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ZATAPENI ZBYTKOVE JAMY

cHABAŘouce
Ladis|av Have|.Petr V|asák

Klíčováslova
zbytkovéjámy, zatápění, Chabaíovice,jakost vody, biomanipulace
Souhrn
Na zemí Sokolovské a Severoěeské hnědouhelnépánve vzniklo
těžbouhnědéhouhlív prriběhu 20. století osm velkfch drilnÍchpro
stor . Z možnfch zptisobtijejich rekultivace byla navrženahydrická
varianta - zatopenívodou. V pŤípadějejí realizace v plném rozsahu
vznikne v horizontu pŤištíchcca padesáti let na rÍzemíobou pánví
plošepies 4 tis. ha a s ce|kovym
osm umělfch jezer o píedpok|ádané
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 červnu2oo1-.
Podte vystedkri stedovánÍvÚv T.G.M. je pro budoucívyužitíjezerc
ChabaŤovicek rekreačnímrÍěelrimh|avnímproblémemvysokÍ piísun
živin a s tím spoiená eutroÍizace. Pro omezeníiejích ne$ativních dri.
'je
sledk
aplikována biomanipulace (cí|enéovlivněnísloŽenírybÍ
obsádky s cí|emposflit spoleěenstvo dravfch ryb na rÍkorplanktono
fágních}.

p | o š ep i e s 4 t i s . h a
n o u t o s m u m ě | y c hj e z e r o p r e d p o k | á d a n é
a s ce|kovymobjememvody cca 2,3 m|d. m3. Jejich p|ánovanéparametryjsou shrnutyv tabulce7.
jámy - Chaprvnízbytkové
V červnu2001 by|ozahájenonapouštění
baiovice' Po dokončenÍ
reku|tivací
a terénnÍch
upravse piedpok|ádá
sportovně-rekreační
vyuŽitíjezera a pii|ehléob|asti.
Vyzkumny stav vodohospodáiskyT. G. Masaryka v Praze s|eduje
prostietrva|ev rámci projektufinancovaného
MinisterstvemŽivotnÍho
dí a ve spo|uprácis Pa|ivovymkombinátemÚstí, s. p., Woj kva|ity
jezera Chabaiovice a jeho povovody a da|šíchparametrŮvznikajícÍho
dí od května 2ool (tj.ještě pied zahájenÍmiÍzeného
napouštěni)do
současnédoby (obr. 7 a 2\'

PovrchovátěŽba hnědéhouh|ív ob|astiSoko|ovskéa Severočeské
pánveved|av pr běhu 20. sto|etíke vznikuosmi ve|k1fch obr. 2. JezeroChabaiovice.červen2003
hnědouhelné
dŮ|níchprostor . Na zák|aděodbornéhoposouzenírŮznychmoŽností
jejich reku|tivacebyla zvo|enatzv. hydrickávarianta,tj. zatopen(zbytjezeie ani v jeho piÍto.
Po ce|oudobu s|edováníneby|yve vznikajÍcím
kovychjam vodou' V prípaděrea|izacetétovariantyv p|némrozsahu
cíchzjištěnyvyznamné
koncentracetěŽkychkovu a organickychškod|iby mě|ov horizontuprÍštÍch
asi padesáti |etna zemÍoboupánvívznik- vin. Zvyšenávodivost(oko|o1 300 pS/cm), značn,!
obsah síranŮ(oko(oko|o110 mgl|)jsou
|o410 mg/|)a dusičnanŮ
dŮs|edkemtoho, Že jezero vzniká z hnědouhe|ného|omua zdrojevody pro zatápěnÍpocházejíz ob|astidŮ|nÍčinnosti.
Pro budoucívyvoj kva|ityvody v jezeie ChapiedevšÍm
baioviceje rozhodujÍcí
obsah Živin,
h|avněsloučeninfosforu, ktery muŽe negativně ov|ivnitpiedpok|ádané
sportovněrekreačnÍ
jezera - nadměrnymrozvojem fytop|ankvyuŽití
tonu, vyskytemtoxickychvodníchkvětŮ sinic,
anoxiív hypo|imniu
apod.
je
Koncentracece|kovéhofosforu v piftocÍch
vysoká, ve všechzdrojÍchv prŮměrupiesahuje 100 mg/|' ve vodě vznikajícÍho
jezera Chabaiovicedocházík jejÍmupok|esuna méněneŽ
po|ovinu,pravděpodobněpiesunem do sediment , ale stá|e odpovídápoměrŮmv oblasti
eutrofie aŽ hypertrofie.Piesto je koncentrace
jezera nízch|orofy|u-a
od začátkunapouštění
ká (obr.3) a pruhlednostvodyvysoká.
Tento stav je dŮs|edkemjevu odráŽejícÍho
vzájemnou provázanost rŮznych sIožek
a trofickychurovníekosystému,
kteryby|v praxi
vyuŽiti pro managementvodárenskychnádrŽÍ.
Nízkábiomasa p|anktonofágnÍch
ryb umoŽĎuje rozvoj tJčinnych
zoopIanktonnÍch
filtrátorŮ
(ve|képer|oočky
rodu Daphnia),kteiÍe|iminují
nadměrnyrozvojfirtop|anktonu
dany urovnítroÍiejezera,V prvnímroce napouštění(2001)neobl. 1. JezeroChabaiovice - h|avnípiftoky
jezeŤeryby,resp. jejich bioby|yve vznikajícím
Lt*

*

hnědouhelnépánvi
Tabulka 1. Parametryp|ánovanychumělÝchjezerv Soko|ovskéa Severočeské
Dtilni apoleěnost

Varlanta

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

501,4

138,0

27,5

51,O

20LO

r322,3

514,9

40,6

93,0

2038

č.1

342,O

35,6

LO,4

37,O

2030

č.2

390,1

73.6

18,8

40,0

2050

opr.

701,O

235,8

33.7

130,0

2020

max.

1 259,0

760,0

60,4

150,0

2020

322,5

72,4

22,4

59,O

2006

225,O

35,0

15,6

23,3

2001

Jiít.Družba
MUS, a. s., Most

SvermaHrabák

čsn
LeŽáky
PKÚ, s. p', Ústí n. L

Rok zahá|eni
napouštěnÍ

Oblem vody
(mlt.m3)

Plocha hladlny

MedarďLibík

SU, a. s., Sokolov

Hloubka vody
(m)

(ha)

l|ázov lomu

Chabaiovice

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

- technickéiešenípiftoku
masa a v|iVna zoop|ankton
by|yzanedbate|né
jejich proniknutídojezeraz nádrŽeKateiina.Najaie 2002
neumoŽĎova|o
byl však zprovozněnpiÍmypiftok z nádÍŽeZa|uŽanská,Kery pravděpe
Vysazováni)umoŽni|introdukciiady
dobně (kromě nekontro|ovaného
neŽádoucíchdruhŮ ryb' jejichŽ piftomnost prokáza|ykontrolníodlow:
(Perca fluviatilis),p|otlcejna ve|kého(Abramisbrama),okouna iičnÍho
ce obecné(Rutilus rutilus\a cejnka malého(Abramisbjoerkna).Bioma
sa planktonofágnÍch
druhuryb v jezeÍeje dosud poměrněnÍzká,nicmé
jejichreprodukčnÍ
potenciá|.
ně jiŽ postačujÍcí
na to, aby se p|něup|atni|
Ten bude (kromě nekontro|ovaného
WSazoVáni)posi|něni driftem|arev
jako zdrojeVodypro napouštěni,.
a p| dktj z nádrŽís|ouŽícÍch
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obl. 3. Koncentracech|orofy|u-a
v piítokua v jezeie Chabaiovice

NAVRHUPRAV SYSTEMU
PREVENCEpŘeo PovoDt.tĚutl
A\íYHoDNocENíoŮsuDKŮ
PovoDNĚ NA MAJETEK,

Z tohoto duvoduje tieba - kromě technickychiešenÍ-prÚmoutVšechnadostupnábie
r+
manipu|ační
opatienÍs cí|emmaximá|nÍ
stavu a s nadějí
dukce tohoto nepríznivého
v da|šímobdobí.Pro dalšÍiízena jeho ť(zen(
ny vyvoj ichtyofaunyjezera Chabaiovice to
znamená, že bude potieba vysadit takové
mnoŽstvÍ
dravychryb, Keré dokáŽesniŽitpo
č e t n o s tk a p r o v i t y c ha o k o u n o v i t y c hr y b
z vytěru roku 2003' Ve spo|uprácis PKÚ,
s. p., bylo do jezera ChabaioviceWsazeno
V roce 2oo2 19 tis. kusŮ bo|ena(Asplusaspius),v roce 2003 10 tis' ks štiky(Esox lucius), da|šÍch
10 tis. ks bo|enaa 10 tis. ks
sumce (Si/urus glanis).
S|edovánívyvojejakosti vodyve wnikajÍcím
jeze|e i spolupráce s Pa|ivovymkombinátem
iv piištÍch
|etech.
Ústi s. p., bude pokračovat
RNDI. Ladislav Havel, GSc.
RNDI. Petr Vlasák, CSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.22O 197 339, 22O L97 2O4

Key words
residuat li$nite mining pits, ftooding, ChabaŤovice,water quatity,
biomanipulation
Flooding the Residual Lignite Mining Pit of Chabaíovice (Havel, L.,
Vlasák, P.)
ln the territory of the Sokolov and North Bohemian Lignite Basins 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. water flooding. In the case of implementing this variant to full extent there will be formed, in approximately fifty years, eight artificial |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, maximum depth 23.3 m, aveÍagedepth 15.6 m) was launched in June
2oo1,. According to the results obtained Íromthe monitoring per.
formed by the T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague,
a high nutrient supply and the eutrophication pose the greatest
prob|emfor the future use of the Chabažovice|ake as a ]ecreational
area. To set a limit to these negataveconsequences, biomanipulation is being applied (a targeted influencingof the fish stock composition with the aim at strengthening the community oÍcarnivo.
rous fish to the detriment of planktonophagousfish).

mu prevence pied povodněmia vyhodnocenídŮs|edkŮ povodně na
majetek, Životya zdravíobyvate|v postiženém zemÍ.- jako součást
povodněv srpnu 2oo2" '
3. etapy projektu,,VyhodnocenÍ
katastrofá|nÍ
pracovištěmtéto fáze iešeníby|a brněnská pobočka
KoordinačnÍm
T. G. Masaryka,na některych
Vyzkumného
tjstavuvodohospodáiského
jako iešite|ské
organizaceÚstav raciona|izaceve
částechse podi1e|y
po|itiky(|ZPE),
Praha(ÚRs PRAHA,a. s.) a InstitutzdravotnÍ
stavebnictvÍ
podk|adyposkyt|aČeská asociace pojištoven(ČAP).DŮleŽitymzdrojem informacÍbyly zprávyo povodnizpracovanéstátnímipodnikyPovodí a krajskymi,okresními,městskymii obecnÍmi iady'
hodnocenípovodřoDa|šÍtextje
v vodnÍčásti
zaměienna stručné
v é h o r e Ž i m uv Č e s k ér e p u b | i c ev r e | a c i k p i í r o d n í mp o d m í n k á m
i historickymsouvis|ostem.V da|šíčásti se pozornostsoustiedí na
strategii ochrany pred činkypovodnt,moŽné pravy systémuprevendŮsledkÚ povodněV srpnu 2oo2 na majetek,Životy
ce a vyhodnocení
a zdravíobyvatelv postiŽeném zemÍ,i na vhodná opatiení.

ZIVOTY A ZDRAVI OBWATEL
V POSTIZENEM UZEMI

Kare| Drba|,Ladislav Pav|ovsk1i,EvŽen Po|enka, Mi|ošRozkošn!
KlÍčováslova
povodeĎ, povodtiovénebezpečÍ,povodĎovéškody, povodriovériziko,
dopady na zdravÍobyvatel, systémypovodtiovéochrany

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

Souhrn
V rámci projektu,,Vyhodnoceníkatastrofální povodně v roce 2oo2",
zadanéhovládou čR, byIa vÚv T.G.M. zpracována ritohamapujícído
pady povodřovésituace v zasaŽenych oblastech. Dále byla analyzo
vána funkce systémriochrany na všech rovních.Řešeníproblematiky bylo doplněno o klíčovénávrhy na pravu rámce systémupÍever
tivních opatňenípied negativními ěinky povodní.

Více neŽ tÍicetre|ativněsuchych |et po ve|képovodniv červnuroku
hrázípodé|Dunajea k zap|avení
Žitnéno
1965, kdy doš|ok protrŽení
ostrova na S|ovensku,se moh|ozdát, Že nám ze strany piírodynehrozÍ
prilišváŽná nebezpečí.
Dvě mimoiádné|etnípovodněz července1997
piÉ
nevyzpytate|nosti
a srpna 2002 se všaksta|y ráznympiipomenutÍm
pohrom.PrvnídějstvÍse
rodnÍchsi| a stochastickéhovyskytužive|,ních
odehráva|oV roce 1997 , kdy by|opostiŽ{norozsáh|éuzemív povodÍch
odry, Moravya zčástii hornÍhoLabe. KátastrofickédŮs|edkypiines|y
i mimoiádnédeštovésráŽky a povodeĎv srpnu 2oo2. Jako predehra

Úvod
V obdobÍmezi prosincem 2002 a prosincem 2003 by| pod gescí
MinisterstvaŽivotnÍhoprostiedÍzpracováván ko| ,,Návrh prav systé-

2

této povodnipredcháze|azdán|iváepizoda v červenci2oo2 v povodí
Hodonínky
na Vysočině,poznaTenanádvěmaztrátamina lidskychŽivovydatnostsráŽpk- mezi 4. aŽ8. červencema 77 ' aŽ
tech. Piedevším
21. červencem1997, i o pět |et pozdějimezi 6. aŽ 7. srpnema tI, aŽ
13. srpnem2oo2 _ patii|aspo|ečně
s dé|koutrvánía intenzitousráŽek
pĚÍčin
k jednéz h|avnÍch
mimorádnychpovodĎovych
situacívevšechtiech
h|avníchpovodíchČR- v povodíodry, Moravya Labe.
Záp|avyV roce 7997 a 2oo2 nám taképiipomenu|y,
Že i naši piedpak
kovése čas od času stietáva|is povodĎovymŽivlem,piedevšÍm
v letech !!].8, 1342, 7496, ].582, ]-784,1830, 7845, 7862, !872,
1890, 1896, 1897, 7920, 7940,1954 (v těchto piÍpadechby|ypostiŽenyh|avněČechy).
Naopakve druhépo|ovině9. a 13' sto|etí,v |etech
1590, 1593, L652,7715,1829,1880, 1903, 1919, ]-925,1937,
1938, 7940, t94!,1965 by|aspÍšezasaŽenauzemíMoravya S|ezska.
podmínek,navÍcpodpoienéhouveJiŽzběŽnéhohodnocenípiírodních
denym zjednodušenymvyčtemkritickychletopočtŮ,Wp|yVá'Že povodpohrom,kterymbyvajÍzeměKoruny
ně patrÍkjedněm zmá|a Žive|nÍch
českéčas od času po mezidobíchzdánlivéhok|iduvystavovány.Navzdorynedávnémudvojímustietnutís mimoiádnymipovodněmije nutno si objektivněpiiznat,Že jsme na některésituace neby|iani dosta.
tečněpiipraveni,ani vybavenia v mnohaoh|edechjsme ijako modernÍspo|ečnost
A to i pies nesporné
bylizaskočeni.
usi|íastatečné
činy
ce|éiady občanu,povodĎovych
komisía štábŮ,hasičskychsborŮ i armádníchtjtvarŮ,i pies skutečnost,Že mezi oběma katastrofickymi
povodněmidoš|ok ce|éiadě z|epšenÍv
piíméochraob|astipreventivníi
ny pred negativními
učinkypovodní.
NenÍpochyb
o tom,Že s většÍmipotiŽemijsme
se setkáva|ivčervenci
jsme muse|ičeliti v srpnu
7997, a|e některymzávaŽnymprob|émŮm
2oo2. Jistéje, Že nás v obou piípadechnejvícepiekvapi|yrozsahy
povodnovychroz|ivŮ,dynamika,spontánnírozpínavosti pustošívost
povodĎového
Živ|u.VybavÍse nám tu mediá|něnejčastějizmiĎované
prob|émy
piedpovědipočasí
V srpnu 2oo2: metro p|névody,nepňesné
a povodĎovychprŮtokŮ,zatopeníhistorickychčástíměst, prob|émy
spojenés funkcírybníkŮ,stiety zájmÚ pii manipu|acích
na nádrŽích,
poškozenu
í n i k á t n í c ha r c h i v Ů i j i n y c h n e n a h r a d i t e I n y chho d n o t
v inundačnÍch
uzemích,unik jedovatych|átekz podnikŮchemického
prŮmys|u,škodyzpusobenépraŽskézoo|ogické
zahradě atd. Současně všaknemohouzustat stranoupozornostida|šÍ
atributycharaKerizujÍcÍoběpovodně:zlrátyna IidskychŽivotech,velkémajetkové
škody,ujmy
i ďráty, problémys evakuacÍobyvate|,s náhradnÍm
bydlením,humanitární pomocí,prob|émyi s občasnymiprojevy|idskéhohyenismu,
s odstraĎováníma náhradoupovodĎovychškod a kvalitoupitnévody'
Ved|especifickych,zejménak|imatickych,
a hyd$eomorfo|ogickych
ro|ogickychpodmínekby|yk|íčovymi
faktory vzniku povodněV srpnu
2oo2 hrn a intenzita sráŽek, délkajejich trvánÍa plošn:Írozsah jejich
u|skytu.K mimoiádnymsráŽkám doš|ove dvou v|nách:nejprvemezi
6' a 7 ' Srpnem,pozdějimezi 77. a 12. srpnem 2oo2. V prŮběhusituace se projeviIsiInyv|ivnasycenÍpovodÍsráŽkamiv pr běhu prvnív|ny,
takŽe da|šívodu puda jiŽ moh|apojmoutjen ve ve|miomezenémi7e'
V povodíMa|šejsou ve|ikostiodtokovychkoeficientŮuváděnypro prvnÍv|nusráŽek hodnotou65 o/o,
v piÍpadědruhév|nypak 90 %o.
Tímse
dotykámemediá|něčastopiipomínaného
sous|ovÍ,,retence
vodyv krajině...Nejednáse všakpouzeo retenciv zemědě|ské
a.|esníkrajině,
nybrŽi o retencidanou rozlivynebo|iinundacemiv udo|níchnivách
a o retenciv ochrannychprostorechi da|šíchvo|nychprostorechvodních nádrŽí,rybnÍkŮa zdrŽí.Jisté tedyje, Že velkémnožstvíulznamnlch nádržÍi rybnt.I<Ů
v povodÍVltavy sehrálo pozitivníroli, bez nÍŽby

uhrnná retenčníučinnost krajiny byla mnohem nižšía povodĎou.|dopad by byl podstatně tvrdšÍneŽ v konkrétnÍchpťÍt,odních
i antropogenních podmínkáchsrpna 2002.

Stlategické pÍístupyk och]aně píed činky povodní
v mez.nálodníchdokumentech
jevÚ,
Prob|ematikou
učinkŮpovodĎovych
udá|ostíse - kroměda|šÍch
kterémohou ohrozit a nepiÍznivěov|ivnitzdravíi Životylidí' poškodit
nebo zničitjejich majetky,piírodní
a ku|turní
hodnotynebo váŽněnarušit hospodáiské i sociá|nípodmínky_ zab,fvá Mezinárodnístrategie
oSN pro snÍŽenídopad živelníchpohrom /SDR. PoskytovánÍpomoci
pii Žive|nÍch
pohromáchmá na starosti oddělenípro humanitárnízáležitostiDHA - UNDRO, zv|áŠtěpak jeho Úraa o9u pro koordinaci pomoci
pŤiŽivelnÍchpohromách.
DŮstojnémísto zaujímajípiedevš(mSměrnice o udrŽitelnépreventivníochraněpŤedpovodněmiz roku 2000 (DraftGuidelineson Sustainable Flood Prevention).Tento dokument byl vypracovánv prozatÍmním
znění v rámci Úmtuvy Evropské hospodáŤskékomise pŤi oSN (EHK/
oSN/ o ochraně a vyuŽÍvánÍ
hraiičnÍchvodnÍchtokŮ a mezinárodnÍch
jezerech. Směrnice se opíráo sedm zák|adníchzásad a pÍÍstupŮ,
ktepreventivnÍ
ré se tykajíudrŽite|né
ochranypied činkypovodní.Aby
bylo moŽnétyto principynap|nit,je nezbytnáspo|uprácena v|ádnÍch
rovnícha koordinacepo|itickychaktivitv jednot|ivych
z h|eodvětvÍch
prostiedÍ,očekávaného
diska zemníhop|ánování,ochranyŽivotnÍho
vwoje v zemědě|ství,dopravě aj. Pokud se tyká tjčinkŮvody piesahujÉ
cíchhranicestátŮ,je potiebná spo|uprácemezi nimi tak, aby by|zajištěn sou|ad po|itickychaktiviti strategiÍna státních rovnÍch
a aby se
zpracováva|ynavzájem provázanéakčnÍp|ány. Jednot|ivéprincipy
Směrnice, kteréby mě|y piedstavovatjádro protipovodĎové
strategie,
pouze hes|ovitě:
zde naznačíme
a) povodřovéudá|ostijsou součástÍpiírody;
procesŮzvyšova|o
b)|idskézasahovánído piírodních
hrozbupovodĎovych rozlivrjr;
c) preventivní
ochranapied povodněmiby se mě|atykat ce|ychpovodí
vodníchtokŮ:
d)stavebníopatienízŮstávajíi nadá|e dŮ|eŽitymiprvky preventivnÍ
a piíméochranypied povodněmi;
e)kaŽdysubjekt,ktery muŽebyt postiŽend s|edkypovodřovéudá|osti, musísám dbát o svá v|astnípreventivní
zabezpečení;
f) antropogenníuŽitkyinundačnÍchzemÍby mě|y byt prizpŮsobeny
moŽnymhrozbáma nebezpečÍm;
g)V inundačních
uzemíchje treba uskutečnitpreventivní
opatiení,která zmírn(moŽnénepiíznivéučinkypovodně na ŽivotnÍprostiedÍ.
RovněŽEvropskáunie se po roce 1995 mnohemvÍceneŽ kdyko|iv
predtÍmzaJimáo problémyspojenés povodněmi.V obdobímezi roky
L971- a 1995 zasáh|o Evropu piib|iŽně15O povodnívětšíhodosahu
a aktuá|něpak na piedě|utisÍci|etí
byl tento kontinentpostiŽenda|šÉ
povodněmi.Dvě z nich zasáh|ynejenomČeskourepubmi extrémnÍmi
|iku,a|e souběŽněi Po|skoa Německo(v červenci1997) a Německo
s Rakouskem(v srpnu 2oo2). V nejkratším
moŽnémčase má byt vypracována Evropská strategie ochrany pŤedpovodněmi.

cí|eíešení
K nejvyznamnějšÍm
vystupŮmiešenéhotiko|upatii|y:ana|yzai zhodnoceník|adŮ a zápor současné rovně systémuochranyv zemích
zásad návrhŮ
dotčenychsrpnovoupovodní2oo2; stanovenÍk|ičovych
systémŮochrany v hydro|ogickychpodmínkáchzasaŽenychpovodí;
a bytovém
sestavenípodrobnébilanceškodpo povodnina domovnÍm
fondu;zjištěníodhadu
škodna majetkuobyvatela pro komparacis Údaji
pod s|edk katastrofá|nÍ
o pojistnémp|něnÍ;ana|,!zaa vyhodnocenÍ
povodně
vodně na zdravotnístav obyvate|;shrnutíudajŮo nás|edcÍch
a rámcovych dajŮ o povodĎovych
škodáchna vodnÍchtocÍcha di]ech,
podniv dopravnÍi da|šíinfrastruktuie,Ve vyznamnychprŮmys|ovych
cÍch,v zemědělstvíatd.
Kličové
zásady návrhŮsystémŮochranyvycházejíz diskuse k rozsahu odpovědnostiv systémupovodĎové
ochranyna rovnisubjektŮ:stát
- orgány samosprávy- občanskáa podnikate|skáverejnost'Pri ap|ipÍÍstupu
i piíméprotikaci systémového
se principynávrhŮpreventivnÍ
povodĎové
podk|adupro koordinacirea|iochranyoptrajío zpracovánÍ
zace opatieník protipovodĎové
ochraněna zemíchuce|enychpovodí
(u|ohastátu).

