací- tak velkému
rozsahu škodzabránit.

Hanušovice

PÍíěinypovodní
Zprací zaměÍenfchna vyhodnocenípovodněv r. 1997 Vyp|yvá'
Že zák|adnípiíčinouby|y mimoÍádněvydatnéa d|ouhotrvající
sráŽky soustÍeděnépŤedevším
do horskfch ob|astíseverovyichodu
repub|iky, kde pramení toky povodí odry, Moravy a Labe.
Z podrobnéhovyhodnocenívyp|ynu|d |ežit'./
závěr, že váha ostatních pĚíčin
vzniku a oko|nostípr běhu povodĎou/ch pr tokŮ by|a
ve v voji povodĎovésituace v červenci1997 má|o vlznamná až
zanedbate|ná.Pro vahy o reá|nfch opatieníchna ochranu pied
vznikem da|šíchobdobnfch Škodje samozŤejměpodstatná i prav.
děpodobnost moŽnéhoopakovánípodobn1ichsituací.Toto vyhodnoceníje však pii současnlch, re|ativněskromnfch zna|ostech
d|ouhodob1ichŤadpr tokou./chextrém obtížné.
opakovate|nost
pr tokťtje hodnocena v jednot|iu/chprofilech Ěíční
sítě v interva|u
50 až 150 |et,ikdyŽ opakovate|nostpodobnésráŽkovésituace má
pravděpodobněještě de|šíperiodicitu.K podobně extrémnímprŮ.
piíěiny,
tokou/m stav m však mohou vést i jiné meteoro|ogické
jako napŤ.dešťovésraŽky do tajícíchsněhot4ich zásob p|i zmrzlém p dním podk|adu apod. Všechny tyto oko|nostivlskytu
povodĎou1ichsituacíje nutnépeč|ivěposuzovat pii vahách a rozhodováníjakymzpŮsobem reagovat na hrozbu a nebezpečí,které
wp|jNá z píirozenéhou./skytupovodní.

Moravská
Sázava

Mohelnice

Písečná UničovI
Y Oskava
Trusovka 17
Olomouc

Možnostireakce

Nové
Sady
760

MoŽnosti, jak reagovat na nebezpečívyp|1ivající
z podobnfch
piírodníchsituací,|ze v h|avníchrysech rozdě|itna tÍi zák|adní

směry:
{ n
!U

1 ' UskutečĎovatpouze záchranná a pasivní zabezpečovací
pĚivzniku da|Ší
povodĎovésituace.
opatťeníaŽ

obr. 1. Schéma iešeníochrannéhotičinkunádrŽína horníMoravě
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to opatŤenínení reá|népŤedvídat
nejen z uvedenfch dťtvod, a|e
taképroto,Že se vfznamně měnís niznfmi oko|nostmidoprová.
povodĎovésituace (stupeĎ rozvoje
zejícímivznik každékonkrétní
Vegetace,nasycenípŮdypiedchozímisráŽkami,zámrz pťtdyatd.).
Tyto vnějŠí
v|ivy mohou vŠakpodstatně omezovat nebo dokonce
e|iminovatpozitivníp sobenír znfch biotechnicklcha |esotechnickfch opatiení'Proto byla a jsou tato opatienína ov|ivněníodto.
kového reŽimu povaŽována v koncepcíchSVP vŽdy pouze za
doprovodná a nemohou na nich bytza|oŽeny návrhy, jejichžcí|em
je dosaŽeníkonkrétních
parametr ov|ivnění
pr tokovéhoreŽimu.
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40
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PreventivníopatÍení
V ěervenci r. 1997 zada|a spo|ečněMZe a MŽP naléhavf riko|:
stanovit koncepci zák|adníchpreventivníchopatieníproti škodliv1im čink m povodníve tiech hlavníchpovodíchpostiŽenyichčer.
Vencovou katastrofá|nípovodní. Ve studii by|y za zák|ad všech
ochrannfch opatienív povodíMoravy vytipoványochrannénádrŽe
v |oka|itáchd|ouhodobě zemně chráněnfch pro vyistavbunádrŽí:
- HanuŠovicena Moravě, kde odhadovaná potŤebaochranného
objemu20 aŽ 50 mi|.m3 by|anavrŽena41 mi|.m3,
- Mohe|nice na Moravě, kde odhadovaná potŤebaochranného
objemu30 aŽ 60 mi|.m3 by|anavrŽena30 mi|.m3,
- Lošticena Treb vce, kde by|a odhadována potŽebaochranného
objemu 8,6 až 20 mi|' m3 a HÍbetyna Desné,kde by|a potieba
ochrannéhoprostorunádrŽeodhadovánana 2,5 mi|.m3.
Technicképarametryhrázía rozsah zatápěného(zemí je závis.
|f na tom, jak! retenční
objem bude nezbytnév nádrŽi získat,aby
by| zaručentransformačníčinekdostatečnfna pravu odtokovépr tokovouepizoho reŽimupovodně 97, která je nejnepiíznivější
nebo měrenyimi daji v kritickyichprofi|ech,
dou s odhadnute|nyimi
kde by|y zpťtsobenynejvětšíškody.Technickéi nák|adovéparametry těchto klíčovfchobjektťtmohou tedy b t piesněji stanoveny
aŽ po vyhodnoceníjejich moŽn1ichtičink a pruate|n}ichprŮtoko.
vyichstav v kritickfchprofi|echpod nádrŽemi.Udaje o nák|adech
jednot|ivfchstaveb pŤehraduváděnév materiá|ech[1]a [2]reprezentujíspíšemaximá|níodhady pro větŠí
variantyrozsahu dě|
a zahrnujíinák|adyvšechnezbytnyÍch
doprovodnfchinvestic

