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Anotace

NOVÁČEK, David. Ochrana průmyslových komplexů v záplavové zóně. Ostrava, 2011. 72 s.

Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Diplomová práce se zabývá problematikou povodní v oblasti průmyslových zón

a komplexů v České republice. Hlavní stať je rozdělena do čtyř částí. První kapitola uvádí

přehled základních pojmů, klasifikaci povodní a jejich časté příčiny. Kapitola druhá

seznamuje čtenáře s rozsáhlými povodněmi a jejich následky v průmyslových oblastech na

území České republiky v minulosti. Třetí kapitola řeší možnosti predikce povodní

a organizační protipovodňová opatření a ve čtvrté kapitole jsou uvedena protipovodňová

opatření technického charakteru. Diplomová práce poukazuje na nutnost a efektivnost řešení

povodňové problematiky jako celku z hlediska organizačního i věcného přístupu k tomuto

problému, neboť pouze tento komplexní přístup vede k žádoucí minimalizaci možných škod

a následků.
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Annotation

NOVÁČEK, David. Protection of Industrial Complexes in a Flood Plain. Ostrava, 2011.

72 p. VŠB – Technical University Ostrava.

The thesis tackles the questinos of floods in industrial areas and complexes in the Czech

Republic. The main body of the paper is divided into four parts. The first chapter contains an

overview of basic conceptions, classification of floods and their frequent causes. The second

chapter apprises the reader of extensive floods and their consequences in industrial areas in

the past, within the terriotory of the Czech Republic. The third chapter deals with the

possibilities of flood prediction and organisational flood-protection measures and in the

fourth, and chapter there is a specification of technical flood-protection equipment. The thesis

points out the necessity and efficency of solving the flood control issues as a whole in term of

organisational as well as material approach to the task, as only such a complex approach leads

to the desired minimization of potential damage and consequences.
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Úvod

Voda je cennou a nezaměnitelnou surovinou jejíž nepostradatelnost si uvědomujeme

v každé oblasti lidské činnosti. Mimo jiné se používá i jako vstupní médium v řadě procesů.

V konečném důsledku nelze bez vody provozovat žádnou technologii. Těžební, výrobní,

energetické celky a úpravny i skladovací areály potřebují pro svůj komplexní chod značné

množství vody pro rozličné účely. Aby byl zdroj vody co možná nejblíže a doprava vody

potrubními systémy a vodními přivaděči se tím zefektivnila a zlevnila, umísťují se často

průmyslové areály do blízkosti vodních zdrojů nebo je přímo obklopují. Jindy se zase nelze

vyhnout vodnímu zdroji z důvodů rozlehlosti spravovaného průmyslového areálu nebo jeho

jinak strategického umístění. Tyto faktory, cílená výstavba a územní změny však mají i stinné

stránky.

„Lidská činnost se výraznou měrou podílí na zvýšení rizika vzniku povodní a záplav.“

Samo o sobě se může zdát toto tvrzení jako scestné a nepravdivé a mnozí z vás budou

oponovat tím, že právě cílená lidská činnost v oblasti protipovodňové prevence se snaží o to,

aby se povodním a jejím negativním následkům zabránilo. Toto nelze popřít, ovšem je nutno

poukázat na to, že tato opatření, která člověk provádí, aby něčemu zabránil, by se mnohdy

provádět vůbec nemusela, kdyby se primární lidskou aktivitou v dané oblasti neprovedly

takové změny, které riziko povodně zvyšují. S rozvojem lidské společnosti, vzrůstajícím

počtem obyvatel, s novými technickými vynálezy usnadňujícími náš každodenní život, začal

člověk obsazovat, osídlovat a zastavovat větší plochy území. Stěhoval se ke zdrojům vody,

vytvářel si umělé kanály pro její přívod na potřebná místa a často i měnil nebo usměrňoval

přirozené proudění vodních toků. Místa a oblasti, které byly mnohokrát před těmito změnami

zasaženy povodní bez jakýchkoli následků na aktivity a činnosti člověka, se najednou začínají

proměňovat v území, ve kterých s hrozbou povodně značně roste i pravděpodobnost přímých

a následných škod způsobených jejími vlivy. Proto dnes můžeme častěji než v minulosti

slyšet, že se voda dostala až na místa, kde ji ani staří pamětníci nepamatují. Setkáváme se

s údivem a nepochopením. „Kde se tady vzala? Tady voda nikdy nebyla a to už pršelo

mnohem více.“ Samozřejmě, že i velikost úhrnných dešťových srážek a jiné faktory mají vliv

na rozsah povodně, ale toto zpravidla nemůžeme nijak ovlivnit. Zástavbu a úpravy terénu

ovšem ovlivnit můžeme. Pokud se voda při povodni vylévala do určitého území a člověk jí

v tom uměle zabránil, vylije se prostě jinam, a to je právě příčinou již zmíněného údivu.
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Nachází-li se průmyslový areál v blízkosti nebo v přímém kontaktu s vodním zdrojem,

musí se počítat s tím, že může dojít k ohrožení jeho území negativními vlivy způsobenými

povodní. Z nedaleké minulosti máme na paměti značně rozsáhlé povodně a záplavy nejen na

našem území. Po těchto zkušenostech se mnoho věci změnilo. Investoři chtějí chránit svůj

majetek a zajistit bezproblémový chod technologií do budoucna. Správci povodí, orgány

státní správy a samosprávy chtějí chránit své občany, majetek a životní prostředí. Proto se

provádějí kroky a opatření, jejichž cílem je do budoucna minimalizovat škody napáchané

povodněmi a záplavami.

Smyslem této práce je seznámit se s problematikou povodní a úrovní zabezpečení

protipovodňových opatření týkajících se průmyslových zón na území České republiky,

vyhodnotit tato opatření a nastínit možné změny a doporučení pro jejich zefektivnění.

Je nutné si uvědomit, že protipovodňová opatření nemusí být vždy charakteru ryze

technického nebo věcného. Také organizační postupy a metodiky, včasné varování

a prognózy vývoje povodňové situace mohou svou správnou aplikací přispět ke snížení či

úplné eliminaci případných škod. Práce otevírá čtenářům možnost pohlédnout na

protipovodňová opatření se všemi jejich praktickými aplikacemi komplexněji. Ukazuje, že lze

s fenoménem velké vody pracovat již ve fázi projektu průmyslových zón a pro ty už stávající,

navrhuje organizační postupy a věcné varianty řešení povodňových situací.
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Rešerše

Protipovodňová (dále jen PP) ochrana na našem území je frekventovaným tématem

posledních dvou desetiletí. Řeší se v globálním měřítku tak, aby chránila široké spektrum

urbanistických celků. V městech a obcích je jejím hlavním cílem chránit majetek osob

a zabezpečit funkčnost důležitých prvků infrastruktury. Prvotním, ovšem často opomíjeným,

zdrojem energií i stěžejních produktů jsou energetické a výrobní celky, které tvoří průmyslové

areály a jejich seskupení pak průmyslové zóny.

Základní otázky důležité pro sestavení diplomové práce se týkaly historických povodní

na území České republiky (dále jen ČR), jejich příčin, ničivých následků a výše škod v oblasti

průmyslových zón. Druhá zájmová oblast se zaměřila na zjištění, jestli vůbec, a pokud ano,

tak jaké kroky byly provedeny v rámci protipovodňových opatření (dále jen PPO) na zvýšení

stupně PP ochrany v těchto oblastech. Dotazy byly směřovány i na stávající nedostatky

v řešení PPO v rámci průmyslových zón i na návrhy provozovatelů, které by bylo vhodné

realizovat, ke zvýšení PP ochrany potenciálně zaplavovaného území. Poslední série otázek

byla zaměřena na samotnou tvůrčí činnost realizovanou pro potřeby této práce. Práce je

postavena zejména na samotné iniciativě z pohledu provozovatelů v průmyslových zónách,

neboť jak plyne z dikce zákona [17], § 86, odst. 2, nesou náklady na PPO k ochraně svého

majetku před povodněmi samotné právnické a fyzické osoby. Tyto otázky lze formulovat

takto. Jaká organizační opatření a postupy, technická opatření a činnosti nutné k jejich

realizaci je potřeba provést k minimalizaci možných povodňových rizik na zájmovém území?

Pro získání odpovědí na jednotlivé otázky bylo nutno použít rozličných informačních

zdrojů. Historické povodně, jejich příčiny a dopady na území ČR, jsou rozebrány například

v literatuře [1], [2], [4], [5]. Samotné dopady a škody v oblasti průmyslových zón nejlépe

popisují články některých odborných periodik (například Petrol magazín [25]), vyjádření

samotných aktérů prostřednictvím tisku nebo sestaveného povodňového dotazníku i běžné

zprávy uveřejňované v denním tisku, dnes už dobře dostupném na internetu. Povodňový

dotazník poskytl odpovědi na celé spektrum kladených dotazů, zejména proto, že informace

do něj vkládali samotní provozovatelé, kteří byli povodněmi postiženi, a mají tedy praktické

zkušenosti s povodňovou problematikou a jejím řešením. Na poslední sérii otázek bylo nutno

využít praktických zkušeností uveřejněných v odborných publikacích (například [3], [6],

[14]), aktuální podnikové dokumentaci (například [10], [11], [13]) a legislativě zabývající se

danou problematikou. Velmi dobře posloužily i konzultace s odborníky z řad hydrologů
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[49][50], projekčních týmů [51] i samotných odborníků na prevenci a represi v rámci

průmyslových zón [48]. Srovnání se zahraniční literaturou (Odkazy na Německo a Rakousko

[6], Velká Británie [7], Holandko [9]) prokázalo, že prevence a krizový management

zabývající se hydrologickými extrémy a jinými krizovými situacemi (dále jen KS) využívá

obdobných praktik a postupů pro jejich předcházení a řešení. Stáří použitých pramenů, kromě

zkušeností z historických povodní, je datováno maximálně na dobu posledních pěti let, takže

lze usuzovat na aktuálnost získaných informací.

Dosavadní řešení povodňové problematiky lze rozdělit na organizační opatření

a opatření technického charakteru. Řešením povodní a dalších KS se zabývá legislativa

(například [15] až [18]) i normalizace a krizové plánování (například [23], [24]). Návrhy

záložních opatření pro případy selhání organizačních a infrastrukturních prvků, citované

například v zahraniční literatuře [7] i národními předpisy mnoha zemí si vesměs odpovídají,

což je důkazem široké vzájemné spolupráce na mezistátní úrovni při řešení rozsáhlých KS,

a také to vyplývá z požadavků evropské legislativy pro země EU. Technické prostředky (dále

jen TP) a věcná opatření proti povodním spadají do odbornosti jak vodního stavitelství (PP

hráze, retenční nádrže a poldry, aj.), tak do konstrukčních úprav spíše strojního charakteru,

které jsou řešeny v závislosti na místních specifikách dané oblasti.

Pro provádění preventivních opatření, vedoucích k minimalizaci možných dopadů

povodní, je důležitá včasná informovanost a rovněž znalost případného vývoje aktuálních

událostí. Projekty, jako je FLOREON [47], mohou sdělovanými informacemi výrazně

podpořit cílené provádění PPO a zmírnit tak konečné dopady KS. Stejně tak doporučení pro

tvorbu záložních opatření v rámci možného selhání organizačních a infrastrukturních prvků,

uvedené například v literatuře [7], [24], nebo provádění konkrétních činností při povodňové

aktivitě, preventivních školení a cvičení, budou mít pozitivní vliv na připravenost a řešení KS.

Provádění některých aktivních opatření, jako je přečerpávání a odvoz nebezpečných

látek (dále jen NL) mimo potenciálně zaplavované území, zaplavování staveb a zásobníků

vodou, konstrukční ochrana technologických částí a další technická opatření, plynou ze

zkušeností s řešením PPO v oblastech již dříve postižených povodněmi nebo jsou vlastními

návrhy autora diplomové práce.

Navazující kapitoly uvádějí výsledky zjištěných informací k povodňové problematice

a dále vysvětlují a rozvádějí organizační i technická opatření, která je doporučeno provádět,

v závislosti na místních podmínkách, ke zmírnění dopadů povodňových událostí

v průmyslových zónách.
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1. Povodeň – základní informace

1.1 Termíny a definice

Vodohospodářská terminologie čítá na stovky nejrůznějších pojmů a definic. Pro

získání základního přehledu v problematice povodní a PPO opatření je potřeba uvést alespoň

nutné minimum, se kterým se budeme v průběhu této práce nejčastěji setkávat. Odborné

publikace, legislativa a normalizace, včetně níže citovaných [15], [17], [19], [21], [22], [23],

pak poskytují mnohem širší možnosti seznámení se z vodohospodářskou terminologií

a uvedenou problematikou. Pro potřeby dalšího textu jsou podstatné zejména tyto definice:

Vodní tok (Water Course) – vodní útvar, pro který je charakteristický trvalý nebo

dočasný pohyb vody v korytě ve směru celkového sklonu, a který je napájen z vlastního

povodí nebo z jiného vodního útvaru (bystřiny, potoky, řeky, průplavy, vodní kanály, nádrže

a slepá ramena vodních toků).

Vodní útvar (Water Body) – trvalá nebo dočasná soustředění vody na zemském

povrchu nebo v zemské kůře charakterizovaná typickými formami výskytu a znaky

hydrologického režimu.

Vodní zdroj (Water Recourse) – povrchové a podzemní vody daného území, které se

využívají nebo mohou být využívány v národním hospodářství a pro potřeby obyvatelstva.

Suchá nádrž, polder (Polder) – vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve

které je celkový objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného

ochranného prostoru.

Odvodnění, drenáž (Drainage) – způsob podzemního odvodnění soustavou

drénů s drenážními objekty. Soubor opatření k odstranění nadbytku vody z půdy a jejího

povrchu a k ochraně odvodňovaného území před zaplavením.

Povodí (River Basin, Catschment Area) – část zemské kůry, odkud voda odtéká do

uvažovaného profilu vodního útvaru.

Povodeň (Flood) – Termín používaný v hydrologii.

(1) Fáze hydrologického režimu vodního toku, která se může vícekrát opakovat

v různých ročních obdobích; vyznačuje se obvykle náhlým krátkodobým zvýšením vodních

stavů a zvětšením průtoků; je vyvolána dešti, táním sněhu, pohybem či odchodem ledu nebo

jejich kombinací,
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nebo se též uvádí,

(2) přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; povodní

je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným

způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při

soustředěném odtoku srážkových vod.

Záplava, inundace (Flooding, Inundation) – Jedná se o jev, při kterém dojde

k zaplavení území přilehlého k vodnímu toku za povodně.

Záplavové území (Flood Plain Area) – je administrativně určené území, které může být

při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.

Inundační území (Flood Plain) – je území přilehlé k vodnímu toku, které je

zaplavováno při průtocích přesahující kapacitu koryta toku.

Poznámka:

Povodňové režimy charakterizují hodnoty N-letých průtoků (dále jen QN) a poměry

hodnot Q100 / Q1 (stoletý průtok / roční průtok). QN, pro danou oblast, jsou odvozeny za celé

období pozorování od vzniku vodoměrných stanic [41].

Z posledních dvou výše uvedených definic nemusí být vzájemná souvislost pojmů

záplavové a inundační území zcela zřejmá. Pro laika je pak obtížné rozlišit skutečnou

podstatu věci.

Dle odborníků [50] může rozsah inundačního území mnohdy překračovat i plochu

zaplavenou při povodních s parametry stoleté vody (Q100), tedy inundační území svou

rozlohou překračuje rozlohu stanoveného území záplavového.

V dnešní době je v ČR praxe taková, že záplavové území se stanovuje dle cílové lokality

(používají se hlavně hodnoty Q5 , Q20 a Q100 ), ale maximálně na hodnotu Q100. Důvod je

vesměs ekonomický a pragmatický, kdy je potřeba rozumně volit mezi pravděpodobností

výskytu povodně s většími parametry než Q100 , náklady na pořízení, stavbu, opravu a údržbu

protipovodňových opatření a skutečnou chráněnou hodnotou v zájmovém území.

Pomineme-li však některé extrémní rozlivy při povodních z minulosti, pak lze tvrdit, že

plochy stanovených záplavových území na hranici QN pro dané oblasti, jsou totožné s běžnými

inundacemi, které se zde historicky vyskytovaly a i nadále se jejich výskyt předpokládá.
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1.2 Rozlišujme povodeň a záplavu

Na první pohled se může jevit významový rozdíl termínů povodeň a záplava za zcela

nepodstatný, ale v praxi se ukázalo, že přesné určení významů těchto dvou slov je velmi

závažné, jak ostatně dokladuje i autorka Knappová, M. ve svém článku [35].

Vodohospodářská terminologie nedělá mezi pojmy povodeň a záplava, z příčinného

hlediska vzniku těchto jevů, žádné propastné rozdíly. Najdou se však i jiná odvětví

používající odbornou terminologii, kde lze výklad těchto pojmů chápat zcela odlišně.

Praktickým příkladem je oblast zabývající se pojišťováním majetku. V pojišťovnictví je totiž

mezi těmito pojmy podstatný rozdíl a náhled na jejich praktický výklad se oproti technickým

vodohospodářským normám značně liší. Problematikou pojištěním při povodních se zabývá

také literatura [5].

Povodní se v pojistné praxi rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila

z břehů vodních toků nebo vodních nádrží, přehrad a jiných vodních útvarů nebo která tyto

břehy nebo hráze protrhla. Charakteristickým rysem povodní je jejich živelnost a většinou

i katastrofální rozsah. Zatímco povodeň vzniká zpravidla vystoupením vody z přirozených

nebo umělých břehů, k záplavě může docházet nejrůznějšími způsoby. Tak například po

dlouhotrvajících vydatných deštích, po průtržích mračen nebo za prudkého tání nadměrného

množství sněhu zaplavuje voda území postrádající přirozeného odtoku a vytváří vodní plochy

s klidnou hladinou. Záplavu můžeme tedy očekávat i v místech s absencí trvalého vodního

útvaru, což z hlediska pojišťovacího výkladu u povodní nelze. U záplavy není ani podmínkou,

aby ve své statické či dynamické formě byla podobna povodni. Záplava nemusí mít ani její

katastrofální povahu, ani její rozsah. U záplavy není rozhodující odkud voda přišla.

Z výše citovaného a z definic uvedených v kapitole 1.1 vyplývá, že pojišťovací

terminologie přesně odlišuje charakter a rozdílný způsob vzniku povodně a záplavy, zatímco

u technických norem bychom v podstatě oba druhy těchto přírodních jevů mohli zahrnout pod

slovo povodeň. Tyto praktické rozdíly ve vymezení pojmů v odlišných oblastech ukazují na

nejednotnost hledisek a zároveň i na nutnost rozlišovat mezi užíváním pojmů a definic

v obecné (hovorové, neodborné) a speciální (technické, odborné) terminologické rovině.

Pro potřeby této diplomové práce se nadále nebudeme zabývat rozlišováním pojmů

povodeň a záplava z jejich příčinného vzniku, ale všechny tyto jevy budeme v dalším textu

považovat za povodeň. Zde se tedy přikloníme k výkladu termínů z technické normalizace.
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1.3 Klasifikace povodní a jejich přírodní příčiny

Povodně jsou buď způsobeny přírodními vlivy nebo také vznikají v důsledku vlivů

umělých. Podle toho je rozdělujeme do dvou základních skupin na povodně [4], [23]:

Přirozené – které jsou způsobeny vlivem nahodilých změn meteorologické situace.

Počet výskytu přirozených povodní převažuje nad výskytem všech ostatních povodní.

Přívalové (zvláštní, umělé) – vznikající v důsledku umělých vlivů na vodních dílech.

Zvláštní povodně dělíme podle příčiny jejich vzniku na tři typy;

typ 1) způsobený protržením hráze vodního díla,

typ 2) způsobený poruchou hradící konstrukce výpustných zařízení nebo poruchou

bezpečnostních zařízení a

typ 3) způsobený řešením nouzové situace na vodním díle (odpouštění, vypouštění).

Přirozené a zvláštní povodně lze vzájemně kombinovat. Typickým příkladem může být

situace kdy už vzniklá povodeň způsobena déletrvající dešti je ještě zhoršena nouzovým

odpouštěním vody z přehrady nebo jejím porušením vlivem přeplnění [12].

Jiným dělením povodní je jejich rozdělení podle časového výskytu během roku

a převládajících příčin jejich vzniku [24]:

Letní – způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, nebo krátkodobými srážkami

velké intenzity (často i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území

a vyvolávají vznik povodní velkého rozsahu na regionální úrovni.

Bouřkové – způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období

a zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích.

Zimní a jarní – způsobené táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými

dešťovými srážkami, se nejvíce vyskytují na podhorských tocích a dále i v nížinatých úsecích

velkých toků. Tání významná pro vznik povodní velkého rozsahu mohou nastat prakticky od

prosince až do dubna.

Povodně způsobené ledovými jevy – vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku

ledových nápěchů a ledových zácp. Mohou vznikat i při relativně malých průtocích.