Poznatky a náměty vyplfvajícíz ěinnosti povodřovych
o]gán
V rámci etapy se ve smyslu $ 79 vodnÍhozákona č.254/2007 sb.
zprávypovodĎovychorgánŮ v dotčenychkrajÍchi okresech
ana|yzova|y
a zprávysprávcÚ povodÍo pruběhu povodně 2oo2'
povodna prťtběh
Nejprveby|hodnocenv|ivpiedchozÍch
zkušeností
iÍdicích'záchrannycha IikviĎovésituace v srpnu 2oo2' Ke zv|ádnutÍ

obl. 1. VodnÍdilo S|apydne 14. 8. 2oo2,16:05 - odtok pies bezpeč.
nostnÍpie|iv(poh|edz hráze)
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změny,kteréby|yiniciodačníchpracípiispě|yv prvníiadě komp|exní
vány jiŽ povodřovymiudá|ostmiz roku 1997. Změny se tyka|yob|astí
|egis|ativy,|ízeníkrizovlch i záchrannychsystémÚa zpracovánípovodřovych p|ánŮna rŮznych rovnÍch.
PiÍznivěse projevi|os|oučení
s|oŽek
poŽárníi civiIníochrany a vytvoieníiídicÍchi vykonnychstruktur v podobě
HasičskychzáchrannychsborŮ (HZs).
Na druhéstraně mírapozornosti,Kerou obce a města věnova|ypiÍpra
vě na povodĎovouprob|ematiku
v obdobípÍedpovodní2oo2, by|ave|mi
rozdflná.NegativnímfaKorem by|a skutečnost,Že koncem roku 2oo2
probíha|a
reformaveiejnésprávy,během niŽdoš|oke změnámv rozdělenÍ
kompetencíi povinnostÍ.
Tytozměnymě|ybohuŽelčastoza nás|edeksníŽenou kva|itua ne p|nouvypovídacÍ
hodnotupovodĎovychzpráv. Nedo
z krajskych radŮ'
statky se zčástipromft|yi do dokumentŮweŠ|ych
Piedmětem projektu by|a i ana|yzas|oŽenÍpovodĎovychkomisÍ
a krizovychštábŮ.od některych povodĎovychorgánŮ zazně|ypoŽadavjejich poky na piesnějšívymezenímÍrypravomocÍ
starostŮ a určení
normativních
vodĎovychuko|Ů.PodporaučinnostiprávnÍch,
a metodickych nástrojŮ je ve vztahu k povodĎovémunebezpečÍchápána jako nutnéprosazováníkrok , kterévyp|yvaj(
z navrŽenychzměn |egis|ativy, jsou za|oŽenyna zkušenostechz |etníchpovodnÍ1997 a 2oo2
a optrajÍ
se o zdokona|enápraktická|ogistickáopatienÍ'Potieba z|ep
šenéhopienosu informacív pruběhu povodněje vyznamnátaké ve
vztahuk procesuvyhodnocování.
Z|epšená činnostprávníchnástrojÚ
se musÍprojeviti vymezovánímpriorit pii prováděnÍprotipovodřovych
investica takév ob|astinak|ádánÍs humanitárnípomocí.
Nezanedbate|nou
ob|astíje i dostupnostpracovišta disponibi|nÍch
za|ízeníčastnkŮ povodřovéochrany.V něko|ika piípadechdošlo během povodněk zaplaveníobjektŮ,kterés|ouŽi|ypro Ťízeni
i organizaci
prŮběŽnych
zabezpečovacích
a záchrannychprací.Je zapotiebÍ,
aby se
v povodĎovychp|ánech pamatova|ona nezbytnostzajištěnípiístupu
k prostorŮm náhradníhoubytovánÍza jakychko|ivoko|ností.
Jednímz k|ičovychtÍko|Ůje preventivníinformovanostobyvate|stva
nebezpečÍ'
o povodĎovém
Vyznamnépos|ánímajÍpiedevšímorientační
tabu|e,mapy,schémata,poutačes dŮleŽitymi
odkazya informacemive
váahu k vodoměrnymprofilŮm'K zajištěnÍfunkce
h|ásnépovodĎové
s|uŽby a varováníobyvate|je nezbytnyvyběrmÍstpro osazovánÍvodočetnych
|atÍa značekstupĎŮ povodĎové
aKivity.Tytočinnostiby mě|ybyt prová
děny nejenv ob|astechjiŽ postiŽenychpovodnípro informovánÍ
budoucích generacÍ,a|e ijako součástpreventivních
opatiení.V ob|astech
zasaŽenychpovodnÍjepotrebnéumístitpovodĎové
značky.Většinaznaček mě|a byt osazena jiŽ začátkemroku 2004. V rámci preventivnÍch
opatienÍjenutnotakévyznačitnouzovécesty z obce za povodĎové
situprob|émy,
piekáŽkyatd.
ace s oh|edemna dopravnÍ
terénní
Pro z|epšenoukomunikacimezi povodnovymi
orgányna vŠechurov.
ních,s|oŽkami|ntegrovaného
záchrannéhosystémua obyvate|stvem
je nutno uskutečnitiadu opatienÍi pies vyznamné
z|epšení
oprotistapii
vu za povodněv roce 1997. V roce 2002 docháze|ok prob|émŮm
oboustrannékomunikacimezi obcemi a nad|Ízenymi
orgány(povodĎo.
vymi komiseminebo krizovymištáby)a takése s|ožkamiIntegrovaného záchranného
sboru (|ZS).ČastlmdŮvodemby|onedostatečné
tech.
nickévybaveníobcí (mobi|nÍ
te|efony).Pii povodnije jednÍmz rozhodujících
faktor podrobnáznalostmístnÍ
situace a ke k|ičovym
uko|Ům
patiÍtudiŽ modernizacekomunikačnÍch
sítÍpro pienos informacÍpii
vyhIašování
stupĎŮ povodĎovéaktivity(stav ,,nouze..a ,,ohroŽení,,).
RovněŽtakje na|éhavymko|emzajištěníkva|itnÍchinformací
o jménech
kontaktníchosob, te|efonnÍch
čÍs|ech
a jinych moŽnostechstyku. Vyznamnépos|ánípii piedávánÍinformacíobčanŮmhrajÍstá|e vícece|op|ošnáa regioná|ní
média,tiebaŽese i tady vyskytova|y
určitéprob|émy,hIavnězpočátkukrizové
situace- i vzh|edemk potiŽím
s aktuá|nostÍ
a piesnostíposkytovanychinformací'K da|ším kolŮm patiídobudovánÍdigitálníhorádiovéhosystémupro všechnys|oŽkyIntegrovaného
záchranného
systémua Hasičského
záchranného
sboru.
ZprávypovodĎovych
orgán soustiedi|ypoměrněznačnoupozornost
na preventivnÍ
opatiení'VyplyvajÍ
z nich napiÍk|ad
četnépoŽadavkyna
zajištěnÍ
materiá|ového
vybavenípovodĎovychkomisía krizovychštápotiebnychhmotnychi technickychrezerv.V nouzot,ych
bu a na yytvárenÍ
podmÍnkách
by|yvětšinouk dispozicipouze prostiedkymístních
firem.
Ve|kydŮraz by| k|adenna rjlohu zemnÍhop|ánovánÍ,
na na|éhavost
revize a dŮs|ednějšÍho
vymezováníi vyhlašovánízáp|avovéhouzemÍ
a jeho aktivnízony' Ve|icediskutovanouob|astíby|apotieba zajištěnÍ
kvaIitnÍa činnéudrŽbyvodníchtokŮ i optimá|níhoprovozuvodních
dě| a pravide|néprováděnÍpreventivníchpovodřovych proh|ídek
v pásmech povodĎového
ohroŽení.
Zvyšenoupéčibude tieba věnovat procesu piÍpravya navrhování
povodĎovyodtok, a to jiŽ od fáze vodohosvodníchdě|, kteréov|ivĎujÍ
podáiskéhoprojednánía povo|eníaŽ po schva|ovánÍ
manipu|ačních
iádŮ. Některévznik|éškodypotvrzujÍ,
Že se do povo|ení
a manipuIačpoŽadavkyna ochranu urních iádŮ zpravid|adostatečněnepromít|y
podmínekje všakmíraochrabanizovanych zemí.Jednouz k|ičovych
ny, tj. reá|nostÚnosnéhozabezpečení
ochranypied povodĎovymŽiv|em vzh|edemke kuIminacÍm,
extremitěiobjemŮm povodĎovychv|n'
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V budoucnuby mě|ypovodĎové
komise obcÍ,popi. sdruŽeníobcíi kozastupomisí,i V těchto zájmovychob|astechmnohem kva|ifikovaněji
vat zdjmysvych občanŮ.
pos|ánítím,
Že právěod
ZástupciregionŮ,měst a obcíp|ni|idŮ|eŽité
nich pocháze|yzák|adní daje a informace o povodĎovychškodách
i ztrátách. S tímtěsně souvisízpŮsob vyčís|ování
škod a financování
preventivních
i prŮběŽnych
akcíběhem povodĎovych
udá|ostíi ce|kové
vyhodnocení
zpŮsobenychškod. ŠxooyzpŮsobenépovodnÍV srpnu
prŮtokŮ
2oo2 by|yzaznamenáványihned po opadnutíkulminačních
zástupciokresu piímov terénu.Nás|edněpak došlok usměrněnÍsběru informacÍoškodáchkrajskymi iady,kterézača|y
shromaŽďovattyto
informaceprostiednictvÍm
okresních iadŮ, nebo i piímymidotazyna
na zák|aděpiís|ušnych
zákonobecníchrjiadech.Šxooyby|yzjištovány
nych piedpisŮ,mezi nimiŽmě|yk|ičovou
ulohuzákon č,'72/2oo2 sb.,
Žive|ní
nebojinou pohroo státnípomocipii obnově zemípostiŽeného
mou, a nove|izovan,!
zákon č.363/1999 Sb.' o pojištovnictví
z roku
2ool' Kromě potiŽíspojenychs probÍhající
reformoustátnísprávy by|o
určitymprob|émemshromaŽďovánÍdaju a informacío povodĎovych
škodáchv jednot|ivychměstech a obcích.Itentokrát se narazi|ona
prob|émyp|ynoucÍ
z resortníchpiístupŮ.Pro odhad moŽnychbudoupracovats daty,která odpovídají
podrobnym zemcÍchrizikje zapotÍebí
nímjednotkám.
Ce|kovéhodnocenÍaktívitpovodĎovychorgánu na pozadÍpovodně
2oo2 |ze s oh|edemk pos|ednÍm
deseti|etím
zjednodušeněcharakterizovat pěti uflojovymi etapami:
|. obdobípied povodnív červenci1997 - docházelok podceĎování
moŽnostivzniku extrémnípovodně a odrazem tohoto piístupuby|a
i ce|kovánepiipravenostna situace danévyskytema činkymimoiádjevu;
néhopitrodnÍho
||.obdobíběhem povodněv červenci7997 _ doš|ok vyskytumimoiádně extrémnípovodĎovéudá|osti a zasaŽen(velké části uzemÍrepub|iky'aniŽ na to by|a naše společnostdostatečněpiipravena,piičemŽvys|edkemby|avynucenáimprovizacepii iízeníoperativnÍch
činností;
|||.obdobímezi povodněmiv červenci7997 a v srpnu 2oo2 - by|a
zíejmásnaha o nápravuvznik|ychškod a o uvedeníobjektŮi zaŤfuen(
stavu a o ce|kovouzměnu piÍstupuk prob|ému;
do pÚvodnÍho
|V.obdobÍv prŮběhupovodněV srpnu 2oo2 _ |ze hodnotitjako etapu, která by|aobdobou||.etapys tímrozdÍ|em,
Že se vyznamněsnÍŽi|a
míraimprovizaceběhem operativních
zásahŮ;
V. obdobípo opadnutÍpovodně2oo2 _ znovu se projevi|asnaha
o nápravuvznik|ychškod,o uvedeníobjektŮi za|ften(do potrebného
stavu,velká pozornostse věnuje ana|yzámpiičinjevŮ,jejich pr běhŮ'
dopadŮi rizika promÍtnutÍm
do všechob|astíhospodáiskéhoa spo|ečenského
Života.
Zásadnípozitivnív|iv
na prŮběhpovodĎové
i ,,popovodĎové..udá|osti mě|yzměnypi1atév mezidobÍodpovodněV roce 7997. V srpnu2002
s e o p e r a t i v n ěd a i i | o z v | á d a to r g a n i z a č ni Ík o m u n i k a č npír o b | é m y
se zajištěnímmateriá|Ůi mechanizace,existujevšak na.
a prob|émy
dá|e mnoho námětu k iešenÍv ob|asti preventivnÍch
opatiení.Piitom
je nutnépodstatnězvyšittl|ohuuzemnÍhop|ánováníi stavebnrhoiádu
v inundačnÍch
uzemÍcha zajistitkvalitníspo|uprácipiíslušnych
uradŮ.
Podobněje zapotiebÍpreferovatintegrované
zpŮsobyiešeníochrany
pied učinkypovodnÍ,pravděpodobnostní
prÍstupypii stanovovánÍpovodĎovychrizika do rešeníje nutnozahrnouti pa|eohydrologické
ana|yzyhistorickychpovodĎovych
situací.Da|šíprioritouje potrebaochrany pied moŽnymiinfekcemia uniky nebezpečnych
látek za povodnÍ.
Právě povodĎové
nebezpečí
spojenés unikychemiká|iízeSpo|anyNeje vÍceneŽvarujícÍ.
ratovicei da|ších
zdrojŮznečištěnÍ
Současnystav,kdy v iadě měst a obcínejsouk dispozicipovodĎové
p|ányv odpovídajícÍm
rozsahua kva|itě,bude treba napravit.PovodĎo.
vé p|ányse musÍzaměiit na kritickámístana toku, ochranuzdravÍ
i ŽivotŮobčanŮ,ochranusídel,změny podmínekstabiIitystaveb za
povodřovéhoreŽimu.Zárove je tieba upustitod statickychzpŮsobŮ
ieŠenÍ,
která vycházejÍ
z hodnotku|minacíprŮtokŮa stanoveníbiehovych čarza roz|ivŮ'Nemě|oby byt opomenutoani zhodnocenífunkce
technickychprvkŮv toku a v inundačním
uzemí.K|ičovou
součástÍ
návrhŮ zaměienychna kritickéob|astije zpracovánívariantvodohospodárskéhoiešenípovodĎovéprob|ematiky.
Zvyšeníodo|nostistaveb
v sídIechi pouŽitÍ
mobiIních
hradicÍch
a jinych spoIehIivych
zpŮsobŮ
|oká|níprotipovodřovéochranyje jednouz moŽnosti.
iešenÍ.V závis|osti
podmínkáchse doporučuje
piezkoumatreá|nostzměna konkrétních
povo|enÍ
ny vodoprávnÍho
nebo manipu|ačních
iádŮ vodníchdě|, a to
zejménav piípadech,kdy o to dotčenéobce poŽádajípii zajištovánÍ
veiejnéhozájmu ochrany pied negativními činkypovodní.
RovněŽtak je zapotiebíprovéstinventarizaciv ob|asti usk|adnění
pri iešenípovodĎovéa krizové
materiá|Ůi mechanismŮrpouŽite|n17ch
míst,inventarizacikvalityi stupně amor.
situace,pieh|edevakuačn\ch
tizace staveb a za|ízen(,
zhodnocenÍrjrovněprovozui udrŽby.Bude také
piepravnÍ,
mechanizační,
tieba zhodnotitmateriá|ní,
informační
a evapiipravenosti vybavenostv městech,obcÍchi většÍch
kuační
uzemních

ZceIajednoznačně
musÍbytvyjasněnykompetencemezisubjekce|cÍch.
prioritámmusípatiit i p|né
ty povodĎové
ochrany,piitom k na|éhavym
up|atněníprincipusubsidiarity,pod|e ne|oŽ je nutno samosprávu
a vykonveiejnésprávy co nejvíceprib|tŽit
dbčanŮm.Z toho p|yne,Že
danéprob|émy
by pak měly byt iešenynebyrokratickou
cestou na nejniŽšÍ
moŽnéÚrovnisamosprávyi správy.obdobně musíbyt zabezpečen a p r o p o j e n o s ta f u n k č n o s ti n f o r m a č n í cshy s t é m Ům e z i h | á s n o u
povodĎovou
i varovnous|uŽbou,povodĎovymi
komisemi,predpovědní
s|uŽbou,správci vodnÍchtokŮ a vodnÍchdě|, uiady měst a obcí i vyŠšíchsprávníchce|kŮ, štáby krizoWch center a záchrannychsystém ,
piičemŽh|avnímcÍ|emje, aby by| zce|a vy|oučen
informační
šum,
k němuŽ doposud veIice častodocházeIo.I tentokrátš|ovětšinou
principŮjednoznačně
o nedodrŽování
zásad kompetencí,
vymezené
odp o v ě d n o s t i ,j e d n o z n a č n ěd e f i n o v a n y c hp o d m Í n e kd e c e n t r a I i z a c e
i subsidiarity.S oh|edemna e|iminacirizikavypadkŮspojení,pietÍŽenÍ
je tieba zajistitvybavenostobcíi všechs|osítía podobnychprob|émŮ
práci, a to i pro situace
Žek |ZS prostredkypro komunikacia efektivnÍ
za ve|mi zl.ften,lchpodmÍnek'

niv, stav aktivittykajících
se Vymezenízáp|avového
uzemí(vyhlášeného, navrŽeného
či nenavrŽeného),
informaceo upravě koryt vodnÍch
prÚtoku
toku a jejich prŮtočné
kapacitě,data o ve|ikostiku|minačnÍho
dosaŽenéhov prŮběhu srpnovépovodněv danych |oka|itáchiičnÍho
systémua porovnáníjehoextremitys mÍrouochranyvyjádienénávrho
v y m p r Ů t o k e m .D á | e s e p i i h | í Ž e |ko o b j e m u , d é l c et r v á n Í ,t v a r u
i postupovédobě povodĎové
v|nya časovymprŮběhŮmfázítěchtov|n,
informacímo manipu|acíchna piehradníchnádrŽíchi rybníci.ch.
Pod
zornymuh|emtěchto kritériÍ
by|a pak posuzována roveĎ povodĎové
ochranyv prŮběhukrizovésituace.
poznatkua z toho
VysledkyposouzenÍby|yshrnutydo nás|edujících
vyp|yvaj
ícíchopatiení:
je potiebaurych|eného
poŽadavkem
Ve|icena|éhavym
vymezeníhranic záp|avovéhozemÍa jeho aktivnÍzÓny,Je nutno respektovatskutečnost, Že se korytatokŮ chovajívdobě roz|ivŮjako nádrŽa Že na rozsah
záp|avmá v|iv- kromě ve|ikostipovodĎovychpiftokÚ a konfiguracereli.
prŮtočná
éfutjdo|nÍ
nivy- i iada da|ších
faktorŮ,jako napňÍk|ad
kapacita
iečištěv danémuseku toku. l v piípadech,kdy je jiŽ záp|avovéuzemí
stanoveno,mÚŽedojftk nečekanym
roz|ivŮmmimovymezenourizikovou
protrŽenÍochrannych
zÓnu v dŮs|edkupie|itÍči
hrázÍ.Častose podceřuSociální a ekonomickédopady povodně
je dynamika rozvodněnychma|ychtokŮ a ne vŽdyse do preventivnÍch
RegionáIní charakteristiky povodně
p|ánŮzahrnujÍ
vah i do povodĎovych
ÚčinkyzpětnéhovzdutÍna piftoobě katastrofá|nípovodněv |etech7997 a 2oo2by|y provázenydrácích.Současněje nutnovzftv vahu,Že záp|avovézemívymezenésto
pohromyzpŮsotami na Životecha utrpenímobyvate|stva.
obě Žive|ní
letym prŮtokemje pouze adekvátnÍpravděpodobnostním
v|astnostem
jevu.
bi|yznačné
materiá|nÍ,
hospodáiskéi sociá|níŠkody
nejenv postiŽenych náhodnéhopiírodnrho
ob|astech,
a|epoznamena|y
chodekonomikyí spo|ečnosti
v ce|émstá.
NeWp|ácíse ani zanedbávánív|ivusezonnÍho
vyskytupovodně.Letitě. V dŮsledkuobou piÍodníchkatastrofmuse|ybyt evakuoványtisÍce
té zkušenostinaznačují,
Že největšípovodně se vyskytujív době |et|idÍ,stovkydomácnostípriš|yo obyd|Ía da|šínemovityi movitymajenÍchdovo|enycha prázdnin,coŽ obě Žive|nípohromyve|ice názorné
tek. V roce 1997 by|ov Českérepublicezaregistrováno6o obětÍna
ukáza|y.Je nutno napiík|adpočítati s piechodně zvlšenou hustotou
Životech,
V roce 2002 ce|kem19 obětí'Dokonceběhemzmíněné
objektya disponovatpiiměienou kapa,,ma|é., |idív ob|astechs rekreačnÍmi
povodněv povodÍHodonínky- v červenci2oo2 - priŠ|i
o Životda|ší citou prostiedkŮpotiebnychk evakuaci.Stá|ymproblémem zemnÍho
p|ánování
dva Iidé.Státníspráva, nestátnísubjekty,občanské
iniciativy,charitaijeho nap|řovánÍ
zŮstává nedŮs|edné
omezovánÍ
rekreační
jednotlivíobčanéa navÍci zahraniční
tivnísdruŽení,
humanitárníorgavystavbya up|atĎován(zákazu ostatnívystavbyv záp|avovychuzemích.
je i krizovyreŽimv chatovychosadách situovanychpodé|
nizacea v|ádyněkterychstátŮ projeviIi
ve|kouso|idaritus postiŽenymi. Prob|émem
Tytoaktivityvyznamněpiispě|yk odstraněnínejvětšÍch
škoda sociá|ní
biehŮ iek i nádrŽív době povodĎového
ohroŽeníi nebezpečÍ.
povodní
nouze.V projektuby|yporovnánysituaceobou katastrofickych
ZávaŽnymnedostatkemjsou chybějÍcí
návodypro situace, pii nichŽ
povodřovérizikopiekračuje
v červenci7997 a V srpnu 2oo2, coŽ umoŽni|ozformu|ovatněkteré
ochranny činekstávajících
opatienÍ.
obecnávrhyna modernizacipovodĎové
dŮ|eŽité
ochrany.
ně je moŽnékonstatovat,Že v horníchčástechpostiŽenychpovodÍby|a
obě povodnějsou nej|épevystiŽenysvymi regioná|ními
charakteris- k dispozici minimá|nídoba na povodĎovoupiÍpravu.Piesto vzh|edem
tikami,vyjádienymiv tabulce7.
k opatienímpiUatymna zák|adě zkušenostís povodnÍv roce 1997
pozitivnímu
a určitému
vyvojioperativnthoiÉ
zení se daiiIo povodĎovousituaci v rámci
Tabulka1. RegionálnÍ
charakteristikypovodnÍ
v r. 1997 a 2oo2
moŽnostírešit bez ve|kychztrát. V do|ních
a stiednÍchčástechpovodíby|ojiŽ vÍcečasu
povodřovÍch
Míry
škod
Povodeř 1997
Povodeř 2oo2
na piÍpravu,protoŽedoba doběhu povodĎoRoz|ohapostiŽeného
uzemíjako suma v!'měrÚzemípostiŽen!'ch
11 tis. km2
17 tis. km2
obcí
vych odtokŮse v dŮs|edkuroz|ivudo piirozeprostorŮ iek měrně proPodí| na zemí dotčen!'chokres
43 %o
nych inundačnÍch
38,5%
dluŽova|a'
PrŮchod
mohutnychprŮtokuhuspostiŽenlch
Počet
obci
558
986
t ě z a s t a v ě n y m i i n t r a v i | á n yo b c Í , m ě s t
Počet dotčenÝch kraj
8
10
města Prahy podstatnězvyšova|
a h|avnÍho
Početdotčen!'ch
43
okresťt
34
náročnostochrannychi záchrann,lchprací.
Krizové|Ízeniv některychuzemícha zejména
Počet postiŽenÝch obwatel
2 855 tis.
3 200 tis.
pak v Praze probÍha|o
za podmÍnekv|ádnÍho
postiŽenlch
počtu
Podí|
obyvate| k ce|kovému
obyvatel Žijících
63%
66%
vyh|ášenÍ
v situacích,kdy rozstavu
,,nouze..
v dotčen!'ch okresech
měry povodĎovépohromyVysoce piekroči|y
moŽnostidisponibiIníchprotipovodĎovych
Prímémajetkové
škodyV roce 1997 by|ystanovenyve vyši62,6 mi.
opatiení.Je mimojakouko|ivdiskusi,Že zpŮsobyprevencei operativnÍ
IiardyKč,z toho škodyna nemovitostech
čini|y
39,2 miIiardyKč.Pri.- ochranya návod k chováníohroŽeného
obyvate|stvaza mimoiádnych
podmínekse musípodrobněpromítnout
do nejmé majetkovéškodyV roce 2oo2 by|yoceněny souhrnnoučástkou
kritickychpovodĎovych
73,14 mi|iardyKč'
b|iŽšÍ
revizepovodĎovych
a krizovychp|ánŮ.
ochranyj sou
K h|avnímpodk|adŮmposouzenÍstávajÍcích
Du|eŽitymkata|yzátoremzvyšován
ÍefeKivnostipovodĎové
systémŮochranypied
negativnÍmi
rlčinkypovodnípatii|yzprávyz Českéhohydrometeoro|o- piedpovědivwoje počasÍ,sráŽek a prŮtokŮ. Ke zvyšenémÍ7eprotipe
piedgického ustavu, od správcŮ povodÍa z okresníchi krajskychuradŮ
vodĎovéochranypiispě|opo roce 1997 postupnézdokona|ování
povodĎo
povědnípovodřové
vydávánímvětšíhopočtupiedv dotčeném
uzemÍ.Posuzova|yse h|avněprvkya vazbystávající
s|uŽby,a to piedevším
povědÍ,upozorněnÍa vystrah s de|šímčasovympiedstihem. NavÍcse
véochrany,jejíchŽfunkce má vyznamnyv|ivna efeKivnost ce|éhosysté
v prŮběhupovodĎovych
situacímezi
mu. Patrímezi ně piedevším
stanovování
i vyhlašování
stupĎupovodĎové n'yšiIafrekvencevyměnyinformacÍ
aKivity a navazující
činnostipovodĎovych
orgánŮvšech rovní.Da|šÍ
sys.
Českymhydrometeoro|ogickym ustavem,generá|nímiedite|stvímHasič.
je vazbadaná komunikací
prvkypo
orgány
témovousoučástÍ
mezijednot|ivymi
skéhozáchranného
sboru, správci tokŮ a povodÍ,povodĎovymi
vodĎovéochrany.Totospojeníby mě|ozaručovatspo|eh|iWpienos infor.
i krizovymištáby.
macímezi častníkypovodĎové
s vyh|ašovánÍm
stupĎŮpovodochrany,s|oŽkami|ZS a obyvate|stvem'
Nadá|ejsme se setkáva|is prob|émy
piičin,prŮbě
K posouzenÍ
by|onutnéprovéstčasověprostorovou
ĎovéaKivity.Totovyh|ašování
závise|oi tentokrátna aktuálnosti,kva|iana|,!zu
hu a dopadŮ povodně.Pomocímultikriteriá|nÍ
analyzyzdrojovychdat
tě a pohotovostisdě|enÍo dosaŽenísměrodatnychvodníchstavÚ
i da|ších
získanychinformacíbylo identifikováno
ce|kem16 kritickypostii prŮtokŮ.Jakáko|ivztrátačasuv piedáváníinformacía opoŽděnáreakstupřu
ŽenychregionŮ(tabulka2, ob|asti1-16), u nichŽby|ana|yzovánpodrobškod.Vyh|ašování
ce obvyk|epiispě|yk nárŮstu povodĎovych
povodĎové
povodnÍ.
mimotočinnostce|ého|ZS,jehoŽs|oŽky
něji systémochranypied negativnÍm
uičinkem
Mimotoby|yvybrá
aktivíty
ov|ivĎova|o
poze
ny da|šíčtyiizasaŽenéregiony,u nichŽ povodĎové
častozasahova|y(h|avněhasičskésbory)jen na zák|adémístnÍch
škodynebylyjiŽ tak
vyrazné(tabulka2, ob|astit7_2o). Seiazeníi uspoiádáníregionunemá
rovánÍovyvojipovodĎové
situacena tocÍch.Na koordinacia činnost|ZS
mě|o podstatny v|iv také vyhIašováníkrizovychstavŮ 'nebezpečí,,
ani administrativnÍ'
ani k|asifikačnÍ
charaKer'
jak dŮ|eŽité
pos|ánÍ
p|nÍnebo by mě|y
H|avními
kritériipiivyběruregionuby|ypiedevšÍm
a ,,nouze...
Ana|,jza
opět potvrdi|a,
vyšea rozsahškod
p|nitadministrativnÍ
postupy,zahrnujÍcí
i kontaktníadresy,informace
zpŮsobenychpovodnÍa dostupnost informacÍo povodĎovéochraně'
Mezi da|šíh|ediskahodnocenítétoochranypatii|yvyuŽívání
udo|ních o spojeníi da|šípotiebnéinformacevčetněnáhradníchiešenípii vypad-
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Tabulka 2. Podíljednot|ivychodvětvÍ(v %)na ce|kolych škodách v ob|astechzasaŽenychpovodnÍv srpnu 2002