TransÍormaěníěinek
|nformaceo moŽnémtransformačnímčinkutěchto nádrŽíje
tedy nutnépovaŽovat za k|íčové
Údaje pro da|šírozhodování,
popŤ.pro pŤípravutěchto dě|' Dostupnéinformace umožni|y
vyhodnotitpouze společnfÚčineknádrŽíHanušovicea Mohelnice
pri jejich uvaŽovany7ch
retenčních
objemech41 a 30 mil. m3, a to
do profi|ŮHanušovice,RaŠkov,Moravičany(piítokdo Mohe|nice)
a o|omouc na Žece Moravě' Pro vyhodnoceníby|opouŽitomode.
|ovéhoaparátu vyvíjenéhov rámci da|šíchtiko| zpracovávanfch
ve VÚV TGM na pobočceBrno |ng.K. Drba|em|3,4 a 5].Získání
prezentovanyichv1is|ed
kŮ umoŽniIa zák|adnípiednost vyvíjeného
postupu pracovat s minimem podrobnyichinformací
vyipočetního
o stá|e se měnícímstavu Ííční
sítěv secíchmezi|ehlfch mezi profi|ydťt|eŽityimi
z h|ediskas|edovanéhotjčinku.TransÍormačníčinek by| hodnocen na povodtŤovfchsituacíchr. 1997 a 1938, které
by|y vyrazné zejména objemem ce|kovéhoodtoku a rozdí|né
v místechgeneze špičkou/chpovodĎov ch odtokŮ v povodí.Pro
širšíinformaciuvádíme,Že v da|šíchstudiíchzpracovávanfch
v pobočceBrno VÚV TGM [6,7)by|yzískánypoznatkyo moŽnfch
čincíchda|šíchnádrŽníchprostorťt,
napi. Hibety na Desné,Nové
Heimínovyna opavě, nemoh|však b1itvyhodnocen souhrnnf činek v o|omouci (s nádrŽíHibety).
Vyis|edkyjsou prezentoványčaramiprŮběhu prŮtokťt
v čase,na
nichŽje moŽnéporovnatpr běh neov|ivněnfchpr tokťta pr běh
prŮtokŮtransformovanfchtjčinkemretenčního
objemu uvaŽova.
nfch nádrŽí.Časovf prŮběh p|něnía prázdněníobjemu obou
nádržípĚi simu|ovanétransformacipovodně 1997 je dokumentován samostatn}imgrafem.V uváděnémprík|aduspo|ečného
tičinku
obou nádrŽíby|a vo|ena manipu|ační
strategie naplněnínádrŽe
HanuŠovicepod|e potÍebpr běhu povodně v horníčásti povodí
tak, aby by| minima|izovánodtok,|zn', že nádrŽ zťtstávád|ouhopo
opadnutípovodně p|ná a odpouštíodtok jen 20 m3s.1.Tento po.
stup umoŽĎujeodvésttldo|ímMoravy nesníŽenépovodĎovéprŮtoky z povodíBranné(v profi|uRaškovby by|odosaŽenomaximum
pouze cca 178 m3s-1oproti piirozenémustavu cca 312 m3s.1)
a z povodíDesnéa MoravskéSázavy (na piítokudo Mohe|niceby
by|o dosaŽeno prťrtokupouze cca 535 m3s.1oproti cca 625 m3s-1
pŤineov|ivĎovaném
odtoku).U nádrŽe Mohelnice by|a naopak
volena manipu|ační
strategiemaximá|níhovyrovnáníodtokové
špičkya rych|éhovyprázdnění nádrŽe. Zatopeníprostoru nádrŽe
by tak trva|o nece|yich8 dní v prŮběhu prvnípovodĎovéŠpičky
1997. Data ČHMÚ pro ce|ou povodtiovousituaci 1997, včetně
nemá iešite|dosud k dispozici.
druhépovodĎovéŠpičky
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obr. 2. Transformační činek nádrže Hanušovice (41 mil. m3)
v Hanušovicích- povodeti 7/1997
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obr. 3. TransformačnírlčineknádrŽe HanuŠovice(41 mi|. m3)
v profiluRaŠkov_ povodeĎ 711997
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obr. 4. Spo|ečn1itransformační činek nádrží Hanušovice
(41 mil. m3)a poldruMohelnice(30 mil. mo)v Olomouci
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ričinekpo|druMohe|nice(30 mi|. m3) bez
obr. 5. Transformační
nádrŽe Hanušovicev profi|.uo|omouc-Novésady - povodeĎ
7t1997
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obr. 6. TransÍormacepovodĎovév|nyze srpna 1938 nádrŽíHanušovicea po|dremMohe|nice