S podobným dělením povodní se lze setkat v literatuře [1], [2], jejichž separačním

kritériem je příčina vzniku povodní. Pak rozlišujeme povodně:
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Dešťové – vyvolané kapalnými srážkami, které se podle způsobu vzniku, intenzity deště

a doby trvání dále rozdělují na;

dešťové povodně z trvalých srážek vázané na jedno až vícedenní srážkové úhrny (někdy

i přerušované), které se projevují pozvolnějším nárůstem výšky hladiny a průtoku na tocích,

a dešťové povodně z přívalových srážek, nazývané též bleskové povodně. Tyto povodně

jsou spjaty s krátkodobými srážkami (minuty až hodiny) velké intenzity (desítky až stovky

mm za hodinu) a bývají zpravidla doprovázeny bouřkami. Charakteristickým rysem

bleskových povodní je jejich náhlost, neočekávanost, ostrá povodňová vlna značné kinetické

energie a krátká doba jejich trvání.

Sněhové – způsobené táním sněhové pokrývky s možností přídavného efektu

doprovodných ledových jevů. Bývají mírnější než povodně způsobené dešťovými úhrny.

Vyskytují se zejména v zimním a jarním období.

Ledové – způsobené oteplením a následným chodem tajícího ledu po dlouhotrvajících

mrazech, kdy je už tak zúžený průtočný profil vodních toků ještě více ucpáván oddělenými

ledovými krami, což dále snižuje průtočnost koryta a vede tak k výraznému vzdutí vodní

hladiny.

Kromě výše uvedených rozdělení a příčin povodní se lze méně často setkat

i se specifickými příčinami povodní, jako jsou povodně způsobené snížením průtočnosti

koryta při přehrazení toku sesuvy (půda, uvolněná hornina, sníh, aj.) nebo ucpáním mostních

otvorů, propustků a jiných vesměs umělých zúžení naplaveninami a rozličným strženým

materiálem (dřevěné klády, keře). Tento druh povodní se označuje jako povodně lavinové. Při

spadu většího množství srážek na příkrých svazích v horských oblastech se pak vytvářejí tzv.

splaveninové povodně charakteristické ničivým proudem směsi vody, bahna, kamení a části

unášených porostů [1], [2].

1.4 Antropogenní příčiny povodní

V kapitole 1.3 byly uvedeny klasické přírodní příčiny vzniku povodní, jež zpravidla

člověk nedokáže svou činností ovlivnit. Zejména nedokáže ovlivnit úhrnné srážky a další

meteorologické jevy. Může pouze v některých případech (např. zvláštní povodně – včasné

odpouštění vody z vodního díla při předpokládaných dlouhodobých srážkových úhrnech)

částečně ovlivňovat jejich intenzitu, ovšem vše záleží na skutečném vývoji aktuální události,

kterou zatím nelze nijak přesně předpovídat.
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Již v úvodu však bylo zmíněno, že částečný podíl viny na vzniku a závažnosti povodní

nese i člověk jsou činností, jež provádí změnami krajinné struktury.

Nevhodné zásahy člověka do přirozené krajiny a regulace řek mají v případě zvýšených

průtoků často takový efekt, že se voda vylitá s břehů uměle upraveného koryta často rozlévá

do míst svého původního toku. Toto se například potvrdilo v severní průmyslové zóně

v Ostravě při povodních v roce 1997. Vylitá řeka Odra zaplavila nejprve nejníže položená

místa v jižní části areálu, kde dříve vedlo její původní koryto viz obr. 1.

Obr. 1  Poloha koryta Odry v letech 1836-52 (vlevo), současná poloha (vpravo) [12]

Zanedbaná, nebo zcela neprováděná údržba a čištění vodních přivaděčů nebo

výpustných kanálů z vodních zdrojů, je dalším častým důvodem rozlivu vody mimo koryto,

v případech zvýšených průtoků při řešení KS na vodních útvarech. Naplaveniny, kamení,

náletové dřeviny, ale stále častěji i odpad různého charakteru, zmenšují příčný profil těchto

koryt a tvoří překážky průtoku vody viz obr. 2.

Obr. 2 Neudržované a zanesené koryto výpustného kanálu z vodního zdroje



13

Mnoho ploch a areálů však neleží v záplavové zóně ani v její blízkosti a přesto jsou

ohroženy. Podobně jako s neudržovanými vodními kanály se můžeme setkat i s nevhodně

provedeným odvodněním, zejména v blízkosti luk a zemědělských ploch. Průmyslové areály

často hraničí s těmito tzv. zelenými plochami a při nevhodném a neudržovaném odvodnění

těchto ploch se pravděpodobnost zatopení přilehlého areálu zvětšuje. Nebezpečné jsou hlavně

bleskové povodně z krátkodobých a extrémních srážkových úhrnů. Půda nestačí značné

množství vody absorbovat a špatná nebo omezená funkce odvodňovacích příkopů neodvede

vodu, často i s bahnem a dalšími splaveninami, žádoucím směrem a ta se pak rozlévá

a zaplavuje větší plochy území. Kontrast mezi správně provedeným a udržovaným příkopem

a zcela zaneseným příkopem je patrný s následujících obrázků. Pomineme-li spadené a naváté

listí za podzimního dne, je na obr. 3 patrný udržovaný a čistý odvodňovací příkop podél

zemědělské plochy (v pravé části) a vhodné řešení prostupu tohoto příkopu pod komunikací

(v levé části). Převedení odvodnění na druhou stranu komunikace je provedeno správně

vzhledem k přirozenému gravitačnímu skonu daného území.

Obr. 3 Správně provedený a udržovaný odvodňovací příkop

Jasný kontrast k obr. 3 je patrný na obr. 4, kde vidíme zcela zarostlý a zjevně dlouho

neudržovaný příkop. V některých jeho částech náletové dřeviny dosáhly svým vzrůstem již

velikosti stromů. Funkce tohoto příkopu není na první pohled už téměř vůbec zřejmá. Na

obrázku je naznačena poloha příkopu a skutečný směr odtoku. V pozadí je možné vidět

siluetu blízkého průmyslového komplexu.

Další hrozbou jsou spodní vody. Značné množství podniků odebírá pro své účely spodní

vodu. Jak bylo zjištěno z povodňového dotazníku, celých 10 % dotazovaných uvádí jako

primární nebo sekundární zdroj vody podzemní studny a čerpání spodních vod.
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Obr. 4 Neudržovaný a zanesený odvodňovací příkop

Vše záleží na retenční schopnosti a možnostech přirozeného odtoku vody z dané oblasti.

Při sníženém odběru, nebo při úplném přerušení čerpání spodních vod nastane situace, že

hladina podzemní vody stoupá a vrstva půdy schopná absorbovat a odvádět vodu

hypodermicky (podpovrchově) se zmenšuje. Větší procento vody ze srážek pak zůstává na

povrchu a potenciálně tak rozšiřuje plochu území, která bude zaplavena při následných

srážkových úhrnech. Někdy dojde i  k takovým extrémům, že hladina spodní vody vystoupá

až na povrch a vytváří mokřady. Na obr. 5 je patrné vzdutí spodních vod až na hranici

povrchu, ke kterému došlo na podzim 2010 v souvislosti s ukončením výroby a čerpání

spodních vod v tažírnách trub v Ostravě Svinově. Vzdutí hladiny spodní vody se projevilo

i na území městské části Nová Ves, která přilehá k severní průmyslové zóně v Ostravě. Obr. 5

vystihuje situaci ze dne 31.10.2010, kde jedna z mnoha zemědělsky využívaných ploch

v Nové Vsi je z velké části zaplavena spodními vodami. V pozadí, za dálničním přivaděčem

k D1, je silueta chemického závodu BorsodChem MCHZ, s.r.o., který svou jižní částí spadá

do zvodnělého systému uklánějícímu se k území Nové Vsi, a tedy zvýšená hladina spodní

vody ovlivňuje i tuto jižní část podniku. Tato situace potvrzuje fakt, že v případech kdy byly

spodní vody využívány, území bylo cíleně drenážováno a bylo zajištěno kontinuální

přečerpávaní vody z odvodňovacího systému do vodního recipientu, není možné tuto činnost

přerušit, aniž by se to neprojevilo na zvýšení rizika povodňové situace.

Je potřeba si uvědomit, že pro snížení nebo úplnou eliminaci povodňových rizik,

způsobených antropogenní činností člověka, je potřeba zajistit správnou funkci všech

vodohospodářských objektů, staveb a zařízení. Toho vesměs nelze dosáhnout bez vynaložení

nemalých finančních prostředků, a proto se tato opatření často podceňují a zanedbávají.
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Obr. 5  Spodní vody v Nové Vsi (31.10.2010)

1.5 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového

nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (dále jen SPA). SPA jsou obvykle

vázány na objektivně stanovené směrodatné limity, zejména na vodní stavy nebo průtoky

v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného

jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu

apod.). Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy

v povodňových plánech a s nimi schvalovány povodňovými orgány [17],[23].

I. SPA (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny

takového nebezpečí. Při I. SPA je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby, která pozoruje

hladinu na rozvodněných tocích nebo nádržích.

II. SPA (stav pohotovosti) se vyhlašuje v době vlastní povodně na základě údajů

hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby. Při II. SPA se aktivizují povodňové

orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na

zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně

podle povodňového plánu.
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III. SPA (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu,

ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací

a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Výše uvedené SPA jsou dány legislativně a při jejich dosažení je nutno provádět

stanovené činnosti v takovém rozsahu, který plyne z dikce vodního zákona [17] a jeho

prováděcích předpisů. Ve většině případů jsou standardně užívané SPA vázány a vyhlašovány

na základě vodního stavu (výšky hladiny v cm), dosaženého na daném hlásném profilu.

Povodeň začíná vyhlášením II. SPA nebo III. SPA. Povodňové orgány jsou tedy povinné

zahájit a organizovat zabezpečovací a případně záchranné práce. Často se však stává, že i při

dosažení III. SPA nedochází ještě k přímému ohrožení, ani k rozlivům mimo koryto toku

apod., a tedy veškeré činnosti prováděné dle dikce zákona jsou, do jisté míry, zbytečné

a předčasné. V minulosti, kdy nebyla ochrana před povodněmi na takové úrovni, jako je tomu

dnes, bylo na straně bezpečnosti užívat nižší hodnoty vodních stavů pro vyhlašování

jednotlivých SPA, aby vznikl dostatečný časový prostor pro organizaci PPO. S postupem

času, novými zkušenostmi a dokonalejšími věcnými prostředky a opatřeními, se však tato

praxe jeví jako zbytečná a na mnoha místech se od ní upouští. Nedochází tak ke zbytečně

předčasným aktivacím povodňových orgánů a šetří se i síly a prostředky, které mohou být

nasazeny až při skutečné hrozbě povodně. Na některých tocích došlo k zohlednění současných

PPO a aktuálně byly navýšeny hodnoty vodních stavů pro vyhlašování jednotlivých SPA.

Jako další opatření se od posledního čtvrtletí roku 2010 objevuje v informacích o aktuálním

stavu na vodních tocích i IV. SPA, označený jako extrémní ohrožení.

IV. SPA (stav extrémního ohrožení) však nelze vnímat jako další SPA a to už jen

z toho důvodu, že nemá zatím oporu v legislativě a stanovuje se na základě průtoku nikoli na

základě vodních stavů. Hodnota průtoku pro stanovení IV. SPA vychází z hodnoty průtoku

padesátileté vody (Q50), i když na webových stránkách Českého hydrometeorologického

ústavu (dále jen ČHMÚ) a příslušných povodí ČR je k tomuto průtoku často přiřazena

i hodnota vodního stavu. Odborníci [49] uvádějí, že IV. SPA by měl být dostatečným

varováním na jehož základě lze skutečně, s vysokou pravděpodobností, očekávat extrémní

hydrologické jevy, na které je potřeba se připravit i v místech s dobře zvládnutou PP

ochranou. IV. SPA by mohl být do budoucna dostatečným signálem pro povodňové orgány

i v těch oblastech, kde zatím současný III. SPA nepředstavuje větší nebezpečí. Zda bude

zavedení IV. SPA efektivní či nikoli je nyní ve fázi ověřování.
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2. Povodně a průmyslové zóny

Primární škody při povodních souvisejí vždy s přímým účinkem vodního proudu.

Nejdříve jsou bořeny stavby, mosty a další objekty v blízkosti toku a jejich části jsou spolu

s dalším strženým materiálem unášeny rozvodněnou řekou dále od koryta. Kromě samotného

ničivého účinku vody se pak přidává i destrukční účinek způsobený strženými a unášenými

částmi. Velké problémy působí také drobné částečky naplavenin, sedimentů, bláta a zeminy,

které spolu s vodou proniknou i do malých a těžce přístupných prostor. Po opadnutí vody pak

bláto zůstává a sanace, odsávání a čištění je často mnohem složitější a nákladnější než

likvidace větších kusů naplaveného materiálu.

Velikost škod, ekonomické ztráty, sociální dopady, dopady na komplexní infrastrukturu

a životní prostředí (dále jen ŽP) jsou v případě povodňového ohrožení průmyslových zón

a areálů mnohem větší, než je tomu v občanské zástavbě, na zemědělské půdě nebo ve volné

krajině. Zatopení a vyřazení energetických provozů (elektrárny, teplárny, trafo a výměníkové

stranice, rozvodny, čistírny a úpravny vod, atd.) způsobí ochromení dodávek energií do tisíců

domácností, ale i škol, nemocnic a průmyslu. Úniky NL a ropných produktů zejména

z chemických výroben a skladů ohrožuje ŽP, zdraví a životy zvířat i obyvatel. Podle rozsahu

povodně a účinnosti stávajících PPO se liší i doba obnovení běžného režimu provozu. Při

rozsáhlých povodních můžeme počítat s časovou prodlevou dnů až týdnů po opadnutí vody

než bude daný celek schopen fungovat v běžném režimu. Na obr. 6 je pohled na uhelnou

elektrárnu v Ostravě Třebovicích, která byla postižena velkou vodou při povodních na

Moravě a ve Slezsku v červenci 1997. Elektrárna byla zatopena z velké části, ovšem zcela

utopena byla přístavbová kolej a blízké nádraží Svinov, čímž byla znemožněna doprava

strategické suroviny, černého uhlí.

Obr. 6  Letecký snímek elektrárny v Ostravě Třebovicích (9.7.1997) [42]
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Energetické a průmyslové podniky používají celou řadu sofistikovaných zařízení, které

mohou být vodou a naplaveninami zcela zničeny, nelze je opravit a dodávka nových, pro

technologii zcela nezbytných prvků, může být značně zdlouhavá. Stejně tak nezbytná sanace

území a prostor od ekologických zátěží způsobených různými úniky NL vyžadují plánování

a volbu správné a bezpečné strategie, což vesměs není otázkou několika málo dní. Tyto

faktory, i mnoho dalších, dále rozšiřují interval nulové produkce a nefunkčnosti postiženého

technologického celku se všemi výše uvedenými dopady. Hlavními ztrátami pro výrobní

podniky jsou právě ekonomické ztráty způsobené odstavením výroby, které často převyšují

materiální škody na poškozeném a zničeném zařízení.

V dnešním velmi provázaném světovém společenství, kdy se suroviny a výrobky často

nakupují a přepravují mezi světadíly, tak mohou být sekundárně povodněmi postiženy

i oblasti, kterých se samotná živelná pohroma vůbec netýká. Typickým příkladem jsou

nedávné katastrofální povodně z ledna 2011, které postihly Austrálii. Ty mohou mít

dlouhodobý dopad na globální ocelářský průmysl, neboť tři čtvrtiny uhelných dolů ve státě

Queensland jsou mimo provoz, a nejsou tak schopny zásobovat trhy. Austrálie je největším

světovým exportérem uhlí, většina suroviny se těží právě v Queenslandu. Po téměř třech

měsících vytrvalých dešťů byla navíc ochromena i železniční doprava mezi doly a přístavy.

Přerušení těžby se dotýká především asijských firem, ovšem je nutno dodat, že povodně

v Austrálii nejsou ničím výjimečným a odběratelé queenslandského uhlí jsou na výpadky

dodávek částečně připraveni a pokrývají nedostatky z jiných zdrojů, především z Ruska

a Kanady [39].

V novodobé historii ČR, kdy došlo k významnému rozvoji nejrůznějších průmyslových

odvětví podpořenému změnou politické situace a následným přílivem investorů ze zahraničí,

byly dopady běžně se vyskytujících regionálních povodní na průmysl jen mírnějšího

charakteru, který nijak výrazně nepřevyšoval očekávaný předpoklad způsobených škod.

V roce 1997 však zasáhly Moravu a Slezsko povodně takového rozsahu, který nikdo

neočekával a na něž nebyla společnost ani infrastruktura připravena. Od roku 1997 se četnost

povodní zvýšila. Také rozsah postiženého území a velikost škod značně převyšuje období

minulá. Největší negativní dopady měli povodně v červenci 1997 na Moravě a ve Slezsku

a v Čechách v roce 2002, kdy byly citelně zasaženy i rozsáhlé průmyslové zóny. Následující

kapitoly bilancují průběh a dopady těchto významných povodní na průmyslové zóny

a komplexy na území ČR.
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2.1 Povodně 1997

Příčinou povodní v roce 1997 bylo přirozené kolísaní momentální meteorologické

situace. Frontální srážková činnost byla způsobena standardní energetickou výměnou

spočívající v odparu vody nad hladinou oceánu vlivem dopadajícího slunečního záření

a vzniku vlhkých vzduchových hmot. V roce 1997 se tlaková níže přesouvala z Itálie nad jižní

Polsko a pozastavila se nad severní Moravou. Mimořádný zesilovací efekt na průběh srážek

a následné rozlivy měla konfigurace terénu podporovaná pomalým přesunem jádra srážkové

činnosti pryč ze zasažené oblasti. To způsobilo, že v pěti dnech (4 – 8.7.1997) spadl cca

poloviční roční úhrn srážek charakteristický pro danou oblast. Pětidenní úhrny srážek

dosahovaly hodnot nad 500 mm v první vlně v oblasti Beskyd (některé dny 150 – 200 mm),

což představovalo objem spadlé vody v oblasti povodí Odry (dále jen POd) cca 1,5 mld. m3

a v oblasti povodí Moravy cca 1,7 mld. m3. Výsledkem těchto dešťů bylo radikální vyčerpání

retenčního potenciálu území a následný enormní nárůst hladin vodních toků. Po první vlně

byla situace ještě zhoršena vlnou druhou, která sice byla způsobena slabší srážkovou

periodou, ale vlivem už tak vlahou nasyceného území došlo k dalším rozlivům a vzniku tzv.

„přidružených povodní“ [4]. Povodeň měla katastrofické následky nejen pro strukturu měst

a obcí, ale také pro průmyslové zóny. Při povodních v roce 1997 bylo usmrceno na 50 osob,

přičemž některé prameny hovoří až o 60 obětech [2], [5]. Silně poškozena byla také technická

infrastruktura na inženýrských sítích a v dopravě. Stejný autor uvádí, že povodeň poškodila

nebo zničila 946 km železničních tratí, 13 železničních stanic a 26 mostů. Pokud tedy nebyl

podnik postižen povodní přímo, často doplatil na kolaps energetických nebo surovinových

dodávek. Škody způsobené povodní šly do desítek miliard korun (62,2 miliardy korun [2])

a jejich velká část připadla právě na postižené průmyslové komplexy. Obr. 7 vystihuje situaci,

která se v roce 1997 stala realitou v početné řadě průmyslových areálů.

Obr. 7 Zatopený průmyslový areál BorsodChem MCHZ v červenci 1997 [12]
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Mimořádné srážkové úhrny způsobily rozvodnění dvou hlavních toků, řek Moravy

a Odry, ale i jejich přítoků, které působily mohutné záplavy již ve svých subpovodích.

Obr. 8 Rozvodněná Bečva v Přerově, zatopená Precheza a Přerovské strojírny [42]

Rozvodněná Bečva zaplavila Přerov a v něm dva významné průmyslové podniky ležící

na protilehlých březích, Prechezu a Přerovské strojírny viz obr. 8. V Otrokovicích přišla

povodňová vlna několikrát. Nejprve směrem od řeky Dřevnice a posléze od Moravy. Postižen

byl průmyslový areál včetně společností Barum, Toma, a Moravan. Na Zlínsku byly dále

zaplaveny a citelně postiženy podniky Tajmac-ZPS v Malenovicích, Fatra  Napajedla a Deza

ve Valašském Meziříčí. Na Olomoucku pak Pramet Tools v Šumperku, OP papírna

v Olšanech a voda se nevyhnula ani Farmaku. V průmyslových zónách ve Slezsku byla

situace neméně kritická. Opava, která je přítokem Odry, zatopila areál bývalé Galeny

v Komárově a též Selika v Třebovicích. Z velké části byla zatopena severní průmyslová zóna

v Ostravě, kde sídlí mimo řady menších provozovatelů i chemička BorsodChem MCHZ,

koksovna Jan Šverma a teplárna Dalkia. V blízkosti hlavního nádraží v Ostravě byla zatopena

další koksovna Svoboda. Výpadkem těchto dvou velkých dodavatelů koksu byl omezen

přísun suroviny pro ocelářský průmysl a to nejen v ČR, neboť část produkce vysokopecního

koksu byla dodávána i do Rakouska. Postiženy byly strojírenské a hutnické podniky celého

regionu a to jak přímo povodní, tak i sekundárně výpadkem energií, dodávkou surovin nebo

neprůchodností a nesjízdností komunikací včetně železničních tratí. Situaci ze zaplavených

oblastí lze shlédnout na fotografiích uveřejněných na webu [42].
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Také na likvidaci sekundárních následků, zejména pak na sanaci území od uniklých

nebezpečných látek padly nemalé finanční výlohy. Například v Ostramu Vlček rozvodněná

Odra vyplavila obsah olejových lagun do okolí a způsobila tak obrovské škody na ŽP.