č.

oďvěh,í

Oblast
Bydlení

lnženlrské
Vodní
Sllnlce,
hospodáňstvÍ
žeteznlce,
sítě
mosty

ZemědělstvÍ'
lesnlctvÍ,
ekoIoglcké
škody

Vfroba,
dopravnÍ
prostÍedky'
zásoba

ostďnÍ'
školstvÍ'
kultura

(%)

L

Dvie

19

10

4

4L

L7

5

2

Labe - ÚsteckÝ kraj a Mě|nicko

51

77

3

4

5

18

9

3

Vltavaa Berounka- Praha
V|tava- Pň,bramsko

55

5

1,

1,

20

74

40

u,

4
4

3

6

29

7

19

!7

40

L2

5

5

7

2

43

I

16

77

7

8
7

4

3

6

Berounka- Plzeřsko
MŽe- P|zeřsko

7

Radbuza - Domď|icko

T7

t4

15

18

20

10

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
L7

5

IL

V|tava a Ma|še - Českobudějovicko

20

10

8

3

8

34

u2

V|tava- českokrum|ovsko

31

I

8

10

L2

7

í3

LuŽnice

24
29

20

5

13

13

9

71,

L4 Vo|yĎkaa otava- Strakonickoa 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 - Frrseckoa Netolicko
L7 LužickáNisa a Smědá - Liberecko

20

20

3

5

tt

39

2

18 horníJizera - Liberecko
19 Chomutovkaa Ohie - Chomutovsko

4

31

9

55

o

7

o

20 ohÍe- Kar|ovarsko
ku sftÍ.NeménědŮ|eŽitymfaKorem je optimá|nísouhra komunikačnÍch
systémt)'WššÍspo|eh|ivosta rych|ost pienosŮ ijejich
a informačních
zajištěnímezijednot|ivymipovodĎovymiorgány a krizovymištáby,s|oŽkami |ZS i obyruate|stvem
během krizovéudá|osti.
Stá|e se setkáváme s prob|émem
zvanymtradice povodĎové
ochrany
na Qroo.Piitom nejvyznamnějším
činite|em,Kery zpŮsobi|tak enormnÍ
rozsah škod' byl vyskythistorickyvyjimečnfchprŮtokuv povodÍchzasa
V tomto směru mě|a byt poučnájiŽ povodeř v červenci
ženychpovodnÍ.
1997, kdy se mÍstyVyskytova|a
téměÍtisíci|etápovodeĎ.Y roce 2oo2
jsme se stÍet|iWáiív
tvái i s da|šími
neočekávanymi
situacemi.Nasvěd.
čujÍtomunapi. škodyvznik|éprotrŽením
anebo poškozenÍm
ochrannych
hrází,jako v piípadechobce Met|y,osady Majda|enana
či rybničních
LuŽnici,vodnínádrŽeSoběnov,soustav něKerych rybnÍkŮv Jihočeském
kraji(RoŽmberkaj.),rybníkŮna Merk|Ínce
v okrese PlzeĎ-jih,Novoiecké
pásmu u Hev|ínana Dyji.TytomÍsthráze u LuŽnice,jezerav inundačním
nÍhavárienepiÍznivěov|ivni|yi niŽepo|oŽené
faKo
částipovodÍ.Da|ším
prŮtočnosti
rem podílejÍcím
se na vznikuškodbylo náh|émístnísníŽení
koryttoktit,
k němuŽdocháze|oucpánímmostŮa propustkŮsp|ávÍm.
Bude
nezbytnéprovéstevidencivšechkritickychmÍsta v intencíchekonomicprotipovodké ana|lzyrozhodnouto racioná|ním
zWšenÍ
zabezpečenosti
ĎovéochranysÍde|i objeKŮ nad hodnotUQroo.
tl1my na zdraví u postEeného obyvatetstva v d sledku povodně
otázka dopadupovodřovychudá|ostÍnazdravotnístavobyvate|a rizik
spojenychs epidemiologickymi
známyma ve|icesroonemocněnÍmije
prob|émem.
zumite|nym
Ana|yzazdravotnÍch
dŮs|edkupovodněV srpnu
2oo2 by|a provedena pracovníky|ZPE na pi|otníoblasti odpovÍdající
r]zemíbwa|éhookresu ČeskyKrum|ov.K šetienÍby|opouŽitodotazníkovémetody u občanuv kombinaci s u./pisemz jejich zdravotnické
dokumentaceu praktického|ékaie'
Z vys|edkŮšetienÍsouboru 779 respondentŮvyp|1nrá,
Že povodĎovymi
udá|ostmiby|ourčitymzpŮsobem dotčeno47o/odotázanych.Tragickyztrátou obyd|í- by|o postiŽeno 9 % osob a v piípadě 31 % osob
š|oo omezenéškodyna majetku. Ana|'jzyukazuji Že se d sledky povodní
projevi|yve|icevyraznětakéna zdravotnÍm
stavu a v ce|kové]<va|itě
Života
respondentÚ.K subjeKivnÍmuzhoršenízdravotního
stavu došlo u 42%
postiŽenychpovodněmi (133 osob). Z toho u 46 oÁbezprostiedně
pii povodĎovésituaci, u 39 % potiŽe zača|ydo šesti tydnŮ po povodni
a do pul roku se projevi|yu t3To. Ze 733 osob je u 73%ozhoršenyzdra
votnÍstav a potiŽepietrvávajíi po roce. Z vypisu ze zdravotnídokumenta
ce vyp|yvá'Že mezi nejčastějivykazovanymiskupinami nemocíby|yduševnÍporuchy,jako posttraumatickástresová porucha(21'o/o),
somatoformnÍ
poruchy(L6oÁ),tjzkostnědepresivnípotÍŽe(!6%), dále hypertenznÍ
ne
moc (10,6 %)a bo|esti zad (8,7 %)' Neby|zaznamenánWslryt infekčních
a parazitárnÍchonemocněnÍ'Kery by souvisel s povodĎovousituací.
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Ekonomickf píehled povodřoujch škod podle daj Ministerstva
pro místnírozvoj
V roce 2oo2, obdobnějako V roce 7997 , doš|okromě poškozenÍobytnych domu i k váŽnémupoškozeníprŮmys|ovych
ijinych hospodáiskych
objektu.PostiŽenaby|ataké zemědě|skávyroba,doš|oke zničeníči
k rozsáh|émupoškození za|ízenítechnickéinfrastruKury, dopravních
systém a komunikací.
Pod|e Návrhu souhrnnéstrategie obnovy zemÍpostiŽenéhopovodnÍpiedstavova|ycelkovéškodyna majetkuke dni 3. prosince 2002
hodnotu73,t42 m|d.Kč.K největším
škodámdoš|opod|etohotoodhadu na pozemnÍch
komunikacÍch
a mostech (cca 6,2 m|d.Kč),budov á c h , h a | á c h a s t a v b á c h ( c c a 6 m | d . K č ) ,p r a Ž s k é mm e t r u ( c c a
6 mld. Kč),strojích, zaíízeních,
dopravníchprostiedcÍcha inventáii(cca
infrastruk3,7 m|d.Kč)'rodinnychdomech (cca 3 mld. Kč)'Že|ezniční
tuie (cca 2,4 m|d.Kč),ostatnÍchstavbách(cca 2,! m|d.Kč)a na vod.
níchtocích(cca 1,3 m|d.Kč).
městě Praze i ve většiPovodĎovéškodyby|yvyhodnocenyv h|avnÍm
ně dotčenychkrajŮpod|evyh|áškyMinisterstvafinancÍč. 186 ze dne
25. dubna 2oo2. Na zák|adětohoto právnÍhopiedpisu by|vypracován
poŽadovanyPŤehledo pťedběŽnémodhadu nákladŮ na obnovu majet.
ku sloužÍcÍhok zabezpečenízákladních funkcÍ v zemÍ postiŽeném

dne 14. 8.2oo2,72:30 - mobi|nÍ
hrazení;povodĎovyprŮtokV|taWku|minuje
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živelní
nebojinou pohromoupro h|avníměsto Prahu,dá|e pro Jihočesky, P|zeřsky, Stredočeskya Ústeck kraj, rámcově pak i pro Jihomoravsky kraj.
Hodnocenípovodřovychškodje takésoučástízpráv z okresŮ. Jde
častoo ve|iceneup|néa nekompatibi|nÍ
udaje i informace,coŽ souvise|os prováděnoureformouveiejnézprávyna pie|omu|et2002 a 2003.
Povodřové škody na domovnÍma bytovém fondu
Vyhodnoceníškod
na domovníma bytovém
fondu bylo metodickyzpra.
cováno podobnějako pii povodniV roce 7997. Pod|evypracované
osnovy by|yvyuŽityudaje a informacez ministerstev,ze statistickéevidence,
zdatabázeÚRs pnRHR,á.S.,iz pruzkumuprovedeného
na rjrovnistavebnÍch iadŮ, v jejichŽ zemnímr,ymezenísepostiŽenéobce nacházejÍ.
Uvedeny prŮzkumzjišťova|
dotaznÍkovoumetodou stáií domŮ, rozsah
poškozenÍ
staveb a jejich |okalizacivzh|edemk zap|avenému
uzemí.
Současněby|ypo|oŽenydoplĎujÍcí
otázkys cílemzískatodhadyškodna
domovníma bytovémfondu, pieh|ed názoru respondent na opatienÍ,
která by mě|a byt uplatĎovánav zemÍchohroŽenychpovodĎovymnebezpečÍm.
Š|ozejménao ap|ikaciregu|ativŮazásad vzáp|avovém
uzemí,zákaz stavebv aktivnízÓně,piípadnánebo Žádnáomezení,uplatně
ní stimu|acík bezpečnému
umÍstění
staveb.Da|šÍ
otázkysměiova|yke
zjištěnínázoru na to, ze Keré rovněje če|né
zajištovata koordinovat
piípravua rea|izacipreventivních
ochrannychopatiení.
Celkovyrozsah škod na domovnÍma bytovémfondu v 986 obcíchje
moŽnéna zák|adě získanychinformacÍa orientačnÍho
vypočtuvyjádiit
hodnotovymekviva|entem6 aŽ 7 tisíc novychrodinnychdomŮ. V počtu
a podi1uobyd|enychi neobyd|enych
domu, popiÍpaděbytÚ v postiŽenych
obcích,se srpnová povodeř projevi|anejvícev Jihočeském
a P|zeřském
kraji (domy)a v Jihočeském,
P|zeĎskéma Ústeckémkraji(byty).Bytovy
fond v postiŽenychobcíchby|o něco staršíneŽ v krajíchce|kem.
Z rozboruvyp|ynu|o,
Že dŮ|eŽitousoučástítakto up|atřovanychnástrojŮ - regu|ativ , zákazÚ, podmiřujícÍch
vyjádrenívodoprávních radŮ pii povolovánívystavby
bytovychijinych staveb- je na|éhavápotieba koordinacea postupu, ktery by piispě| k zapojenÍvšech stupĎŮ
místní,
regioná|ní
i ce|ostátní
spráVydo ěelnédě|byprácev zajištovánÍ
ochrannycha preventivních
opatiení.Jde opět h|avněo posí,|enÍ
|ohy
zemníhop|ánua stavebnÍho
iádu ve striktněvymezenychpodmínkách
prostiedkŮa jejich správnéuplatnění.Na cei o kontro|uvynak|ádánÍ
|ostátníurovnije pak nutnéiešit i postupnouobnovutechnickychsítí
ve Vymezenychuzemícha obcÍch'
Do iešeníby| zaíazeni rozborvwoje byd|enía migracev obcíchzasaŽenychpovodnív červenci1997 se ziete|em k nezbytnostipostihnout
některémoŽnétendence,kterése mohou projeviti v obdobípo povodni
jsou piedevšímdaje za časovyinterva|1997
ze srpna 2oo2. VyuŽite|né
aŽ 2oo2, extrapo|ované
do obdobípo hodnocenépovodni,t1.2oo2 aŽ
2oo7 ' Dá se rovněŽpÍedpok|ádat,
Že některéočekávanétendence
v obdobípo povodni2002 se nebudouprí'|iš
|iŠit
od odezvyna povodĎo
vou situaciv roce t997 z dŮvoduekonomickych,
mimojinéi s oh|edem
na okolnost,Že se v nejbliŽší
době zatímnedá počftats podstatnou
změnouzaměienÍ,rámce a rozsahupodporz veĚejnych
zdrojŮ.
NezbytnousoučástÍšetienívwoje byd|enív ob|astechvystavenych
povodĎovému
nebezpečí
by|yda|šÍdvě dotaznÍkové
akce, s poměrně
dobrou vypovÍdací
a statistickou hodnotou.Jedna se vztahova|a
k pruzkumupodmínekv obcíchpostiŽenychpovodnÍ
v roce 2oo2. By|y
po|oŽenynás|edujÍcí
otázky:7) Jak velk| rozsah škod na bytovémfondu v obcÍchvznikl (odbornÝodhad)? 2) Uveďe, jaké by podle vašeho
názoru měly bÝt stavby pro bydlení,aby se zu!šila odolnost vučiničivému činku povodní? 3) V jakém rozsahu jsou v zemÍch ohroŽenlch
záplavami uplatriovány regulativyzástavby? 4) Jaká omezenÍulstavby
v uzemích ohroŽenfch záplavami uplatĎujete? 5) Jaká další opatŤenÍ
by bylo potÍebnév obcÍchohroŽenlch zátopami postupně realizovat?
6) Ze které urovně státnÍ správy a samosprávy by měl bi/t zajišťován
a koordinován (včetněfinancovánÍ)návrh preventivnÍchprotipovodĎovlch opatŤenÍ?7) Budou potťebná i nová technická opatťení
v inŽenfrsklch sÍtích?
K zák|adnímnámětŮmz odpovědíuvedenychv dotaznku |ze uvést:
Je tieba věnovatznačnoupozornostzák|adŮma nadzemníčásti
budov
aŽ do vyšemoŽnéhozatopenÍ.
osvědči|se kámen a rych|evysychající
stavebnímateriály'U bytovychdomu se osvědči|ybetonovédÍlce
a pane|y.V ška budovy pii1išnerozhoduje.Regulativyjsou zčástijiŽ
up|atřovány,avšakzákaz stavebv aktivnízonězáp|avového
uzemínení
pokaŽdéd s|edny.Nová vystavbaby mě|a byt |oka|izována
pouze do
r]zemÍ
s minimá|nÍm
nebezpečím
zátop. ČástodpovědÍk tomu piidává
i vhodnosturčité
stimu|acestavebnÍka,
zvo|Í-|i
vystavbuna novémmístě mimo záp|avovéuzemÍ.Většinaodpovědíse na otázku, ze které
urovněje potiebnékoordinovatprípravua zajištěníprotipovodřovych
opatiení,piik|ánÍk rovni krajské,finančnÍ
zabezpečenÍ
by však mě|o
pod|evyjádienírespondentŮzŮstat v centrálnÍkompetenci.
Jiny prŮzkumpomocídotaznÍkŮby| provedenve vybranychobcÍch,
kteréby|ynejvícepostiŽenypovodnít997. V prŮzkumuzaměienémna
zkušenostis touto povodnÍby|opo|oŽenoce|kem t5 otázek,mezi nimiŽ by|ytii totoŽnés otázkami v dotazníkupro situaci V roce 2oo2:
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Jaká omezení u.|stavbyv uzemích ohroŽen|ch záplavami uplatĎujete?
Jaká dalšÍopatťeníby bylo potťebnév obcÍch ohroženfch zátopami
postupně realizovat? Ze kteréurovně uzemnísprávy by měl b1|tzajišťován a koordinován (včetněfinancovánf návrh preventivnÍchprotipovodĎoulch opatŤení?
V některych piÍpadechby|yodpověditéměijednov jinychniko|iv,piestojsou dobrymvodítkempro strategiii náznačné,
vrh preventivnÍch
a prímychprotipovodĎovych
opatiení.Z odpovědÍnapr.
Že početobyvate|piestěhovanychz obce nemusÍbyt pokaŽvyp|ynulo,
dé závis|yna mÍŤepoškozeníbytovychjednotek,Že se jiŽ ve značné
pied učínky
povodnÍ,
Že občané
miTepamatujena jejich zabezpečení
jsou seznámeni s povodĎovymi
p|ányi s programypiípadné
evakuace
za povodřovéudálosti,Že stanovenézáp|avovézemíje většinouvy.
značenov zemnÍchp|ánech.Nicméně(ldaj,Že v 27o/opiípadunení
povodněmi,je aIarmujÍcÍ.
Pro ,,prodosud VymezenouzemíohroŽované
regu|ativy,,
a ,,zákaz staveb v aktivnímzáp|avostorovéa konstrukčnÍ
vém zemí..se vys|ovi|o44 % respondentŮ,téměi 26o/odotázanych
poŽadujezákaz staveb v aktivnÍzÓně záp|avového
uzemí.Naopak 25 %
Žádná omezenÍvystavby.Ye 4to/o p(í
respondentŮdosud neup|atĎuje
padŮ neby|ado současnédoby provedenazměna uzemníhop|ánuvyvo|anázkušenostmis povodní1997. Z některychodpovědívyp|ynu|y
poŽadavkyvyiÍtz praktickychzkušeností,1eŽby se mě|ystát zák|adem
opatrení,komp|exnÍho
a systébudoucíchstrategickychi konkrétních
m o v é h oc h a r a k t e r u .A n i Ž s i t o m n o z ír e s p o n d e n t iu v ě d o m o v a I i ,
pojetÍ.
v podstatěš|očastoo preferenciintegrovaného
a ho|istického
V prŮběhu něko|ikapiíštÍch
|et je zapotiebÍověiit funkčnostpiijatych opatienÍa ce|kověi učinnostbytovépo|itikyv obcÍchpostiŽenych
povodníz roku 2oo2. ověienÍby mě|o vycházetz ana|yzybytovésituace a činnostiup|atřovaného
systémupodpordo rozvojebyd|ení.
Likvidace povodúovjch škod pojištovnami
Pod|e zákona č. 363/7999 sb., o pojištovnictvÍ,
by|yvyŽádány daje o pojistnychp|něnÍch
a v součinnostis Českouasociacípojišťoven
(ČAP)ana|yzovánsoučasnystav na rjseku pojištěnímajetkuobčanŮ
proti škodám zpŮsobenymzáp|avami.By|yvyuŽityvys|edkyvyzkumu
ČAP,Maietkové pojištění
a povodně,,,ktery proběh|v ob|astechpostiŽenychpovodníV srpnu 2002 (konči|dne 25. května 2003) s cÍ|em
zmapovat postoje k pojištěnív zasaŽenychobcÍcha městech, zjistit
spokojenosts |ikvidacípojistnychudá|ostía zachytitzměny postoju
i chovánÍobčanŮpo povodníchve vztahuk pojištění.
Pozitivnímzjištěnímje skutečnost,Že zájem o pojištěnímajetku od
roku 1997 vzrŮstá.Ve vztahuke škodámzpŮsobenympovodníVsrpnu
2002 se uvádÍ,Že domácnostis|edované
vyzkumemČRemctyv 64 o/o
piÍpadŮzasaŽenydŮm, 54 % vnitinívybavenídomácnosti a 62 o/oUYádě|o škodyna ostatnímmajetku(p|oty,garáŽeapod'). Podi] 14 % po.
jistnychh|ášení
se tyka|poškození
rekreačnÍ
domácnostia 7t % tvoii|y škodyna motorovém
vozid|e.
Ana|,!za
skutečnostÍ
na useku pojištěnÍ
majetkuobčanŮproti škodám zpŮsobenympovodněmineprokáza|azměnu oprotizásadám yyty.
čenymve strategickémmateriá|uschvá|enémusnesenímvlády ČR
č.382 StrategieochranypŤedpovodněmi pro uzemíČRze dne 79. dubna 2000, kteryje zaměien na ochranu majetku.Za uplynu|é
tii roky
pod|erizikavyskytu
všakceny pojištění
stoup|ya jsou diferencované
povodně. PojištovnyvyuŽívají
pro stanovenÍceny pojistnéhorozdě|enÍ
zemíČeskérepub|ikydo rizikovychpásem. Tatopásma by|avytyčena
na bázi geografickychinformačních
systémŮa modelu re|iéfuuzemí
i pojistnětechnickéhopostupu,čÍmŽ
se pojistnépodk|adyzásadně |išÍ
od dokumentacístanovenychzáp|avovych zemí.