Spo|ečnfm činkemobou nádržíie možnésnížitku|minační
prŮtok o|omoucíz pŮvodníchcca 760 m3s.1na cca 457 m3s.1,pii
kterémnemusívznikat Žádnépodstatnější
škodya jejich rozsah je
moŽnéminimalizovatnenáročnfmiopatieními.
V povodĎovésituaci roku 1938 by spo|ečnfm činkemobou
pr tok v o|omoucíz pŮvodnádrŽíby|o moŽnésníŽitku|minační
níchcca 455 m3s.1na cca 255 m3s.1.
Druhf uváděnf piík|addokumentujepouŽitíjen samotného
po|druu Mohelnice,jehoŽ reteněníobjem by pťtvodní
prŮtokové
maximum v Moravičanech 625 m3s.1dokáza| zpozdit asi o 3 h
a sníŽitasio 35 m3s-1.V o|omouciby všakby|omoŽnéspo|ečnyim
efektem posunu ku|minacea retence v po|drua v Litove|ském
PomoravísníŽitpŮvodníkulminaci760 m3s-1na cca 544 m3s.1,to
znamená rovněŽ nezanedbate|ně.H|adinav po|druMohe|niceby
vystoupi|acca na kÓtu 255,70 m n.m. a doba zatopeníby trva|a
nejméně8,5 dne'
V1is|edkydok|ádají,Že možn,fefekt doporučenfch opatŤeníje
podrobnějšímipracemi ověiit spovfznamn1i a je če|néda|Šími
|eh|ivosta meze p|atnostitěchto daj , dále posoudit,zda je uváděnf transformačníčinekdostatečnfa jaká jiná opatÍeníby mohl
nahradit;z těchto poznatkŮ pak vyhodnotitekonomickou nosnost
rámci posouditvšechnypiínosy azápory iešení.
a v širším

ochrany okresu Šumperk,
[7] Horák, P.: Studie protipovodĎové
VUV TGM Brno, 1998
[8] Sborník konference Povodně a krajina 97. Kongresovécent.
rum Brno, listopad1997.
[9] VyhodnocenípovodĎovésituace v červenci1997' ČHuÚ
Praha, červen1998.
lng. Karel Drba!, lng. Evžen Polenka
vÚv TGM - pobočka Brno, tet.: 05/41 321224

Verification of the Transformation Effect by Means of the
Retention Volume oÍ the Reseruoirs Hanušovice and
Mohelnice (Drba[ K., Polenka, E.)