Ostramo se svého času zabývalo rafinérskou výrobou a po roce 1981 zpracováním

upotřebených mazacích olejů. Odpad z procesu rafinace se ukládal do otevřených

technologických nádrží se sypanými obvodovými hrázemi. Povodeň z července 1997 na Odře

dosáhlá parametrů Q500 a překročila tedy možnosti PP hrází dimenzovaných na Q100.

Paradoxem je, že i když šlo o zjevně živelnou pohromu, která svými parametry neměla

doposud v dané lokalitě obdoby, žalující strana (kyperská společnost Retise Enterprises

Limited), která převzala pohledávky už tak krachujícího Ostrama, vyhrála žalobu nad státním

podnikem POd, za vzniklé škody [26].

2.2 Povodně 2002

Povodeň ze srpna 2002 podmíněna vydatnými trvalými dešti patří mezi nejvýznamnější

hydrologické extrémy s katastrofickými důsledky na území ČR. Příčinou povodně byly dva

mimořádné srážkové úhrny. První srážková vlna (6. – 7.8.2002) postihla především jižní

Čechy. Jednalo se o trvalé a místy i přívalové srážky spojené s tlakovou níží nad Alpami,

která se vytvořila 5. srpna nad západním středomořím. Během těchto dvou dní bylo na našem

území naměřeno maximum srážek 180,5 mm. Tato srážková vlna měla za následek

mimořádné povodně na řece Malši (Q500 – Q1000) a dalších tocích v jižních Čechách (Blanice,

Otava, Vltava), což vyvolalo nasycenost prakticky celého povodí Vltavy a Otavy. Druhá

srážková vlna (11. – 13.8.2002), spojená s hlubokou cyklonou postupující ze střední Itálie,

způsobila vydatné srážky mírně západněji, na území jihozápadních Čech a v oblasti Krušných

hor. Zde byl zaznamenán rekordní úhrn 313,0 mm. Postiženo bylo povodí Berounky a střední

Vltavy. Nasycená povodí po první vlně nestačila pojmout a odvést srážky z vlny druhé, což

způsobilo enormní nárůst výšek hladin toků v Čechách a také v povodí Dyje na Moravě.

Mohutný přítok vody z Vltavy přispěl ke zpětnému vzdutí a rozvodnění Labe a způsobil tak

zaplavení četných území v severozápadních Čechách. Kombinací několika současně

působících faktorů se vliv Vltavské kaskády (celkem devět vodních děl) prakticky anuloval,

což prokázaly i následné simulace [1].

 Povodně 2002 si vyžádaly dle literatury [5] 17 lidských životů (Brázdil, R., et al. [1]

uvádí 19 usmrcených) a stejně jako ty z července 1997 zasáhly všechny oblasti lidské činnosti

na zasaženém území. Celkové vyčíslené škody na byly 73 miliard korun [1].
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Lokality Čech a naproti tomu Morava a Slezsko se odlišují ve struktuře a výrobní

orientaci. To je dáno zejména nalezišti surovinových a energetických zdrojů, které do jisté

míry utvářeli a usměrňovali vývoj a orientaci průmyslu v daných lokalitách. Kromě oblastí

jakými je například potravinářský a chemický průmysl, který je hojně zastoupen jak

v Čechách tak na Moravě a ve Slezsku, byl při povodních v červenci 1997 citelně zasažen

zejména hutní a strojírenský průmysl.

V srpnu 2002 utrpěla naproti tomu jistou ztrátu petrochemie a to zejména v dodávkách

ropy. Kaučuk (dnes Synthos) a Českou rafinérskou, které jsou situované v Kralupech nad

Vltavou, naštěstí voda nezasáhla naplno, takže záhy po opadnutí vody mohly obnovit výrobu.

Velkou zásluhu na tom měly i ochranné zdi proti vyšší hladině vybudované v areálu rafinérie

v Kralupech pro ochranu čističky odpadních vod. Zásoby všech druhů pohonných hmot ve

skladech Správy státních hmotných rezerv byly tehdy pro ČR na 79 dní, takže nedostatek

nehrozil. Pouze mezinárodnímu letišti v Praze Ruzyni kvůli přerušeným dodávkám z Kralup

nad Vltavou hrozil nedostatek leteckých pohonných hmot, ovšem Česká správa letišť situaci

vyřešila náhradní přepravou pohonných hmot z Litvínova. Zatímco s pohonnými hmotami

problémy nebyly, v polovině srpna Česká rafinérská a Paramo avizovaly nedostatek ropy.

Chybějící množství muselo být pokryto opět ze zásob Správy státních hmotných rezerv [25].

Poznámka:

Situace při povodních v červenci 1997 byla poznamenána nedostatkem pohonných hmot

v postižených regionech, ale to nebylo způsobeno odstavením rafinérií, ale přerušením

dopravních uzlů a tedy nemožností dopravy pohonných hmot do zasažených oblastí. Nutno

podotknout, že se jednalo o první katastrofickou povodeň v dějinách samostatné ČR a chyběli

jakékoli zkušenosti při řešení takovýchto rozsáhlých KS.

Obr. 9 Kaučuk Kralupy, sklad lithia a benzolperoxidu během a po povodni (2002) [11]
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I když odstavení rafinerií bylo v řádech několika dnů byly jen v Kaučuku vyčísleny

přímé škody způsobené povodní na 50 milionů korun a celkové škody, včetně výrobní

neschopnosti, na 180 miliónů korun. Obr. 9 znázorňuje situaci v Kaučuku ve skladech NL

během a po povodni v srpnu 2002.

Stejná povodeň mnohem hůře postihla další dvě chemické továrny. Zcela zaplaveny

byly Spolana v Neratovicích a Lovochemie v Lovosicích, které leží v nížině, přímo na březích

Labe. Nezanedbatelné jsou i zranění a ekologické škody.

Dne 15.8.2002 při kulminaci Labe došlo ve Spolaně vlivem vzduté hladiny k poškození

zásobníků s chlorem a jeho úniku. Chlór byl skladován ve dvou skladech. V každém skladu

bylo pět zásobníků o vnitřním objemu každého 80 m3, které byly uloženy v betonových

vanách. Hladina vody v podniku (více než Q100) způsobila, že se prázdné zásobníky vlivem

vztlakové síly nadzvedly, zdeformovaly obslužnou lávku nad zásobníky a poškodily potrubí,

přičemž došlo k odtržení ventilů na plných zásobnících, které se nepohybovaly [37]. Únik

chlóru si vyžádal i lehká zranění několika hasičů, kteří zasahovali ve skladech s chlórem

během likvidace havárie v průběhu následujících dní. Velká voda ve Spolaně (a nejen tam)

způsobila, že odtržené nebo volné části, dopravní prostředky, sudy, kontejnery a jiný

materiály byly uneseny mimo areál. Často se jednalo o potenciálně nebezpečné předměty,

které obsahovaly i blíže nespecifikované množství NL, viz následující obr. 10.

Obr. 10  Přepravní kontejnery na nebezpečné látky unesené ze Spolany rozvodněným

Labem byly nalezeny v obci Obříství poblíž Štěpánského mostu (20.8.2002) [36]

V Lovochemii byla situace obdobná jako ve Spolaně. Hladina vody v areálu dosahovala

výšky od 1,5 m do 4 m. Situaci ze zaplavených oblastí vystihují fotografie a letecké snímky,

které si je možno prohlédnout na webu [42].
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2.3 Další významné povodně

V posledním desetiletí se jistá periodicita rozsáhlých povodní projevuje stále

markantněji. Po dvou výše uvedených katastrofických povodních se daly věci do pohybu

a provedla se mnohá opatření k ochraně území a ekonomických hodnot před těmito

hydrologickými extrémy. Zejména výstavba a opravy PP hrází a také rozšiřování

a zpevňování břehů regulovaných toků v mnoha případech přineslo svůj tížený efekt. Rovněž

zkušenosti z let 1997 a 2002 při provádění preventivních opatření do jisté míry omezily výši

škod při povodních v následujících letech.

Při povodních na Ústecku v roce 2006, kdy byly zasaženy opět četné průmyslové areály

se díky opatřením realizovaným v závodech Lovochemie a Glanzstoff Bohemia v letech 2004

až 2005 voda dovnitř nedostala, nebo zaplavila jen malé části. Podle vyjádření Ing. Antonína

Novosada, který spolupracuje s Lovochemií na PPO byla devět krát za posledních 13 let

odstavena čistička odpadních vod pro překročení II. SPA s kulminací až na úrovni III. SPA.

V roce 2006 do úrovně hladiny povodně 810 cm nebylo potřeba zastavovat ani provoz, či

omezovat výrobu. Posléze však musela být výroba stejně odstavena, vlivem zaplavení

komunikací a omezení energetických a surovinových dodávek. Škody vlivem výrobní

neschopnosti šly opět do stovek miliónů korun. V témže roce se rozvodnila i řeka Morava,

což postihlo podniky na Zlínsku (Fatra, Tajmac-ZPS, aj.).

V roce 2010 byly vlivem dlouhotrvajících dešťů v průběhu jarních měsíců postiženy

opět Morava a Slezsko a posléze na konci prvního srpnového týdne se vylily i rozvodněné

řeky v severních Čechách. Jejich následky naštěstí nebyly tak ničivé jako v letech 1997

a 2002. Srážkové úhrny nebyly tak enormní jako při předchozích katastrofických povodní

(vlastní zkušenost) a také značný podíl zásluh na udržení rozvodněných řek v korytech měla

i provedená PPO. Ve dříve postižených oblastech, jako například v okolí severní průmyslové

zóny v Ostravě bylo provedeno navýšení protipovodňových hrází nad úroveň Q100 (Q100 + 80

cm) viz literatura [12]. Tato věcná opatření se ukázala jako dostačující a ochránila severní

průmyslovou zónu, která tak rokem 2010 prošla bez větší újmy. Výroba nemusela být

odstavena, ovšem do jisté míry opět vázly dodávky surovin z dalších regionů a Polska vlivem

zaplavených a poničených železničních tratí. Bohužel všechny lokality ochráněny nebyly,

a proto se v nich projevily následky mohutných průtoků a rozlivů i v roce 2010. Na Moravě

a ve Slezsku byly citelně zasaženy průmyslové zóny v okolí Bohumína a na Zlínsku.

 V severních Čechách byly zasaženy podniky na Liberecku. Nikde však není řečeno, že

při povodni musejí vznikat značné škody. Některé podniky, navzdory zasažením povodní,
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uvádějí nízké nebo dokonce nulové škody. Fehrer Bohemia uvedl poškození požární techniky

v řádech pouhých tisíců korun. Státní podnik Diamo se sídlem ve Stráži pod Ralskem,

rozkládající se na úctyhodných 1227 ha, který byl za posledních deset let postižen povodní tři

krát, uvedl, že ke škodám nedošlo. Nejspíš charakter výrobního zaměření, kterým je u Diama

těžba, měl nebo spíše neměl vliv na vzniklé škody. Zástupce Diama uvedl, že i když povodeň

překročila Q100, došlo pouze k minimálnímu zatopení luk a částečnému odstavení vrtné sítě.

2.4 Bilance následků zaplavených území

Pro potřeby této diplomové práce byl sestaven Povodňový dotazník (dále jen dotazník,

příloha č. 1). Výsledky jsou prezentovány v následujícím textu a v příloze č. 2.

Při povodních bývají poškozeny nejrůznější části hmotného majetku. Z vyhodnocení

odpovědí získaných prostřednictvím dotazníku je patrné, že přímé škody způsobené povodní

jsou nejčastější na zděných objektech a stavbách a samotných technologických částech.

Následující graf na obr. 11. uvádí přehled, v kolika procentech případů došlo u dotazovaných,

v souvislosti s povodněmi, k poškození jednotlivých částí majetku.

31,3

12,5
12,5 12,5 6,3 56,3

56,3
50,0

7,1 zděné objekty a stavby
technologie a jejich část i
potrubní a rozvodné sítě
skladované látky a materiál
podnikové dopravní prostředky
technika a prostředky HZSP
kancelářské vybavení, nábytek, PC
žádné škody
neodpovídalo

Obr. 11 Povodněmi poškozené části majetku v %

Některé oslovené podniky uvedly i výši škod na povodněmi poničeném majetku a také

celkové škody způsobené výrobní neschopností. Tento přehled uvádí tab. 1. Kromě škod je

v tabulce uvedena i četnost, kolikrát byl daný podnik povodní zasažen. Je patrné, že pro výši

škod není rozhodující jen četnost povodně, rozloha zasaženého území nebo výrobní program.

Škody jsou v těchto případech relativní a odvíjejí se vždy od aktuální situace.
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Tab. 1 Poškozený majetek a škody způsobené povodněmi u vybraných podniků

Podnik Povodeň
[četnost]

Nejvíce poškozený majetek a vyčíslené škody (celkové
škody včetně škod způsobených výrobní neschopností)

BorsodChem 1 všechny části majetku, (cca 350 mil. Kč)

Deza 2 zděné objekty a stavby, technologie, potrubní a rozvodné
sítě, 4,7 mil. Kč

Farmak 1 zděné objekty a stavby, technologie, potrubní a rozvodné
sítě, ≤ 10 mil. Kč

Fatra 5
zděné objekty a stavby, technologie, potrubní a rozvodné
sítě, skladované látky a materiál, >100 mil. Kč, (211,6 mil.
Kč)

Fehrer Bohemia 1 technika a prostředky HZSP, < 25 tis. Kč

OP papírna 1 zděné objekty a stavby, technologie, skladované látky
a materiál, dopravní prostředky, (180 mil. Kč)

Synthos (Kaučuk) 1 zděné objekty a stavby, technologie, skladované látky
a materiál, 50 mil. Kč, (180 mil. Kč)

Povodněmi zasažené podniky uvedly i jaká plocha jejich areálu bývá zpravidla

zaplavena. Ukázalo se, že není ani tak důležitá poloha a vzdálenost průmyslové zóny od

potenciálně nebezpečného vodního útvaru, ale že je pro rozsah záplav rozhodující především

členitost reliéfu a změna jeho nadmořské výšky. Plošně rozsáhlejší průmyslové zóny zde mají

jistou výhodu, jejíž příčina je ve větší variabilitě povrchu, tedy i změně nadmořské výšky. Při

povodních v červenci 1997 nebyla část pozemků BorsodChem MCHZ v severní průmyslové

zóně v Ostravě zaplavena, i když rozvodněná Odra obklopila celý areál a odřízla všechny

přístupové komunikace. Nezaplavené území bylo technologicky využíváno až od 80 let 20

století a pro výstavbu bylo nutné provést zpevnění povrchu, které probíhalo vrstvením

navážky. To způsobilo, že se tyto pozemky nachází v nadmořské výšce až o 4 m výše než

podstatná část území severní průmyslové zóny, a proto sem voda tehdy nevystoupila. Při

budování moderních průmyslových zón se často z praktických důvodů provádí vyrovnání

základního povrchu, což může v případě povodní eliminovat tuto relativní výhodu. U méně

rozsáhlých průmyslových areálů je členitost terénu a změna nadmořské výšky většinou

zanedbatelná. Při povodni je tak zaplavena velká plocha nebo celé území, což prokazují

i výsledky z dotazníku. Podniky jako Fatra, Bochemie, Farmak a Fehrer Bohemia, jejichž

rozloha je vesměs do 20 ha, uvedly, že byly zaplaveny zcela. Podstatně větší podniky a areály

(200 až 300 ha) jako např. Synthos (bývalý Kaučuk) a Čepro v Roudnici nad Labem uvedly

potenciálně zaplavovanou plochu do 10 % spravovaného území.
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Jak spolu korespondují rozloha podniku a velikost plochy, která je ohrožená záplavovou

vlnou je patrné ze srovnání grafů na obr. 12. Rozlohou velké areály (nad 200 ha) uvádějí

mnohem menší zaplavovanou plochu, většinou do 10 % případně do 25 % spravovaného

území a naopak malé areály (cca 20 ha), vesměs nad 75 % plochy spravovaného území.

Samozřejmě existují výjimky.

rozloha průmyslového areálu

18,8 %
31,3 %

31,3 %
18,8 %

do 20 ha

20 ha až 50 ha

50 ha až 200 ha

nad 200 ha

průmyslové areály s plochou zasaženou povodněmi

25,0 %

18,8 % 25,0 %

6,3 %

18,8 %6,3 %
do 10 % plochy areálu

do 25 % plochy areálu

do 50 % plochy areálu

do 75 % plochy areálu

celý areál může být  zatopen

neodpovídalo

Obr. 12 Spojitost mezi rozlohou průmyslového areálu a zaplavovanou plochou

Jistým pozitivem plynoucím z dotazníků je počet osob, které byly v souvislosti

s povodněmi v rámci podniku zraněny. Dle výsledků došlo pouze k jednomu lehkému zranění

zaměstnance na Olomoucku v OP papírně v Olšanech při povodni v roce 1997. Ostatní

podniky neuvedly žádná zranění ani úmrtí svých zaměstnanců. V souvislosti s povodněmi

však častěji dochází ke zranění zasahujících hasičů a záchranářů, protože ti v postižených

oblastech provádějí různé zabezpečovací, záchranné a likvidační práce. Příkladem může být

zranění hasičů ve Spolaně při likvidaci úniku chlóru viz kapitola 2.2 [25].
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3. Organizační protipovodňová opatření

Z pragmatických, ekonomických a také často časových důvodů není možné provádět

ochranu území, a na něm se vyskytujících hodnot, jen hmatatelnou výstavbou PPO. Někdy by

náklady a samotná náročnost takovýchto opatření značně převyšovala chráněné hodnoty

a pozbyla by tak jakéhokoli významu. Schůdným řešením této situace je provádění činností

a opatření spíše organizačního charakteru, které sice nemusí zabránit zaplavení území, ale

mohou v dostatečné míře zajistit minimalizaci škod v relativně přijatelné úrovni.

3.1 Záplavová území

Stanovování záplavových území se v ČR provádí v souladu s vyhláškou 236/2002 Sb.

[15]. Při řešení stupně ochrany před povodněmi se vychází ze statistických dat o opakování

N-letých vod (QN). Ke QN je vztahována kapacita koryt, dimenzování pevnosti a výšky PP

hrází a rozlehlost inundačních území. K problematice dimenzování PPO se přidává i celá řada

aspektů, které nelze exaktně kvantifikovat (např. sociální, psychologické a politické). Výše

uvedená hlediska jsou důvodem faktu, že se v praxi využívá uzančních doporučení, podle

nichž se navrhuje míra zabezpečení. Tab. 2 uvádí návrhové průtoky dle charakteru

chráněného území, podle nichž by nyní měla být PP zabezpečení navrhnuta.

Tab. 2  Doporučená míra ochrany pro zastavěná a jiná území [41]

Charakter chráněného území Míra ochrany
Historická centra měst, historická zástavba, provozy používající při
výrobě nebezpečné látky Q100

Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné liniové stavby a objekty Q50

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba Q20

Plochy s významnými stavbami infrastruktury (dálnice, významné
produktovody, vodní zdroje, ČOV) Q50 až Q100

Situace s vyhodnocováním a řešením PPO se pomalu mění s přijatou směrnicí

Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES [20] o vyhodnocování a zvládaní povodňových

rizik, která zavádí metody rizikové analýzy. Předpokládá se, že proces harmonizace v oblasti

plánování vod by měl proběhnout v horizontu následujících šesti let s tímto harmonogramem:

 Vyhodnocení povodňových rizik do 12 / 2011

 Vytvoření map povodňového nebezpečí a rizik do 12 / 2013

 Vyhotovení plánů pro zvládaní povodňových rizik do 12 / 2015
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Smyslem naplňování směrnice je skutečnost, že doposud používaná strategie řízení

povodňových rizik, zaměřená na budování infrastruktur určených pro okamžitou ochranu lidí,

nemovitého majetku a zboží, nezajistily očekávanou míru bezpečí. Plnění cílů daných touto

směrnicí by tedy mělo situaci na poli PP ochrany zlepšit a napomoci k realizaci takových

opatření, která by povodňová rizika zmírnila a zmírnila i rizika škod [41].