lntegrovaná plovázanost cí| ' nástlojti a opatÍení
och]any píed ěinky povodní
Dky |egislativěpiijatév obdobípo povodniV roce !997 i da|šÍm
nástrojŮma iniciativámby|av mezidobívymezeném
oběma vyznamnymi povodněminavrŽena|ada mnohostrannychopatiení,která ved|a
k podstatně zvyšenékva|ítěi rozsahu zpracovávánípovodĎoWchp|á.
nŮ' |ntegrovany
systémochranypied povodněmii ve vazbě na krizové
íízen(je však tieba dá|e z|epšovat,aby funkce systémuvyhovova|y
i podmínkám,
kterénasta|yV srpnu2oo2 v osíd|enych
záp|avovych
uzemíchpodé|V|tavy,Labe ijejich piftoku(v Praze,ČeskychBudějovicÍch,
P|zni,Písku,Neratovicích,
Zá|ez|icích,
Met|ách,Majdaleněatd.) a kteréteoretickymohou nastat i za jinych podmínek.
Rozhodující
u|ohubude p|nituplatnování
moderníchpiístupŮke z|epše
nísystémŮprevencev Českérepublice.PodrobnějšÍ
zmÍnkao těchto piÉ
stupecha zásadáchi aKua|izacisystémŮprevenceje uvedenadá|ev textu.
ochranu historickychcenter,historickézástavby,prŮmys|ovych
objektŮ, souvis|ychbytovychp|ochv obcÍchi ve městech, jakoŽi vyznamnych
Iiniovych
stavebje nutnézásadně odIišovat
od ochranyrozpty|ené
i drobné
zástavbya od piípadné
ochrany|esŮ,ornépŮdya Iuk.
N e o p o m e n u t e I n jée i z h o d n o c e n íf u n k c e t e c h n i c k y c hp r v k Ú
v inundačním
uzemí.Specifikemje systematické
a pravide|né
s|edování
pravtoku a změn morÍe|egie
toku,jeho dna i biehŮ běhemčasu.Těmto změnám se obecně,jak se ukáza|os povodĎovymiudálostmiv srpnu

2oo2, nevěnujedostatečnápozornost,dokumentyo provedenych pravách i změnáchse jen ojedině|earchivují.
Piitom změnymorfo|ogiekoprŮběhupiištÍpovodně.
ryta mohoupiispět k nepiíznivému
programováDoporučuje
se vícevyuŽívat
zkušenostís p|ánováním,
piedevšÍmze
nÍma rea|izacíochrany pied povodněmize zahraničí,
povodí.
sousedníchstátŮ a mezinárodních
DalšÍprioritouje potieba ochranyvycházejícÍ
z-ř-oŽnostívzniku infekcÍ,epidemiÍa niku nebezpečnych
|átekza povodní.
K aktuálnímpoŽadavkŮmochranypied negativními
učinkypovodní
patiÍi nutnost ap|ikovatpohotověmodernÍmetodydostupnévědy
postupydostupnychtechno|ogií.
i nej|epší
Je treba se opírato nejnovějšípoznatkyz oborŮ stochastickéi deterministické
hydro|ogie,
o vyzkum historickychproxydat zahrnující
i prob|émovou
ob|astpa|eohydprincipyŤízen(,
rologie,o adaptibi|ní
teoriichaosu, ana|yzurizik povodĎovychnebezpečí,
metodyvyběruvhodnychvariant protipovodĎovych
opatiení,o vyzkumpsycho|ogiechování|idÍ,organizacíijinych systému v krizovychsituacÍchatp' Rozvoj teoretickéhozázem( povodĎové
permanentněpod|epiedem Wpracované
ochranyby měl probÍhat
strategie vědy i vyzkumu.

Návlhy na p]avy v systému p]evence
pŤednegativnÍmi ěinky povodní

. RozšiŤit
a zkva|itnitosvětovoučinnostodbornychpracovišť
zaměienou na rŮznéskupinyv rámci spo|ečnosti,
která budouvyuŽitajako
prostiedíško|ní
pro potréninku,ško|ení
Wuky,specia|izovaného
vodĎovéorgányatd.
Řešite|éprojektuVyhodnocenÍkatastrofá|nípovodně v srpnu 2OO2
dospěli na zák|adě provedenéana|,jryk závěru,Že ce|ospo|ečenská
zápovodĎovymisituacemí
vaŽnostohroŽenÍ|idskychzájmŮ nebezpečnymi
by moh|abyt |épea trva|ejice|ouspo|ečnostÍ
vnímána,budou-|izák|adnÍprincipyŽádoucÍho
chovánÍpii rŮznych|idskychčinnostech
Ve Vztahu
k povodnímzakotvenydo širšípa|etyspeciá|níchzákonŮ a všechny|ejen do vodníhozákona. Do
gislativníupravynezŮstanoukoncentrovány
piís|uŠnych
aktivitby pak nemě|ybyt zapojenyjen vodoprávnÍiady.
V tomtosměru by|ynavrŽeny
Žádoucítipravy|egis|ativy
v nás|edujících
oblastech:
. zemniho plánovánía stavebnÍhožádu(ze)ména:nezvětšovánÍ,
popi.
omezováníurbanizace zemÍohroŽovanych
záplavamidŮs|ednym
uplatĎovánÍm
reguIativŮvyuŽitÍ
těchto uzemí,stavby ohroŽenézáp|avamíposuzovatjak z h|ediskaodolnostiproti vodě, tak z h|ediska
jejichv|ivuna odtokvodyz krajiny,podpoiitv zemnímp|ánovánív|iv
činností
správy povodípod|evodnÍhozákona);
o vodnÍpolitiky (zejména:dop|nit ustanoveníupravujÍcí
prevencÍ
v ochraněpied negativními
učinkypovodní,dŮs|edněup|atnitprincipy ,,uŽivate|
p|atí,,
principprua ,,návratnost
nák|adŮ,.,up|atĎovat
chodnosti zemÍpro povodĎovéprŮtoky,zavéstsystémško|enÍ
a nácvikuchováníohroŽeného
obyvate|stva);
. ochrany píÍ,rody
a krajiny (zvyraznitvyznam do|nÍchniv, zakotvit povinnost péčeo chráněná uzemízajišťujícÍ,
Že se nezhorší
odtokové
poměry ve vyšenebo niŽe leŽÍcím
uzemÍ,s|adittermino|ogiiuŽívanou souběŽněi ve vodohospodáiské|egis|ativě);
. hornickÍch ěinnostÍ(ov|ivněnÍodtokovych
podmínekzejménapovrchovoutěŽbou);
o ochrany zemědělského p dnÍhoÍondu(nezhoršovánÍ
propustnosti
a retenční
schopnostipŮdy,ochrana proti sp|achŮma vodníerozi,
pudy na znečištěnÍ
v|ivznečištěnÍ
vody);
. IesnÍhohospodáÍstvía ochrany lesÚ (nezhorŠování
propustnosti
a retenčnÍ
schopnosti|esnÍpŮdy,ochrana proti vodníerozi, nesk|adovánívytěŽeného
dieva v záp|avovych zemích);
. prevence závažnlch havárií (podmínkypro uŽívánÍnebezpečnych
chemickych|átek v prostorechohroŽenychzáp|avami);
o krizovéhožízení
a integrovanéhozáchranného systému(doplnit specifická ustanovenÍ
tykajÍcí
se záchranypii povodnícha dokončitharmonizacis vodnÍmzákonem);
o poskytovánÍ státní pomoci pÍi obnově zemÍ(s|adit zákonnéupravy
s vodnÍmprávem,posí|itzodpovědnostohroŽenychsubjektŮvčetně
moŽnostipovinnéhopojiŠtěn0;
. vnitrozemsképlavby (dop|něnípovinnostíprovozovate|Ůp|avide|e|iminující
ohroŽenímosttj,z|epšení
vybaveníochrannychpiÍstavŮ).

prŮběhupovodĎovych
Z vys|edkŮzhodnocenÍ
udá|ostÍ
v r. 2oo2, jejich piičina nás|edkŮ,jak by|yana|yzovány
v ce|émprojektu,bylyvyvozeny dá|e uvedenénávrhy na pravysystémuprevencepied negativnÍmi
prob|emaučinkypovodnÍ.
Vyznamné
mÍstov rámci pracÍna popisované
tice mě|otaképosouzenÍ
aKuá|nostidokumentu,,StrategieochranypŤed
povodněmipro zemí českérepubtiky.,(dátejen Strategie)- schvá|ené
ho usnesenÍm
v|ádyČRe. saz ze dne 19. dubna2000 - a to z h|ediska
poznatkŮi zkušenostívyp|yvajÍcích
z hodnocenípovodřovychudá|ostí
v r' 2oo2, Usnesenímv|áda uloŽi|aministr m zemědě|stvÍ.
ŽivotnÍho
prostiedt' dopravya spoju, pro mÍstníroanoj,vnitra, obrany,prŮmys|u
a obchodu,ško|ství,
m|ádeŽea tě|ovychovya hejtmanŮmkrajŮprosazo
pokynech. Pod|e
vat Strategil v iÍdicích,metodickycha organizačních
uko|u|||'6. tohotov|ádnÍho
usnesenÍby|apoČátkem
roku 2003 zpraco
vána a následně_ na zák|aděusnesenív|ádyČRč.334 ze dne 7' dubna 2003 - schvá|ena "Zpráva o plněnístrategie ochranypťedpovodně
mi pro uzemíČR".V pr běhu povodněby|ov rámci některychodbornych
b|okŮ projektua stejně tak veiejnostÍmnohokrátkonstatováno,Že od
pro ob|ast povodĎové
roku 1997 se pozitivněprojevi|yzměny |egis|ativy
ochrany,krizovéhoŤízen(
i poskytovánÍstátnípomoci pii obnově uzem(
po pirrodnÍchnebo jinych katastrofách.Principyprijatéve Strategiise
jako správnéa postupněse prosazujÍ
potvrdi|y
a nap|Ďují.
Zásadní programydá|e rozvijející
rea|izaciStrategie by|ypo projednánízprávyo p|něnÍStrategieschválenyusnesenÍmv|ádyČRč. 335
ze dne 7. dubna2003. JejichuskutečněnÍje
svěienoministrŮmzeměprostiedí,dopravya informatikyprostiednictvím
prodě|ství,ŽivotnÍho
gramÚ prevencepied povodněmi.
vyššÉ
Roz|oŽením
aktivitdo širšÍho
spektraveiejnésprávy se docí|í
VyhodnoceníkatastrofálnípovodněV srpnu 20o2 nevyusti|ov akutní
jako
ho stupně spo|ečenského
nebezpečí
uvědoměnípovodĎového
potiebuzměnyprávnÍch
predpisu.Jsouvšaki ob|asti,v nichŽ če|ová
změna
největšího
ohroŽenípilrodnímikatastrofamiv podmínkáchČeskéreprovázáníprocesŮpovodĎové
prevence.V da|šÍch pub|iky.
mŮŽez|epšitsystémové
Současněse dosáhnezviditelnění
dŮvodŮ,pročje určitáčinob|astechje zapotiebÍvÍce
dbát na soustavnéprosazovánízásadStrate
nost regu|ovánaprávě danym zpŮsobem,a bude zachováno|epšípogle. NěKeré zásady prevencepied negativními
učinkypovodnímusíbyt
vědomÍsouvis|ostÍ
s konkrétnímí
dŮs|edky,pokudby piís|ušnáustanoprosazoványsystematickymško|ením
a tréninkemorgánuveiejnésprávy'
povinnostijenutvenínebyladodrŽována.Jednot|ivé
zákonyuk|ádající
odbornychorganizacíi občanŮ,a rovněŽmládeŽeod ško|nÍch
|et, pii sinédoprovodit vŽdyvytvoienÍmodpovídaj
ícíchkontro|nÍchmechanismu
mu|ovanychpodmínkách ohroŽení povodnovym
i udá|ostmi.
a zavedenímodpovÍdajÍcÍch
sankcí za piípadnénep|něnípod|e moŽpiÍstupyke z|epšení
Jako hIavnÍ
doporučené
systémuprevencepied
nych nás|edkŮa prováděnímodpovídajícÍ
osvěty'
negativními činkypovodníbyla identifikovánaopatienÍodpovÍdajÍcí
těmto zásadám:
lng. Karel Drbal, PhD., lng. Ladislav Pavlovsky,GSc.,
. Vyraznější
prosazovánÍ
a dus|ednější
zásad prevencepied negativlng. EvženPolenka, lng. Miloš Rozkošnf
praxi rozhodovánÍ
ními činkypovodnív kaŽdodennÍ
vodoprávních
vuv T.G.M., poboěka Brno
iadŮ, orgánŮ zemnÍhop|ánovánía stavebních radŮ. Existujíretel. 541 32L 224
zervyVe spo|uprácimezi vodoprávnímiiady a správcivodníchtokŮ
pri povo|ování
stavebve všechuzemíchohroŽovanych
záp|avamia pii
Key words
prostorechiek.
usměrĎovánízpusobuvyuŽitÍzemív inundačních
flood, flood hazard, flood damages, flood risk, impacts on health of
. Podrobnějizpracovata systémově|épeprovázat|egis|ativní
upravu
inhabitants,
sysťemsof flood protection
procesu piípravytrva|ychpreventivních
ochrannychopatienÍ,která
s|ouŽívíceohroŽenymsubjektum.Je tieba posí|itzodpovědnostza
Proposal of Modifications to the Flood Prevention Sysťemand Ássesspiípravupreventivních
ochrannychopatienína urovni obcÍi kraj ,
ment of Flood Consequences on the Property, Lives and Health of the
a|e současnězachovata zdŮraznitpiímouzodpovědnostohroŽenych
lnhabitantsin the Afflicted Area (Drbal,K., Pavlovsky,L., Polenka, E.,
subjektŮza v|astnÍochranu a financovánÍnebo spoIufinancovánípre.
Rozkošn , M.)
ventivnÍch
ochrannychopatienÍ.S vyh|edemdo budoucnase dopoT. G. Masaryk Water Research lnstitute in the frame oÍ the task
ručujetěmto principŮmpiizpÚsobiti rozpočtovápravid|apro finan.
..Assessment oÍ Disaster Flood in 2oo2. - as it was assigned by the
covánÍobcía krajŮ.
. Zvyšitspo|eh|ivosth|ásnépovodnovés|uŽbypri běŽnychi extrém- Gzech Republic Government elaborated the stage work concerning
impacts
related
to the flood situation within affected
investigating
níchpovodních.
Z|epšitaktivnízapojeníobcído systémuh|ásnépoareas. Likewise, it was further analyzed function of flood protection
vodřové s|uŽby,včetněbudování|oká|níchvystraŽnychsystémŮ.
in all relevant levels. The solution of flood points at issue was comRozši7ita zkva|itnitpiedpovědnípovodĎovousluŽbuvytvoienímpodplemented by means oÍ key proposals with respect to upgraded
mÍnekpro operativnÍ
spo|upráciČeskéhohydrometeoro|ogického
modification of the Írameworkaimed at prevention measures
Zkva|itnitinformační
ustavua správcŮ povodÍ.
a komunikační
systéagainst
negative impacts of floods.
jejich
my z hlediska
vyuŽite|nosti
v krizovychsituacích.
spo|eh|ivé
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NEBEzpeěnÝcH
s vYPouŠrĚruíru
PRosTŘeoí
lÁrer DoVoDNíno
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 odpadnívody s obsahem zvlášťnebezpeěnfch odpadních!átek
vypouštěnyjen na zák|adé povoIenívodoprávního Ťadu.Aktuální
inÍormacek této problematice poskytuje Registr pr myslovÝchzdro
j znečištění. ěást nebezpečnélátky' vedeny Vfzkumnfm stavem
vodohospodáňskym
T. G. Masaryka a poskytujícípodporustátnísprávě
píedevšímv obtasti závazkďlčR k Evlopské unii.

1. Úvod
Dne 1. 3. 2003 veš|ov p|atnostnovénaiÍzenív|ády
č.6112003 Sb.'
povrchovychvod
o ukazate|ícha hodnotách piípustnéhoznečištění
k vypouštění
a odpadníchvod, ná|eŽitostech
rozhodnutí
odpadníchvod
do vod povrchovych
a do kana|izací
a o cit|ivychob|astech[1],kterénaje
hradi|odosud p|atnénaífuen(v|ády č. 82/7999 Sb. NovénaiízenÍ
emisÍ
strukturováno
tak, aby by|amj. ošetienaprob|ematika
sniŽování
nebezpečnych
závadnychlátek do vodnÍhoprostiedÍvnávaznostina p|atpredevšÍm
nou |egis|ativuEvropskéhospo|ečenstvÍ,
směrnici Rady
76/464/EHS [2]. Proto by| jiŽ diÍveMinisterstvemŽivotníhoprostiedÍ
- část nebezpečné
ziízentzv' Registr prŮmyslovychzdrojŮ znečištění
|átky,provozovanyVyzkumnym stavem vodohospodáiskymT. G. Masaryka v Praze.Tentoregistrje kaŽdoročně
včetněvyhodnoaktua|izován,
cenÍdat' Vystupy s|ouŽípro potieby Ministerstva Životníhoprostiedi
zpracovávánÍ
národních
i mezinárodnÍch
materiálŮv ob|astivodnÍho
hospodáisWÍvyp|yvajícÍch
piedevšÍm
ze závazkuk Evropskéunii,včetněbudoucíhoreportingu,a taképiís|ušnym
vodoprávnÍmiadŮm [3].

2. Legislativní rámec
Vzh|edemk poněkudnepieh|edné
situaciv termino|ogii
a seznamech
nebezpečnych
|átek, kIerá odráŽívwoj v ob|astivodnípo|itikyna urovni
podatstručné
si dovo|ujeme
vysvět|ení.
Dne4. května1976
Spo|ečenstvÍ,
vyda|aRada směrnici76/464/EHS, o znečištění
zpŮsobenémurčitymi
nebezpečnymi
látkami,Wpouštěnymido vodnÍhoprostiedíSpo|ečenstvÍ.
H|avním
ci]emsměrniceje zabezpečenÍ
učinné
ochranyvodnÍhoprostiedí
pied zaváděnímvybranychnebezpečnych
Spo|ečenství
|átek. Nebezpečné|átkyjsou na zák|adésvétoxicity,perzistencea bioakumu|acerozč|e
něny do dvou seznamŮ,jeŽjsou pri1ohou
tétosměrnice:
. Seznam / - zahrnujejednot|ivé
látky'jejichtiídynebo skupiny,které
se pro vodnÍprostiedízhlediskatoxicity,perzistencea bioakumu|ace jevíjakozvláštnebezpečné,
. Seznam ll_ zahrnujejednot|ivé|átky'jejich tiÍdynebo skupiny,které
majízhoubnyučinekna vodnÍprostiedí,ktery však mŮŽe byt omezen na danou ob|ast a závisína charakteristicea umístění
vod, do
nichŽse vypouštějí.
Mezníhodnotyemisnícha imisníchstandard a da|šípoŽadavky
by|y
p o s t u p n ě s t a n o v e n yt z v . d c e i i n y m i s m ě r n i c e m i 1s m ě r n i c eR a d y
76/464/EHS pro 17 vybranychzv|áštnebezpečnych
|áteka pro specifická prŮmys|ováodvětví.Pro da|šíprŮmys|ováodvětvístanovÍemisní
standardyu těchto 17 |áteka pro ostatnínebezpečné
látky kaŽdystát
EU samostatněna národníurovni.
Dne 22. prosince 2000 by|ave věstnÍkuEvropskéhospo|ečenstvÍ
uveiejněnasměrnice 2ooo/6o/Es [4]' ustavujícÍ
rámec pro činnost
Spo|ečenství
v ob|astivodnípo|itiky(tzv.Rámcová směrnice).Tato
Rámcová směrnice piedstavujenejvyznam
nější|egis|ativn
í nástroj pro
ob|ast ochranyvodnÍhoprostiedÍv mezinárodníma rovněŽnárodním
měiftku.V PiÍlozeX2 směrnice vyjmenovává33 prioritních|átek,z nichŽ
jako moŽnéprioritnínebezpečné
vybranéjsou označeny
|átky.
NárodnÍ|egis|ativní
rámec vycház(z po|itikyEvropsklch spo|ečenstvÍv tétoob|asti.Do národnívcdoprávní
|egis|ativy
by|ynebezpečné
|átkyuvedené
v SeznamuI a Seznamu||směrniceRady76/464/EHs
exp|icitně pievzaty do zákona i. 254/2o01 Sb. (vodnÍzákon),
v p|atném
zněníjako piÍ|oha
č. 1 [5]. PoŽadavky
tzv.dcerinychsměrnic by|yzapracoványdo naiÍzení
v|ády č. 67/2003 Sb. PoŽadavky
směrníce2000/60/ES jsou z většÍčástizapracoványdo nove|yvod.
nÍhozákona [6]'jehoŽnove|izované
zněnÍvyš|o
ve SbtrcezákonŮpod
i,.2o/2oo4 Sb. Vzh|edemk tomu, Že vodnízákon |átkynebezpečné
vodnímuprostiedínaz,lvá|átkami,,závadnymi"(s 39)' jsou spojením
národnítermino|ogie
a termino|ogie
Spo|ečenstvídá|e
tyto|átkyv ČR

jako zv|áštnebezpečné
závadné|átky(ZNZL)a nebez.
specifikovány
pečnézávadné|átky(NZL)a zahrnujíi |átkyprioritnípod|esměrnice
2000/60/Es.