The article provides inÍormation on the possibilities oÍ |im.
iting Ílood Í|ow.rateson the upper stretch oÍ the River Morava
(March) that are attalnable through the accumulation eÍÍectin
retention volumes oÍ the designed reservoirs at the localities
oÍ Hanušovice and Mohe|nice in Moravia. The posslbilities oÍ
inÍluencing the Ílood runotÍwere estimated by means oÍÍlood
situations in July 1997 and August 1998 which are the worst
floods recorded in this region, due in particular to the volume
Literatura
extent of the Ílood.wave. For ca|culations there were app|ied
new|y developed methods oÍ controlling waterworks systems
technickfchopat.
[1] Po|enka,E.: Návrh zák|adníchpreventivních
which Íacilitate a sufÍiciently accurate description oÍthe inÍlu.
iení k omezení nás|edkťrpovodní'VÚV TGM Brno, srpen
ence of Iong stretches oÍ water bodies with inundation be.
1997.
tween the reservoir and the affected watercourse proÍlles,
[2] Polenka, E.: Koncepce zák|adníchopatienív p9vodí Moravy,
without the necessity oÍ being acquainted with uneasily and
odry a Labe k omezenípovodĎou/ch stav . VUV TGM Brno,
expensively obtained detailed data on the morphology oÍ
červenec1997.
water bodies and inundation. Results oÍ the calculations are
situacípod vodohospo.
[3] Drba|, K' a ko|.:ŘešenímimoŤádn1ich
documented by graphs oÍ Ílood flow.rates progress in the
dáiskfmi dí|y- DÚ 04 VaV/S1o/3/1996Eko|ogickéaspekty
proÍiles Hanušovice, Raškov, Mohelnice (or Moravičany) and
VÚV TGM Brno, 1996-1998.
ochranyvodníhobohatství'
olomouc, on which the recorded progress oÍ the 1997 Ílood
[4] Drba|,K', Stan.i,M.: Mode|ováníhydrogram povodĎou./chv|n
hydrologich/chdat
situation and the possib|e inÍ|uenceoÍthe reservoir efÍectare
v systémustanic. oÚ o+ Metody rn./počtu
pro VH a ochranu ŽP v podmínkáchantropogenního
ov|ivnění compared. The attainable limitation oÍ the culmination Ílow.
rate through the joint efÍectof the both reservoirs at olomouc
a k|imatickfchzměn. VUV TGM Brno 1995' 1996.
is Írom 760 m3s.í to ca 460 m3s.í. The results show the
[5] Kašpárek, L. a ko|.: Metody vfpoětu hydrologickfch dat
rightÍulness oÍ the principle that the appropriately located
v měnících
se podmínkách.
VUV TGM Praha, 1997, 1998.
reservoirs are a reliab|e Íramework oÍ an efÍective protecting
[6] Horák, P.: Studie ochrannfch nádrŽíNové Heimínovyna
system.
opavě a Spá|enéna opavici, VÚV TGM Brno, 1997.
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VodohospodáŤské
školicía inÍormační
stÍediskoVÚV TGM
V roce 1998 proběhly pilotníkursy pro státní správu
a samosprávu v povodíUh|avy,Radbuzy a MŽe a v povodí
Dyje, proškolenoby|o 112 častník. Dalšíkursy budou
směrovány na ce|é zemí CR, s aktuálnímitématypro
danou oblast a pro častníkyz r zntjch organizacívodního
hospodáiství.
Některá ško|eníbudou probíhattaké ve spo|upráci
s lnstitutempro místnísprávu. VyuŽijemetéŽvfsledkŮ
mezinárodníhoprojektu distančníhovzdělávání ve VH.
NásledujícítématatvoŤíjádro našísoučasnénabídkytré.
ninkov1/ch
školení.Upravujemeje a seskupujemepodle
potieb častníkťt
školení.
l. Rozttoi moderních metod žízenívodního hospodážství na rovni státní správy a samosprávy
1. Řešenívodohospodáisk1ichprob|émriobce s využitím
nástrojťt zemníhop|ánovánía komp|exníchpozemkou/ch prav
2. YyužitíGeografickéhoinformačního
systému(GlS) pro
okresní iady, ob|astpodzemníchvod
3. Vfběr vodohospodáÍskfchtechnoIogiípod|e podmínek
obce - zdroje, rjpravny,cov
4. Eko|ogicképrťrtoky
v tocích
5. Progra]Ty rozvoje vodovod a kanalizací zemních
celkt]v CR (PRVKUO)
6. VyuŽitíDSS (Systém podpory rozhodování)pro kon.
cepčnírozhodovánístátnísprávy v ob|astiVH
7. Registr bodou/chzdroj znečištění
lI. Ekonomické a právní nástroje pro kontrolu zdroj
znečištění
1. Legislativa ve vodním hospodáŤství- nove|izované
pÍedpisya pŤedpisysouvisející
k |egislativěEU - Guide of approxlmation,
2. Píib|iŽování
rámcová směrniceo vodě
3. Problematikahorskfch povodí
4. Nástroje |ízenía moŽnosti financování zásobování
vodou a čištěnívody,
českéizahraničnízdroje
lll.Tematickékursy
1. ochrana pied povodněmi - činnostokresního riÍadu
a obcí
2. Voda v krajině - povodně, suchá období,revitalizace
vodníchtoktj
3. PouŽíváníznačkovacích|átekv tocích
4. Rybníky- odbahĎování,hospodaÍení
5. Projektovéorganizacea Povodí,a. s. - dva pohledy

D Rí G o 1l s.].o.