Již nyní je situace taková, že v souladu s požadavky této směrnice provádějí země EU

porovnání vysokého, středního, nízkého a reziduálního ohrožení v cílových oblastech. Pro

určení stupně ohrožení se kromě průtoků uvažuje i rychlost proudění vody (např. pod mosty

a v propustcích je rychlost zpravidla největší = vysoké ohrožení, cca 3,5 m·s-1). Pro plánování

v oblasti průmyslových zón to má ten přínos do budoucna, že nově prováděné studie (v první

fázi na hlavních tocích jednotlivých povodí), se nyní provádějí s cílem stanovení zón pro Q500

(zvoleno pro ČR, v Německu si např. zvolili Q200, neboť ve směrnici ani v jiné legislativě není

uzančně dána volba cílových průtoků). Stanovení těchto, až extrémních, průtoků může velmi

dobře v budoucnu posloužit při rozhodování v územním řízení a volbě vhodných ploch nejen

pro novou průmyslovou zástavbu, ale i pro případné stavební úpravy a výstavbu PPO již

stávajících průmyslových komplexů.

Zmapování území je však značně časově náročnou událostí. Některé oblasti v povodí se

musí zmapovat zcela nově, jiné aktualizovat. To vše si vyžaduje precizní práci geodetů při

zaměřování příčných a podélných profilů koryt, z nichž se pak vychází ve výpočtech

záplavových území. Základními zjišťovanými daty jsou nadmořské výšky dna a obou břehů,

které se pak porovnávají s výškou hladiny při QN. V místech kde pro daný QN je hladina výše

než břeh (hráz) dojde k rozlivům do okolí a jeho zaplavení. Tato data slouží jako vstupy do

hydrologických modelů (sofistikované programy HEC-RAS, HYDROC, MIKE, aj.), které

dnes modelují hlavně ve 2D perspektivě. Sene, K., [7] uvádí, že struktura modelů vykazuje

spoustu podobností s technikami, které se používají v rámci zachycování vody v povodí

(retenční schopnost). Modely zohledňují:

 charakter povodí (topografie, geologie),

 čas rekce na odezvu po příčinné události (úhrnné srážky),

 místní vlivy na výšku hladiny (stavby, mosty, propustky),

 regulační stupně (kaskády, přehrady, poldry),

 podzemní vody a tání sněhu.
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Dle dostupnosti a množství dat se volí mezi modely celistvými, semidistribuovanými

a distribuovanými (výhody a nevýhody jsou rozebrány v kapitole 3.6.7). Sene, K., [7] dělí

hydrologické modely z praktického hlediska na modely srážkoodtokové a hydrodynamické.

Srážkoodtokové modely produkují hydrogramy pro zvolené profily v závislosti na příčinných

srážkových úhrnech, zatímco hydrodynamické modely řeší transformaci vody v korytech

toků, inundacích a ploše povodí při rozlivech. Při modelovaní hydrologických extrémů ve

zcela nezmapovaném povodí, nebo v povodí, ve kterém nejsou zkušenosti s extrémními

hydrologickými jevy, může být jistým problémem tzv. nezměřitelný přírůstek vody v povodí.

Tento přírůstek ovlivňuje neurčitosti ve výstupních datech a je dán většinou hypodermickým

(podpovrchovým) a základním (podzemním) odtokem vody do recipientu. Sene, K., [7] uvádí,

že pro modelování lze využít zkušeností z jiného, už zmapovaného povodí s podobným

profilem, ve kterém byl nezměřitelný přírůstek dopočten z charakteristik konečných

povodňových průtoků a úhrnných srážek (nebo jiných příčin povodní). Zagonjolli, M., [9]

doporučuje pro určení aktivní povodňové zóny (definice viz [15]) použít model Numerical-

Constraint, který určuje kudy odvést hlavní povodňový průtok. Tento model je založen na

členitosti reliéfu a zohledňuje polohu PP hrází i všech objektů ovlivňujících hlavní

povodňový průtok.

Přesnost modelů je dle odborníků a posledních zkušeností z povodní v roce 2010 velice

dobrá, neboť na zmapovaných územích se vyskytly odchylky mezi modelem a reálnými

rozlivy v řádech centimetrů (max. 0,5 m) [50]. Tyto poznatky otevírají cestu vlastní iniciativě

ze strany investorů, podílet se na financování nových studií v oblastech potenciálně

zaplavovaných, což by mohlo urychlit zmapování i méně privilegovaných území.

Při modelování různých situací je však vždy výhodné použít srovnání s historickými

daty, jsou-li k dispozici. Zagonjolli, M., [9], která se zabývá modelováním protržení hrází

uvádí, že modely, které vycházejí ze současných empirických metod jsou mnohem méně

přesné. Jako příklad uvádí srovnání dvou empirických modelů na stejné situaci, jehož

výsledkem jsou zcela odlišné výsledky. To je jasným důkazem neurčitosti, kterou autor

stanovuje pro empirické modely v intervalu až ± 50 % oproti reálné situaci.

Dne 4.3.2011 vešla v platnost vyhláška 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro

zvládání povodňových rizik [16], která převádí požadavky evropských směrnic do českého

právního řádu. Jejím cílem je snížit a zvládat rizika, která povodně představují pro lidské

zdraví, ŽP, kulturní dědictví i hospodářskou činnost.
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3.2 Asanace vodních toků

Ne vždy je potřeba pro zvýšení stupně ochrany potenciálně zaplavovaného území

přistupovat k nákladným a radikálním krokům, ke kterým patří většina stavebních

a pozemkových úprav. Zvyšování PP hrází, výstavby retenčních nádrží, odlehčovacích

a záchytných kanálů aj. patří mezi opatření, která si vyžadují zdlouhavé plánování i výstavbu

a jsou zpravidla zatížena značnými finančními náklady. Je potřeba si uvědomit, že existují

i mnohem jednodušší a levnější řešení, která mohou mít stejný efekt jako ta výše citovaná.

Pokud chceme zajistit dostatečnou průtočnou kapacitu vodního toku i za povodňových

stavů, nemusíme se hned přiklánět k zvyšování PP hrází, protože je potřeba si uvědomit, že to

nelze do nekonečna. Velice jednoduchým řešením je asanace dna vodního toku. V minulosti

bylo samozřejmostí, že se dna řek, potoků a rybníků periodicky čistila od nánosů splavenin

a sedimentů, ovšem dnes se s touto praktikou na území ČR téměř nesetkáme. Přitom zejména

zanášení koryt v dolních tocích způsobuje snížení průtočné kapacity, která sice nemusí být na

první pohled zřejmá, ale projeví se až při zvýšených průtocích. Vodní proud s sebou unáší

drobné částečky již od svého prameniště po celé délce toku. Nastanou-li extrémní srážky,

dostává se do koryta mnohem více pevného podílu z plochy povodí a také z vymílání

nezpevněných břehů vlivem vyšších průtoků. Pevný podíl se však logicky musí někde

usazovat. Jsou známé ohlasy rejdařů na Vltavě a Labi po povodni 2002, kdy se nechali slyšet,

že se v některých profilech plavební dráhy vytvořily ostrůvky naplavenin, které podstatně

snížili plavební hloubku a lodě tak najížděly na mělčinu.

Zmenšování příčného profilu vodních toků usazeninami je neodvratitelný a logický děj

související s koloběhem hmoty v přírodě. Lze se s ním však jednoduše vypořádat. Na velkých

tocích lze k asanaci a čištění dna využít tzv. sacích bagrů, což jsou speciálně upravená

plavidla schopná samostatného pohybu, pro nasazení v přístavech na vodních tocích nebo na

moři, viz obr. 13. Zařízení pomocí frézovací hlavy rozrušuje usazeniny na dně a materiál

nasává potrubím na palubu. Voda se z nasátého materiálu odděluje a vypouští zpět. Pevný

podíl se ukládá do zásobníků na lodi nebo se transportuje na blízké úložiště [45].

Na meších tocích lze řešit tuto situaci strojním čištěním pomocí běžně užívané stavební

techniky. Je ovšem důležité začít provádět asanaci preventivně a periodicky a nečekat až na

extrémní hydrologické jevy, které si ve svém důsledku provedení asanace i dalších

nezbytných úprav vynutí. Mnohdy by periodické čistění dna a údržba příčného profilu koryta

postačovala k odvedení i zvýšených povodňových průtoků bez nutnosti provádění dalších

opatření.
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Obr. 13 Sací bagr Ostsee, Německo [45]

3.3 Vzájemná finanční podpora

3.3.1 Dotační programy

V posledních letech, po stále četnějších povodních s katastrofálními následky na celou

civilní i technickou infrastrukturu je možné získat dotace na realizaci nejrůznějších PPO,

v programech na rozvoj území po povodních a revitalizaci krajiny. Jedná se např. o budování

a navyšování hrází, výstavbu retenčních nádrží – poldrů, úpravy břehových porostů apod.

Tyto programy a podprogramy jsou vypisovány v rámci finančních nástrojů péče o přírodu

a krajinu [30]. Dotace jsou uvolňovány zejména ministerstvem zemědělství a ministerstvem

ŽP (například MZe 129 120, MŽP 215 219, aj.) a lze o ně zažádat po splnění podmínek

uvedených v jednotlivých programech, přičemž vymezení skupiny oprávněných žadatelů

obsahuje, v některých případech, i podnikající fyzické a právnické osoby. Výše některých

poskytovaných dotací činí až 100 % vynaložených nákladů.

Některé dotazované podniky už dotačních programů využily. Zástupce Lovochemie

uvádí, že od roku 2004, byla postupně připravována PPO, které spadají právě do programu

MZe 129 120. Jedná se o akci „Lovosicko – protipovodňová ochrana Q100 na Labi“, jejíž

realizace probíhá od roku 2010 s termínem ukončení v roce 2012. Očekává se, že tato opatření

minimalizují vliv povodní na činnost podniku až do stoleté vody. Přímo u Lovochemie bude

vybudována nejvyšší část železobetonové stěny, která by měla sahat až do výše 5 m. Má

uchránit areál chemické výroby od velké vody tak, aby tamní provozy nebyly povodněmi
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limitovány. Jestliže by přišla povodeň ještě většího rozsahu než v roce 2002, voda by hráze

postupně přelévala, a zaplavovala by areál podniku, ale nehrozila by žádná povodňový vlna se

svými dynamickými účinky [28]. Lovochemie spolupracuje od začátku akce s Krajským

úřadem Ústeckého kraje a s Povodím Labe, s.p. na přípravě a od roku 2010 se organizačně

i finančně podílí na její realizaci.

Bohužel je potřeba konstatovat, že komunikace mezi právnickými osobami (v našem

pojetí provozovatelé v průmyslových zónách) a orgány státní správy, samosprávy, správci

povodí, aj. (dále jen orgány), poněkud vázne. Plyne to i z některých odpovědí na otázky č. 20

a 21 z dotazníku, kdy řada oslovených vůbec neví co se v okolí jejich podniku v rámci PPO

realizovalo, případně co se realizovat zamýšlí. Jeden dotazovaný dokonce uvedl, že

spolupracují s orgány jen minimálně, protože jejich podnik nebyl nijak osloven. Zde se nabízí

otázka, zda by se neměl spíše zajímat sám podnik, co se zamýšlí dělat pro zvýšení ochrany

území před povodněmi a jestli k tomu nemůže nějak přispět. Území a povodí, na kterých se

právě tyto PPO provádějí jsou ve správě těchto orgánů a tedy ty rozhodují, co a do jaké míry

se bude realizovat. Angažovanost, zájem, poskytnutí informací a vlastních poznatků ze strany

průmyslových zón je však důležitým faktorem, který může přispět k dokonalejšímu projektu

a efektivnějšímu provedení konečného řešení PPO.

Co se týká spolufinancování PPO mimo průmyslovou zónu (otázky č. 28 a 29), tak

statistika dopadla podobně nevalně. Většina neví nebo nechce financovat, něco co není

v jejich správě. Využitím dotačních programů, třeba i s částečnou mírou finanční spoluúčasti

ze strany podniků se však mohou realizovat taková opatření, která by jinak nemusela být

vůbec realizována. Je potřeba se zamyslet, jestli něco obětovat a zajistit si tak určitou míru

bezpečí do budoucna nebo ušetřit a očekávat podobně katastrofické situace jako již mnohdy

v minulosti. To lze tvrdit obecně. Opětovně napáchané škody pak mohu značně převýšit

neposkytnutou finanční podporu na ochranu zájmového území.

3.3.2 Podniky podporují obce

V tomto smyslu lze za jistý druh dotací považovat i příspěvky společností a organizací

obcím. Přičemž se nemusí vždy jednat o finanční pomoc. Zejména podniky nacházející se na

území menších obcí, které většinou nedisponují potřebným vybavením pro zásahy na

rozsáhlých mimořádných událostech (dále jen MU), mohou přispět na tamní jednotky sboru

dobrovolných hasičů (dále jen SDH) a podobně. Takové zkušenosti jsou známy např.

v Chropyni, které společnost Fatra Napajedla poskytla v letošním roce požární techniku CAS

25, dýchací přístroje a radiostanice v celkové výši 1,5 mil. korun a každý rok přispívá na
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tamní SDH částkou 100 tis. korun za rychlý a účinný zásah při MU. Finanční výpomoc ze

strany podniku je opětována ochotou a zejména poskytnutím sil pro potřebu zásahu

v průmyslovém areálu. Menší podniky většinou nemají dostatečné počty hasičů na porytí

všech potřebných činností při rozsáhlých událostech typu povodní. Obce naopak vesměs

disponují potřebným množstvím dobrovolníků, ovšem často nemají potřebné vybavení

a finance na provoz. Příklad z Chropyně řeší nedostatky na obou stranách k vzájemné

spokojenosti a dosažení potřebných cílů.

3.3.3 Povinné příspěvky

Většina povodí a vodních toků je ve správě státních institucí (povodí ČR, Lesy ČR,

Zemědělská vodohospodářská správa, aj.). To způsobuje, že finanční náklady na údržbu

a obnovu koryt a také na PPO jsou hrazeny ze státního rozpočtu případně z dotací EU.

Společnosti a podniky hledí na maximalizaci vlastních zisků a není jich příliš, kteří by

ochotně a svévolně poskytly finanční prostředky, například právě na realizaci PPO, i když je

to často i v jejich vlastním zájmu. Dokonce jsou i tací, viz kapitola 2.1 a situace v Ostramu

Vlček po povodni v červenci 1997, kteří z extrémních přírodních jevů viní správce povodí

a požadují po nich finanční satisfakci za vzniklé škody. „Není toto snad problematika

odpovídajícího pojištění?“ Najdou se však i investoři, kteří sami finančně podporují projekty

zajišťující zvýšení míry bezpečí zájmového území, viz výše zmiňované – Lovochemie, Fatra

nebo i Třinecké železárny a Kofola (Krnov – Bruntál), kteří z vlastních zdrojů nechali správce

povodí realizovat PP hráze na ochranu svého majetku [50].

Není výjimkou, že se některé vodní toky nebo zdroje nacházejí nebo protékají územím

průmyslové zóny (OP papírna Olšany – řeka Morava protéká areálem) a v těchto případech je

jistě zájmem obou stran, aby byla zachována správná funkce a parametry koryta. V případech,

kdy je vodní zdroj součástí a nebo hraničí s průmyslovým areálem, by měli provozovatelé v

zónách podpořit údržbu a částečně přispívat na základní činnosti s ní spojené. Typickým

příkladem by mohlo být přispívání na periodickou asanaci a revitalizaci koryt vodních toků

(viz kapitola 3.2), na čištění odvodňovacích kanálů a podobná, méně nákladná, opatření.

3.4 Organizace činnosti při povodni

Řešením povodní a ochrany před nimi se zabývají různé druhy dokumentace. Mezi

základní dokumenty patří povodňové plány a na ty pak mohou navazovat konkrétní činnosti

pro jednotlivé SPA, operační listy a podobná dokumentace, podle složitosti a členitosti

zájmového území.
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Ať už se v průmyslovém areálu vyskytuje jeden nebo více provozovatelů, tak se

prakticky vždy jejich činnost dělí do více oblastí (administrativa, výroba, skladování,

logistika, apod.). Protože se tyto oblasti výrazně odlišují charakterem své činnosti a ve

velkých výrobních podnicích se navíc jedná o množství staveb a technologických celků, je

výhodné zpracovat pro každý potenciálně ohrožený celek (objekt, výrobní úsek, část

technologie, aj.) konkrétní dílčí plán. V konkrétním dílčím plánu pak specifikovat

odpovídající úkoly a postupy pro případ řešení KS na daném celku.

Dle statistiky z dotazníků, se téměř všechny dotazované podniky zabývaly zpracováním

povodňové dokumentace viz vyhodnocení otázky č. 23.

3.4.1 Povodňové plány

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci

činností v daném území v době povodňové situace. Jedná se o souhrn organizačních

a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech

a majetku občanů a společnosti a na ŽP. Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého území,

nemovitosti a realizace stavby. Jak konkrétně řešit a sestavovat povodňové plány, včetně

praktických vzorů jejich skladby, uvádí TNV 75 2931 [23].

V průmyslových zónách by měly povodňové plány vymezovat postupy pro zajištění

včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně a organizaci a přípravu zabezpečovacích

prací. Dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňové komise (dále jen PK), zabezpečení

hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů. Měly by obsahovat stanovené směrodatné limity

pro vyhlašování jednotlivých SPA, důležitá telefonní spojení a rovněž grafické přílohy

a mapy vytýčeného území.

Vzrůstající trend MU, klade stále větší požadavky na zajištění krizového managementu

s cílem redukovat dopady MU na minimum. Klíčovým aspektem je pravděpodobnost selhání

organizačních prvků i prvků kritické infrastruktury [18]. V průmyslových zónách, stejně jako

všude jinde, může dojít k selhání zejména [7]:

 odpovídajícího vybavení (nedostatek, poruchovost),

 osob, pracovní síly (mimo kontakt, malá kvalifikovanost a nedostatek pracovníků),

 energie (přerušení dodávek energií, selhání záložních zdrojů),

 dalších (nedostatek pitné vody, zdravotní péče, nedostatek paliv).
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Pro případy možného selhání doporučuje literatura [7] počítat v povodňových plánech

se záložními opatřeními. Možné scénáře selhání, reakce na ně a řešení uvádí tab. 3.

Tab. 3  Záložní opatření pro případy selhání organizačních a infrastrukturních prvků

při povodních v rámci průmyslových zón [7]

Prvek Možná komplikace Záložní opatření
prověření komunikačních pojítek
domluva záložního komunikačního kanálukomunikace mezi

organizacemi
nekompatibilní
systém

prověření hlasových sirén a rozhlasu
zajištění ochranných pracovní pomůcek
zajištění dekontaminace zaměstnanců a osobnebezpečné látky kontaminace

povodňové vody
zavedení politiky informovanosti
prověřit počty TP a zařízení
zvážit navýšení počtu TP a zařízenídostupnost

vybavení

nedostatky PP,
telekomunikačních,
aj. TP a zařízení promyslet strategické umístění TP a zařízení

energie a voda přerušení dodávek zajistit záložní zdroje energie a vody
organizovat postupnou evakuaci a řízený odjezd
zajistit záložní zdroje pohonných hmot

zablokování cest
povodňovou vodou a
silným provozemúnikové cesty

nedostatek paliva
připravit plochy pro dopravní prostředky
(heliporty, přístaviště)

upřednostnění klíčových zaměstnanců
přístupové cesty

zablokování cest
povodňovou vodou a
silným provozem

Stavba mobilních PP zábran pro zajištění volného
přístupu

onemocnění z vody revize školení, zajištění lékařské péče
práce přesčas sestavení rozpisů služeb pro MU
bezpečnostní rizika zajištění odpovídajícího vybavení

blaho
zaměstnanců

omezení pohybu zajištění spojení s rodinnými příslušníky

3.4.2 Povodňové hlídky

V rámci získávání aktuálních informací je vždy vhodné zajistit si vlastní hlídkovou

službu. Ta sleduje vývoj povodňové situace přímo na vodním toku v blízkosti ohroženého

areálu a zajišťuje údaje potřebné pro výkon, řízení a koordinaci všech PPO v rámci

průmyslové zóny. Četnost sledování je závislá na aktuálním vývoji situace, ale běžně se

doporučuje u třísměnných provozů provádět hlídkování minimálně tři krát za směnu (devět

krát za 24 hodin).
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3.4.3 Plány konkrétních činností při povodňové aktivitě

Plány konkrétních činností jsou podrobnými dokumenty, které uvádí postupy, činnosti

a vyčleněné síly a prostředky při povodňové aktivitě pro výrobní skupiny, odbory, oddělení

aj. (záleží na organizačním členění v dané společnosti). Měly by být vztaženy na III. SPA

(ohrožení) a také by v nich mělo být pamatováno na vzájemnou koordinaci zabezpečovacích

a záchranných prací mezi určenými celky, aby nedocházelo k jejich negativnímu ovlivňování.

V průmyslových areálech s více než jedním provozovatelem, kde je ustanoven hlavní

koordinátor (zajišťuje jeden z provozovatelů) zabezpečovacích a záchranných prací, se

osvědčil postup, který je využíván například v severní průmyslové zóně v Ostravě.