3. Registl pÍ myslovfch zdroj zneěištěníčást nebezpeěnélátky
V rámciHydroeko|ogického
informačnÍho
systémuVÚV T.G.M.(HE|s
zdrojŮznečišvÚv)je provozovánod roku 1999 RegistrprŮmys|oWch
|átky(RPZZ).Jeho cflemje zejménapiíprava
tění- část nebezpečné
jednotnéevidence a kaŽdoroční
vyhodnocování
udajŮ od primárnÍch
z d r o j Ů z n e č i š t ě nní a u z e m Íc e | é r e p u b I i k y k, t e r é d o v o d o t e č í
systémŮvypouštějíodpadnívody
s obsahemvybranch
a kana|izačních
závadnych|átek nebo ostatníchnebezpečnych
zv|áštnebezpečnych
nebo pii vyrobě
závadnychlátek, a dá|e evidencepodnikŮvyrábějÍcÍch
pouŽívajících
tyto specifickénebezpečné
závadné|átky.
V databázijsou evidoványpodnikyvybraného
okruhu prŮmys|ovych
(kÓd oKEČ- odvětvovák|asifiodvětvía druhŮ ekonomickychčinností
kace ekonomickéčinnosti)se zvo|enouspodnÍhranicípočtu1O0 zaje niŽšQ.Jde asi o 200 činnostÍ
pÍedměstnancŮ(u vybranychodvětvÍ
zejména:
stavujÍcÍch
. hutnÍprŮmysl,
. chemickyprŮmys|,
. strojÍrensky
prŮmys|,
. zpracovatelskyprŮmys|,
. textiIní
prŮmys|,
. potravináiskyprŮmys|(pouze část, kde se piedpok|áda|opouŽití
čpavkua aktivnÍho
ch|oru),
. dobyvánía pravunerostnychsurovín,
- odstrařovánÍodpadŮ,zpracovánídruhotnfchsuroo ostatnÍodvětvÍ
vin, chemickéčištění
textilu.
Podnikyjsou kaŽdoročně
os|ovoványdotaznÍkovou
formou,v někteprostiedÍ.
rych piípadechza spo|upráceČeskéinspekce ŽivotnÍho
V prŮběhuiešení ko|uby|oce|kemos|ovenotéměi2 500 ekonomickych subjektŮ,z nichŽkaŽdoročně
závadnymi
se zu|áštnebezpečnymi
|átkamina rjzemíČRnak|ádápiib|iŽně130 podnikŮ.Jejichhodnocení
by|ov minu|ostirea|izovánopod|e poŽadavkŮtzv. dceiinych směrnic
směrnice Rady 76/464/EHs' V roce 2003 bylo provedenoprvníinfor.
mativnÍhodnocenípod|epoŽadavkŮnaiízenív|ádyč.6112003 sb.'
piedpisy Evropskéhospo|ekterépiejÍmáa dá|e doplĎuje|egis|ativnÍ
čenstvÍ.
S ostatnÍminebezpečnymi
závadnymilátkami pod|edat RPZZ
nak|ádácca 600 subjektŮ.

4. Vystupy
KaŽdoroční
vyhodnocovánÍ
udajŮzískanychv rámci RegístruprŮmys|ovychzdrojŮznečištěni.částnebezpečné
|átkypiinášícennépostĚe.
prostiedÍz prŮmys|ovych
hy v oblasti emisí těchto |átek do vodníl.to
zdrojŮznečištěnÍ.
V nás|edujÍcÍm
textu věnujemepozornostzejména
zv|áštnebezpečnym
závadnym|átkám.
RTUŤ
jako ama|gační
prostredek,pii
V Českérepubliceje rtut pouŽívána
vyroběchemiká|iÍ
s obsahem Hg, rtut je součástísi|ovychspínačŮ,
regu|átorŮ,tep|oměrŮ,suchychbateriíatd. Donedávnaby|avyuŽÍvána
pii vyroběvybušnina Wbojek.Dá|e by|ydiÍveorganokovové
s|oučeniny
(Agrona|)'
rtuti pouŽívány
k moieníosiva,zejménach|oridfenylrtutnaty
jehoŽ pouŽitíje sice zakázáno, a|e jeho zbytkovékoncentracev pŮdě
piesta.
i rost|ináchpietrvávají.
Pesticidyna bázi rtuti se v zemědě|stvÍ
|y pouŽívat
v |etech1992-1993.
V současnédobě se nejvyznamnější
objemy rtuti nacházejív zá.
vodech,kdeje kovovártut pouŽi.vána
ve funkci katodypii e|ektro|ytické
vyroběhydroxidusodnéhoa ch|oru.odpadnÍvodyz těchto provozŮprocházejíněko|ikastupĎovou
demerkurizacÍ,
která zaručujeminimá|nÍ
obsah rtuti ve vypouštěnych
odpadníchvodách.
rtutije pod|ezákonač,254/2001 sb. zpop|atněno,
Vypouštění
coŽ
znamená,Žeje tento ukazate|monitorováni podniky,kterése s|oučepodnikŮpodninamirtuti nenak|ádaj('
Pod|eorientačnÍho
vyhodnocení
le pri1ohyč. 1, částiC, tabulky3 naiÍzenÍ
v|ádyč. 6l/2003 Sb' by|o
Že emisnístandardy(hmotnostní)
zjištěno,
v roce 2002 nep|niljediny
podnik,kterya|ev současné
době činídŮs|ednátechno|ogická
opatielSměrnice Rady 82/I76IEHS' o meznÍchhodnotácha jakostníchcilech pii vypouŠtění
rtuti z e|ektro|ytické
vyrobych|orua a|kaIickychhydroxidŮ'směrnice
hodnotácha jakostnÍch
ci1echpii vypouštění
kad.
Rady83/513/EHS' o meznÍch
mia, směrniceRady 84/1'56/EHs, o meznÍchhodnotácha jakostníchci1echpii
rtuti z odvětvímimo e|ektro|ytickou
vypouštění
vyrobuch|orua a|ka|ickych
hyd.
roxidÚ' směrnice Rady 84/491./EHS'o meznÍchhodnotácha jakostníchcflech
pii vypouštěníhexach.lolcyk|ohexanu,
směrnice Rady 86/280IEHS' o mezních
|átek uvede.
hodnotácha jakostnÍchcÍ|echpii Vypouštění
určitychnebezpečnych
nychv SeznamuI PiflohysměrniceRady 76/464/EHS' ve zněnídodatkŮsměrnic Rady 88/347 /EHS a 9O/4L5/EHS.
2 Pii.lohaX Rámcovésměrnice vyŠ|a
samostatnějako RozhodnutíEvropského
par|amentua Rady č.2455/2oo1lES dne 20. |istopadu2001.
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nÍv procesu e|iminaceobsahu rtuti v odpadnÍchvodách. Závaznost
p|něnítěchto standardŮse pro vybranéprŮmys|ové
odvětvívztahuje
k datu vstupuČnoo Evropskéunie nebo k 3I. 12.2oo9.

PENTACHLORFENOL
jako prostiedekna ochranudieva protidievokazné
Diíveby|pouŽíván
mu hmyzu,dá|ejako fungicid,herbicida a|gicid.PCP by| aŽ do konce
80. |et hojně pouŽívánk ochraně dieva v lesnictvÍ,nábytkárskémprŮmys|u a restaurátorství(součástpiípravkuDrevodekor).V zemědě|stvÍ
se nepouŽíva|.
Vyroba by|av minu|ostirea|izovánav podnikuSPOLANA NERATOV|C E , a ' s . , d n e s j e p r o v o zu z a v i e n a č e k á n a s a n a c i . V y h l á š k o u
č.301/1998 Sb. v p|atnémzněnÍjestanoveno,Že dováŽenésuroviny
a prípravky
nesmějÍobsahovatvÍceneŽ 0,1 hm. % PcP.

KADMIUM
V Českérepub|icese největšímnoŽstvÍkadmia spotiebovává pii
vyrobězápornéakumulátorové
hmotya privyrobenik|-kadmiovych
č|ánje pouŽitÍ
kŮ' Nejčastější
ve sk|áiskémprŮárys|upri barvenísk|a.
V ma|émrozsahupak pii povrchovychupraváchkovŮ $a|vanickympo(kadmiovánÍm).
kovováním
moŽnympouŽitím
S da|ším
se mŮŽemesetprŮmyslua prumys|uWrobyp|astickychhmot.Kadkat v po|ygrafickém
mium se vyskytujerovněŽjako doprovodnyprvek pri těŽbě a zpracování neŽe|eznych
rud a kovŮ, v některychsurovináchpro hutníprŮmys|
a pii Wrobě hnojiv.Vzh|edemk chemicképodobnostidoprovázíkadmium zinek v jeho rudách. Prijejich piepracováníp|ecház(kadmiumjednak do odpadníchvod a jednak do atmosféry.obsah Cd mŮŽebyt Vyznamnyve fosforečnanovych
hnojivech'
NejvyznamnějšÍ
skupinuz h|ediskatvorbyodpadníchvod s obsahem
kadmia predstavujípodnikyvyuŽívajÍcÍ
tento kov k povrchovym pravám' V pos|edních|etechdoš|ok vyraznémuomezenípouŽívání
kadmia pro tyto uče|y.
Kadmiováníse jiŽ omezujevyhradněna vyrobupro
|eteckyprŮmys|,kde tentozpŮsob povrchové
upravyne|zedosud uspokojivěnahradit.
Vypouštěníkadmia je stejně jako u rtuti pod|e vodnÍhozákona
č' 254/2oo1 Sb. zpop|atněno.Pod|eorientačnÍho
hodnocenípodnikťt
spadajÍcích
do skupin vyrobjmenovanychv pii1ozeč.1, částiC, tabu|ky 3 narízenÍ
v|ádyÓ,. 67/2003 Sb. emisnÍstandardyV roce 2oo2 ne.
p|ni|oosm podnikŮ.Prob|émy
podnis nep|něnímse tykajípiedevšÍm
kŮ zabyvajÍcÍch
se povrchovymiripravami- kadmiováním.Závaznost
p|něnÍtěchto standardŮ se vztahujek datu Vstupu ČR oo Evropské
prŮmys|ovych
unie, v nespecifikovanych
odvětvÍch
vypouštějÍcÍch
kadmium v mnoŽstvínad 10 kg za rok k datu 3t. 12' 2009.
TETRACHLORETEN
Tetrach|oretenje nejrozšÍienější
ze vŠechtěkavych organickych|ájako odmaštovacÍ
piedevšÍm
piípravekve strojÍrenstvi.,
tek. Je pouŽÍván
v texti|nímprŮmys|ua s|uŽbáchchemickéhočištěnÍ
texti|u.Jeho vyroba je rea|izovánav jedinémpodnikutzv. procesemTETRA-PER.
obecně u těchto |átek pouŽÍvanych
nejčastějik odmaŠtovánÍ
kovŮ
jejichobsahuv odpadnÍch
problém
nebočištěnítextiIiíje
s monitoringem
vodách. Vzh|edemk jejich fyziká|nÍm
v|astnostem(těkavost)je jejich
obsahmonitorován
vyhradněv emisÍchdo ovzduší.
Evropskáunieovšem
u vybranychodvětvÍnebo pouŽitípiedepisujemonitoringtěchto |átek
je podpoienov sourovněŽv odpadníchvodách. P|něnítétopodmínky
č a s n éd o b ě p r o b í h a j í c í m
o v ě i o v á n í mp i í t o m n o s t it ě c h t o | á t e k
prumys|ovychpodnikŮ v souvis|osti
v odpadnÍchvodách piís|ušnych
povoIenÍ
provypouštěníodpadních
s revizÍvodoprávnÍch
vod s obsahem
zv|áštnebezpečnych
závadnych|átek.Podniky,kteréch|orované
uh|ovodky vyrábějí'jejich obsah ve vypouštěnych
odpadnÍchvodách praviŘada podnikŮtaképrovádÍmonitoringz dŮvodupiÉ
delně monitorují.
tomnostistaréeko|ogické
zátéŽev areá|uzávodu a v nepos|ední
iadě
je prováděnomonitorováníukazate|eAoX v rámci zpop|atněnÍ
pod|e
vodníhozákona č' 254/2oo1 sb., coŽ je pro potieby naiÍzenÍ
v|ády
č,6I/2003 Sb. v mnoha piípadechpostačujÍcÍ.
V současnostije pouŽitíPER k odmaštovánízpravid|area|izováno
jen v těch piÍpadech,kdy náhradaza jinyprostiedeknenímoŽná.Jeho
spotieba v ČRxazdoročněk|esá.
podnikupod|eprÍlohy
Pod|eorientačního
vyhodnocenÍ
č. I, částiC,
tabu|ky3 naiízenív|ádyč. 67/2003 Sb. by|ozjištěno,Že emisnÍstandardyv roce 2OO2 neplnilydva podniky.
HEXACHLORCYKLOHEXAN
V Českérepub|icenenÍvyráběnani pouŽíván.Diíveby|y-HCH (Lindan) pouŽívánpro vyrobu piÍpravkŮna moienÍosíva,jako insekticid
prostiedekpro hubenízviŤecích
v zemědělství,
a |idskychparazitŮa na
ošetiování|esníchporostŮ'
TETRACHLORMETAN
Tetrachlormetan
by|diÍvesoučástínáp|níhasícíchpiístrojŮ,ch|adÉ
renskychnáplníaaerosolŮ.PouŽÍva|
se jako extrakčníčinid|o,
rozpouŠtěd|o,k čištění
oděvŮ a odmaštovánÍ
ve strojÍrenstvÍ.
V současnédobě je vyrobatetrach|ormetanu
rea|izovánav jediném
podniku.PouŽitÍ
tetrach|ormetanu
v ostatníchpodnicíchje pouze pro
v minimá|nÍm
mnoŽství.
|aboratorní
uče|y
DDT
jako insekticidna ošetiovánízemědě|Diíveby|a |átka pouŽÍvána
skych p|odina na IikvidacipienašečÚinfekčních
chorob. DDT by|o
v minulostivyráběnov podnikuSPOLANANERATOV|CE,
a. s., jako surovinapro vyrobuNeratidinu,Nerakainua Penta|ido|u.
Všechnyuyroby
v |etech1978-1983.
by|yukončeny
PouŽÍvánÍ
DDTv zemědě|stvÍ
by|ov Českérepublicezakázánov roce
!974. V |etech7992 aŽ 1993 byl Ministerstvemzemědě|stvíorganizován sběr a odborná |ikvidaceveškerychevidovanychzásob prípravkŮ s obsahem DDT.

ALDRIN, DíELDRÍN,ENDRIN, 'SODRIN (DR'NY)
PiÍpravkys obsahem a|drinua die|drinunebylyv zemědě|stvípovo.
|enyk pouŽitÍ.
Jejich rÍčinky
byly zkoušeny,neby|yvšak na uzemÍČR
vyráběny.Piípraveks Účinnous|oŽkouendrinby|loká|něpouŽitv době
jej vyrábě|podniksPoLApiemnoŽení
h|odavc, v omezenémmnoŽství
NA NERAToV|CE,a. s. Na počátku80. |et se piesta|pouŽívat.
HEXACHLORBENZEN
pšenice,ciPouŽíváse k vyroběinsekticidŮ(fungicidpro ošetiovánÍ
b u | e ) ,z m ě k č o v a d ep|r o e s t e r y c e | u l o z y u
, r y c h | o v a čvuu | k a n i z a c e
a prostiedkŮna ochranu proti ohni. V ma|émrozsahu se do 70. |et
v Českérepub|icepouŽíval
v piÍpravcích
na moienÍosivafiako pesticid
by|opouŽitízakázánoV roce L977). HCB jako prÚmys|ováchemiká|ie
je v současnostipouŽÍvána:
. v pyrotechnice,
. pii vyroběsyntetického
kaučuku,
o pii u/robě h|inÍku.
produktempii vyrobětetrach|ormetanu,
HCB je dále ved|ejším
tetrach|oretenu,trich|oretenua pentach|orbenzenu.
Vzniká takéjako vedproduktpiíspa|ování
|ejšÍ
odpadÚa pri bě|eníbuničiny
ch|orem.Hexa.
ch|orbenzennenív současnédobě v Českérepublicevyráběn.obsah
hexach|orbenzenu
monitorujív odpadníchvodách tii chemicképodniky, u dvou z nich však nenívázán na vyrobunebo pouŽitÍ.
HEXACHLORBUTADIEN
jako rozpouštěd|o
pouŽÍván
pii vyrobě
Diíveby| hexach|orbutadien
ch|oroprenového
kaučuku.Dnes je jeho zdrojemv odpadníchvodách
pouzejedinychemickyzávod,kde je HCBD ved|ejším
produktemvyro.
perch|oracÍ.
by z vyrobytetrach|oretenu
a tetrach|ormetanu
podnikťt
pod|epii]ohyč' 7, částiC,
Podle orientačního
vyhodnocenÍ
tabu|ky3 naiÍzenÍ
v|ádyč. 67/2003 Sb. bylo zjištěno,Že emisnístandardyv roce 2OO2neplniljeden podnik.
TRICHLORMETAN
je trich|ormetan
jako rozpouště
(ch|oroform)pouŽÍván
V Českérepub|ice
d|o,pieváŽněpro |aboratorníčely.V odpadníchvodách se mŮŽeWskyto
vat v |oka|itách
v dŮs|edkupřrozenéneboiÍze
se staroueko|ogickou
zátéŽ(
né atenuace mateiskych kontaminantŮtetrach|oretenua trich|oretenu.
jako doprovodny
V odpadnÍch
vodáchse trich|ormetan
dá|evyslrytuje
konta
minant zvjroby nebo pouŽitÍ
ch|orovanych
organickychrozpouštědě|.
S mnoŽstvÍm
většímneŽO,5 tunyročněnak|ádás touto |átkouv ČRpouze
pet podnikŮ(odmaštovací
prostredeka rozpouštěd|o
v organickésyntéze).
7,2-DTCHLORETAN
jako rozpouštědlo
pro tuky,o|eje,
PouŽíváse V omezenémmnoŽstvÍ
pryskyiice a po|yviny|ch|orid,
dá|e jako rozpouštěd|opro organickou
syntézu.Je pomocnou |átkou pro vyrobu monomeruvinylch|oridu
rozpouštěde|,
ve vyroběbarev a |epide|.
a ch|orovanych
podnikŮpod|epii1ohyč.1, částiC,
Pod|eorientačnÍho
vyhodnocení
tabulky3 naiízenÍ
v|ádyč.6I/2003 Sb. by|ozjištěno,žeemisnístandardyv roce 2OO2 neplnilytii podniky.
TR'CHLORETEN
pouŽívané
Trich|oreten
ná|eŽ(k druhénejčastěji
látce ze skupinyzv|ášt
nebezpečnych
závadnych|átek.V Českérepub|icenenívyráběn,m Že rzni.
produK pri Wrobětetrach|oretenu.
kat jako ved|ejší
PouŽÍvá
se piedevším
jako rozpouštěd|o,
piÍpravek
piípravekve strojírenství
a čistící
odmaštovacÍ
je pouŽití
prŮmys|u.V současnosti
v texti|ním
k odmaštovánÍ
zpravid|area
|izováno(obdobnějako u PER)jen vtěch piípadech,kdy náhrada zajin,!
prostiedeknenímoŽná.Jeho spotiebav ČRkaŽdoročně
k|esá.
podnikŮpodle piÍ1ohy
Pod|eorientačního
vyhodnocení
č' 1, částiC,
tabu|ky3 naiízenív|ádyč.6I/2003 Sb' bylo zjištěno,Že emisnístanvšechnypodniky,kteréobsah této |átky
dardy V roce 2002 p|ní|y
v odpadnÍchvodách monitorujÍ.
TRICHLORBENZEN
jako rozpouštěd|o
piivyroběbarviv
TCB by|vČeskérepub|icepouŽÍván
a po|otovarŮ
v jedinémchemickémpodniku.Tatovyrobabyla na pre|omu |et 2oo7_2oo2 pierušenaa dosud neby|aobnovena.

osTATNÍ
NEBEZPEčuÉ
zÁunonÉ
urxv

- část nebezV databázi Registru prŮmys|ovych
zdrojŮ znečištěnÍ
pečnélátkyjsou shromaŽďovány
takéinformaceo nak|ádánís 67 da|závadnymi|átkamia jejich emisíchdo odpadních
šíminebezpečnymi
vod.Jsou č|eněny
do sedmi skupin:
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l Nep|něníemisníhostandarduNV č.61/2003sb.

l Nep|něníemisníhostandarduNV č.61/2003sb.
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standarduNV č.6,t/2003sb.

tr P|něníemisníhostandarduNV č.61/2003sb'
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koW a metaloidy,
prvky a anorganické|átky,
aromatické|átky,
ha|ogenované
organické|átky,
po|ycyk|ické
aromatickéuh|ovodÍky,
biocidy,
ostatní.
V současné
doběje evidovánocca 1 200 vyustídopovrchovych
tokŮ
a kana|izact'u nichŽjsou dostupnéinformaceo prŮměrnychročních
k o n c e n t r a c í c hv y š e j m e n o v a n y c h s k u p i n | á t e k v e v y p o u š t ě nych odpadnÍchvodách. K těmto dajumjsou k dispozicida|šídop|nková data o ročnÍm
mnoŽstvÍvypouštěnych
odpadnÍchvod, četnosti
monitoringu,druhu odpadníchvod apod.
UvedenégraÍyznázorĎujípočetWustÍ,ve kterychjsou monitorovány
ukazate|eze skupinykovŮ a meta|oidŮ.Tmavá část s|oupcepiedstavuje početvyustÍ,u nichŽje piekročenemisnÍstandardnaiÍzenÍ
v|ády
č.6t/2oo3 Sb. Toto hodnocenÍje pouze informativní,protoŽeby|yporovnáványprŮměrnéročnÍ
koncentraceukazate|us piípustnouhodnotou ,,p..,která nenÍprŮměrem.

rozhodnutík vypouštění
odpadnÍchvod do vod povrchovycha do
kana|izací
a o cit|ivych
oblastech,ze dne 29' 7.2003.
nebezpeč.
[2] SměrniceRady76/464/EHS o vypouštěnÍzpŮsobeném
nymi |átkami,vypouštěnymi
do vodníhoprostiedíSpo|ečenství'
- část nebez.
[3] Kristová,A. Registr prŮmys|oWchzdrojŮznečištění
pečné|átky,Zpráva k piejÍmacímu
iízení.VÚV T.G.M., pobočka
Ostrava.Prosinec 2003.
rámec pro činnostSpo|ečen.
[4] Směrnice 2ooo/60/Es' ustavující
stvív ob|astivodnípo|itiky.
[5] Zákon č,.254/2oo1 sb., o vodách a o změně některychzákonŮ
(vodnÍzákon).
[6] Zákon č,,2o/2oo3 Sb., kterymse měnízákon č'.254/2oo1 sb.,
o vodách a o změně některychzákonŮ (vodnÍzákon),
ve zněnípozdějšíchpiedpisŮ, a zákon Č:.239/2oo0 sb., o integrovaném
záchrannémsystémua o změně některychzákonŮ,ve zněnípozdějšíchpiedpisŮ.
lng. Tomáš Miěaník' lng. Alena Kristová
vÚv T.G.M., poboěka ostrava
email: micanik@vuv.cz,kristova@vuv.cz
tel. 596 134 181

5. Jak do budoucna?

V současnostiprobÍháv Českérepub|icerevize vodoprávníchrozhodnutípro vypouštěníodpadních
vod s obsahemzvláštnebezpečnych
závadn,jch|átek. Do data vstupu Českérepub|ikydo Evropskéunie je
Key words
totiŽ nutno zajistit,aby odpadnívody s obsahem těchto |átek by|yvypouštěnydo povrchovych
pouzena zák|aděpovo|e- pollution, extremely hazardous substances, register, industrial
vod a do kana|izací
wastewaters
nÍvodoprávníhoiadu.
od 2. 7.2008 musívodoprávní iady stanovitemisní|imitypro vypouštěnípouze kombinovanymzpŮsobem tak, aby imisnístandardy
nebezpečnych
|átek a zv|ášťnebezpečnych
|átek uvedenév naiízenÍ The State of Discharging Hazardous Substances into the Aquatic Environment in the Czech Republic (MičanÍl<,
T., Kristová, A.)
v|ády č. 6I/2003 Sb' by|ydosaŽenynejpozdějido 31. 12' 2oo9
From the date of becoming a member oÍthe European Union, the
v piípaděvypouštěnÍ
odpadnÍchvod s obsahem těchto |átek (pro odCzech Republic is obliged to ensure that wastewaters containing
větvÍuvedenáv tabu|ce3 pÍilohyč' 1).
extremely hazardous wastes are discharged only on the basis of
Vodoprávnímiadem ve věci vypouštění
odpadnÍchvod s obsahem
ZNZL do povrchovych
vod je krajskyuiad, pii vypouštění
do kana|izace permission from a water authority. Upto.date information concerÍt
ing this issue is provided by the Reglster of lndustrial Sources of
obec s rozšíienoupusobností.
Pollution - part dedicated to hazardous substances, kept by the
T. G. Masaryk Water Research lnstitute. The Register provides sup
Literatura
é.6I/2003 Sb., o ukazate|ích
a hodnotáchpiÍpust- port for the state administration, especially in the area of obligat[1] Naiízenív|ády
povrchovychvod a odpadníchvod, ná|eŽitostech ions of the Czech Republic to the European Union.
néhoznečištěnÍ

NEBEZPECNE LEDOVE SITUACE

NA NAŠlcHTocícH
Vác|av Matoušek

Klíěová slova
ledová povodeĎ,vnitrovodnÍ
led, ledová kaše, dnou! led, ledoui nápěch,
ledová zácpa, odchod ledu
Souhrn
Mrazivépočasípřnáší do vodníchtokri led, kterÝ měníjeiich plutoě
nou kapacitu a věGinou i jejich hospodářskou využitelnost.Neivětší
obtÉezp sobuje vnitrovodníled, kterf se pieměřuje na ledovou kaš|
a dnovf !ed. Pňspěvek ukazuje rozmanitost obtÉnychledovych situací
a upozorřuje na pokrok v poznáníledovych proces , kterf lze rryuŽftpži
praktickfch tilohách povodřovéochrany a provozuvodníchděl.