Nad Pískovnou
1558,14000 Praha4
Kance|áie:Smot|achova
580/1.

lV. Škotenío odpadech
Tato tématajsou pojednaná vŽdy téŽve vazbě na ochranu
vod:
1. Zákon o odpadech č. 125/97 Sb. a jeho pÍipravovaná
novela
2. Problematikakata|oguodpadŮ a jeho č|enění
ve vazbě
na predpisyEU
3 . Hodnocenínebezpečnfchvlastnostíodpadťt
4. Zptlsoby vedení evidence odpad V souvis|osti
s vyh|áškouMZP č.338/97Sb.
Praffiické informace
Truáníškolení:1-2 dny
Určení:státní správa, samospráva, vodohospodáiské
potreb
organizace (VaK, Povodíatd., podle konkrétních
organizace)
Vlklad: je provázen praktickfm cvičením
Uprava školení:pod|e potŤebi pod|e kva|ifikace a funkcí
častník budou dohodnutypiesné cí|e,dé!ka,program
i místoškolení
Kromě uvedenénabídky,která je -určenapÍedevšímpro
státnísprávu a samosprávu,má VHslS v p|ánu i dalšíčinnosti:
pro vodohospodáiskéorganizacevznik1. Soubor Ško|ení
ne na zák|adě potieb jednotlivfch organizací, podle
vfs|edkťtpodrobnéstudie trhu - akce budou hrazeny
kursy pro
častníky.Dále se piipravují rekva|ifikační
pracovníkynovfch coy (návrh spo|upráce s MPSV),
prezentace na setkání CoV a poradenstvípro provozovatele malfch VaK.
2. D istanč nístudium Ve VH (P har e M u|ti.Co untry
Programmein DistanceEducation).
formou semi3. Prezentace rjko|ŮVÚV TGM, pÍedevŠím
náiťl.
4. VHŠIS bude kromě školení,včetně pedagogickyÍch
nástrojŮ,poskytovati krátkéstudie.
5. lnformace o vodě: Na základě insta|ovanéCD.RoM
EAUDoc v knihovně VÚV v Ííjnu1997 bude snaha
o aktualizaci pod|e dvoustrannédohody s Franciína mezinárodníprojekt
vyh|edávánímoŽnostípŤipojení
- Aquadoc-lnter.lnformační
piíručkya letáky, aktua|ity
ve vodnímhospodáiství,povodně v jednotliu/chobvodech Prahy - spolupráce s Magistrátem,včetněvyuŽití
sm|uv.
|nternetu-nazák|adě konkrétních
VHŠts vÚv TGM Praha, RNDr. Jitka Spoustová
E|.o2l2o 197 362,taxo2lš1 18074,
e.mait: jitka-spoustova@vuv.cz
Internet: www.vuv.cz
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čištění

D Rí G o 1{ u2ooPraha4.
Kamfk

odpadních vod
TuÍanka1, PoB 56
627 OO Brno - Slatina

E.,

http://www.asio.cz
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Tel.: 02144472053,044726930, Fax: 044021732
E-mail: info@dragon-praha.cz
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odpadníchvod
domovníčistírny
nádrŽe,septiky,jímkyzPP, PE
od|učovače
tuktja ropnfch |átek
kana|izační
a vodoměrné
čerpací,
šachty