BorsodChem, který disponuje vlastní jednotkou požární ochrany a spravuje značnou část

areálu, sleduje vývoj povodňové situace na řece Opavě a Odře a podle vyhlášených SPA

zajišťuje varování a vyrozumění ostatních provozovatelů, kteří jsou nějakým způsobem spjati

s tuto oblastí. V rámci areálu je ustanovena PK, v níž jsou zastoupeni všichni významní

provozovatelé. Koordinačním orgánem, který předává informace o aktuální situaci a rovněž

vydává příkazy dle pokynů PK je odbor dispečinku BorsodChem. Činnost koordinačního

orgánu lze rámcově navrhnout pro jednotlivé SPA viz tab. 4.

Tab. 4  Doporučené postupy při jednotlivých SPA

sledování vývoje povodňové situace, vyrozumění předsedy PK
ověření aktuálnosti kontaktů (adresy, telefony) na osoby zařazené v PK a další
významné interní členy a členy externích firem
ověření všech komunikačních pojítek (telefony, radiostanice, hlasové sirény, aj.)

I. SPA

ověření stavu PPO a ověření zda byla určena hlídková služba
sledování vývoje povodňové situace a svolání členů PK
ověření zda byla ustavena stálá povodňová hlídka
informování všech externích firem o vývoji situace

II. SPA

výkon příkazů PK a zajištění zpětné informovanosti o již provedených úkonech
sledování vývoje povodňové situace
vyhlašování pohotovosti vedoucím zaměstnancům zainteresovaným do řízení PPO
koordinace odstavování jednotlivých výroben a energií
koordinace činností vedoucích k minimalizaci škod, nasazovaní dostupné techniky
monitoring pohybu a počtu interních i externích zaměstnanců a osob v areálu
výkon příkazů PK a zajištění zpětné informovanosti o již provedených úkonech

III. SPA

výkon činnosti dle jednotlivých plánů konkrétních činnosti pro určené celky



38

Je-li povodňová situace vážná a PK rozhodne o odstavování jednotlivých provozů, je

nutné provádět určité specifické úkony vedoucí k minimalizaci možných škod a následků.

Zásady pro zabezpečení chráněných hodnot před hrozícím nebezpečím uvádí plány

konkrétních činností pro III. SPA. Obecně lze tyto zásady charakterizovat takto [10]:

 jsou-li zkušenosti, vytvořit pro koordinaci zabezpečovacích a záchranných prací řídící

stanoviště, umístěné v potenciálně nezaplavované části průmyslové zóny,

 technologie musí být řádně odstaveny. Zařízení pracující se zvýšenou teplotou musí být

na maximální možnou míru ochlazeny. Odstavování jednotlivých výroben se řídí

pracovními instrukcemi odpovídajících pracovišť,

 musí být odstavena a řádně zajištěna všechna používaná media: NL, technické plyny,

tlakový vzduch, pára, a tam, kde je to účelné i dusík a technologická voda,

 odpojí se elektrický proud,

 zásobníky s obsahem NL škodlivých vodám nebo s vodou bouřlivě reagující musí být

uzavřeny ruční uzavírací armaturou. Doporučuje se prázdné zásobníky otevřít, nejlépe

demontovat průlezové otvory a odvzdušnit tak, aby bylo zabráněno možnosti jejich

poškození následkem vztlaku,

 odtáhnou se všechny železniční vozy (zejména cisternové a ložené NL) z kolejiště do

prostorů potenciálně nezaplavovaných, pokud se dle zkušeností v areálu takovéto

prostory vyskytují. Stejné platí pro kamiony a ostatní podnikové dopravní prostředky.

Pokud možno urychlit expedice a zajistit tak včasný odvoz již ložených zásilek,

 kanystry, sudy a kontejnery se NL, nebezpečnými odpady, pohonnými a jinými

petrochemickými hmotami by měly být odvezeny nebo vyzdviženy do prostor kde

nehrozí jejich zatopení,

 materiál a odpojitelná zařízení (elektromotory, jemná elektronika, rozvaděče, aj.),

vybavení místností (PC, elektrospotřebiče, kancelářský nábytek, aj.) a důležitou

dokumentaci přemístit do vyšších pater nebo evakuovat do míst kde nehrozí jejich

zatopení,

 výrobny a jiné objekty po odchodu obsluhy uzavřít a zabezpečit tak, aby byl majetek

chráněn proti krádeži a aby se minimalizoval nános bahna nesený záplavovou vlnou.
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Objem výše uvedených prací závisí na časovém faktoru a rychlosti samotné události.

Prvotní je evakuace a záchrana lidských životů. Například při krátkodobých extrémních

srážkách způsobujících bleskové povodně nebo při vzniku nepředvídatelné události, kterou

může být roztržení PP hráze, většinou nelze škodám nijak zabránit a na provedení výše

uvedených činnosti prakticky ani nedojde.

3.4.4 Povodňové operační listy

Není od věci mít připraveny operační listy pro výkon jednotlivých činností, které jsou

jakýmsi přehledným a zjednodušeným výtahem z povodňového plánu a plánů konkrétních

činností. Operační list uvádí základní postupy, činnosti a vyčleněné síly a prostředky při

povodňové aktivitě pro určený celek. Pro demonstraci je v příloze č. 3 uveden vzor

operačního listu č. P 4, určený pro výrobní skupinu Anorganika (VS Anorganika)

v BorsodChem MCHZ [12], [13].

3.5 Povodňové prohlídky a zkoušky protipovodňových opatření

Po povodních i jako preventivní opatření by měli odpovědní pracovníci podniků (osoby

znalé problematiky – vodohospodáři, stavební inženýři, apod.) provádět povodňové prohlídky

objektů a staveb sloužících pro ochranu před povodněmi (PP hráze a jiné dělící zařízení, PP

objekty, aj.). I drobné poruchy těchto staveb a zařízení mohou být příčinou fatálních následků

za povodňových stavů. Příčinami poruch hrází se zabývá i literatura [6], [9]. Součástí

povodňových prohlídek by mělo být i pořízení fotodokumentace, která může velmi dobře

posloužit pro srovnání situace v jednotlivých časových etapách.

V rámci připravenosti na zvládaní povodňových rizik je vhodné provádět školení

zaměstnanců a tématická cvičení. Takto se prověří aktuální stav celého systému PPO,

nedostatky mohou být včas odstraněny, a tím bude zajištěna efektivnost PP ochrany pro

možnost vzniku reálné situace. Vhodné je provádět i společná cvičení mezi průmyslovými

zónami, orgány krizového řízení (dále jen KŘ) a složkami integrovaného záchranného

systému (dále jen IZS).

V zahraničí se provádějí tématická cvičení prověřující připravenost a koordinační

schopnosti všech státních i soukromých struktur. Ve Velké Británii proběhlo v roce 2004 tří

denní cvičení se simulovanou povodní, která zasáhla 35 lokalit. Cvičení bylo zaměřeno na

prověření připravenosti a efektivnosti mezirezortní koordinace, přičemž hlavní důraz byl

kladen na strukturu informačního toku. Cvičení se zúčastnilo 1000 osob z více než 60

organizací [7].
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3.6 Informační podpora – projekt FLOREON

Pro organizování včasných a účinných PPO je důležitá znalost možného vývoje

povodňové situace. Problematika včasného varování a možnosti prognózy povodňové události

zajímá podstatně širší okruh veřejnosti než dříve. Nejen odborníci, ale i stále více běžných

fyzických uživatelů, investorů, průmyslníků a podnikatelů, jejichž předmět působení je jistým

způsobem spjat s nebezpečím plynoucím s extrémních přírodních jevů, se zajímá o to, co

mohou čekat, nastane-li tato KS, a jak se může nadále vyvíjet.

Průzkum ukázal, že nejčastěji jsou informace o vývoji povodňové situace získávány

z internetových portálů, stejně tak většina dotazovaných uvedla, že informace z těchto online

zdrojů považují za věrohodné a důvěřují jim. Následující grafy uvádějí, které zdroje informací

jsou podniky nejvíce využívaný, a kterým je pro jejich věrohodnost nejvíce důvěřováno.

zdroje informací pro získávání aktuální hydrologické situace

43,8 %

18,8 % 62,5 %

93,8 %18,8 %
50,0 %

internetové portály

media

telefon na povodňovou službu

telefon na povodňovou komisi

vlastní měření

jiný

věrohodnost zdrojů informací

37,5 %

18,8 %

12,5 %
12,5 %

62,5 %

18,8 %

internetové portály

telefon na povodňovou službu

telefon na povodňovou komisi

stejně věrohodné

jiný

neodpovídalo

Obr. 14  Využívané zdroje informací a jejich věrohodnost
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Dnes existují pokrokové systémy, které jsou schopny přinést koncovému uživateli

komplexní informaci o predikci povodní na zájmovém území online. Mezi ně patří i Floreon.

Projekt Floreon (FLOods REcognition On the Net) je zaměřen na vývoj integrovaného

systému pro monitorování, modelování, predikci a podporu řešení KS. Floreon začal vznikat

s finanční podporou Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) koncem roku 2006 na VŠB –

TU Ostrava. Strategickými partnery celého projektu jsou POd [41] a ČHMÚ [27], jejichž

zásadní úlohou je dodávat do systému potřebná meteorologická a hydrologická data. Dalšími

partnery projektu jsou účastníci podporující vývoj a inovaci v řešení KS [47].

Požadovaným výsledkem řešení projektu Floreon bylo vybudování prototypového

systému pro modelování a simulace situací způsobených nepříznivými přírodními jevy

s využitím moderních výpočetních a internetových technologií pro potřeby MSK.

Poznámka:

Na projektu Floreon se neustále pracuje, takže je možné, že informace, které jsou zde

uváděné v budoucím čase, jsou v době, kdy se s nimi čtenář prostřednictvím následující statě

seznamuje, již plně funkční a přístupné nebo dokonce už překonané.

V současné době je spuštěna verze systému s označením Floreon+, která je přístupná

široké veřejnosti na internetu. Aplikace je přístupná na webové adrese [47].

3.6.1 Cíle projektu a oblast působnosti

Speciální programy a hydrologické modely jsou velmi náročné na vstupní data a jejich

obsluha a samotný informační výstup si vyžaduje vysokou míru odborných znalostí v dané

oblasti. To téměř znemožňuje laické veřejnosti zajistit si potřebné informace samostatně.

Hlavním cílem projektu Floreon bylo přinést komplexní informaci o předvídané

povodňové události koncovému uživateli ve srozumitelné podobě tak, aby i laik mohl bez

větších obtíží, bez speciálního vybavení a odborných znalostí sledovat dosavadní vývoj

i predikce aktuální události. Systém během své činnosti sbírá data, takže je možné zobrazovat

i již dříve proběhlé události (zejména historicky významné a rozsáhlé povodně) a provádět tak

srovnání situací aktuálních s minulostí. Předání komplexní informace koncovému uživateli je

řešeno kombinací textu a grafů, přičemž důraz je kladen zejména na vizualizaci, neboť ta

poskytuje uživateli mnohem větší přehled ve zkoumaných a zobrazovaných datech [14], [47].
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V současnosti je Floreon+ schopen zobrazovat území MSK. Pro část povodí Labe, je

provedena textová epizoda, ovšem zatím se rutinně nepočítá. Díky modularitě a otevřenosti

celého systému bude do budoucna možné rozšířit zájmové území i na ostatní regiony, a to

nejen v ČR. To si však vyžaduje provést, kromě zajištění samotného běhu systému také

důslednou hydrologickou přípravu. Stejně tak lze modulární architekturu systému využít

k flexibilnímu doplňování o nové oblasti simulací pro potřeby KŘ [47], [51], čehož se už

v dnešní době využívá.

Náročnost na hardwarovou i softwarovou podporu všech zamýšlených kroků a procesů

zajišťujících chod modulů a submodulů celého systému je velmi vysoká. Vize tvůrců

systému, s jejich zamýšlenými kroky, se však stává reálnější s využitím průlomové výpočetní

techniky v čele se superpočítačem v rámci projektu IT4Innovations – IT4I [32], který rovněž

vyvíjejí specialisté VŠB – TU Ostrava. Spuštění nejvýkonnějšího superpočítače v ČR by se

mělo uskutečnit během následujících let. Chystané středisko by mělo být členěno na tři

výstupní levely (úrovně), z nichž tím prvním je IT4People, jenž se bude zabývat využitím IT

přímo pro společnost. IT4People by měl řešit již zmiňovaný krizový management v rámci

krizových přírodních pohrom, předpovědi meteorologické situace, řízení dopravy i další

zájmové oblasti například z oblasti ekonomiky a financí [43]. Kromě zde zmíněných

předpovědních modelů se předpokládá i výzkum a vývoj v oblasti znalostních metod

postavených na principech, jejichž účelem je vyhledat v databázích záznamy o obdobných KS

a následně dovozovat řešení nově vzniklých problémů [33]. Již nyní se usilovně pracuje na

paralelizaci modelů, což laicky řečeno znamená, spustit najednou více modelovacích a

simulačních programů a vyhodnocovat až stovky úloh v jednom časovém intervalu. Do

modelů se vloží informace o neurčitostech. Ve výsledku se zobrazí nejen predikovaný průtok,

ale i jeho predikovaná minimální a maximální varianta ovlivněna neurčitostí vstupů.

Důležitým faktorem při těchto složitých procesech je i rychlost poskytnutí konečné podoby

informace, neboť všechny KS si vyžadují rychlou reakci v horizontu minut, maximálně hodin.

Tvůrci systému si slibují od využití superpočítače značné urychlení celého procesu

modelování, což je pro interaktivní zobrazování a vzájemnou spolupráci mezi uživatelem

a systémem jak podstatným přínosem tak nepostradatelnou nutností.

Prioritní oblastí Floreonu je modelování a predikce hydrologických extrémů

s návazností na vývoj dopravní situace. Jedná se zejména o běžné povodně způsobené táním

sněhu a ledu a regionálními srážkami. Systém je však schopen poskytnut mnohem více.

Architektura systému umožňuje flexibilně doplňovat a obměňovat cílové oblasti a modelovat
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tak i jiné přírodní a antropogenní události. Druhá prioritní oblast se zabývá modelováním

a simulacemi v ovzduší. Je nutno si uvědomit, že veškeré modely a predikce jsou ovlivněny

množstvím dostupných dat. Přehled KS a dalších zájmových oblastí, včetně vývojové fáze

jejich řešení, poskytované aktuálně systémem Floreon+ uvádí tab. 5.

Poznámka:

Na jednotlivé poskytované informace dle tab.5 se vztahují jistá omezení k přístupu.

Omezení přístupu je dáno jak uživatelským rozhraním laik vs. specialista viz kapitola 3.6.3,

tak legislativní stránkou věci. To značí, že některé informace označené v tabulce jako

dostupné mohou zobrazit pouze odborní pracovníci a některé určené složky (orgány KŘ, IZS,

aj.), běžný uživatel k nim přístup nemá. Dostupností je zde myšleno, že tyto funkce systém už

nyní dokáže provádět.

Tab. 5 Přehled informací poskytovaných systémem Floreon+

Oblast Fáze vývoje Poskytované informace
podpora krizového řízení v oblasti povodňové problematiky
možnost predikcí povodňové situacedostupné

grafická prezentace prognóz
problematika přívalových srážek a predikce vývoje
bleskových povodní

Voda

v řešení
simulace úniku kontaminantů do vodních toků
sledování aktuální dopravní situace – rychlost provozu na
komunikacích a dopravní omezení

dostupné sledování aktuální dopravní situace – aktuální pohledy
s dopravních kamer umístěných na vybraných strategických
křižovatkách a dopravních uzlech

Doprava

v řešení problematika predikce dopravních omezení v případě KS
krátkodobé předpovědi kvality ovzduší
predikce vývoje inverzních a smogových situacíOvzduší v řešení
simulace úniků kontaminantů do ovzduší (bodové zdroje)

Výbuch v řešení simulace výbuchu a jeho destruktivních účinků na okolí
predikce a modelování krajinné struktury vzhledem na vodní
složku a eroziKrajinná

struktura v řešení
návrhy biotechnických a technických úprav koryt
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3.6.2 Vizualizace a zobrazovací zařízení

V dnešní době již neodpovídá předávání informací koncovému uživateli pouze

v textové podobě jeho potřebám. Náročnost na rychlost, přehlednost a maximální vypovídací

hodnotu předávané informace se neustále zvyšují. Vizualizace je alternativou jak lze tyto

náročné požadavky na poskytované informace uspokojit.

Floreon+ poskytuje jak 2D tak i 3D vizualizace. Při zobrazování požadovaných

informací ve 2D je možno volit mezi základní mapou nebo fotomapou. 2D pohledy mají

dobrou vypovídací schopnost požadujeme-li informace například o plošných rozlivech nebo

stanovených záplavových území na hranici QN.

Na obr. 15 můžeme porovnat 2D vizualizaci rozlivu na fotomapě a na základním

mapovém podkladu. Zobrazeno je zde záplavové území na hranici Q100 v oblasti severní

průmyslové zóny města Ostravy. Možnost volby mapového podkladu mezi fotomapou

a základní mapou je žádoucí, neboť každý s těchto dvou mapových podkladů má své výhody

i nevýhody pro určitou předmětovou skupinu zobrazovaných informaci. Na fotomapě

můžeme sledovat detaily reálné zástavby, ovšem při zobrazení všech nabízených mapových

vrstev může být mapa nepřehledná. Naproti tomu základní mapa nezobrazuje jednotlivé

detaily, ale její barevné řešení umožní dobrou orientaci při zobrazení i velkého počtu

mapových vrstev.

Obr. 15 Záplavové území Q100 modelované ve Floreonu+, srovnání 2D vizualizace na

fotomapě (vlevo) a základní mapě (vpravo), severní průmyslová zóna Ostrava
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2D pohled je však nedostačující chceme-li např. zjistit hloubku zatopení území, která je

závislá na reliéfu zkoumané oblasti. Informace tohoto typu můžeme získat z 3D pohledu.

Floreon+ umožňuje uživateli umístit si 3D pohled na mapový podklad do zvoleného bodu dle

vlastního uvážení. Vybraný 3D pohled je možno vertikálně i horizontálně natáčet (přibližovat

a oddalovat sledovaný objekt, rotovat kolem něj) a prohlédnout si tak zájmovou oblast

z různých stran a výšek nad povrchem. Tato funkce poskytuje uživateli jedinečnou možnost

prohlížet si zvolené území komplexně, v jednom otevřeném okně, pouhou manipulací

vertikálním a horizontálním posuvníkem. Některé funkce umožňují i filtrovat viditelná data

a zobrazit si tak zvolenou mapovou vrstvu [14]. Odpadá tak nutnost prohlížet velký počet

jednotlivých obrázků či fotografií pořízených z různých pozic. Uživatel vidí na svém

zobrazovacím zařízení reálný obraz. Potřebné informace si tak zajistí rychleji a jednodušším

způsobem, než kdyby se musel probírat kvantem jiných textových či grafických podkladů. Na

obr. 16 je 3D pohled na severní průmyslovou zónu města Ostravy. K rotaci a změně výšky

pohledu slouží označené posuvníky. Žlutou barvou jsou zvýrazněny dopravní komunikace

jako jedna z možných zobrazovaných mapových vrstev.

Obr. 16  3D pohled na severní průmyslovou zónu města Ostravy
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Tvůrci Floreonu+ však šli ještě dále. Pomocí stereo projekce, k níž je ovšem potřeba

speciálních zařízení včetně brýlí, které si musí uživatel nasadit, je možno vstupovat přímo do

zobrazované oblasti a procházet se v ní stejně, jako je tomu ve skutečném 3D světě kolem

nás. Tato speciální projekce není zatím běžně přístupná. Pracuje se na jejím zdokonalování

a rozšiřování oblasti použití.

K dalším funkcím, které systém uživateli během vizualizace nabízí, patří např.

centrování mapy, odměřování vzdálenosti na mapě, vkládání uživatelských komentářů,

přiblížení mapy podle zvoleného výřezu a zobrazování statistik k vyznačenému území. Už

téměř samozřejmostí je automatické určování geografických souřadnic podle pohybu kurzoru

na mapě, které se zobrazuje ve spodní části uživatelovy obrazovky.

Aplikace Floreon+ je dostupná všem uživatelům internetu. Je potřeba provést pouze

instalaci technologie Silverlight, která se nabízí ihned po žádosti o vstup do systému.

Technologie Silverlight je podporována v různých verzích na různých operačních systémech.

Dále jsou výstupy Floreonu+ poskytovány pomocí webových služeb, které jsou nezávislé na

platformě a programovacím jazyce, takže by většina uživatelů neměla mít problém

s připojením. Každý zájemce si může systém Floreon+ a jeho funkce vyzkoušet na webových

stránkách http://floreon.vsb.cz/web/.

Dle [51] se nyní připravuje i aplikace s úpravou rozhraní a velikostí tak, aby byly

informace i na mobilních zařízeních zobrazovány ve srozumitelné a přehledné formě.

Aplikaci bude moci využít každý autorizovaný uživatel. Zde je možno si představit budoucí

vizi. Řešení konkrétních KS v terénu provádějí především složky IZS. Mobilní zařízení

s touto aplikací by zajistily přímou a nezkreslenou informovanost těchto složek o aktuálním

vývoji a predikcích vzniklé události přímo v terénu, což může značně přispět k urychlení

rozhodovacího procesu i samotnému provádění zabezpečovacích a záchranných prací.