MrazivépočasípiinášÍna našetoky specificképoměry.V tocíchse
je |ed u biehu azamrz|á
zaěínají
tvoiit rŮznéformy |edu.Nejnápadnější
PotiŽetvorí
hladina.Tojsou všakjevy, Keréjsou nejméněnebezpečné.
led, ktery častovt]becnevidíme.Je to vnitrovodnÍ
|ed.Jeho částečky
proudje z h|adinystrhává a ony
sice vznikajína h|adině,ale turbu|entní
se v proudumnoŽÍ
a rostou.Částice|eduse zachytávajÍ
na piedmětech
je. S tímtose setkáváme piede.
v toku, piedevŠím
kovovych,a oba|ujÍ
všímna čes|echodběrnychobjektŮ,kterése tímtoledem ucpávajÍ.
Vnitrovodní
|edse takézachytávána kamenitédno a roste na něm'
Tvoiíse dnovy|ed.Tam,kde je většÍh|oubkavody,pÍicház(vnitrovodní
|ed do styku se dnem jen má|o a jeho částečky
se v proudush|ukují
a rostou,aŽ dosáhnouve|ikosti,kteráje Wnese na h|adinu'Na hladi.
ně pozorujemechomáče|edorŤeh-částic,
kterépostupněrostou a pojejí
krljvajístá|e většíp|ochuhIadiny.Ledovétitvaryna hladině sniŽujÍ
turbulencia na hIadiněse tvoríi povrchovy|ed.Vzniká směs povrcho|edu, kterou nazyvámeÍedovoukaší.
véhoa vnitrovodnÍho
Vnitrovodní
|ed se tvoiÍtam,kde je většírych|ostvody a drsnédno'
TakovépodmÍnkynacházímena tocíchs většímsklonem dna. Rych.
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|ostvodyse všaktakéměnís ve|ikostíprutoku.Proto máme toky,které za ma|ychprutoktitzamrzaj(,a|e za velklch či většíchprutok na
je stiednía do|nÍ
nich nastává chod |edovékaše.Názornympiík|adem
jsou
Labe. Na tomtotokuje kaskádajezovychzdrŽí.Za ma|ychprťltokŮ
v nich ma|érych|ostivodya jejich h|adinazamrzne.Za prŮtokťt
většÍch
neŽ asi 80 m3ls nastávajív toku rych|osti,pii kterychse jiŽ tvoiívnitrovodní|ed. Takovystav jsme moh|i zaznamenatv zimě L978/79,
7987/82 a 2oo2/o3. Proto |ze tvrdit, Že na kaŽdémnašem toku se
vyskytujechod |edovékaše.Vyjimkoujsou jen seky tokŮ s h|ubokymi
nádrŽemi.V některychtocíchje vyskytchodu |edovékašemá|očetny,
v jinych k němu docházíkaŽdouzimu. Z většíchtokŮ mŮŽeza piÍklad
s|ouŽitstiedníohie. Na nÍse setkáme s chodem |edovékašeza kaŽmraz .
dych něko|ikadennÍch
Lze tvrdit,Že na kaŽdémtoku se vyskytujínebezpečné
|edovésitua.
ce. NevyskytujÍ
se však v kaŽdémjeho mÍstě.Jsou mÍsta,kde je ne.
bezpečí
ve|kéa ved|etoho jsou naopak mÍsta,kde nebezpečí
téměi
nehrozí.Velky rozdi1je i mezi jednot|ivymi
toky. V některychtocÍchje
|edovychsituacÍve|mimá|o četnyaŽ vzácny,a|e
vyskytnebezpečnych
v jinych |ed hrozÍněkolikrátkaŽdouzimu a obyvate|Ůmpii iece prináší
ve|kéa trva|éobavy.Takje tomu napi. v obci Zámě| na Divokéorlici.
NejméněčastéobtiŽes |edemjsou na tocÍchs ma|ymsk|onem,kde se
vyslortujejen povrchov./|ed.Takovytok zamrzá a obtiŽe piicházejíjen pĚi
prudkéob|evě,kdy déšta tání sněhu zpusobujírych|éďšenÍ prŮtoku
a dojdek bouÍlivému
odchodu|edudoprovázenému
tvoiením|edovychzácp'
ČastéobtiŽe s ledem jsou na tocÍch,kde se pravide|něvyskytuje
jsou obtiŽe tam, kde se vyskytuje
chod |edovékaše. Ještě četnějšÍ
ved|e|edovékaše i ve|kémnoŽstvídnového|edu.

objemny nápěch s ve|kymvzdutÍmdokumentujeobr. í. Na konci ná
drŽe KadaĎsky stupeř na stiední ohii se tvoiÍ|edovynápěch kaŽdou
zimu. Jeho délkaa jím vryo|anévzdutívody závisí na pr toku vody,za
Keréhose tvoit,a na po|ozeh|adinyv nádrŽi.Za ma|,!chprŮtoku(ko|em
20 m3ls) zasahujenápěchjen koncovoučást nádrŽea roste piedevším
v korytě nad nádrŽÍ.Vzdutá voda vystoupÍdourovněbiehovychhran.Za
ve|kychpr tok je situacezcelajiná. V |ednu1979 a 1982 se v nádrŽi
vytvori||edovynápěch za prŮtokuko|em60 m3ls a |edovoukašÍse zapli vyševzdutína konci nádrŽe.
ni|ace|á nádrŽ.Tétosituaci odpovÍda|a

Nebezpeěnésituace za chodu |edovékaše

obr. 3. Ledovypráh na Divokéor|ici nad obcíZámě|

Chod |edovéa sněhovékaše piinášÍdo toku obtŽnéa škodlivé|ev místech,kde kašenemuŽekorydovésituace.Ty vznikajípiedevším
tem projfta hromadíse. Takovymimístyjsou konce vzdutÍnádrŽí,jezové zdrŽea seky s menšímsk|onemdna, popi. seky se z Ženymkorytem nebo ostrym ob|oukem.Kaše,která nemŮŽekorytemprojft,se
kupí.Ve|kénakupeníkašenazyváme|edovynápěch. Ledovynápěchje
u nás nejčastějšÍškod|ivy
|edovyjev. Zpusobujepovodně,znemoŽĎuje
odběr vody z toku a vy|azujez provozučerpacÍstanice, pravnyvody,
vodníe|ektrárnya na vodnÍchcestách znemoŽĎujep|avbu.

obrázek 7 znázor uje podé|nyiez nápěchem, zachycující
stav ko|em
po|edne8' |ednat979. V té době by|ajiŽ nádrŽtéměi ce|á zap|něna
kašía vzdutízačalodosahovatsvéhomaxima. PrŮběh stavu hladiny
pied jezem v RašovicÍch
po dobu tvoÍenínápěchu ukazujeobr. 2. Maximá|nÍhostavu by|o dosaŽeno 9. |edna ve 2:O0 h, kdy |edová kaše
vytékatz nádrŽe. od té doby neby|již
dostoupila aŽ khrázi a zač,a|a
moŽnyda|šírŮst nápěchu a h|adinazača|aklesat.
Hladinavodysice vystoupilavelmivysoko,ale
neby|apiekročena roveĎsto|etévody a v1znamná čerpacÍstanice
u jezu, Kerá zásobujemostecky a chomutovskyprŮmys|vodou, neby|azatope
na. Re|ativněnÍzkého
stavuvodyse dosáh|otím,
Že se v nádrŽiod saméhozačátkumrazŮdrŽela
h|adinavody.HradÍcÍ
co nejniŽší
segmentyna ko
runě hráze by|yvyhrazenya V nádrŽiby|ah|adina
vody odpovídajícÍ
kapacitě pevnychpielivŮ.
Téměi shodná meteorologickáa hydro|ogická situace se dostavi|av |ednu1982. V nádrŽi se opět utvoiiImohutnynápěch, kter zap|ni|ce|ounádrž.H|adinavodyv nádrŽise však
nedrŽe|ana nejniŽšímoŽné rovni a na jezu
bylodosaŽenoo 1 m vyššÍ
h|adiny.
Čerpací
stapyt|is pÍskem.
nice se zachraĎova|a
Dodatečné
sniŽováníhladiny,kdyje mohutny nápěch téměi vytvoien,je jiŽ má|o tjčinné
a pozdnímanipu|acÍ
se jiŽ většinounezabrání
rfib|ttrhdny
iešit v manipuškodám. Proto je uŽitečné
|ede
|ačních
iádech vodníchděl i nebezpečné
obr. 1. LedoW nápěch v nádrŽiKadaĎskystupeĎna stiednÍohiÍv poledne8. ledna 1979
vé situace. RŮst a vyvoj|edovéhonápěchuje
mimoiádně s|oŽityproces,jak ostatně prozrazuje i ko|ísánÍ
h|adinyna obr.2, pii kterémse
up|atĎujÍ
sesuvyjeho koncovéčásti,kteréex.
trémněucpávajíkoryto |edema zpŮsobujínáh|adiny.Ved|etoho docházÍke konh|ézvyšení
vyhodcentraci proudua vytváienÍhydrau|icky
né proudovédutinyv nápěchu, coŽ vede ke
sk|onuhladinya pok|esustavuvody.
sniŽovánÍ
Pies všechnututo s|oŽitostjsou naše poznatky jiŽ na rovni,která dovo|ujestanovit,za jakych podmínekse utvoiÍnebezpečny|edovy
nápěch a jak nebezpečnym
situacímpiedcházet vhodnoumanipu|acÍ
na vodnímdile.

Nebezpečné
situace za vyskytu
dnového
ledu
6

12

6.t.1979

18

6

12

Toky s vyskytemdnového|edu piinášejÍnejvíce nebezpečnych|edovychsituacÍ.Většinou
se v nich tvoií nejen ve|kémnoŽstvídnového
kaše.A tak
|edové
|edu.a|etakéve|kémnoŽstvÍ
Se na nich setkáváme s |edovyminápěchy,

t

1. t.1979 |

t. r.1979

obt. 2. PrŮběh stavu vody pied jezem Rašovicev době vwoje nápěchu
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obr. 4. Zácpa za odchodudnového|eduna horníotavě v Sušici

obl. 5. Voda ieky a |ed zácpyv Sušicizasáh| i oko|Ítoku

z dnového|edu,
a dojdek jeho sesuvu.Korytose ještěvíceucpe |edema h|adina
a ved|etohotakés vysokymi|edovymiprahya p|otnamí
stabi|nÍm
kteréextrémnězap|nujíkoryto |edema vysokovzdouvají
vodu.
vody se vyraznéaryší.
Vnitrovodní|ed se zachytávána dno tam, kde je ma|á h|oubkavody.
DalšÍnepiíznivouoko|nostÍ,
se Kerou se setkáváme na tocíchs dno
Ma|á h|oubkaje na vyvyšenychmístechdna, tj. v mÍstěprahŮ ve dně
vym |edem,je yytváiení|edovychpiekáŽek. Spo|u s dnovym |edem se
a peiejích.V místěprahuve dně rych|evyrŮstá|edovypráh' Kery za dé|e
u biehu, kde je ma|á rych|ostvody,tvoiÍa poma|uroste biehovy|ed.Vli.
prahu pritrvajících
mrazŮdosáhne neuvěiite|né
vyšky.Ukázku |edového
vem rustu dnového|eduse zvyšujedno a takéjeho drsnost.Hladinavody
prot|oustnášíobr.3. Zobrazenypráhje jiŽ částečněuvo|něnya voda pies něj p|ně
se nryšujea Zilětšuje
se h|oubkavody.TÍmse ultváiejÍpodmínky
nepiepadá,a|e pieváŽnějím protéká.H|adinavody se sntŽi|aa |edovy nutÍašiTení|edu
u biehu. U tjzkychkorytje tento proceszakončenzamrzpráh vystoupi|z vody a odha|iIsvou mohutnost.
V perejijema|áh|oubkavodyna ve|kép|ošedna
VÝcH0ZÍ
STAV
koryta a dnovy|ed zde roste v ce|ététop|oše.NeM
1
:
1
0
0
proto
práh,
p|otna
vzniká
uzky
a|e velká
dnového
|edu. Za tuhych mrazŮ roste dnovy |ed rychlostÍ
hladina
7 cm/h a po něko|ikadnech dosáhne p|otnat|oušťky pies 1 m. Takovézvyšenídna zpŮsobujevy|itÍ
vody z koryta.
Tokys vyskytemdnového|edujsou většinouširoké
a i kdyŽna jejich dně vyrostou|edovéprahy,většinou
VÝV0J
LE0U
Ml:50
po celémra
nezamrza1í
a |edse v nich intenzivnětvoÍÍ
zivéobdobí.Protou nich docházík extrémnímu
zarus- I. etapa vfvoje
tvoňení dnového.Iedu a Iedu u bňehu, vzdouvání
tánÍkoryta|edem.Nezarustajíjen
dnovym|edem,Ke
0 , 5 5 Úroven zamrznutí
ry 1e porézní
a má|o pevny,a|e takéve|mipevnym|e
Ied u bňehu
dem, Kery vzniká pÍivy|évání
vzdutévody na mě|činy
a na |ed u biehu.TaKo vznik| |ed nazfvámená|eď.
dnovf led
,00
Na tocíchs ve|kymWskytemdnového|edudochází
častok dosud nedostatečněobjasněné|edovéudá
II. etapa vfvoje -rozvoj ledové pokr vky, z v ě t š u j e s e j e j í t l o u š Ť k a i r o z s a h
|osti,a to náh|émuboui|ivému
odchodu|eduv době
mrazu. Tyto odchodyjsme zatímdokumentova|ina
Iedová
:- z ná]edě a sněhovéholedu
- z vodního ledu
hornÍotavě a na Divokéor|ici.Doš|ok nim vŽdybé
hem dne, kdy by|ymírnémrazya v korytěby|označné
mnoŽstvÍ
|edu.Ledovéprahya p|otnyvzdouvají
vodu,
a tímji v korytě zadrŽuj(.Uvo|něním
či protrŽením
|e
usazena
dovéhoprahu docházík uvo|Ďování
zadrŽenévody
usazená ledová
Iedová kaše
avzniká prŮtokováv|na' PrŮtokováv|na směrem po
toku narŮstáa rozhodnymzpŮsobempomáhá pri uvo|.
Ďováníledu a jeho odchodu.V|na s |edem procház(
menšímizamrz|ymizdrŽemia zastavíseaŽv mÍstech, III. etapa vfvoje - odchod dnového ledu
kde je velká prekáŽkapro prŮchod|edu,a vytvoiíve|a/ pokr vka z vodnÍho a sněhového 1edu a náIedě má
kou |edovouzácpu.Ta většinouzap|nÍ
nejence|ékoryt]ouštku a nepro
jak
to, a|e vystoupíi z biehu'
ukazujíobr.4, a 5.
Za odchodudnového|edujsou ma|éprŮtokyvody.
Korytose všakucpe většinouledemtak, Že ani ma|y
prŮtokse nevejdedo koryta.Nebezpečnost
situace
je závis|ána da|ším
q1vojimeteoro|ogické
a hydro|o
gickésituace. Piímo katastrofá|nÍ
nás|edkyse dob/pokryvka z prunrzlé ledové kaše' nakupená kaše dáIe vzdula
staví,pokud se |ed zkoryta neodstranía nastanou
vodu, pokr vka je tenká a prolomila se
tieba i jen zvyšenéprŮtokyvody.
Na tocÍchs ve|kymvyskytemdnového|edudochází
I 1'oo
promrzlá ledová kaše
ještěk da|Ším
-Ťnepiíznivym
oko|nostem.Jednouz nich
je ve|kéko|ÍsánÍ
:t.Jj? 31 !21
prŮtokuvyvo|ané
|edovymiprahy.Za
tuhéhonočnÍho
mrazu |edovypráh rych|e roste usazena
usazena
počasí
a zadrŽ$evodu.odpo|edneza s|unečného
se
ledová kaše
ledová kaše
dnovy|edode dna uvo|Ďuje,práh se stává propustny
jsou
prŮto
azadrŽenávoda se uvo|Ďuje.K ránu
ma|é
ky' pozděodpolednenaopakve|ké'To se ve|mínepiíznivě projevujev mÍstechzasaŽenychledovyminápě
obr 6. Vyvoj|eduv tjzkémtoku s většímsk|onem
chy.ZvyšenyprŮtokzpusobí,Že se nápěch stane ne
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nutímh|adiny.Vyvoj|eduv korytě ukazujeobr.6, Utvoienápokryvkadá|e
t|oustnenamrzánímvodyvy|iténa pokryvku.
ZamrznutÍm
toku docházÍk tepe|nému,zaizolovánÍ
h|adiny|edovou
pokryvkouproti mrazivémuovzdušía zač,r|e
se projevovatpiítoktep|a
zpod|oŽ(,podzemních
vod a z práce si| vriitrnihotiení.l kdyŽjsou Mo
piftokytep|a
h|adinyk tomu,
ve|mima|é,postačívdanésituaciizo|ované
aby se nepatrně zvyši|atep|ota vody. Voda nejdiíveztratípiech|azenÍ
'C
se
a piestane se tvoiit |ed. Po nepatrnémzvyšenítep|otynad 0
začneuvo|Ďovat|ed ode dna.
Led netaje,jen se uvo|Ďujeode dna. Uvo|něnydnovy|edje transportován tokem a odcházÍ'Dnu se vrátÍjehopŮvodnív|astnosti
a h|adina
k|esnena uroveĎdiívějšího
stavu. Pevná |edovápokryvkazŮstanevysoko nad h|adinoua je piekáŽkoupro zWšenyprutoka odchod |edu.

odchod ledu v době tání
Největšía nejrozsáh|ejšÍ
|edovépovodněvznikajÍza obtiŽnéhoodchodu |eduv době prudkéhotánÍdoprovázeného
deštěm.NastoupÉ|i
po d|ouhémmrazivémobdobÍnáhle tep|épočasís ve|kymideštovymi
sráŽkami,prŮtokvodyv tocíchrych|estoupnea |edv toku je vystaven
velkémuhydrodynamíckému
namáhánÍproudícívodou.
Led u biehuse
od|amuje,|edovápokryvkase rozlámea vznik|ékry se dajído pohybu.
prŮtokové
Vznikajízácpy,ty se pro|amují
a vytvárejÍ
v|nys masou |edovych ker, kterérych|epostupujítokem a pŮsobÍškody.
NejvětšÍ
|edovépovodněu nás by|yna do|níBerounce.Shodou náhod či spíšev|ivemtuhych zim se všechnyvyskyt|yve čtyiicátych|etech minu|éhosto|etí.PrvníproběhIav bieznu 1940, druhá v noru
7947, tietí v bieznu 7942 a čtvrtáv bieznu 7947 . Všechnyčtyiipovodněby|ymimoiádněkatastrofá|ní
a postih|yuzemíko|emtoku v dé|ce
víceneŽ60 km' Pr tokyvody by|yza povodněrelativněma|é,a piesto
dosáh|ah|adinamimoiádněvysokéurovně.V bieznu 1940 piekroči|a
h|adinauroveř povodněz roku 1890, která se povaŽujeza sto|etou.

PROJEKTY OCHRANY VOD
He|enaGrÚnwa|dová
Klíěová slova
projekty ochrany vod, čisttrny odpadních vod, kanalizace

V noru 1941 by|odosaŽenoještěvyšší
h|adiny.UroveĎh|adinyodpovÍda|apovodniz roku 1872, která se povaŽujena Berounceza největšÍ
a nejkatastrofá|nější.
PovodeĎv bieznu 1947 by|a menšÍ,snad i dky
tomu, Že se na uvo|ĎovánÍ
zácpy podÍle|a
armáda. Piesto utonu|ičtyii
|idé,by|o zatopenovíce neŽ 700 obyd|Ía ve|ky početprŮmys|ovych
závodŮ.
Častodostáváme informaceo g|obá|nímotep|ovánÍ.
Spo|u s nimi
většinou píicházíupozorněnÍ,Že se budou zvětšovatextrémypočasí.
Ke vznikuextrémní
|edovépovodněnejsou potiebnéznačné
mraryce|ouzimu, postačÍVydatné
mrazyjen něko|ikdní.
Uvedenyč|ánekprinášíněkterépoznatkyzískanépii iešenÍgrantovéhoprojektuč,,2o5/oI/o427 ,,LedovyreŽimvodnÍchtokŮ..' Úp|né
vys|edkypiinese pub|ikaceVÚV T.G.M.,která bude vydanáv edici Práce a studie v |etošním
roce.

lng. Vác|avMatoušek'DrSc.
vÚv T.G.M.Praha
tel.22O L97 334
Key words
ice flood, frazil ice, frazil slush, anchor ice, freezeup ice jam, break-up
ice jam, ice cover break-up
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 difÍicultiesstem from frazil ice which is changed into frazi! slush
and anchor ice. The article shows the diversity of difÍicultice situa
tions, drawing attention to a progress in the knowledgleof ice pre
cesses, which can be utilized for the practical tasks of flood protection and the operation of hydraulic structures.

stupněm do konce roku 2005 a pro obce do 2 oo0 Eo je poŽadováno
piípadě,Že uŽje zde vybudovánakana|izace.Dá|etato
vhodnéčištěnív
směrnice stanovuje povinnostzpracovat investičníprogramyvystavby
kana|izacÍ
a čistÍren
odpadníchvod