KVANTIFIKAcE
PLoŠnÉno

A DlFuzruíno
zrueČlŠrĚní
V Povooí LABE
Marie Micha|ová
jsme naváza|i na
PÍi definici p|ošnéhoa difuzníhoznečištění
vfchodiska a syntézupoznatk o stavu znečištění
z Projektu Lajsme dě|i|ina zdroje bodové (městské
be l. Zdroje znečištění
pochází
a pr mys|ové)a p|ošnéa difuzní.Plošnéznečištění
z p|och, jejichŽ největšíčást tvoií zemědě|ská pŮda, a dá|e sem
patríi drobné,častov bec neevidovanézdroje znečištění,
rozpty|enéve ve|kémmnoŽstvípoce|ép|ošepovodí.Hranicimezi bodo.
zdroji včetnědifuzníchtvoií pro potreby pracína
u/mi a p|ošn1imi
Projektu Labe || Státnívodohospodáiská bi|ance (dá|e SVHB)'
která eviduje jako bodové zdroje zneěištěníveškerá vypouštění
většíneŽ 15 000 m3/rok,resp. většíneŽ 1 25o ms/měsíc.
Z vfs|edkŮ Projektu Labe l vyplynu|o,Že sestavenísouhrnné
bi|ance zatíŽenítok jednot|ivfmi druhy znečištěníje ve|mi
(kromě měie.
nesnadné.Zejménaproto,Že u p|ošného
znečištění
níatmosférich/chdepozic) by|o moŽno se do tédoby opíratpouze
o rŮzná směrná čís|aa odbornéce|kovéodhady. Závěreěná bi|an.
pro období 1991-93 byla sestavena
ce p|oŠného
znečištění
je pok|ádáno
v Projektu Labe I dvojímzpťtsobem.Za věrohodnějŠí
profi|em.odtok by|
kva|itativní
oceněnísloŽek odtoku hraničním
rozdě|enna s|oŽky povrchového,hypodermickéhoa zák|adního
odtoku. Současně však by|o konstatováno,Že provedeníbi|ance
je orientačnía vyŽaduje v rámci Projektu Labe || da|šízpĚesnění
jak na straně bodovfch zdrojŮ, tak zejména u zdroj p|ošnfch
a difuzních.Ve zpracovanébi|anci Projektu Labe l se vyš|o
z odhadu za|íŽení
tok pro re|ativněmá|o vodnéobdobí(1991-93).
V prŮměrně vodnémroce a zejménav si|ně vodnémroce je podí|
eroze da|eko u1iraznější
a m Že byiti desetinásobkem hodnot uváděnfch v takto zpracovanébi|anci. H|avnímcí|emprací EU 02
v rámci Projeku Labe ll by|a proto zpŤestŤující
kvantifikacep|ošné.
jednot|ivfchtyp zne.
ho a difuzníhoznečištěnía
stanovenípodí|u
na zemípovodíLabe.
čištění

nad 5 000 Eo by|y daje o vypouštěném
bodovézdroje znečištění
pievzaty, pokud moŽno, ze Šetieníprováděného
znečiŠtění
v rámci Projektu Labe a pro ostatnímenšíbodovézdroje z Údajťl
SVHB, pŤičemŽ
chybějícíukazate|e,tj. zejména nutrienty,by|y
v šetienyÍch
|etechmodelovány.
Dosud pub|ikované daje o ve|ikosti p|ošnéhoznečištění
(Projekt Labe |) ne|ze do rozdí|ové
bi|ance piímo pouŽít,neboť
by|y stanoveny jako potenciá|níhodnoty a niko|ijako konkrétní
hodnoty vztaŽenék piís|ušnému
roku. Aby by|o moŽno ve|ikost
p|ošného
znečištění
kvantifikovat,jsou hodnoty iešenfch ukazateregresníhomode|u,
|Ů stanovenynepiímopomocívícenásobného
kten./udává statistickyu/znamnou závis|ost mezi ve|ikostíp|oŠného a difuzníhoznečiŠtění
v piís|ušném
ukazate|ina straně jedné
faktory pŤírodními,
k|imatickfmi,hydro|ogickyimi,
a rozhodujícími
zemědě|sko-hospodáÍsh/mi
a antropogennímina straně druhé.
Pro čtyii h|avníhodnocenéukazatele (BsKs' cHsKcr, N. a P.)
byly na zák|adé rozsáh|é statistické ana|,!zyverifikovanfch dat
(získanfchod SMS Brno z |et 1993-1996 a naměienyichna drob.
n1ichtocích na zemí povodíLabe) stanoveny a doporučenypro
potÍebyda|šíhouŽitínás|edující
regresnímode|ypro vfpočet konznečištění:
centracíp|ošného
a diÍuzního
In BSK. =
= 1,722+ 0,0208.1nIPZ + 0,6255 . InTSZP - 0,6805 . In INDQA
In CHSI$, =
= 3,2737+ 0,0127.lnIPZ + 0,196. InTSZP - 0,5813. In INDQA
In N"norg=
= 2,5987+ 0,0709 .ln JPZ + 0,6391. InTSZP + 0,4152. In INDQA
l n P . = - 0 , 6 5 1 2- 0 , 1 3 1 7. l n l P Z + 0 , 9 7 5 6 . I nT S Z P - 0,8987. In INDQA - 0,1148. ln HUSTOTA
kde |PZ
TSZP

INDQA
HUSTOTA - poměr počtubydlícíchobyvate|v mezipovodí
k celkovéplošebi|ancovanéhomezipovodí.