3.6.3 Uživatelské rozhraní – laik vs. specialista

Běžní uživatelé internetu a odborníci z daného odvětví, příp. specialisté a orgány řešící

krizové události, nemohou mít z pragmatických důvodů stejné možnosti k získávání

a zpracovávání požadovaných dat a informací. Floreon+ proto pracuje a poskytuje informace

v různých uživatelských úrovních.

Běžnému uživateli se zobrazují data automatizovaně (moduly povodně a doprava),

případně je potřeba zadat minimum počátečních a okrajových podmínek (modelování

rozptylu škodliviny v ovzduší, výbuch) nutných pro výpočet, modelování a vizualizaci

http://floreon.vsb.cz/web/


47

uživatelem volené situace. Uživatel si vždy vybírá pouze z předvoleného menu, to co by chtěl

na mapě zobrazit. Není potřeba mít hluboké odborné znalosti v dané oblasti. Takto si i laik

snadno a rychle opatří potřebné informace. Důvod, proč není běžnému uživateli umožněno

samostatné zadávání vstupních parametrů dle vlastního uvážení je ten, že laik často nemá

vůbec ponětí o reálných hodnotách a zadával by data mimo fyzikální možnosti modelovaných

událostí, což by nevedlo k relevantním výsledkům (extrémní katastrofické scénáře, zcela

mimo realitu). Toto omezení bohužel neposkytuje běžnému uživateli možnost modelování

a simulace jím zvolené situace a tedy Floreon+ poskytne laikům pouze informace generované

automaticky (i historické) z dat získaných z ČHMÚ [27], POd [41] nebo už uložených v

datovém úložišti systému.

Původně se zamýšlelo v systému i s tím, že se aktuální informace mohou za určitých

podmínek doplňovat zpětnou vazbou dokonce i od laických uživatelů (například hlášení

o aktuální hladině vody na určitém místě), kteří tímto mohou přímo či nepřímo přispět jednak

k řešení MU samotné, ale i například k vytváření postupů jak těmto situacím vhodně

předcházet [47]. Možnost doplňování informací do modelu přímo z terénu je však složitou

problematikou, na níž se nyní pracuje v rámci samostatného grantu [51].

Naproti tomu speciální uživatelská úroveň vyžaduje zvláštní vstupní klíče – hesla a také

speciální aplikaci, která umožňuje odborníkům simulovat a modelovat MU dle jimi volených

vstupních podmínek (vydatnost srážek v určité lokalitě, rychlost a velikost průtoku vody, aj.).

Systém obsahuje simulační aplikaci, ve které je možno si vybrat z předložených

prognostických programů (např. ALADIN, MEDARD – predikce vypadlých srážek)

a simulovat vývoj povodňové situace v zájmovém území z takto získaných prognostických

dat. Speciální uživatelská úroveň plní i funkci zpětné vazby mezi systémem a uživatelem

odborníkem. Na základě nově zjištěných dat odborníci modelují a simulují události a situace,

čímž aktualizují a upravují výstupní informace, které si pak zobrazuje i běžný uživatel.

Specializovaná uživatelská úroveň je přístupná pracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě

celého systému Floreon+, a vybraným pracovníkům složek IZS a KŘ, včetně orgánu MSK.

Pro složky IZS a dotčené orgány KŘ existuje v rámci systému Floreon+ webová služba,

která poskytuje predikce. Pro možné rozhodování a přípravu PPO v  průmyslových zónách by

bylo velmi přínosné, kdyby v budoucnu byly tyto predikce poskytovány i vybraným orgánům

podniků a společností, které jsou potenciálně ohrožovány povodněmi a jinými přírodními

i antropogenními extrémy. Vytvořením uživatelské úrovně, pojmenované například

„Průmyslová zóna“, a určení autorizovaných zástupců v těchto zónách, kteří by měli možnost
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predikce zobrazovat, by vedlo k zefektivnění prováděných činností v rámci PPO s cílem

snížení možných ekonomických následků i následků na ŽP. Průmyslové podniky

a společnosti jsou často povinny poskytovat orgánům KŘ informace o charakteru nebezpečí

vyplývajících z jejich činnosti, a také z tohoto důvodu disponují řadou odborníků z oboru

prevence i represe v oblasti bezpečnosti a řešení MU. Patři k nim vodohospodáři,

bezpečnostní inženýři a technici, velitelé HZSP, aj. Tyto osoby jsou znalé problematiky

a vesměs komunikují s orgány havarijního plánování a KŘ i mimo přímé řešení MU. Jsou

proto vhodnými kandidáty na autorizované osoby za průmyslové zóny. Autorizované osoby

v průmyslových zónách by dle získaných informací z predikcí mohly rozhodnout jaká PPO se

budou realizovat. Na nižší stupně řízení by pak předávaly pouze informace nutné k výkonu

odpovídajících činností, podobně jako to funguje na úrovni státní správy a samosprávy.

3.6.4 Modul povodně

Na webu [47] se uživateli naskytuje možnost volby ze dvou hlavních modulů systému

Floreon+. Prvním z nich jsou povodně. Po spuštění tohoto modulu se uživatel dostane na

mapový podklad (zatím MSK) v aktuálním čase a datu. Modul povodně poskytuje uživateli

možnost seznámit se ze situací na měřených profilech vodních toků, z nichž ve většině

případů je možno zjistit aktuální hodnoty průtoků vody korytem [m3·s-1], úhrnné srážky

[mm·h-1] a teplotu okolí [°C]. Kliknutím na ikonu zvoleného měřícího místa se zobrazí

i grafická informace o vývoji těchto parametrů za několik desítek posledních hodin

a autorizovanému uživateli i predikce vývoje situace.

Na obr. 17 je zobrazena dvojice hydrogramů s reálnými i modelovanými hodnotami

průtoků, které je systém schopen poskytnout. Z obou hydrogramů je patrné, že modelované

hodnoty poměrně věrohodně vystihují reálný vývoj situace.

V menu aplikace je možno zvolit si zobrazení N-letých záplavových oblastí a to

standardní Q5, Q20 a Q100, podobně jak jsme mohli vidět na obr. 15 v kapitole 3.6.2. Také je

možno filtrovat data podle jejich zdroje (ČHMÚ, POd, Povodí Labe, aj.).

Samotné simulace a modelování jednotlivých hydrologických událostí probíhá

v sofistikovaných hydrodynamických a srážkoodtokových modelovacích programech, které

využívají i odborná pracoviště ČHMÚ, jednotlivých povodí, univerzit a výzkumných ústavů.

Floreon+ využívá integrace dat z různých zdrojů mezi než patří programy jako HEC–RAS,

MIKE, HYDROG, HYDRUS, aj. S těmito modely se mohou zájemci seznámit v odborné

literatuře a jejich principy vysvětluje i autor [14]. Ovšem pro pochopení této problematiky je
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potřeba notné dávky odborných znalostí v hydrologii i matematickém modelování. Nyní se

usilovně pracuje na využití informací z prognostického programu ALADIN a na zahrnutí

nejistot vstupních dat do modelů.

V zahraničí jsou rovněž dobré zkušenosti s různými simulátory a animacemi povodní

i jejich rozsahu na daném území, včetně povodňových map. Situace s poskytováním

informací je však srovnatelná s tou u nás. Informace jsou vesměs poskytovány pouze pro

podpůrné a rozhodovací úrovně řízení za KS [7].

Obr. 17  Hydrogramy poskytované aplikací Floreon+ [51]
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3.6.5 Modul doprava

Druhým hlavním modulem nabízeným uživateli na webu [47] je doprava. Platforma je

stejná jako u modulu povodně. Modul doprava poskytuje informace o uzavírkách

a objížďkách (symbol dopravního kužele) a pracích na silnici (symbol dopravní značky). Také

je připojen na interaktivní kamerový systém stěžejních silničních uzlů a křižovatek (symbol

kamery). Uživatel si může prohlédnout aktuální provoz na jim vybraném dopravním uzlu

prostřednictvím dopravní kamery zde umístěné. Interaktivní přenos zajišťuje společnost

OVANET, a.s. – Provozovatel ostravské metropolitní sítě [38]. Veškeré dopravní informace

se zobrazí pouhým přemístěním kurzoru nad vybraný symbol. Na mapě je možné sledovat

plynulost provozu a rychlost, kterou se vozidla pohybují. Dopravní úseky jsou rozlišeny

barvami. Dané barvě odpovídá aktuální rychlost, kterou se v tomto úseku vozidla pohybují,

viz obr. 18. V nabízeném menu je možno zvolit si zobrazení žádané mapové vrstvy a v menu

aplikace lze nastavovat různé vlastnosti vrstvy doprava.

Obr. 18  Náhled na dopravní situaci prostřednictvím modulu doprava (Floreon+)
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Informací z modulu doprava lze využít i pro plánování tras při řešení povodní a jiných

KS, neboť v neprůjezdných místech klesne rychlost a četnost pohybu vozidel, což se projeví

ve vstupních datech z GPS na jejichž základě je pak daný úsek komunikace vykreslován

v barvách odpovídajících omezené průjezdnosti nebo jako zcela neprůjezdný. Zde je nutno si

uvědomit, že výsledky v zobrazování aktuální dopravní situace jsou značně závislé na

množství vstupních dat.

Systém integruje i data z jednotného systému dopravních informací – JSDI, kde je

možno získat aktuální data o dopravní situaci na území celé ČR. Informace a data poskytují

orgány, organizace a instituce (Policie ČR, hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická

záchranná služba, správci komunikací, silniční správní úřady, obecní a městské policie, celní

správa, ČHMÚ, správci inženýrských sítí a další) v rámci svých systémů. Dále pak vlastníci,

správci a provozovatelé telematických systémů a samotní řidiči [34].

Pracuje se na modelování predikcí o vývoji situace na pozemích komunikacích [51].

3.6.6 Modelování znečištění ovzduší a výbuchu

Informace z modulů povodně a doprava jsou pro běžného uživatele zcela

automatizované. Systém dnes už nabízí i modelování rozptylu škodlivin v ovzduší

z bodového zdroje (princip jednoduchého 2D simulačního software Aloha) a omezeně

i výbuch. Tyto dva moduly však vyžadují po uživateli zadávání určitých vstupních dat

potřebných pro výpočet a modelování požadované události. Je potřeba, aby se uživatel

orientoval v základních pojmech a měl představu o charakteru škodlivin nebo výbušnin

a jejich základních parametrech včetně parametrů nosného prostředí (ovzduší).

Pro modelování znečištění ovzduší je potřeba zadat například velikost částic škodliviny,

koncentraci, mocnost zdroje, výšku nad terénem, hustotu vzduchu aj. Specialisté nyní

modelují rozptyl škodlivin v ovzduší pomocí sofistikovanějších programů a do budoucna

zamýšlejí automatizaci i tohoto modulu.

3.6.7 Nedostatky v modelování systémem Floreon+

Základní nedostatky v simulacích a modelování spočívají, stejně jako u většiny

obdobného software, v omezeném množství a kvalitě dostupných vstupních dat. Zejména data

o úhrnných srážkách z tzv. srážkoměrek (zařízení měřící hodnotu srážkových úhrnů

vypadlých na daném území) mohou často chybět, neboť nelze ovlivnit, kam srážky dopadnou.

Řešením situace je umístění více srážkoměrek v krajině, ovšem toto lze s ohledem na velikost

sledovaného území a také pořizovací a provozní náklady jen omezeně. Podobně je to
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i s ostatními měřícími a předpovědními místy pro další sledované parametry a veličiny

v hydrologii, meteorologii, klimatologii aj. Problematika nedostatku dat se proto často řeší

integrací dat z více zdrojů. Kromě institucí a organizací jako ČHMÚ a povodí ČR, se často

vyskytují i drobní provozovatelé (soukromé zdroje), kteří by teoreticky mohli přispět svými

daty. Zde se ovšem vyskytuje další problém, a to je věrohodnost dat. Kvalitu dat z těchto

soukromých zdrojů nemůže nikdo garantovat a zdlouhavý ověřovací proces by v těchto

případech nebyl efektivní.

Jiným problémem je zajištění rychlosti výpočtů. Pro rychlost zpracování dat se volí tzv.

semidistribuovaný hydrologický model, který v současnosti poskytuje vyvážený poměr mezi

přesností výsledku a časem pro zpracování vstupních dat. Model celistvý je mnohem

rychlejší, ovšem používá jedné průměrné hodnoty pro velké plochy území, což snižuje

věrohodnost výsledku. Model distribuovaný poskytuje naopak velké množství přesných dat,

ovšem to si žádá delší časový interval na zpracování výpočtu. Výše uvedené kompromisy

a omezení ovlivňují do jisté míry správnost a shodu modelovaných výsledků s reálnou situací.

Stejné zkušenosti ze získáváním dat, jejich množstvím a následným vyhodnocením uvádí

i literatura [7].

Pozornému uživateli při pohledu na rastrové mapové podklady, zejména pak na

fotomapu neunikne fakt, že pohled, který právě interaktivně sleduje, je už ve skutečnosti zcela

jiný. Narážíme zde na aktuálnost map reliéfu, které je nutno opět nafotit (systém LIDAR).

Uživatel si musí uvědomit, že zobrazená fotomapa nemusí odpovídat skutečnosti, protože

snímkování a pořizování stále aktuálních map reliéfu je dosti nákladné, časově náročné a při

neustále probíhající lidské činnosti (nová výstavba, povrchové úpravy reliéfu, aj.) i nereálné.

Tento fakt může být rovněž, při zobrazování informací na fotomapě, do jisté míry zavádějící

a může uživatele mást. Důležité však je, že aktuální vzhled těchto rastrových map nemá žádný

vliv na výpočty a simulace prováděné systémem a tedy neovlivňuje věcnou správnost

zobrazované informace. Dle [51] však není vyloučeno využití aktuálnějších mapových

podkladů od poskytovatelů jako je Google popřípadě Bing, kterému ovšem musí předcházet

zajištění potřebných licenčních podmínek.
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4. Technická protipovodňová opatření

Mezi technická opatření můžeme zařadit všechny stavby, prostředky a zařízení pro

ochranu před povodněmi a také provádění některých činností, kterými se snažíme

minimalizovat škody.

4.1 Ochranné hráze a retenční nádrže

Výstavba a úpravy PP ochranných hrází a retenčních nádrží v rámci vodních útvarů

spadá do kompetencí správců povodí. Vesměs se jedná o velké investiční akce v řádech

desítek až stovek miliónů korun placené ze státního rozpočtu, pokud se jedná o opatření

v rámci plánů hlavních povodí ČR. Opatření vycházející z plánů oblastí povodí jsou

financovány krajem. Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém

území, přičemž stát i kraj jim mohou na to přispět, ovšem právnické a fyzické osoby nesou

náklady na provedená PPO k ochraně svého majetku samostatně [17]. Je možno využít

některého z dotačních programů viz kapitola 3.3.1 [30], ovšem ne vždy je cílové území do

těchto programů zařazeno nebo provozovatel nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotací.

Jistou alternativou je provádění menších staveb vlastních PP hrází, které mohou být

umístěny cíleně v určité části průmyslového areálu, na níž lze očekávat přeliv nebo postup

povodňové vlny. Důvodem může být třeba snížená nadmořská výška reliéfu na části

chráněného území. Takovéto hráze nejsou hlavními ochrannými hrázemi, ale mohou tvořit

hráz, [6] (viz DIN 19712);

 napojovací (uzavřená) – je napojena na obou koncích na výše položený terén,

 usměrňovací – usměrňuje povodňový průtok daným směrem,

 sekundární – funguje jako druhá hrázová linie, která je odsazena za primární (hlavní)

hrází a zajišťuje zvýšení ochrany vzdálenějšího záhrazí (v našem případě průmyslový

areál) nebo

 oddálenou – sloužící ke zvýšení kapacity koryta umělého nebo přirozeného toku,

přičemž tato funkce je zajištěna vybudováním hráze ve větší vzdálenosti od toku, což by

odpovídalo umístění hráze na hranici průmyslového areálu nebo dokonce uvnitř areálu.

Pokud míra ochrany zajišťována hlavní hrází neodpovídá doporučené míře ochrany pro

zastavěná a jiná území dle tab. 2 viz kapitola 3.1 [41], není dodrženo doporučené převýšení

hlavní hráze nad QN (pro Q100 – 0,3 až 1 m, pro QN < Q100 pak do 0,5 m [6], [8]), nebo existují
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zkušenosti a poznatky z minulosti, že stávající ochranné hráze neplní efektivně svou funkci,

jsou to další důvody pro vybudování vlastní PP hráze a zvýšení tak stupně ochrany zájmového

území. Na obr. 19 je vyfocena betonová PP hráz (výška cca 1 m), která plní funkci napojovací

a usměrňovací hráze v Nové Vsi v Ostravě. Byla vybudována po povodních v červenci 1997,

kde v těchto místech došlo k vymletí břehu a porušení tehdejší hráze rozvodněnou řekou

Odrou, což zapříčinilo totální zaplavení přilehlé městské části a posléze přispělo i k zaplavení

severní průmyslové zóny. Návrhem ochranných hrází se zabývá i Říha, J., [6].

Obr. 19  Napojovací a usměrňovací ochranná hráz v Nové Vsi, Ostrava

Dobré zkušenosti s vybudováním vlastní PP hráze mají v OP papírně v Olšanech. Hráz

byla prakticky prověřena a její funkce prokázána při povodňových stavech řeky Moravy

v následujících letech. Do vlastních PP hrází investovali své prostředky v rámci zlepšení PPO

i Deza ve Valašském Meziříčí a Fehrer Bohemia v České Lípě.

Vlastní investice do budování poldrů ze strany soukromých provozovatelů se

v průmyslových zónách nepotvrdila. Výjimku tvoří Diamo, s.p., jehož zástupce uvedl, že je

v současné době výstavba poldru ve fázi projektu. Ovšem Diamo je státní podnik, a proto jsou

finance na tento projekt poskytnuty v rámci útlumového a sanační programu, a tedy

financovány státem. Důležitým faktorem, kromě značných finančních nákladů na výstavbu, je

také fakt, že poldry většinou zaujímají rozsáhlá území, která často převyšují plochu samotné

průmyslové zóny. Budování menších retenčních nádrží by pozbylo jakéhokoli smyslu, neboť

značné množství vody při povodňových rozlivech by je brzy zaplnilo. Někdy však nemusí být

vybudování poldrů zas tak nákladnou záležitostí, pokud se zohlední některé již stávající

aspekty okolní krajiny. Část hráze poldru může tvořit násep železniční vlečky, které bývají
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v průmyslových komplexech časté. Stejně tak se dá využít i zemní val nepoužívaného koryta,

které dříve sloužilo k vypouštění odpadních vod z průmyslového areálu do řeky, jak

umožňuje situace v BorsodChem MCHZ v severní průmyslové zóně v Ostravě, apod. Je nutné

vždy zohlednit místní podmínky.

Spojíme-li úvahy a zkušenosti s budováním vlastních PP hrází a možnosti použití

některých urbanistických zvláštností daného území, zjistíme, že za retenční plochu můžeme

do jisté míry považovat i území zaplavené mezi hlavní hrází a hrází sekundární, vystavěnou

na území průmyslové zóny. Splnila-li sekundární PP hráz svůj účel a udržela vodu mimo

chráněný areál, vytvořila vlastně druhou hráz a tedy mezi oběma hrázemi vznikl kapsovitý

útvar – retenční nádrž. Zde však nemůžeme hovořit o poldru, který se vyznačuje tím, že

v hlavní hrázi je vytvořen propustek, který se otevírá, aby bylo optimálně využilo záchytné

kapacity území mezi hrázemi. V našem případě by námi vytvořená hráz zachytila přeliv hráze

hlavní nebo povodňovou vlnu způsobenou jejím porušením.

Jinou alternativou využití některých urbanistických a topografických zvláštností daného

území by byly poldry, sloužící jako ochrana před zamokřením ostatní plochy průmyslového

areálu. Mnohé dotazované podniky, celkem ve 43,8 % případů (otázka č. 7), uvedly jako

zdroje vody, čerpání spodních vod a studny. V případě dlouhotrvajících srážek a vzdutí

hladiny spodních vod dochází k častým lokálním záplavám na ploše průmyslového areálu.

Zástupce bohumínské Bochemie uvedl, že povodňová vlna v jejich areálu nehrozí, ovšem že

lokální záplavy způsobené vzdutím spodních vod a blízké stružky jsou každoroční zkušeností.

Jsou-li k tomu vhodné místní podmínky, tak by po nutných stavebních úpravách, šlo využít

části území průmyslového areálu jako retenční nádrže pro zamokření. V době vzdutí hladiny

spodních vod by se přebytek odváděl do těchto prostor, čímž by se cíleně odvodnila

průmyslově využívaná plocha. Zde je ovšem potřeba mít na mysli, že pozemek musí být

správně drenážován, případně musí být použity čerpací stanice.