Plojekty ochlany vod, zdroje a mechanismy financování

ministrŮmzeUsnesenÍv|ádyč. 998/2000 a č. 879/2001 u|oži|a
mědě|stvÍ,ŽivotnÍhoprostiedí a pro mÍstnírozvoj koordinovat
Souhrn
aktua|izoa prosazovatve spo|uprácis ministremfinancínap|Ďování
Plo implementaci směrnice 91,/271'/ÉHS'o ěištěníměstskÝch oď
vané strategiefinancováníimp|ementacesměrnice 9t/27t/EHs,
padníchvod' pŤijalaEvrcpská unie jedinépiechodnéobdobÍpro vfstav.
o čištěnÍ
městskych odpadníchvod. Nás|edně by| vytvoŽenSeznam
jako zák|adnípodk|adpro zpracováníP|ábu kanatizačníchsystémri a ěistíren městskych odpadníchvod (čov)
ag|omeracÍ
Českérepub|iky
v aglomeracíchvelikostní kategorie 2 0oo.10 (X)0 ekviva|entníchoby.
nu rozvojevodovodŮa kana|izacíkraju ČR. RxtuatizovanáStlategie
vate| (Eo). Usnesenív!ády č. 98/2ooo a é.879/2il)1 u|ďila mini*
městfinancováníimp|ementace
směrniceRady97/271lEHs, o čištěnÍ
je i harmonogramvystavbyČoV,
tr m zemědělství' životnihoprostiedí a pro místnÍloztloi koordinovat
skych odpadnÍchvod, jejiŽ součástÍ
a prosazovat ve spolupráci s ministrem financÍnap!řování aktualizova
byla schvá|enav roce 2002 v|ádou[1].
né strate$e financováníimplementace směrnice 91,/271'/EHS' o čiš
materiá|udoš|oke zpiesněnípotiebnévyše
V rámci piedk|ádaného
tění městskfch odpadníchvod. K vfznamnfm zdroj m podpory ze státpodÍlna ce|kovychnáv|astníchzdrojŮ investorŮ.Jejich procentuá|ní
níhorozpoětu patií Státní Íondživotnihoplostiedí' Ministerctvo zemé
k|adechčinÍ39 o/,.Tyto prostiedky musíbyt zajištěnypro kofinancovádělství' Agentura ochrany pžÍrodya kmjiny. Ke zdloj m financování
níakcíse zapojením
fondŮ Evropskychspo|ečenství.
Města a obce ČR
jsou v mnoha piípadechakcionáii vodárenskych spo|ečnostÍ,
z Evropské unie patií ploglamy PHARE a |SPA.
kteií
P|něnísměrnic EU i souěasné ěeské legislativy je tieba podpoiit
mohoufinancovánípievzft.
vytvoiením informaěních databází a zavedenímjednotného informaě.
poŽadavk směrorientační
seznam konkrétnÍch
opatreník nap|něnÍ
niho systému v celé oblasti voda.
nice postoupi|oMinisterstvozemědě|stvíprostiednictvímMinisterstva
věcÍve formě dodatečné
Životníhoprostredía Ministerstvazahraničních
Úvod
informaceorgánŮmEvropskéuniejiŽ v roce 2oot' Na jeho zák|aděby|
piedběŽněkvantifikován rozsah o patienítykajÍcíse 18 1 ag|omerací
vět.
V souvis|ostise vstupemČeskérepub|iky
do Evropskéunieje na se(Eo)' 552 ag|omerací
s počtem
obyruate|
ku vodníhohospodáistvÍ
vyŽadovánop|něnísměrnic RadyEU. Nejvyznam- šÍchneŽ 10 000 ekviva|entnÍch
2 000 aŽ 10 0O0 Eo a dalšÍchag|omeracímenšÍchneŽ 2 000 Eo, kde
|egislativy
v ob|astivoda tzv.
nějÍzasáhnedo ce|éstruKury komunitární
je vybudovánakana|izacebez odpovÍdajÍcÍho
čištěnÍ
odpadníchvod.
Rámcová směrnice pro vodnípolitiku Spoleěenství2ooo/6o/ES. Jed.
Ítzv.,,Regioná|níchp|án Ů
M inisterstvozemědě|stvÍzajistilo t,ypracován
nÍmz ci]Ů této směrniceje komp|exníochrana kva|itya kvantityvod
jako vys|edkuprŮzkumuprováděnéhopověienymiorjejich stavu. K dosaŽenÍtohoto cÍleje tieba pro
imp|ementace,.
a prevencezhoršování
ganizacemive všechkrajícha dá|e pied|oŽi|o
seznam ag|o,,KonkrétnÍ
véstkromějinéhoana|,!zu
charakteristikpovodía dopadŮ|idskéčinnos.
kategoriÍ
Pod|eč|ánku13 směrniceby č|en- meracíČeskérepub|ikyurčenychdo rÚznych prozatÍmnÍch
ti i ekonomickouana|yzuuŽívánívod.
piechodnychobdobÍke sp|něnísměrnice.,.Piedk|ádanyaktua|izovany
ské státy mě|y zajistit pro kaŽdouob|ast povodí|eŽíc(zce|a na jejich
seznam se v počtechobcí č|eněnychpod|e kritériísměrnice Iišíod
zemíp|án povodí.Tentop|án povodíby mě| obsahovatpieh|edvyznamdŮvody
udajŮv seznamechz roku 2000 a 2oo7. H|avnÍmi
a podzemnÍch piedchozÍch
nychv|ivŮa dopadŮ|idskéčinnostina stav povrchovych
je zpiesněnípod|eRegioná|ních
p|ánŮimp|ementace,
které
jinych dopadŮ
od|išnosti
vod, včetněodhadu bodovychzdrojŮznečištění
a ana|,!zy
vycházÍ
směrnice9I/277/EHs,
Iidskychčinnostína
stavvod.Pro imp|ementaci
. z YrNárenítzv. ag|omerací
obcínebojejich částí'
o čištění
městskychodpadníchvod, piija|aEvropská unie jedinépi*
o z kategorizaceve|ikostiobcía jejich ag|omerací
pod|epočtuekvivaměstskych
systémŮa čistíren
chodnéobdobÍprovystavbukanaIizačnÍch
|entnÍch
obwatel (Eo).
ve|ikostnÍ
kategorie2 000-10 000
odpadníchvoo (ČoU V ag|omeracÍch
Vytváieníaglomeracíodpovídápiesné dikci směrnice, nebot jsou
íchobyvate|(Eo) a pro intenzifikaci (odstraĎován
ídusku a fosekviva|entn
Vod..,na něŽ budousváděny
čistírny
odpadnÍch
foru) čistírenměstskych odpadnÍchvod nad 10 000 Eo v tzv. cit|ivych vytipoványtzv. ,,ci]ové
vody.Na tyto cÍlové
Čov se piipojujísouměstskéodpadnÍ(sp|aškové)
směrnice 97/277/EHS by|yzhruob|astech'Nák|adyna imp|ementaci
piís|ušné
čištěnÍ
ba vyčÍs|eny
na 98 m|d'Kč.Pro obce nad 2 000 ekviva|entnÍch
obyvate| bory obcínebojejichčástÍtak,aby by|ozabezpečeno
nad 2 o00 Eo. Na jednu cí]ovou
je poŽadovánozavedenÍkana|izace
a čistíren
odpadních
vod s bio|ogickym odpadnÍchvod z obcí u ag|omeracÍ
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ExistujÍ
Čovteoy mŮŽebyt napojenovíceobcí,Kerétvorí,,ag|omeraci...
také piÍpady'kdy v jednom městě jsou provozoványz technickogeografickych(popi. historickych)dŮvodŮdvě i víceČoV.
podle
DruhymdŮvodemzměnyje zavedenÍkategorizaceag|omeracÍ
počtuekviva|entních
obyvate|(v souIadu s dikcí směrnice), protoŽe
piedchozíseznamy piedávanéorgánum Evropskéunie vycháze|ypii
z počtufyzickychobyvate|.
kategorizaciobcía jejich ag|omerací
ZavedenÍtohoto
kritériapiinášÍzměny
v počtuobcí,resp.jejichag|omeracÍ,nebot obce s méněneŽ 2 000 fyzickymiobyvatelimohou byt
v kategoriinad 2 000 ekviva|entních
obyvate|s oh|edemna piítompodnost většÍch
zdrojŮznečištěnÍ,
neŽjsou domácnosti(prŮmys|ové
niky'zemědě|skéstroje apod.).
Těmitoprístupybylo posouzenoce|kem3 630 obcÍ(obce nad 300
počtu6 3OO obcíČeskérepub|iky.
Proto pok|es
obyvate|)z ce|kového
počtuag|omerací
v kategoriinad 2 o00 Eo (oprotipŮvodním733)je
piímymdŮs|edkemup|atnění
í.Pieh|edkategorií
vyšeuvedenychkritéri
p|ánuje v tabulce7.
a časového

7992_2002 finančněpodpoieno a rea|izováno1 115 čistírenodpadníchvod a kana|izací,7I7 akc( k odstraněnípovodĎovychškod
(ze srpna 2OO2).
V srpnu roku2oo2, kdyČeskourepublikupostih|ypovodně,se Fond
povodĎového
konta,..Došlok uzavienítrojdosta| správcem ,,v|ádního
prostiedÍ,Ministerstvempro místní
hodymezi MinisterstvemŽivotnÍho
rozvoja Fondem,v jejÍmŽrámci Fond poskytova|prostiedkyna odstraněnínás|edk povodní.Do konce roku 2oo2 by|oz V|ádníhopovodĎovéhokontaWčerpáno59,2 miIionukorun' Dá|eve spo|uprácis vtŽp
zareagova|Fond na aktuá|nípotieby obcí piípravouspeciá|nÍhodotačsítía čistírenodnÍhoprogramuobnovynebo vystavbykana|izačních
padnÍch
vod. Cflemprogramuby|apodporaopatienívuzemíchpostiŽenych povodněmi,ve kterychby|vyh|ášennouzovystav. Do konce roku
2oo2 by|opodpoieno14 obcÍ,piičemŽWdaje na tento programpies á h | y1 0 , 5 m i | i o n uk o r u n .
ministra
V roce 2oo2 by|o na novéprojektyk|adnymrozhodnutím
piidě|eno5,995 m|d.Kč'Ce|kové
nákladyna programv ob|astiochraz prostiedkŮFondu4,570 m|d.Kč[5].
ny vod čini|y

pieh|edpotieb vystavbya rekonstrukcÍ
kaTabulka 1. Aktua|izovany
nalizacía čistÍren
odpadníchvod

Ministerstvo zemědě|ství

(MZe)
V roce 2oo2 by|av rámci programŮMinisterstvazemědě|ství
329 030 ,,Vystavbaa technická obnova vodovodŮa upravenvod,.
a 329 040 ,,Vystavbaa technická obnova čistírenodpadníchvod
7.4L
konec 2OO2
18
13
Aglomerace
poskytnutapodporav ce|kovévyšicca 2 mld. Kč.Jako
a kana|izacÍ..
20
2.23
konec 2OOo
36
nad 10 000 EO
reakce na poničené
objektya za|ízen(vodovodŮakana|izac(v dŮs|edku
32
119
5,69
srpnovépovodněV roce 2oo2 by| zíftenprogram229 810 ''StátnÍpo
konec2010
uzemípostiŽeného
mimoiádnouudámoc pii obnově a zabezpečování
Aglomerace
40L
15
1,66
2 000-10 000 Eo
|ostÍposkytovaná MZe,', zaměieny na obnovu a zabezpeÓovánívodovodovodŮa kana|izací.
Dá|e MZe vyh|ási|o
hospodáiskéinfrastruktury
CELKEM
574
100
77
konec2010
da|šÍprogramy'jejichŽci1emby|oodstrařovánínás|edkŮpiedchozích
povodnÍ,
v roce 2002
obnovavodohospodáiského
majetkupo povodních
Praktickyvyznamtohotoup|atnění
V tom, Že ŤadaobcÍpovaspočívá
Jde o programyč,.229110 ''oda rea|izaceprotipovodĎovych
opatienÍ.
jednotkybyla piiiazenak cílovéagloŽovanychpŮvodněza samostatné
majetku..a č.229 060
straněnínásledkÚna státnímvodohospodáiském
merační
čistlrněodpadníchvod, tedy bez nutnostibudovatsamostat,,Prevencepied povodněmi..
[5].
nou ČoV.Tímvšakdocházív některychpiípadechk prekročenÍ
uvaŽoProgram 329 o4o ,,Vystavbaa technická obnova čistírenodpadvanychkapacitcflovychČov nao uroveĎ10 000 Eo, coŽ piináŠÍ
určíté níchvod a kana|izacÍ.
jako součást ,,ProgramuvystavbyvodohospovčetnězavedenÍ dárskychinvesticv Českérepub|ice..
zvyšení
nák|adŮna jejich rekonstrukcia zkapacítněnÍ,
k podpoievystavbykana|is|ouŽÍ
náročnějších
technoIogi
í.
potiebnéhovybaveníměst a obcÍčeskére.
zac( za uče|emdosaženÍ
městV souvis|ostis imp|ementací
směrnice9L/27I/EHS, o čištění
pub|ikysběrnym kana|izačnÍm
systémema k zajištěnípotiebnéurov.
skych odpadníchvod, vyh|ásiIaČeská repub|ikanaiízenímv|ády
městskychodpadníchvod.
ně čištění
č''67/2003 Sb. (z h|ediska kva|itypovrchovychvod) celé tizemístátu
Do programumohou byt zaíazenyakce:
jako citlivou oblast. Pod|etétosměrnice mě|ybyt vybudoványkanalizaa) vystavba'dostavba,rekonstrukcea intenzifikace čistÍren
odpadnÍch
odpadních
vod s vyhovující
roku2001 ve všech
ce a čistírny
učinnostído
vod (ČoV),kterémajíprojektovanoukapacituvyššÍ
neŽ 3 ooo Eo
síd|iŠtních
ag|omeracích
s počtemnad 15 000 Eo, do roku2005 by pak
vyčištěné
a po rea|izacibudousp|něnyukazate|ejakosti vypouštěné
mě|ybyt postavenyv ag|omeracích
většÍchneŽ 2 000 Eo.
vody stanovenépiÍs|ušnfm
vodoprávnímiadem,
Finanční
strategiebude kaŽdoročně
upravovánaa aktua|izovánana
kana|izačnÍch
b)WstavbahIavních
sběračÚspojenychs vystavbouČoV
p|ánovanychkrokÚ, zv|áštěprUetÍ
zák|aděrea|izacedilčÍch
akčnÍch
repod|epiedchozÍho
bodu,
gioná|níchprogramŮpodporyrekonstrukcea intenzifikaceČoV.Bude
systémŮminimá|něpro 300 Eo ve městech
c) dostavbakana|izačních
rovněŽzpiesĎovánana zák|aděnovychpodk|adŮ,poznatkŮa informaa obcích,kde jsou Čov jiz vybudovány,area|izacíakce dojde ke
cí o vyvojiekonomiky,veiejnychfinančnÍch
zdrojŮ,schva|ovánÍ
státnÉ
zWšenímnoŽství
odpadníchvod piivedenfchna ČoV.
prostredí(SzP) i o moŽ.
ho rozpočtu
a vydajŮStátníhofonduŽivotního
|nvestoremakcímohou byt:
nosti financováníze zahraničních
zdrojŮ.
o města a obce,
patiÍStátnífond
K vyznamnymzdrojŮmpodporyze státnÍhorozpočtu
. svazkyměst a obcí(dobrovo|né
svazkya sdruŽenÍ
obci),
prostiedí,Ministerstvozemědě|stvÍ,
Životního
AgenturaochranypiÍro. vodohospodáiskéakciovéspo|ečnostis více neŽ dvoutietinovou
dy a krajiny(AOPK).Ke zdrojŮmfinancovánÍ
městskych
ob|astičištěnÍ
většinoukapitá|ové
učastiměst a obcí'
odpadníchvod patiÍí programyEvropskéunie, napi. PHARE a ISPA.
Ce|ková vyše podpory z programu329 040 nepiekročÍ
80 o/onák|adŮ.
Státní fond životnihop]ostíedí
Program 229 BLo,,Státní pomoc pii obnově a zabezpečování
uzemí
postiŽenéhomimoiádnouudá|ostÍposkytovanáMinisterstvemzeměČinnostsrŽp (oatejen Fondu)je |egis|ativně
upravenazákonem
prostredíČeskérepub|iky, dě|stvÍ..
č.388/1991 sb., o StátnímfonduŽivotnÍho
zaměreny na obnovu a zabezpečování
vodohospodáiskéinfrana ktery navazqípiedpisy, piedevšímsměrnice MinisterstvaŽivotntho strukturyvodovodŮa kana|izacípostiŽenychsrpnovou povodníroku
prostiedÍo poskytovánífinančnÍch
prostiedkŮze StátnÍhofondu ŽivotnÉ 2oo2 by| piijatv souvis|ostis touto povodní'
ho prostiedía Statut SzP ČR [2]. Směrnice určujepodrobnákritéria
P r o g r a mj e u r č e nk p o d p o i e o b n o v y a z a b e z p e č o v á noíb j e k t Ů
pro rozdě|ování
prostredkŮ,zásady pro poskytovánÍ
finančnÍch
vyše
a za|(zen(v|astnÍkŮm
vodohospodáiskéinfrastrukturypostiŽenychpoa druhu podpory,specifikacipostupua zpŮsobvyrizování
Žádostí.
vodní2002. obnovou a zabezpečováním
se pro uče|ytohoto programu
Podpora ze SŽp je poskytovánav rámci jednot|ivychvyh|ášenych rozumÍrekonstrukceobjektŮ,poiízenínovéhoza|ftenínebo objektŮ
programŮ,kteréjsou Wmezenytechnickymia eko|ogickymi
podmÍnka- včetněsouvisejÍcÍch
prací.
demo|ičnÍch
mi. V kaŽdémz programŮje prováděnsamostatnyvyběr a hodnocení
následku povodnína státnÍmvodoProgram 229 LLo ,,odstranění
akcí.Formua zaměienípodporystanovÍpod|evnějších
hospodáiskémmajetku.,- podprogram229113 ,,odstranění
nás|eda vnitrních
ekonomickychpodmÍnekPiÍ|ohyI a ||k tétosměrnici [3].
kŮ povodně roku 2oo2,. Na tento programpiipadá ce|ková částka
Typickympiijemcempodporyze SŽp ČRie komuná|ní
sféra,města
4 , 3 m | d .K č '
procentoz ce|kověposkytnutych
prostreda obce,jimŽpiipadá největší
Plogram 229 BLo ,,StátnÍpomoc pii obnově zemÍpostiŽenéhopopiÉ
kŮ sŽP ČR,dá|e podnikate|skásféra a organizacerozpočtové,
v o d n íV r o c e 2 o o 2 p o s k y t o v a n áM Z e , z a m ě i e n á n a o b n o v u
spěvkovéa ostatní.Podpora se poskytujeformou dotace nebo pŮjčky. \a zabezpečen
ívodohospodá iské infrastruktury vodovodŮ a kana|izac(,''
Podporave formě kombinované
znamená,Žeje moŽno
dotacea pŮjčky
Oí|emby|ozajistit co nejrych|ejiobnovu zák|adníchfunkcÍtéto infran a h r a d i t d o t a c i n e b o j e j Íč á s t p u j č k o un e b o n a v y š e n í mp u j č k y struktury pro veiejnoupotiebu.Finančn
í zabezpečen
ítohotoprogramu
s podmÍnkou,
Že nebudepiekročenamaximá|nÍ
vyšece|kovépodpory,
č i n i | 2o m | d .K č .
stanovenápro dany program.
Program229 060 ,,Prevencepied povodnémi,,.Yyrazná
změna situVy;dajeFondudosáh|yv |etecht992_2oo2 ce|kem36,75 miIiar- ace a nutnost prevencepied povodněmipiiš|aaŽ po povodniv roce
prostiedky
dy Kč,V roce 2oo2 dosáhly 4,23 mi|iardyKč (z toho dotace čini|y 1997 . Na rea|izací
MZe finančnÍ
tohotoprogramuzabezpeči|o
3,34 mld' Kč'pŮjčky
0,78 m|d.Kč).z prostiedkŮFonduby|ov |etech
v ce|kovévyšicca 2 m|d' Kčpro |éta2002_2005 [5].
Aglomerace

Počet ag|omerací

%EO

PočetEo v mi|.

Dokončení
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A$entura ochrany pÍÍlodya klajiny
V sou|aduse schválenymstátnÍmrozpočtem
Wda|oMinisterstvoŽiprostiedkŮpro.
votnÍhoprostiedíPravid|apro poskytovánífinančních
gramu revita|izaceiičníchsystémŮna podprogramč. 2t5 7t7 ,,vyvčetněumě|ychmokiadu v roce
stavba a obnova Čov a kana|izací
2003" [6].
Podprogramje pieváŽnězaměien na obce, kterénemohouiešit provod prostiednictvÍm
StátnÍhofondu Živ\
b|émys čištěním
odpadnÍch
Ministerstvazemědě|ství.PravinÍhoprostiedínebo prostiednictvím
obyvate|
dla podprogramuiešíprob|émy
obcís počtemekviva|entních
niŽŠÍm
neŽ 3 000.
Cí|empodprogramuje kromě iešenÍproblémŮs odkanalizováním
provázanostikrajinotvorkomp|exnÍ
a čiŠtěním
odpadníchvod dosaŽenÍ
nych programŮministerstvai komp|exnípiÍstupk iešeníeko|ogické
stabiIityÚzemí.
je zároveĎzahrnuV rámci zabezpečování
uvedenéhopodprogramu
programu315 060.
to zabezpečování
končÍcího
vodoŽadateti mohou byt obce, svazky obcía akciovéspo|ečnosti
vodŮ a kana|izací(VaK,a. s.) zajištující
odváděnía čištěnÍ
odpadních
vod z obce s omezenoupievodite|ností
akciÍ.
Rozpočtovymi
nák|adyse rozumínák|adystavebníčásti stavby, pii
vystavbě Čov náxtady techno|ogickéčásti stavby. Jsou uvedeny
v tabulce2 v závis|ostina počtuekviva|entních
obyvate|.
Pii projednáváníŽádosti obce prokáŽí,Že 1iŽmaj(prostredkyve vyši
75 % nák|adŮstavby(mimo věry a jinédotace).
Tabu|ka2. Pieh|edrozpočtovych
nák|adŮv závis|ostina počtuekviva.
|entníchobyvate|
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
neboi větší,pokudse akcetlkájejich místních
částís méně
neŽ3 0o0 Eo
než2 ooo Eo a ce|kov!početEo obceje menší

do 22 mi|. Kč

Poskytování finaněních plostÍedk
PodporafinancovánÍ
vodohospodárskych
stavebze státnÍhorozpočtu se poskytujeformou:
. piÍmé
nák|adŮ
dotacev maximá|nívyši
do 80 7oce|kovychrozpočtovych
pouzev piÍpaděvystavbyxČov a kana|izacek KČoV(z dotace mohou
byt hrazenypouze nák|adystavebnía techno|ogické
částistavby),
o p i Í m éd o t a c e v m a x i m á | n ív y š i d o 6 5 - 7 0 % n á k | a d Ůs t a v e b n Í
a techno|ogické
části.
podporydoporučujekomise pro krajinotvorné
prograVyšifinančnÍ
podk|adŮ.Pokud
my na zák|adéodbornéhoposouzenípred|oŽenych
jsou investorovisoučasně poskytoványfinančníprostiedky z fondŮ
prostiedkŮdosáhnoutmaxiEvropskéunie, mŮŽe souběh finančních
má|nědo vyše70 %.

Program drobnych vodohospodáÍskÍch
ekologickych akcÍ v Íoce 2003

nebo obce trva|evíceneŽ 90% majetkovou čast,organizační
s|oŽky
v nichŽmá stát trva|evÍce
státu, státnípodniky,obchodníspo|ečnosti,
neŽ 9oo/omajetkovouučast,a ostatnístátnÍorganizace.