Metodickf pÍístupa zp sob zpracování

Zák|adnímetodickf piístupkvantifikacenebodou/ch zdroj znespočíváv rozdí|ové
bi|anci látkovéhoodtoku v kontro|ních
čištění
profi|echjakosti vooy Čnnl|Ú a vypouštěnéhoznečištění
z bodovt./chzdrojťtznečištění.
Uvedenf rozdílpÍedstavuje:
o p|ošnézdroje zahrnujícíatmosférickoudepozici' piímf odtok,
hypodermickf odtok, zák|adníodtok, erozi a rovněŽ difuzní
zdroje komuná|níhoi zemědě|skéhocharakteru,
o ztrátu a retenci mezi |átkovfm odtokem a ce|kovfm odnosem
znečištěnfch|átek.
Za bodovézdroje znečištění
by|a pro potieby tohoto tiko|u,jak
již by|o uvedeno, považována evidovaná vypouštěnív SVHB, tj.
vypouštění
nad 15 000 m3/r,coŽ odpovídápiib|iŽně500 Eo. Pro

- poměr p|ochyzemědě|sképŮdy k ce|kovép|oše
mezipovodí,
biIancovaného
_ koeficienttransportnístabi|ity
zemědě|sképtidy
bilancovanéhomezipovodí,
- poměr Q" pÍís|ušného
roku kO Qtggt-tgao,

Koeficienty vícenásobnéregrese se pohybujímezi hodnotami
0,6ffi,72.
V1ipočetN, by| stanoven jako součet|.".*,n* No,n,piičemŽNo.n
by|mode|ovánzevztahu No'o=0,035. cHsKcr.
Na základě prokázanyichZávis|ostíby|y stanoveny prŮměrné
koncentracejednot|ivyichukazate| p|ošnéhoa difuzníhoznečištění v určenfch mezipovodíchmezi kontro|nímiprofi|yjakosti vody
ČnuÚ. Da|šímpostupem v závis|osti na prŮměrnfch prŮtocích
v daném roce pro daná mezipovodíbyly vypočtenyve|ikostip|oŠnéhoa difuzníhoznečiŠtění.
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Stanovenípodílu jednotliulch typŮ znečištění v povodí Labe
Pro vŠechuvedenyich14 mezipovodíby|a v rámci prací provePlošnéa difuzníznečištění
rovněŽ i sumace bododena kromě ufpočtup|ošnéhoznečištění
(zv|ášťměstskfch i prŮmys|ou/ch)v jednotvypočte. vfch zdrojŮ znečištění
V1is|edné
ve|ikostip|ošného
a difuzníhoznečjštěníby|y
jakostnímprofi| m OHMU s uvedenfmi čís|y |ivfch |etech.V pii|oŽenfch grafech jsou uvedeny jako ukázka
ny ke 14 nás|edujícím
jednot|ivyich
typŮ
vyis|edkŮzpracovánívfs|edné hodnoty podí|ťt
anázvy: '
znečištění
v hodnocenyich|etech 1992 až 1996 pro iešenéukazate|e pro závěrov,f profi|Labe-Smi|kav procentnímvyjádieníspo|u
Labe nad Doubravou
1. 010'1 Labe-Valy
se znázorněnímprŮběhuQ".
bez Orlice
Labe mezi Doubravou
2. 0103
Labe-obÍíství
a Vltavou
Labe pod Vltavou
Labe-Schmilka
3. 0202
Orlice
4. 1026
Orlice-Nepasice
V porovnánísvfs|edky iešenía hodnoceníplošnéhoa diÍuzní.
Jizera
5 . 1038
Jizera-Nou./Vestec
ho znečiŠtěnív
r znfch povodíchjinfch státŮ tvoiív povodíLabe
V|tavanad otavou
V|tava-Zvíkov
6. 3793
p|ošnéa difuznízdroje znečištění
rovněŽ vt./raznoučástce|kového
bez LuŽnice
znečiŠtění.
.|992-1996 se pohybuje podílp|ošného
V|tavapod otavou
V|tava-Ze|čín
7. 0150
V hodnocen1ich|etech
bez Sázavy a Berounky
na zemí povodí
na ce|kovémznečištění
a difuzníhoznečištění
LuŽnice
LuŽnice.Ko|oděje
8. 1050
Labe v ukazate|iBSK. v rozmezí37_51 %, u CHSK",v rozmezí
otava
otava.Písek
9. 1056
52-68 o/o,U N. dokonce 72_86 o/o8' lJ Pc4H5 "/".Vyrazná závisSázava
10. 1064
Sázava-Pikovice
|ostna vodnosti by|a prokázána zejménau N" a rovněŽ u CHSK",.
PiÍtokyBerounkyk P|zni
11. 1084
Berounka.Bukovec
faktorem hustota osíd|ení
Naopak u P. je markantnímov|ivĎujícím
Berounka-Lahovice Berounka
12. 1090
a závis|ostna vodnostineby|azjištěna.Vfraznějšív|ivmorfo|ogie
Horníohie
13. 1101
ohŤe-Hubertus
Území v povodí Labe se v rámci současně dosďite|né moŽnosti