4.2 Povodňové objekty a zařízení

4.2.1 Přečerpávací stanice

Průmyslové zóny jsou zpravidla vybaveny vlastními stokovými soustavami a odpadními

kanály, které plní svou funkci jak pro dopravu průmyslových a splaškových vod do čističek,

tak také zajišťují odvod neznečištěných dešťových vod zpět do recipientu. Pokud je zajištěn

přirozený gravitační sklon stokových sítí a kanálů, není nutno používat pro dopravu vod

přečerpávacích stanic. Ve více rozlehlých nebo topograficky členitých průmyslových areálech
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a při dopravě vod na větší vzdálenosti jsou však často používány čerpací a přečerpávací

stanice v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu čerpání. Dimenzování stokových sítí

a čerpacích stanic se provádí na návrhová množství protékajících odpadních vod (velmi

komplikovaná inženýrská úloha, zejména v případě dešťových odpadních vod) [8].

Přečerpávací stanice lze využít i v případě povodňových stavů, kdy není možno odpadní

vody odvádět do recipientu gravitačně, vlivem vzdutí hladiny recipientu za povodňových

stavů, a také, když je potřeba čerpat značné množství vod. V těchto případech je nutné uzavřít

výtokové potrubí a odpadní vody přečerpávat pomocí čerpadel.

Přečerpávací stanice by měla být vybavena více čerpadly. Každé čerpadlo by mělo být

schopné pokrýt běžný provoz a ostatní by fungovala jako aktivní rezerva nebo jako posilovací

čerpadla právě pro řešení povodňových situací, extrémních srážek apod. Vhodným řešením je

automatické kaskádovité nastavení spínaní jednotlivých čerpadel s postupným růstem hladiny

vody ve sběrné jímce (např. po pěti centimetrech). Z obr. 20 je patrný princip funkce čerpací

stanice při zvýšené hladině vod.

Obr. 20  Princip funkce čerpací stanice při zvýšené hladině vod

Podniky, které nemají čerpací stanice nebo nechtějí investovat do zvýšení kapacity

stávajících stanic mohou řešit situaci i mobilními čerpacími stanicemi. Ve stokové síti, může

být vytvořena sběrná jímka bez instalovaných čerpadel a při zvýšených průtocích a hladinách

je možno do této jímky umístit například plovoucí nebo ponorné kalové čerpadlo. Dnes si lze

čerpadla různých typů pronajmout smluvně a zajistit si tak jejich zapůjčení jen po dobu

nezbytně nutnou. Většina podniků však čerpadly disponuje (viz otázka č. 26). Zde se nabízí

varianta dočasného přemístění vhodného čerpadla do této sběrné jímky po dobu řešení MU.

Výtlak může být řešen suchovodem umístěným u sběrné jímky, na který se čerpadlo napojí.
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4.2.2 Havarijní uzávěry

Pokud je odběr vody zajišťován potrubními systémy, pak není problém, neboť je lze

kdykoli uzavřít prostřednictvím odpovídajících uzavíracích armatur. V mnoha případech se

voda odebírá z vodních zdrojů (řeky, přírodní nádrže, aj.), které přímo hraničí s průmyslovým

areálem, a přívod vody se nejčastěji řeší vytvořením propustku v břehu a hrázi (potrubní

přivaděč prostupující hrází). Možný je i způsob přívodu vody přímo, napojovacím ramenem.

Při vzdutí hladiny vodního zdroje se pak těmito přivaděči dostává do průmyslové zóny

množství vody, které způsobí její zaplavení. Pro zajištění dostatečné PP ochrany je nutné

osadit tyto přivaděče uzavíracími armaturami – havarijními uzávěry (dále jen HU), v případě

napojovacího ramena – mobilní PP stěnou. Tyto uzavírací prvky plní i funkci regulační v

době sníženého odběru vody.

Mnohé, zejména starší, průmyslové areály mají jednotnou stokovou síť, jejíž jednotlivé

větve nejsou opatřeny možností rychlého uzavření. Proto je výhodné osadit jednotlivé

kanalizační větve HU, které se strategicky umístí před spojovacími uzly s ostatními větvemi.

Při provozovaných technologiích se často nakládá s NL a může nastat situace, kdy se část NL

dostane mimo jímací prostory do kanalizace. HU jsou ručně uzavíratelné kanalizační

přepážky. Princip je stejný jako u šoupátka. Uzávěry jsou ovladatelné z povrchu, takže není

nutné vstupovat do kanalizační šachty, což je výhodné jak po stránce časové náročnosti, tak

po stránce jednoduchosti manipulace. Zejména je však ochráněna obsluha, která uzavíraní

provádí. Dříve se muselo vstupovat do kanalizační šachty a uzavření kanalizační větve se

provádělo pomocí těsnících vaků, případně improvizovaných prostředků. Včasným uzavřením

HU se zabrání průniku NL do dalších kanalizačních větví, odkud je pak jejích asanace

složitější. Využití těchto HU, však najde své uplatnění i při povodňových stavech a to na

území s převýšením. HU mohou zabezpečit, že se voda, která se tlačí přečerpávacími

stanicemi hlavním kanálem nedostane do ostatních větví. Možné provedení HU je na obr. 21.

Obr. 21  Možné provedení havarijního uzávěru, BorsodChem MCHZ [12]
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4.3 Mobilní protipovodňové systémy

Alternativou k výstavbě pevných PP ochranných hrází jsou nejrůznější mobilní

systémy, jejichž výhodou je, že je lze přemísťovat a využít tak na různých místech, kde jsou

právě potřeba. Širokou škálu mobilních PP systému, jejich využití a principy montáže jsou

uvedeny v publikaci [3]. Některé částí průmyslového areálu nelze ochránit před účinky

povodní jiným způsobem než pomocí mobilních zábran (zařízení nelze odmontovat, zásobní

nádrž nelze vyprázdnit, apod.). Dnes je možné pořídit PP mobilní zábrany přímo na míru, dle

přání zákazníka.

Pro travnatý a nerovný terén je vhodné použít systémy plněné vodou nebo inertním

materiálem (písek, vzduch), neboť se nerovnostem snadno přizpůsobí a navíc nevyžadují

žádné speciální montážní postupy. Nejjednodušším systémem jsou pytle s pískem, ovšem

časová náročnost na jejich plnění a výstavbu samotné PP stěny je poměrně náročná a realizace

si vyžaduje i větší počet sil. Publikace [3] uvádí, že na naplnění jednoho většího pytle (8 až 10

lopat písku), zavázání a přenesení do 20 m vzdáleného místa určení je potřeba cca 1,5 minuty

a s přibývající únavou až 3 minuty. Záleží na požadované délce, šířce a výšce PP hráze,

a počtu dostupných pracovníků, ale výstavba pytlovaných hrází trvá převážně hodiny až

desítky hodin. Pytle s pískem jsou do jisté míry poddajné a částečně tvarovatelné, a proto jsou

vhodné zejména pro utěsňování malých otvorů a propustků. Podobným systémem jsou

vakové systémy. Jedná se o velkoobjemové vaky (50 x 50 x 100 cm [3]) plněné pískem nebo

drobným kamenivem. Jejich plnění a přemístění na určené místo je potřeba provádět strojově.

Pro vytváření delších PP hrází jsou vhodné zejména pryžotextilní vaky, jedno nebo více

komorové stěny z nepropustných polymerních materiálů vyztužené ocelovými nebo

hliníkovými konstrukcemi. Jejich výhodou je, že se dají spojovat na potřebnou délku a pak už

se jednoduše naplní vodou přes půlspojku, u uzavřených vaků, nebo klasicky hadicí,

u systému shora otevřených. Jsou rovněž skladné a jednoduché na montáž. Jejich cenová

dostupnost je ještě zvýhodněna při objednání celých sestav, které po montáži tvoří bariéry

dlouhé stovky metrů. Tradičními výrobci těchto systémů v ČR jsou Rubena a.s., Zahas, s.r.o.,

Svitap J.H.J, s.r.o. aj.

Zábrany s pevných komponent jsou další možnou konstrukcí mobilních zábran. Mohou

být kotveny do povrchu, nebo jen tak postaveny na zem. Většinou se tyto systémy skládají ze

dvou hlavních prvků. Ze střední podpory (železobetonové sloupky, ocelové konstrukce), které

se instalují v pravidelných odstupech a samotných hradidel (ocelové, hliníkové), které jsou

naskládané mezi střední podpory. Mohou být doplněny těsněním a napínacím příslušenstvím.
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Systémy jsou kolmé nebo šikmé. Na stejném principu lze pořídit i uzávěry oken, dveří, vrat,

kanalizačních otvorů aj. Na obr. 22 je K-systém. Výraz je zkratkou systému ochrany před

katastrofami. Tento systém nevyžaduje do výšky 1,30 m žádných přípravných stavebních

prací, a je proto flexibilní. Tlak vody pozitivně přispívá k stabilizaci systému [40].

Obr. 22  K-systém, PBS – Průmyslové a bariérové systémy, s.r.o. [40]

Mobilní protipovodňové stěny z pevných komponent vyrábí a dodává na trh například

PBS, s.r.o., EKO-Systém, s.r.o., a zajímavým výrobkem je i Pallet Barrier (Geodesign, s.r.o.,

Slovensko), jež používá jako hradící konstrukci europalety, na nichž je natažena nepropustná

folie [31]. Pro ochranu průmyslových zón jsou vhodné i betonové dílce systému Delta Bloc,

které u nás vyrábí MABA Prefa, s.r.o. Delta bloky se dodávají v různých velikostech. Pro

usazení na místo určení se používají pozinkované svorky, které se jednoduše vsunou do

zámku. Svodidlový systém Delta Bloc lze použít k omezení toku jak příčně tak podélně.

Systém je vlivem své hmotnosti dobře stabilní a odolá i nárazu plovoucích předmětů, ovšem

hrazení není bez potřebných úprav vodotěsné. K těsnění se používají elastomerové pásky, ale

v časové tísni a nedostatku pryžového těsnění se provádí dotěsnění pytli s pískem nebo těsnící

pěnou [3]. Na obr. 23 jsou vyobrazeny systémy Pallet Barier a Delta Bloc.

Obr. 23  Pallet Barrier, Geodesign, s.r.o. (vlevo) a Delta Bloc (vpravo) [29], [31]
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Je potřeba si uvědomit, že mobilních PP systémů a zábran lze využít i pro zvýšení

úrovně zabezpečení i v těch částech areálu, které jsou potenciálně nezaplavované. Ze

zkušeností, kam až voda sahala při maximálních povodňových stavech, lze vytýčit hranice

území, které mohou být těmito systémy chráněny. Pak už není problém určit obvodovou

vzdálenost území, jež chceme chránit. S dostupných informací o parametrech jednotlivých

mobilních PP zábran (poskytne výrobce nebo dodavatel) zvolíme pro naše potřeby

nejvhodnější systém. Jedná se o jakousi pojistku, proti ještě extrémnějším záplavám.

Chráněné území pak může být použito jako úložiště materiálu a NL, případně jako

koordinační stanoviště zabezpečovací a záchranných prací, apod.

Mobilní PP systémy bývají dobře skladovatelné a poměrně rychle je lze sestavit, a proto

není od věci vytvořit si finanční rozvahu a zhodnotit, zda není vhodné investovat do

mobilních PP zábran, ale uchránit mnohem větší finanční prostředky spojené s případnou

eliminací škod napáchaných povodňovou vlnou

4.4 Aktivní ochrana

Realizace níže uvedených opatření je silně závislá na rychlosti příchodu povodňové

vlny, na dostupnosti spolehlivých informací a také na nepodcenění možné situace. Je potřeba

mít předem připravené plány a postupy, aby byla zajištěna plynulost vykonávaných činností.

4.4.1 Zaplavování staveb a technologických nádrží

Při použití různých mobilních PP zábran uvedených v kapitole 4.3, zejména pak na

utěsnění dveří, oken a vrat, sice lze zabránit proniknutí vody do objektu, ale nelze zabránit její

možné destrukci vlivem tlakové síly vody. Jeli hladina vody příliš vysoká nebo se povodňová

vlna vyznačuje velkou kinetickou energii, mohou být účinky tlakových sil větší než mezní

síly soudržnosti ve stavební konstrukci a může dojít k porušení stěn (praskliny, trhliny) nebo

dokonce k destrukci celé stavby. Podobná situace hrozí u skladovacích zásobníků a nádrží.

Často se jedná o subtilní obalové konstrukce s nízkou hmotností. Zásobníky NL jsou vesměs

stojaté nebo ležaté válcové nádoby. Některé zásobníky jsou umístěné pod úrovní reliéfu

v podzemních jímkách. Zde voda vnikne velice snadno a rychle zaplní celý prostor jímky,

i tehdy, když samotná výška hladiny v ploše rozlivu může být pouze v řádech centimetrů.

Opět se opakuje působení sil tlakových i vztlakových na těleso nádrže. Pokud účinek vnějších

sil převyšuje součet gravitační síly způsobené hmotností zásobníku (případně i s náplní)

a tlakové síly, působící na stěny nádrže uvnitř (vyvolané jeho náplní), dojde k odtržení

zásobníku ze základové konstrukce nebo k deformaci jeho stěn.
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Lze-li předpokládat větší hladinu vody v zaplavené oblasti a její možné destruktivní

účinky na objekty a skladovací nádrže, je na místě rozhodnout o zaplavení těchto prostor.

U budov se doporučuje utěsnit dveře a okna do výšky předpokládané hladiny

povodňové vody nepropustnou folii nebo těsnící pěnou a vnitřní prostor zaplavovat čistou

vodou postupně s rostoucí hladinou venku. Lze použít například hydrantovou sít, která je

často napojena na vodu pitnou. Po opadnutí vody bude sice zdivo nasákle vodou, ale vodou

relativně čistou. V místnostech nebude bahno ani jiné splaveniny a předměty unášené

povodňovou vlnou. Bude eliminován nepříjemný zápach a po vyschnutí zdiva budou úklidové

a sanační práce méně náročné.

U skladovacích nádrží může nastat několik situací. Je-li zásobník prázdný a jeho

konstrukce umožňuje zaplnit jej vodou, pak demontáží průlezných otvorů nebo uzavíracích

armatur na sacím potrubí zásobníku vzniknou otvory, kterými může do vnitřního prostoru

vnikat voda. Nevýhodou je, že povodňová voda znečistí vnitřek zásobníku a ten bude muset

být posléze vyčištěn. Jsou-li otvory pro zavodnění povodňovou vodou příliš vysoko

a destrukce zásobníku hrozí dříve než by dosáhla hladina otvorů, je záhodno vytvořit na

zásobníku potrubní větev, kterou lze napojit na rozvod technologické nebo požární vody

v průmyslovém areálu. Případně lze vytvořit i suchovod a plnit zásobník prostřednictvím

cisternových automobilových stříkaček.

Pokud je několik skladovacích nádrží, téže látky nebo dílčích frakcí, zaplněných jen

částečně je vhodné spojit tyto objemy do jednoho zásobníku a ostatní zaplavit vodou.

Fyzikálně chemickými postupy dělení (destilace, rektifikace, extrakce, apod.), lze pak směsi

opět rozdělit na cílové produkty.

V krajním případě, kdy nelze provést žádný z výše uvedených postupů, lze zvážit

zaplavení vodou i částečně naplněných zásobníků skladovanou látkou. Musí být vyloučena

vzájemná prudká a exotermní reakce vody a skladované látky. V některých případech bude

opět možné rozdělit vodu a skladovanou látku některým z fyzikálně chemických postupů.

Vždy je však tato varianta lepší, než kdyby došlo k porušení celistvosti zásobníku

a skladovaná látka by se dostala do okolí, kde by mohla působit negativně na životy a zdraví

osob, zvířat a ŽP.

4.4.2 Transport skladovaných látek z dosahu povodňové vlny

Většina látek a materiálu se přepravuje po silnici nebo po železnici. Zejména kapaliny

a NL jsou převáženy v cisternových a kotlových vozech různé konstrukce a ložného objemu.
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Pro přepravu kapalin i pevných substrátů je možno volit z různých typů dopravních

prostředků. Provozovatelé si mohou zajistit přepravu smluvně, nebo ve většině případů mají

vozy v pronájmu. Na našem trhu patří mezi velké pronajimatele železničních vozů společnosti

Ryko plus [44] a Unipetrol Doprava [46]. V tab. 6 jsou uvedeny ložné objemy cisternových

vozů i vozů pro přepravu sypkých substrátů.

Tab. 6  Ložné objemy železničních vozů

Přepravované zboží Ložný objem [m3]
Oleje a ropné látky 61, 63, 93
Ropné deriváty, rozpouštědla (ethanol, methanol, aceton, aminy, aj.) 60, 63, 70, 75
Kyseliny (sírová, dusičná) 34, 41, 46
Žíravé látky (formaldehyd, fenol) 41, 46, 63
Tekutá síra 37, 40
Amoniak 56, 95
Lehké podíly až 90

Sypké a hromadné substráty (hnojiva, pevná paliva, kamenivo, aj.) 38
Lehké granuláty (velkokapacitní vůz) 95

Pokud je v průmyslovém areálu možnost dočasně uskladnit NL a materiál na

potenciálně nezaplavovaném území, je možno přečerpat nebo přesypat skladované látky do

železničních nebo silničních vozidel a evakuovat je na toto území. Evakuaci látek má cenu

provádět jen z ohrožených oblastí a pokud jsou skladovaní kapacity ohroženy jak je uvedeno

v kapitole 4.4.1. K provedení manipulace přečerpáváním a přesypáváním musí být k dispozici

plnící místa vybavená čerpadly nebo dopravníky a odpovídajícím příslušenstvím (potrubní

rozvody, plnící ramena, násypky, obslužné lávky, apod.).

Jako příklad lze uvést v tab. 7 orientační doby plnění ložných objemů cisteren

v závislosti na výkonu čerpadla. První část tabulky reprezentuje časté ložné objemy

automobilových cisteren a druhá část některé objemy cisteren železničních, uvedené v tab. 6.

Stejně lze odvodit dobu plnění pro pevné substráty různými typy dopravníků nebo potrubní

dopravou. Je potřeba pamatovat na to, že k době plnění se musí připočítat doba nutná

k přístavbě a odsunu vozu a doba potřebná k zajištění a ukončení samotného procesu plnění.

Uvedené výkony čerpadla jsou pouze orientační. V praxi použije každý hodnotu takového

výkonu, který odpovídá jeho zařízení.
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Tab. 7 Doba plnění ložných objemů cisteren v závislosti na výkonu čerpadla [12]

Výkon čerpadla [l·min-1]

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
Ložný
objem

[l] Doba plnění ložného objemu cisterny [hod-min]

8000 0-40 0-27 0-20 0-16 0-13 0-11 0-10 0-09 0-08 0-05 0-04
10000 0-50 0-33 0-25 0-20 0-17 0-14 0-13 0-11 0-10 0-07 0-05
12000 1-00 0-40 0-30 0-24 0-20 0-17 0-15 0-13 0-12 0-08 0-06
15000 1-15 0-50 0-38 0-30 0-25 0-21 0-19 0-17 0-15 0-10 0-08
20000 1-40 1-07 0-50 0-40 0-33 0-29 0-25 0-22 0-20 0-13 0-10

34000 2-50 1-53 1-25 1-08 0-57 0-49 0-43 0-38 0-34 0-23 0-17
41000 3-25 2-17 1-43 1,22 1-08 0-59 0-51 0-46 0-41 0-27 0-21
46000 3-50 2-33 1-55 1-32 1-17 1-06 0-58 0-51 0-46 0-31 0-23
56000 4-40 3-07 2-20 1-52 1-33 1-20 1-10 1-02 0-56 0-37 0-28
63000 5-15 3-30 2-38 2-06 1-45 1-30 1-19 1-10 1-03 0-42 0-32

Podle objemu vyprazdňované skladovací nádrže nebo zásobníku pevného substrátu lze

podobným postupem určit orientační dobu jejich vyprazdňování. Příkladem může být tab. 8.

Opět je nutné počítat s časovými prodlevami vlivem manipulace.

Tab. 8  Doba vyprazdňování zásobníků v závislosti na výkonu čerpadla (dopravníku)

Doba vyprazdňování zásobníku [hod-min]Kapacita
zásobníku Výkon čerpadla [l·min-1]Skladovaná látka

[m3] 500 800 1000 1500 2000
Kapalina 1 70 02-20 01-28 01-10 00-47 00-35
Kapalina 2 480 16-00 10-00 08-00 05-20 04-00
Kapalina 3 240 08-00 05-00 04-00 02-40 02-00
Kapalina 4 1800 60-00 37-30 30-00 20-00 15-00
Kapalina 5 210 07-00 04-23 03-30 02-20 01-45
Kapalina 6 380 12-40 07-55 06-20 04-13 03-10

Výkon dopravníku [kg·min-1][t]
200 500 1000 2000 2500

Granulát 1 300 25-00 10-00 05-00 02-30 02-00
Granulát 2 600 50-00 20-00 10-00 05-00 04-00
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4.5 Konstrukční ochrana

V některých situacích nelze použít žádného s výše uvedených opatření, a proto zbývá

využít jen vhodných modifikací nebo úprav stávajících konstrukcí tak, aby byla zajištěna

dostatečná ochrana i v těchto případech. Například zásobníky se stlačenými a zkapalněnými

plyny se dají vyčerpat v krátké době jen částečně. Úplné vyprázdnění je proces složitý, časově

náročný a vyžaduje si speciální technologie. Stejně tak odvětrání zbytkových plynů ze

zásobníků s obsahem NL nemůže být provedeno do okolního prostředí.