Formy a vyše podpo]y
Podporav rámci programu|SPAmuŽebyt poskytnutaformoufinančnÍvypomocinávratné(teoretickámoŽnost- pujčkas niŽšÍmrokem
nebo s de|šÍm
sp|átkovymka|endáÍem),
či nenávratné.
o druhu a formě podporyrozhodujeŘloicl vybor|SPA,kteryje orgánem Evropskékomise a je s|oŽenyze zástupcŮč|enskych
státŮ Evrop
pro projekty|SPAna
skéunie,v jehožpravomocijeschva|ovánígrantŮ
zák|aděpiedIoŽené
komp|etní
Žádosti.
Ce|kovávyšepodporypoŽadované
z prostiedkŮprogramu|SPAmŮŽe
dosáhnout nejvyše75 o/opŤ$ustnychinvestičnÍch
nák|adŮ (s prímym
prostiedÍ).
vztahemke z|epšení
Životního
Žádosti o podporuz programu|SPAse v rámci Českérepub|ikypiipra
vujívetiech etapách.V prvníetapěse registruj|
záměryvšechŽadate|Ů,
vk|ádajísedo databázenávrhŮprojektŮ|SPAa konfrontujíse
s prioritamí
NárodnÍstrategie|SPAa ostatními strategickymi piÍstupovym
i dokumenty.
Ve druhéetapějsou vybranéprojektydopracoványdo formy,ve Keré |ze
projeK pied|oŽitEvropskékomisi k piedběŽnému
vyjádiení.Do tietÍetapy jsou postoupenypouze projekty,kteréuspěšně proš|yvyběremv 1.
projektu a navrŽeníWše piÉ
a 2. etapě. Definitivnívyběr konkrétnÍho
spěvku provádÍvyhradněPracovnískupina |sPA - ŽivotníprostiedÍ,ná
s|edně KoordinačnÍ
vybor |SPA a potvrzujeŘroicrvynor |SPA,ktery je
s|oŽenze zástupcŮč|enskych
zemÍEvropskéunie' Pravid|aa podrobné
prostiedí.
informaceupravujesměrnice MinisterstvaŽivotnÍho
V iijnu 2oo2 by|omezi Českourepub|ikoua EvropskoukomisÍpodepsáno finančnÍ
memorandum|SPA,kde 15 mi|ionueur piipad|ona
eko|ogicképrojekty.Ce|kemby|oschvá|eno13 povodĎovychprojektu
|SPAv ce|kovéhodnotětéměi 560 mi|ionŮkorun.z toho dotace |SPA
gestem Evropskéunie by|o,
čin(475 mi|ionŮkorun(85 %).So|idárním
projektŮEU piispÍva|a85o/o
že u těchto povodĎovych
ce|kovychnák|azbydŮ. Konečnyprijemcepodporyje povinenzajistitspo|ufinancován(
|ych 15 o/oze svjch prostiedkŮ. U k|asickychprojektÚ |SPAje dotace
menšÍ,pohybujese V rozmezí50-70 %oÍ4l'
Ve stejnémroce 2oo2 zača|Fond zajištovatvyběrová iÍzenÍna projekty,na kteréby|apodepsánafinančnÍ
memorandaV roce 2oo!.
Po vstupu Českérepublikydo Evropskéunie se piedpok|ádá,Že
SFŽp zustane lmp|ementačnÍ
agenturoupro Fond soudrŽnosti,ktery
nahradÍnástroj ISPA. Fond soudrŽnostije určenstejně jako nástroj
ISPA pro dopravu a Životníprostiedí a čerpajÍz něj ty č|enskézemě
EU' jejichŽpr měrny HDP nedosahuje90 % prŮměru ce|éEvropské
unie.TentoFondje určenpro ve|képrojekty'jejichŽminimá|ní
hodnota
podporamŮŽečinit85 %
10 mil.eur (cca300 mi|.Kč)a maximá|nÍ
činÍ
uznate|nych
nák|adŮ.
V roce 2002 se StátnÍfond ŽivotnÍhoprostiedízača|piipravovatna
a p|atebního
orgánu pro imp|ementaciekočinnostzprostredkujÍcího
fondŮ,konkrétněoperačnÍho
|ogickychprojektŮv rámci strukturá|ních
programuinfrastruktura.
prostiedÍjsou v rámci tohoto pro.
Pro ŽivotnÍ
gramu pripravenyod roku 2oo4 do roku 2006 ze stranyEvropskékoprostiedkyve vyšicca 90 mi|.eur. Fondjako zprostiedmise finanční
programŮbude v danémobkující
orgán pro implementacioperačnÍch
prodobíodpovědnyza uspěšnoupiÍpravuprojektutak, aby finančnÍ
stiedky moh|ybyt efektivněčerpány[4].

PHARE

V roce 20o3 je celkem na 35 rozestavěnychakcÍz piedcházejících
prostiedkŮve vyši99,o27 mi|.Kč.Roz|et potiebnyobjemfinančních
početPDVEAna rok 2003 bude cca 340 mil. Kč.To znamená,Že na
V roce 2003 je moŽnopouŽÍt
cca 24t mi|' Kč,coŽ
novéakce zahé4ené
je ještě zhruba o čtvrtinuvícefinančnÍch
prostiedkŮ,neŽ by|o proinvestovánoce|kemza rok 2oo2.
Vyh|edna rok 2oo4 je zatímorientačnÍ,
vyjadiujepouze finanční
|et včetněroku 2oo2 _
nároky na akce rozestavěnéz p|edcházejícÍch
74,497 mi|.Kčna osm akcÍ[7].

Nástloj pŤedvstupníchpolitik lsPA
v|ádyČa e+g/zOO1) sta| imp|ementační
sŽP ČRse rozhodnutÍm
agenturoupro projektyISPA(lnstrumentfor StructuralPoliciesfor PreprostiedÍv Českérepub|ice.
Accession)v ob|astiŽívotnÍho
V ob|asti Životníhoprostiedíposkytujeprostiedky na projektyurčepÍedevšÍm
podmínek
nék nap|nění
evropské|egis|ativy'
v ob|astiochrany vod, nak|ádánÍs odpady a ochrany ovzduší.Projektypredk|ádají
Žadate|é,piičemŽce|kovénák|adyna rea|izaciprojektunesmějíbyt
niŽší
neŽ5 miIionŮeur [8].

Žadate|é
pro následujÍcí
Podporav rámci programu|SPAje určenapiedevším
právnickésubjekty:obce, sdruŽenÍ
obcí,subjekty,v nichŽmajíměsta

Z fondŮPHARE-CBOa PHARE.LS|F
byloV roce 2oo2 v rámcivodohospodáiskychakcí uhrazenotéměi 72,654 mi|. eur. Všechnyakce by|y
financoványi z národníchzdrojŮ(vlastnízdrojeinsoučasněčástečně
vestorŮ a podporaze státníhorozpočtu).
banky pouŽitépro podporuvyProstiedkyz uvěrŮ EvropskéinvestÍční
vod se
a čistÍren
odpadnÍch
stavbyvodovodu,upravenvod, kana|izacÍ
prostiedkyurčené
Finanční
na pre
oprotiroku2001 téměiztrojnásobi|y.
venci pied povodněmiz národníchzdrojÚve vyši2,15 mld. Kčby|ydop|bankyve vyši60 mi|.eur. Prostiedněny uvěremod Evropskéinvestiční
nictvímnárodnícha zahraničnÍch
zdrojuse podaii|odo roku 2005 zajisprogramu229 060 ,,PrevencepŤedpovodněmi...
tit financovánÍ

Závét
V souvis|ostise vstupemČeskérepub|iky
do Evropskéunieje na seku
vodniho hospodáistvÍrryŽadovánop|něnísměrnic Rady EU, kterétuto obprostieď
finanční
|astupravujÍ.
Plněnípiíslušnych
směrnicuŽadujeznačné
ky,a to zejménap|něnípoŽadavkŮsměrniceRady 97/271IEHS' o čištění
tétosměrniimp|ementace
městskychodpadních
vod' StrategiifinancovánÍ
č.998 z roku 2000.
ce v Českérepub|icepiija|av|ádausnesenÍm
městskychodpadnÍchvod
Ke zdrojŮmfinancovánÍ
v oblasti čištění
patiíprogramyEvropskéunie,jako jsou PHARE a |SPA.
K vyznamnymzdrojumpodpory ze státnÍhorozpočtupatiíprogramy
prostÍedí
(SFŽP)podMinisterstvazemědě|ství.
StátnÍfond ŽivotnÍho
porujerea|izacivystavbya rozší7ení
městskychČov u zdrojŮznečiště-
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podporuz ProgramuEvropského
prostiedípodporuječiště- t8l Směrnicepro piedk|ádáníŽádostío
ní2 oo0-10 000 Eo. MinisterstvoŽivotního
spo|ečenství
|SPA,vyda|oMinisterstvoŽivotníhoprostiedí,Státní
ní a odkana|izování
odpadníchvod v menšíchobcÍch(s méně neŽ
prostiedíČeskérepub|iky,|eden2OO1.
fond ŽivotnÍho
3 ooo Eo)v rámci podprogramu
a obnovaČov a kana|izacÍ
"Vystavba
včetněumělychmokiadŮ...
lng. Helena Griinwaldová' GSc.
Vyběr pro financováníprojektŮochranyvod 1ČoV,kanaIizace)provÚv T.G.M. Praha
bÍháv současnédobě pod|e rŮznych h|edisek. VytváieníprogramŮ
tel.22O L97 376
opatiení(p|něnÍ
$ 26 zákona č,.254/2001 sb.) a plněnísměrnic EU
je tieba podpoiit zavedenÍmjednotnéinformační
soustavy projektŮ
materiá|ua informačních Key words
ochranyvod na zák|adéiady koncepčnÍch
projects for water protection, wastewater treatment plants, sewerage
databází'
Projects for Water Protection (Gr nwaldová, H.)
To implementthe Directive 9L/27L/EG on the treatment of municipal wastewaters, the European Union has accepted only one transition period for building up sewerage systems and municipal waste
water treatment plants in conurbations within the size category of
2,OOO-1O,OOOequivalent inhabitants. !n the Government Resolutions 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 ÍulfilmentoÍan updated strategy of Íundingthe 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 implementationof EU directives and the current Czech legislation should be supported by creating informationdatabases and by
introducing a unified inÍormationsystem Íorthe entire water area.
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k31-. 1-2.2002.
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2003".
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pŘenlED TEcHNoLoG!í

k podpoie omezenÍuk|ádánÍBRKO na sk|ádkypro všechnytáze produkce a hospodaienís BRKO, by|yshrnutyv materiáluEvropskéagenprostiedÍ(EEA)[2' 3]'
tury ŽivotnÍho

PRo oDsTRnŇovÁt,tí

BloDEGRADABILNíHo
KOMUNALNIHOODPADU
VHODNYCH KE SNIZOVAN!

PÍehledmetod tiplavy BRKO

JEHo MNoŽsTVíUKLÁDANÉHo
NA SKLADI(Y V EU

Dragica Matu|ová
Klíčováslova
biodegradabilníodpad, technologie odstrariovánÍbiologicky rozloŽitelnlch
komunáInÍchodpadu, kompostování,anaerobnídigesce, spalování,
pyro za, zplynování
Souhrn
Piíspěvek uvádípÍehledsoučasnychdostupnfch technologiívhod.
nfch pro odstrařování biodegradabilníhokomunálníhoodpadu
(BRKo)' aplikovanych v EU a vyuŽitelnÍchke sniŽovánímnoŽství
BRKo ukládanéhona skládky s piih!édnutím
k cí|Ůmdanym směr.
nicÍRady L999/31./ES o skládkování odpadri (směrnice o sk!ádkování,dá|e jen směrnice), jež musíčR splnit po svémvstupu do EU
(v danémčasovémhorizontu).Gílemě|ánku je poskytnoutzákladní
informace k širokémuvyuŽití.

a

BRKO mŮŽebyt recyk|ovánnebo opětovněvyuŽit,aby se zuŽitkova|a
ce|u|oza,Živinya energie obsaŽenév odpadu. opětovnévyuŽitímŮŽe
byt prováděnopod|edvou obecnychprincipŮ,bio|ogickounebo tepe|nou upravou[8].
Biologickjmi metodami pravy se rozumíaerobníproces definovany jako kompostovánía proces anaerobnídigesce:
jako stabiIizačnÍ
KompostovánÍjeuskutečnite|né
metoda a metoda
k redukciobjemuza piedpok|adu,Že existujetrh pro produkcikomposje tiíděnís|oŽekodpadŮ u zdroju.
tu; ve|midŮ|eŽité
Metoda anaerobnídigesce - v podmínkáchspo|ečného
vyhnívání,
jako metodaredukceobjemuodpamokrá metoda- je uskutečnite|ná
mnoŽství
zedu za piedpok|adu,Že mohou byt dodányv dostatečném
mědě|skéka|y a mÍstnÍ
zemědě|civyuŽ1Í
vys|ednéhnojivo;musÍbyt
je čištěnÍ
ziízentrh pro p|yn.Ve|midŮ|eŽité
s|oŽekodpadŮ separací
u zdrojŮ.Tato metoda je technicky provedite|ná,a|e musí existovat
stá|ytrh pro p|yna hnojivo.
obecně by mě|yb,!tzávodyna bio|ogickouupravuumístěnyve vhod.
névzdá|enostiod obyd|enych
oblastía takéby mě|ybyt sp|něnynárodní poŽadavky
na emise pachua h|uku'
Tepelnfmi metodami pravy je spa|ování,zp|ynovánía pyro|,!za:
Spalováníje vhodnéjako záR|adnÍmetoda redukce objemu; pokud
se vyrábíenergie, musí byt vytvoientrh pro prebytektep|a a/nebo
pevnézbytkymusÍbyt
e|ektiiny;čištěnÍ
frakcÍodpadu nenÍdŮ|eŽité;
opětovně vyuŽitynebo odstraněny.
Zplynovánía pyro za jsou nově vznikajÍcí
metody pro redukci objemu odpadu.

Po mnohodeseti|etíse pĚedpok|áda|o,
Že BRKO musíbyt v konečné
fázi u|oŽenna sk|ádky.Tato piedstava ved|a
k produkcia sk|ádkovánímiIionŮtun BRKo, Tabulka 1. Kategorizacemetod kompostovánÍ
kterévyŽadují
ve|kévyměry pŮdy na u|oŽenÍ
prostieMetoda
Pr|nclpy plo pívod
Požadavky na
Typ zaínení
a nepiÍznivě
ov|ivĎují
kva|ituŽivotního
materIálu a obraceni
stab|lltu s|ďeni*
poddí (emise sk|enkovychplynŮ,znečištění
jednorázov!'
Bez nucenéaerace
Ve|miWsoké
zpevněná p|ocha1)
zemníchvod atd.).
a statické
Íádkovékomoostování1)
Wsoké
Směrnice uk|ádá č|enskymstátŮm omezit
jednorázovy
S nucenou aerací
vysoké
iádkové komoostovánís aerací2)
mnoŽstvíBRKO uk|ádanéhona sk|ádky.Nejpolopropustny'kryt3)
a statické
vysoké
pozdějiV roce 2006 má byt toto mnoŽstvísnÉ
vysoké
kontejnerlbox,/statickÝ tu ne|4)
produkovaného
Ženona 75o/oce|kového
mnoŽkontinň{
stiednÍ
ha|ové- na zpevněnébetonovép|oše/
stvíBRKO v r. 1995, dá|e v r. 2009 na 50 %
a s piekopáváním
s piekopávacím zafizením4)
a v r. 2Ot6 na 35 %. Pokud bylo v r. 1995
kompostovacíž|abls piekopávacím zaiízením4)
stÍední
sk|ádkovánovíce neŽ 80 % tuhych komuná|stiední
tunelov'' reaKor - s piekopávacím zaíizenim{\
níchodpadŮ,coŽje právě piípadČeskérepubstÍední
vícepodlažní
věŽov! reakto4)
nizké
vá|cov! reaktoÉ)
liky'je moŽnéoddá|itsp|něnÍtěchto
cÍlŮnejvyše o čtyiiroky' Cí|ovéroky naplněnÍpoŽadav. Pozn.: * na finá|nísměs VstupujÍcÍho
materiá|u
ku směrnice budouv ČR2o1o, 2ot3 a 2o2o
1-4) indikujevzrÚstající
stupeĎ moŽnostÍkontro|yzápachu (většinoutaké nák|adťJ)
3-4) jde o kontejnerovétypy za|ízení
[1]. Strategie a nástroje, které se pouŽÍvajÍ

18

Tabulka 2. Pieh|ed čtyitypu zaŤízen(
pro domácía komunitníkompostovánÍ
Typ zafrzenÍ

Parametry
Jednoduché hromady
BRKO pouze
rost|innéhoptivodu,
Piípustnéodpady

Malf kontelner
BRKo pouze rost|inného
privodu,

Stiedně velkékontelnery
nebo kompostovacÍplochy
BRKO pouze rost|inného
privodu,

zahradní odpad bez

měkk! ze|eny zahradni

měkk! ze|en zahradni

větví'

odpad,

odpad,

ma|émnožství

ma|émnoŽstvídrceného

drceného zahradního

zahradníhoodpadu

ma|émnoŽstvídrceného
zahradního odpadu

Automatlcky rotulÍci
|zo|ované
bubny
BRKo rost|inného
ptivodu'
a živočišného
měkkÝze|enyzahradní
odpad,
ma|émnoŽství
drceného
zahradního
odpadu

odoadu
Počet domácností

7

Potiebné rovně
informacíaíizenÍ
Doba kompostování
(měsíce)
PouŽití
kompostovacích
červť
Kvalita produKu

t-4

nizké

nizké

12-36

9-18

moŽné
neobwk|é
nízká(p|eve|,
rostlinné
patogenní
organismy)

moŽné
obwk|é
(p|eve|,
nízká-stÍední
patogenní
rost|inné
orÉanismv)

50-250
vysoké(zabránitvlskytu
vidite|nÝch
nečistot)

40-L20
vysoké(zabránitvfskytu
viditeInÝch
nečistot)

2-9

2-9

častomoŽné
neobwk|é

nízká-stiední (p|eve|,
rost|innépatogenní

nent mozne

nízká-lysoká

orÉanismv)

H|avnímimetodamije oddělenévyhnívánÍ
(suchá metoda),oddě|e(mokrámetoda)a spo|ečné
névyhnívání
(mokrámetoda).
vyhnívání

1. Bio|ogickémetody rÍpravy
!.7 Centrální kompostování
Biodegradabi|ní
odpad se kompostujes cí|emvrátit odpad do cyk|u
rostlinnéprodukcejako hnojivonebo piípravekna zkva|itněnípŮdy.
je rozsáh|y,protoŽekompostovánÍ
Vyběr kompostovacích
technologií
mŮŽebyt prováděnov soukromychzahradáchstejnějako v moderních
centrá|nÍch
závodechs rozvinutoutechno|ogiÍ.
proces nastupujepo u|oŽení
KompostovacÍ
biodegradabiInÍho
odpadu spo|u se strukturamiumoŽĎujícími
difuzi kys|ku na hromadu,
s obsahemsušinyvhodnympro mikrobiá|nÍ
rŮst'
Ce|kověmohou byt kompostovacÍ
metodyrozdě|enydo dvou h|avních skupin: kompostován(bez nucenéaerace a s nucenou aerací.
Kompostování
s nucenouaeracíse dá|e č|enÍ
na jednorázové/statické
kompostování
nebo kompostovánÍ
kontinuá|nílspiekopáváním
Ve vztahu k principŮmreŽimŮpiÍvodumateriá|ua obracenÍ(tabulka7).
Vhodnost pro odklon BRK) od skládkování
je ve|mivhodnéjako moŽnostpro odk|onBRKO od
KompostovánÍ
skládek. H|avnívyhodouje, Že se z odpaduvyráb(uŽitečny
a potenciá|ně cenny produkta Že se vyhnemenegativnÍm
nás|edkŮmspojenym
jako napi. produkcisk|eníkovych
se sk|ádkovánÍm,
p|ynŮa 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 nakládánís BRKO Živočišného
pŮvodu
neníjednoduchátechno|ogiedomácÍhokompostovánÍ
vhodná, poně.
vadŽ provoznítep|oty zíídkapiesáhnou 55 .C a z dŮvodu nedostatečnéhomíchánínenÍvšechenodpadovymateriá|Vystavendostatečně
vysokéteplotě.Pokudjsou kompostoványodpadyŽivočišného
pŮvodu,
je nutnézajistit,aby tyto odpadybylypiiměieně ošetienya nepiedstavova|yzdravotnÍ
riziko[5, 6]. V tomto piípaděse musÍprťlběŽně
monitorovatjak proces,tak produkovanykompost.

Vhodnost pro odklon BRK) od skládkovánÍ
Anaerobnídi$esceje plně vhodná pro odstraĎování
potravinové
s|oŽky
BRKO za piedpokladu,Žeje odpadpieďtiÍděn.
podi'|u
Pro zpracovánÍ
BRKo
puvodu(zejména
Živočišného
separovanybioodpada materiá|ťetÍ
kategorie)
je nutnédodrŽetpoŽadavky
dané[5, 7]. Tatotechno|ogienenívhodnápro
odstrařovánípapÍru,
texti|ií
a odpaduze dieva a parkŮ.AnaerobnÍ
digesce
produkujebiop|yn,Kery mŮŽebyt pouŽitpro vytápenÍ
nebo kombinovanou
vyrobutep|a a energie,pokud existujetrh - nebo mŮŽe byt p|ynpouŽit
k pohonuveiejnychdopravních
vozide|,jako napi. městskychautobusŮnebo
nák|adních
vozu pro sběr odpadu.Tekutáhnojiva,ka| nebo v|áknitypodi1
z anaerobnídigescemajíoptimá|ní
vyuŽití
v zemědě|ství.

2. Tepe|németody rÍplavy
2.7 SpalovánÍ
Spa|ováníredukujemnoŽstvíorganickéhoodpadu v komuná|ním
odpadu asi do 5 % jeho pŮvodnÍho
objemu a steri|izujenebezpečné
s|oŽky.Piitom vyráb(tepe|nouenergii,která mŮŽebyt vyuŽitajako tep
|o (tep|ávoda/pára)nebo e|ektrickáenergie čijejich kombinace.Pii
spa|ovacímprocesu vznikajÍzbytkovéprodukty,právě tak jako produkty z čištěnÍ
spa|in (kourovychp|ynŮ),kterémusejíbyt u|oŽenypod|e
piís|ušnych
piedpisŮ. Někdy je produkovánaodpadnívoda. Živlny
a organické|átkynejsou znovuzískány.
je spa|ovánÍ
Zák|adnimitechno|ogiemi
na roštua spa|ovánÍ
na f|uidnívrstvě.

Vhodnost pro odklon BRKO od skládkovánÍ
Spa|ovánímuŽebyt povaŽovánoza technickya ekonomickyvhodné,
pokud existujedostupnya stabi|nítrh pro energeticképroduktytep|o
a e|ektiinu.Termá|níodstrařování,to je cesta od odpadu k energii
(vWE)'je eko|ogickybezpečné,
p|yn
s niŽšími
emisemÍsk|enÍkovych
ve srovnáníse sk|ádkami,anaerobnídigescía kompostováním.
H|avnínevyhodouspa|ováníjsou vysokénák|adya skutečnost,Že
Vhodnost pro odklon BRK) od skládkovánÍ
nutrientyjako Íosfora dras|Íka humus, piítomnév surovémodpadu,
je
DomácÍa komunitníkompostovánÍ pro pravu biodegradabiInÍho jsou
ztraceny.
komuná|niho
odpaduBRKOvhodnéa m Že piispět k redukcijehomnoŽstvípiedanéhoke sběru.
2.2 Pyrolfza a zplynování
K omezenÍsk|ádkováníBRKO poŽadovaného
ke sp|něni.cÍlŮ
stanopropracované
Pyro|yzaa zp|ynováníjsou
metodypro termá|níodstravenychsk|ádkovousměrnicÍby mě|a byt podporovánakombinacecenĎováníodpad a piedstavují a|ternativuke spa|ování.Tyto metodyjsou
trá|nÍhokompostovánÍ(zejménapro ve|kéměstské a piedměstské
pieměnouodpaduna produktobsahujÍcí
charakterizovány
p|yna energii
ob|asti)a domácího/komunitnÍho
kompostovánÍ(pro ma|éměstské
pro pozdějšíspa|ovánÍ,
napi. v kot|inebo spa|ovacímmotoru.objem
a venkovskéob|asti).
kouiovychp|yn je ve srovnánÍse spalovánímredukován,takŽeje re.
dukována potieba ve|kychčistících
zaíftení'
7.3 Anaerobní digesce
je
Anaerobnídigesce bio|ogickámetodazpracování,která mŮŽebyt
Pyrolfza
pouŽitajak k vyuŽitíŽivin,tak energie obsaŽenév BRKO. Kromě toho
Pyro|,jzajetermá|nímetoda piedupravy,která mužebyt ap|ikována
jsou stabi|izoványpevnézbytkyvznikajÍcí
během procesu. V procesu
k pieměně organickéhoodpadu na stiedně Whrevny p|yn,tekutou
p|yny
se vyrábějÍ
s vysokymobsahem metanu(55-70 %),tekutypodíl
a zuhe|natě|ou
frakci,s cílemseparovatnebo vázat chemickésloučes vysokymobsahem Živin(ne ve všechpiípadech)a v|áknitypodíl.
niny,aby by|yredukoványemise a pr saky do Životního
prostiedÍ.Pyropuvodu(zejménaseparovanybioodBezrizikové
odpadyŽivočišného
|yzamÚŽe byt samostatnou pravou,a|eje většinounás|edovánaspapad a materiá|tietíkategorie),mohoubyt zpracoványanaerobnídiges.
|ovacímkrokem a v některych piípadechextrakcípyro|ytického
o|eje
cí pouze za dodrŽen(poŽadavkŮuvedenychv naiízenÍch
Es [5, 7].
(zkapa|ĎovánÍm).
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