Do|níohŤe
14. 1109
ohÍe-Terezín
rirovně hodnocenídat u ukazate|eP. nepodaii|oprokázat.
by|o na zák|adě
Pro potieby ce|kovéhohodnoceníznečištění
p|ošnéa diÍuzníznečištění
Vyis|edky jsou zpracovány tabelárně v samostatné pÍí|oze dostupnfch podk|ad ještě vyčís|eno
v ukazate|íchPb, Hg, cd (těŽkékovy), včetněmikrobiálníhoznea jsou k dispozici u zpracovatele.
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V ukazateli coli. Vyčís|ené
hodnoty p|ošnéhoa difuzního
čištění
znečištění
v hodnocenyichukazate|íchtvoií vzh|edem ke zp sobu
je za|oženna hodnotách ročníchprŮ.a metodice u1ipočtu(u./počet
měr ukazate|Ůjakosti vody v drobnfch tocích)spíŠe
spodníhraniznečiŠtění.
ci ve|ikostip|ošného
je zá|ez p|ošn1ich
a difuzníchzdrojťtznečištění
SníŽenízatíŽení
Žitostídlouhodobou na rozdí|od moŽnosti sníŽitznečištění
bodo.
u/ch zdrojŮ. V sou|adu se zkuŠenostmiostatníchzemí je h|avním
prob|émemce|ková roveĎ hospodaŤení
se Živinamiv zemědě|ství.Jedním z dťtvodt]je, že rodnépťtdyjsou charakteristické
vysokyim potenciá|em pohybu dusíku.Ten zpŮsobuje vysokou
zátéŽ povrchovfch vod a vy|uhuje se v období mnoha |et
(2130)' a to i tehdy, kdyžse nebude pii obdě|ávánípŮd dusíkem
hnojit.Da|ším
inÍi|trace
dusku do ob|asti
d vodem je, Že vertiká|ní
podzemnívodya zejménahorizontá|ní
transportv tétozÓně smě.
rem kiece m Že v mnoha povodíchtrvat ve|mi d|ouho.(V severovyichodnímNěmecku by|o spočítánopro sypké horniny časové
zpožděnímezi emisí dusíku ve svrchní vrstvě ptidy a emisí
do povrchovévody prostĚednictvímpodzemní vody vstupních
ob|astív b|ízkostiiek na dobu 2-.l0 |et a retenčníchob|astí
na 5G-500 let.) Je proto ve|mi obtíŽnéposkytnout v dostupném
časovémobdobíreá|nyiodhad skutečnéredukce vstupu dusíku
a Íosforudo povrchovfch vod jako v1isledkurea|izace určitfch
opatÍení.
DŮ|eŽityimopatŤením
na ochranu vody, vzduchu a p dy je však
bezesporu urych|ené
zavedení,,kodexudobrézemědě|sképraxe..
v sou|aduse SměrnicíRady 91l676lEEC. ochranná opatŤení
by
měla bft realizována nejenom v chráněnfch ob|astechzdrojťt

pitnévody a v současnédobě diskutovanyichzranite|nfch či cit|iufch ob|astech,a|e na ce|émÚzemínašírepub|iky.
Ing. Marie Mlchalová
VUV TGM Praha
telt O2l2O197 247
QuantÍfication of Non-Point Pollution
Area of the River Elbe (Michalová, M.)

Ín the Catchment

Pollution Írom non.point sources makes a significant part oÍ
the entire pollution in the catchment area oÍ the River Elbe.
lncluded is pollution from agricultural surfaces and, besides,
Írom sma||, often altogether unregistered pollution sources
dispersed !n a large quantity throughout the whole catchment
area.
As concerns the assessed years 1992-1996'oÍthe entire pol.
lution in the Elbe catchment area the share of non-point pollution ranges Írom 37.51 o/owith BoDu, 52.68 o/owith CoD.,, no
less than 72-86 o/owith total N, and 43-45 % with total P. A considerable dependence on water bearing has been proved with
total N especially, as wellas with COD.. By contrast, with tota!
P the density of sett|ement is a relevant Íactor, whereas no
dependence on water bearing has been proved. Owing to current data assessment standards with total P, no success has
been achieved in proving a more pronounced influence oÍterri.
torial morphology in the Elbe catchment area.
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