Jedním z možných řešení je projektování a výstavba nových zařízení a skladovacích

nádrží nad hladinou maximální historické povodně. Ovšem kdo může zaručit, že v budoucnu

nepřijde velká voda  ještě větších parametrů?

Možným řešením této situace je provést konstrukci zásobníku, jako pontonu. Tato

konstrukce je vhodná zejména pro ležaté válcové zásobníky viz obr. 24 (nárys). Za

normálního stavu, zásobník dosedá do podpěrné konstrukce. Za povodňových stavů, kdy je

válcová skladovací část nadlehčována vztlakovou silou vody je zásobník udržován ve vodící

konstrukci, která zamezuje stranovému pohybu a umožňuje pouze pohyb vertikální. Po

opadnutí vody dosedne zásobník zpět na podpůrnou konstrukci. Připojení hlavního potrubí

k pontonovému zásobníku se může realizovat dvěma způsoby viz obr. 25 [12]:

 Pohyblivým – ohebným a pružným – hadicovým vedením, které se přizpůsobuje

poloze zásobníku. Toto pohyblivé spojení nahrazuje klasické pevné potrubí, u kterého

hrozí v případě povodní odtržení a únik NL do okolního prostředí. Hadice musí být

odolné vůči dopravovaným NL, jejich teplotě, teplotě okolí, provoznímu tlaku,

negativním vnějším vlivům a mechanickému namáhání. Musí být dostatečně dlouhé

a poddajné natolik, aby zajistily neomezený pohyb zásobníku v celém jeho možném

rozsahu, od podpěrné konstrukce až po doraz. Na dnešním trhu je dostatečný sortiment

speciálních hadic a připojovacího příslušenství, které je možno použít (například od

dodavatele TUBES International s.r.o., aj.).

 Pevným demontovatelným mezikusem ze stejného materiálu jako je hlavní potrubí.

Tato varianta počítá s tím, že v případě hrozícího zatopení dojde včas k uzavření

armatur na straně zásobníku i na straně hlavního potrubí a mezikus se vyjme. Na

mezikusu musí být provedeno odvzdušnění a vypouštění, tzv. odkalení. Toto provedení

se volí v případech kdy hadice nelze použít (vysoké provozní tlaky, extrémní tepelné

namáhání, silná agresivita NL nebo okolního prostředí aj.).
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Obr. 24 Nárys pontonového zásobníku

Obr. 25  Varianty připojení zásobníku k hlavnímu potrubí [12]
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Závěr

Vývoj situace v průmyslových zónách při rozsáhlých povodních v minulosti ukázal, že

stávající protipovodňová opatření, tak jak byla doporučena a doposud prováděna, nezajišťují

požadovanou míru ochrany. Provozovatelé si musí uvědomit, že pokud chtějí chránit své

investice, nemohou se spoléhat pouze na kroky a postupy zamýšlené správci vodních toků,

protože jejich realizace v oblasti průmyslových zón nemusí být privilegována.

Cílem práce bylo seznámit se z postupy a opatřeními, které plynou ze zkušeností

v průmyslových zónách, kde už povodně udeřily a napáchaly škody, nebo i tam, kde povodně

neberou na lehkou váhu a preventivně tak zvyšují stupeň ochrany vlastních zaměstnanců,

majetku a sekundárně i životního prostředí.

Stať diplomové práce se zaměřila na opomíjená a slabá místa v řešení organizačních

i technických protipovodňových opatření, tak jak vyplynula s vyhodnocení povodňového

dotazníku. Je zde zvýrazněna nutnost komplexního přístupu k řešení protipovodňových

opatření. Prvotně je vyzdvižena úloha preventivních opatření. Zde patří stanovování

záplavových území dle nového konceptu a přístupu k vyhodnocování a zvládání povodňových

rizik, asanace koryt vodních toků, možnost podpořit realizaci rozsáhlejších protipovodňových

opatření vzájemnou finanční podporou mezi průmyslovými zónami a oprávněnými orgány,

včetně spolupráce s příspěvkovými organizacemi. Dále jsou zde navrhnuty postupy pro řešení

situací při jednotlivých stupních povodňové aktivity a návrh plánů konkrétních činností pro

stupeň ohrožení, kdy je už na zváženou odstavování provozovaných technologií

a organizování technických a materiálních opatření vedoucích k minimalizaci škod. Na

praktickou možnost, jak se seznámit s aktuálním vývojem a predikcemi hydrologických

extrémů a jejich příčinných komplikací, zejména v oblasti dopravy, poukazuje kapitola

informační podpora – projekt FLOREON. Informace z predikcí mohou výraznou měrou

podpořit provádění včasných zabezpečovacích prací a snížit rizika škod.

Na organizační opatření navazují opatření spíše technického charakteru. Ta doporučují

a zdůvodňují, v závislosti na charakteru a topografii území průmyslové zóny, vhodnost

provedení pozemkových úprav, stavby a úpravy vlastních protipovodňových hrází, retenčních

nádrží, protipovodňových objektů a zařízení, protože i ty mohou výrazně zvýšit stupeň

ochrany zájmové oblasti. Alternativou k provádění statických protipovodňových bariér je

využití mobilních zábran, které lze umisťovat dle požadavků a vývoje aktuální situace.

V kapitole aktivní ochrana jsou uvedeny postupy a činnosti jejichž realizací lze výrazně snížit
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materiální škody na skladovaných látkách i na samotných technologiích a zděných objektech.

Nezanedbatelné je i zmírnění rizika poškození životního prostředí, neboť včasnou realizací

těchto opatření lze zamezit vyplavení nebezpečných látek z provozovaných technologií do

zaplaveného území. Po prostudování této kapitoly musí být čtenáři jasné, že se zde prolínají

jak technická, tak organizační opatření. Tím je jen potvrzen fakt, že je nutno

k protipovodňové ochraně přistupovat praktickými aplikacemi komplexněji, ze všech

možných úhlů pohledu. Nejsou-li však realizovatelné žádné výše uvedené postupy, lze snížit

možná rizika konstrukční ochranou. Ta umožňuje chránit hodnoty bez provádění časově

náročných přípravných a zabezpečovacích prací, ovšem někdy si její provedení vyžádá

nemalé finanční investice.

Je nutno si uvědomit, že efektivita všech protipovodňových opatření uvedených v této

diplomové práci, záleží na živelnosti samotné povodně a rychlosti jejího příchodu. Někdy

prostě parametry samotné povodně přesahují možnosti použitého stupně ochrany

a dimenzovat všechna opatření na extrémní a málo pravděpodobně situace pozbývá svého

významu a často by i jejich nákladnost na realizaci a údržbu přesahovala chráněné hodnoty.

Jindy, při náhlých a živelných pohromách, nelze časově zvládnout realizaci všech opatření,

i když je s nimi počítáno a existují potvrzené zkušenosti o jejich efektivnosti. Důležitým

faktorem je také ochota a množství zkušených pracovníků, kteří zajistí provádění všech

nutných činností na ochranu před povodněmi tak, aby byly naplněny cíle této práce.

Vzájemnou souhrou všech výše uvedených aspektů doplněných jistou mírou štěstí lze

dosáhnout tíženého cíle, ovšem velkou roli zde hraje nepředvídatelnost náhodných situací,

které mohou tížený efekt zmařit. Nikdo z nás nemůže vědět co a jak bude probíhat a jaké to

bude mít následky. Vždy je ale lepší dělat alespoň něco, než vůbec nic.
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Povodňový dotazník
Při vyplňování dotazníku postupujte dle následujících instrukcí:

* Vypište slovy za symbol tří teček ... .
** Do vyznačeného obdélníkového pole vepište Vámi zvolenou možnost. Můžete volit i

více možností. Např. (a, a + c, aj.).
*** Zvolenou jednoslovnou odpověď ano nebo ne vypište za symbol tří teček ... nebo do

vyznačeného obdélníkového pole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Název podniku *:...

2. Kraj *:... Město (obec, část obce) *:...

3. Podnik se řadí dle přílohy I. nařízení (ES) č: 800/2008 mezi podniky **:

a) mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců a roční obrat do 2 mil. EUR)
b) malý podnik (méně než 50 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. EUR)
c) střední podnik (méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. EUR nebo

bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR)
d) velké (převyšuje-li parametry uvedené v bodě c))

4. Dle výrobního programu spadá podnik do průmyslového odvětví **:

a) automobilový
b) elektrotechnický
c) strojírenský
d) stavební
e) chemický a farmaceutický
f) energetický

g) zemědělský a potravinářský
h) dřevozpracující a papírenský
i) těžba, kovy a nerosty (hutní, keramický,..)
j) textilní a oděvní
k) výzkum a vývoj
l) jiný

jiný *:...

5. Podnik je zařazen podle množství nakládaných nebezpečných látek, dle přílohy I. zákona
č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii ve znění pozdějších předpisů, mezi
podniky **:

a) není nezařazen
b) zařazen do skupiny A
c) zařazen do skupiny B

6. Rozloha areálu podniku je? (Uveďte s příslušnou jednotkou m2, ha, km2) *:...

7. Z jakého vodního zdroje odebírá podnik vodu pro technologické účely? Uveďte druh a
název vodního zdroje **:

a) potok
b) řeka
c) rybník
d) přírodní vodní nádrž

e) umělá vodní nádrž
f) dálková doprava potrubními systémy
g) čerpání spodních vod
h) jiný

název *:... jiný *:...
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8. Jaká je nejkratší vzdálenost hranice pozemku podniku od vodního zdroje? *:...

9. Je areál podniku v záplavové zóně nebo je potenciálně ohrožen záplavovou vlnou z výše
uvedeného vodního zdroje? ***:...

10. Jak velká plocha areálu podniku je potenciálně ohrožena záplavovou vlnou? **:

a) není ohrožena vůbec
b) do 10 %
c) do 25 %

d) do 50 %
e) do 75 %
f) celý areál může být zatopen

11. Jakým způsobem získáváte informace o aktuální hydrologické situaci? **:

a) informace nezískáváme, nejsou pro nás podstatné
b) internetové portály (místně příslušného Povodí, s.p., ČHMÚ, vodohospodářský

informační portál Ministerstva zemědělství ČR, aj.)
c) zpravodajství televizních a radiových stanic
d) přímá telefonní linka na předpovědní a hlásnou povodňovou službu
e) přímá telefonní linka na příslušnou povodňovou komisi (pokud již zasedá)
f) podnik získává data napojením na nejbližší limnigrafickou (vodoměrnou) stanici
g) podnik má vlastní měřící stanice (místa) umístěné přímo na vodním zdroji
h) jiný

jiný *:...

12. Pokud získáváte informace z jiných než vlastních zdrojů, kterým zdrojům informací
dáváte pro jejich věrohodnost přednost? **:

a) internetovým portálům
b) přímé telefonní linky na předpovědní a hlásnou povodňovou službu
c) přímé telefonní linky na příslušnou povodňovou komisi (pokud již zasedá)
d) informace získané z jiných než vlastních zdrojů pokládáme za stejně věrohodné
e) jiný

jiný *:...

13. Využíváte-li v období povodní, pro získávání aktuálních informací, přímých telefonních
linek, jak jste spokojeni s jejich dostupností? **:

a)  linky jsou permanentně obsazeny, není možné se dovolat
b)  dostupnost většiny linek je dobrá, není problém se dovolat
c)  informace lze získat pouze na lince (uveďte *)

dostupná linka *:...

14. Při povodních a záplavách jsou často zásadní informace o sjízdnosti dopravních
komunikací a příjezdech do areálu podniku (uzavírky, objížďky). Jakým způsobem (od
koho) získáváte informace tohoto druhu? *:

…

15. V případě, že podnik zasáhne povodeň nebo záplava, existuje reálná šance, že část
dopravních a příjezdových komunikací bude sjízdná a bude možné je využít pro realizaci
některých protipovodňových opatření (dále jen PPO)? ***:...
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16. Byl-li podnik v minulosti postižen povodní nebo záplavou, kolikrát? *:…

17. Byl-li při povodni nebo záplavě někdo ze zaměstnanců zraněn, uveďte počet zraněných
dle stupně poškození zdraví do následující tabulky, přičemž za těžké zranění považujte
zranění, které si vyžádalo hospitalizaci postiženého v délce více než 24 hodin. *:

lehce těžce smrtelně

18. Které části majetku podniku byly nejvíce poškozeny, příp. které části si vyžádaly nejvyšší
finanční náklady na rekonstrukci? **. Pokud je Vám známa, uveďte i výši škody *:

a) zděné objekty a stavby
b) technologie a jejich části
c) potrubní a rozvodné sítě
d) skladované látky a materiál

e) podnikové dopravní prostředky
f) technika a prostředky HZSP
g) kancelářské vybavení, nábytek, PC
h) jiný

jiný *:... škoda v Kč *:...

19. Celková výše škod na majetku podniku a jeho dočasnou výrobní neschopností způsobena
záplavovou vlnou činila? **. Pokud je Vám známa, uveďte i výši škody *:

a) nebyla stanovena
b) do 100 tis. korun
c) do 1 mil. korun

d) do 10 mil. korun
e) do 100 mil. korun
f) nad 100 mil. korun

škoda v Kč *:...

20. Spolupracuje podnik při řešení a návrhu PPO s orgány kraje (obce), místně příslušným
Povodím, a.s. aj.? ***:...

21. Které kroky a změny v rámci PPO provedli správci vodního toku (zdroje), orgány
samosprávných celků, aj. pro jejich vylepšení a zdokonalení? Doplňte tabulku ***:

Provedená opatření ano - ne
Žádná PPO nebyla provedena
Legislativní opatření v rámci regulace průtoku vodního toku
Stanovení (vytýčení) záplavových území
Výkup pozemků s cílem jejich využití pro nová PPO
Stavby nových nebo opravy stávajících PP hrází
Stavby a opravy suchých poldrů a retenčních nádrží
Zvyšování průtočné kapacity vodních toků
Revitalizace nevhodně upravených vodních toků a koryt
Zvyšování retenční schopnosti krajiny k ochraně proti erozi:
- náprava nevhodně provedených odvodnění
- asanace odtokových kanálů
- vytváření remíz
- změny ve využívání půdy aj.

Doplňte další PPO provedená ve vaší lokalitě, která nejsou zohledněna výše *:...
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22. Byla-li provedena PPO dle otázky 21., osvědčila se jejich účinnost v praxi? Svou
odpověď rozveďte *:

...

23. Které kroky a změny v PPO byly provedeny v rámci podniku? Doplňte tabulku ***:

Provedená opatření ano - ne
Žádná PPO nebyla provedena
Tvorba povodňových plánů
Provádění preventivních cvičení a zkoušek PPO
Sestavení postupů pro jednotlivé stupně povodňové aktivity (SPA)
- ustanovení hlídkové povodňové služby v rámci podniku
- plány konkrétních činností pro jednotlivé výrobní odbory
- zkoušky funkčnosti a připravenosti PPO

Stavební a konstrukční úpravy v rámci podniku
- výstavba (opravy) vlastních PP hrází
- výstavba (opravy) vlastních retenčních nádrží (poldrů)
- výstavba protipovodňových objektů (přečerpávací stanice, aj.)
- úpravy kanalizačních a odtokových systémů, zvyšování retence oblasti

Aktivní ochranná opatření proti záplavové vlně
- evakuace hodnotného vybavení mimo ohroženou oblast
- zaplavování prázdných zásobníků vodou proti jejich utržení
- přečerpávání a transport nebezpečných látek mimo ohroženou oblast
- instalace  statických a mobilních PP zábran a hrazení

Pořízení nových technických prostředků pro boj se záplavovou vlnou
Ojedinělá konstrukční řešení některých skladovacích nebo technologických
částí. (Např. pontonové skladovací zásobníky nebezpečných látek, aj.)
Doplňte další PPO, která nejsou zohledněna výše *:...
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24. Byla-li provedena PPO dle otázky 23., osvědčila se jejich účinnost v praxi? Svou
odpověď rozveďte *:

...

25. Pokud byla v areálu Vašeho podniku provedena ojedinělá řešení některých skladovacích
nebo technologických částí, uzpůsobená tak, aby odolávala záplavové vlně, uveďte jejich
podstatu (princip). Svou odpověď rozveďte *:

...

26. Kterými technickými prostředky (dále jen TP) pro boj s povodněmi a záplavami
disponuje Váš podnik, příp. které TP máte pro případ nutnosti smluvně sjednány?
Doplňte tabulku (u větších počtů TP uveďte alespoň přibližný odhad) *:...

Technický prostředek ks
Cisternová automobilová stříkačka (nemusí být jen v úpravě pro HZS)
Přívěsné nebo přenosné motorové stříkačky
Velkokapacitní mobilní čerpací stanice (Př. MČS Sigma 400 K, aj.)
Ponorná a kalová čerpadla statická (protipovodňové objekty)
Ponorná a kalová čerpadla mobilní (čerpadla pro suspenze)
Plovoucí čerpadla
Pneumatické těsnící vaky a ucpávky
Protipovodňové uzávěry otvorů (vrata, dveře, aj.)
Statické PP stěny a hrazení (uveďte délku v [m])
Mobilní PP stěny a hrazení (uveďte délku v [m])
Norné stěny (uveďte délku v [m])
Motorové čluny pro práci na vodě
- nafukovací konstrukce
- pevné konstrukce (laminátové, hliníkové, celoplastové)

Bezmotorové loďky a rafty
Doplňte další TP, která nejsou zohledněny výše *:...

27. Které TP pro boj s povodněmi a záplavami by jste uvítali (pořídili) ve výbavě podniku?
Uveďte TP a důvod pro jeho pořízení. *:

...
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28. Účastnil se podnik na spolufinancování PPO, které byly provedeny mimo areál podniku,
ovšem měly vliv na zvýšení stupně ochrany Vašeho území? Např. finanční podpora PPO
organizovaná orgány samosprávných celků, místně příslušným Povodím a.s., aj. **.
Uveďte i částku, je-li Vám známá. *.

a) žádné
b) do 100 tis. korun
c) do 1 mil. korun

d) do 10 mil. korun
e) do 100 mil. korun
f) nad 100 mil. korun

částka v Kč *:...

29. Myslíte si, že by byl podnik v budoucnu ochoten spolufinancovat některá PPO uvedená v
otázce 28? Uveďte i případy, které jsou již připraveny k realizaci nebo jejich realizace
probíhá. Svou odpověď rozveďte *.

...

30. Jaké finanční prostředky byly vašim podnikem vynaloženy na zdokonalení PPO a nákup
TP pro boj s povodněmi a záplavami v rámci podniku? **. Uveďte částku, je-li Vám
známá. *.

a) žádné
b) do 100 tis. korun
c) do 1 mil. korun

d) do 10 mil. korun
e) do 100 mil. korun
f) nad 100 mil. korun

částka *:...

Pokud se chcete vyjádřit k některé z otázek podrobněji, prosím využijte tohoto prostoru
zde. Uveďte vždy číslo otázky a Vaše vyjádření. Velmi ocením i Vaše podnětné nápady a
připomínky k povodňové problematice a jejímu řešení.

Otázka č.
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Údaje o vyplňující osobě (osobách):

Uveďte prosím tyto náležitosti:

Jméno a příjmení (včetně titulu) Funkce (zařazení) v podniku Praxe (počet let)

Veškeré informace uvedené v tomto dotazníku budou použity výhradně pro studijní účely.

Autor se zavazuje, že nebude získané informace poskytovat třetím osobám.

Děkuji za Váši ochotu a spolupráci  David Nováček
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četnost %
Celkový počet oslovených společností 129

Celkový počet oslovených kontaktů 170

Celkový počet odpovědí na počet společností 38 29,5

Celkový počet odpovědí na počet kontaktů 38 22,4

Z počtu odpovědí (vztaženo na 38):
Počet částečně nebo zcela vyplněných dotazníků 23 60,5

Neposkytuje informace 3 7,9

Není ohrožen povodněmi 19 50,0

Postižen povodněmi 16 42,1

Vyplněný nebo částečně vyplněný dotazník zaslalo 23 podniků. Některé podniky (7), i když
nejsou přímo ohroženy povodněmi (nebo neměli prozatím zkušenosti), měli zájem o tuto
problematiku a poskytly v dotazníku alespoň částečné informace. V tabulce jsou tyto podniky
vyznačeny červeně. Ostatní, z celkových 38 zaslaných odpovědí buď informace neposkytují
(3) nebo odpověděli, že povodněmi ohroženi nejsou příp. uvedli zdůvodnění (12).

Číslování sloupců v tabulce odpovídá číslu otázky z dotazníku viz příloha č. 1.

Podnik Kraj Sídlo Velikost Průmyslové odvětví 59/2006
Sb.

1 Biocel MSK Paskov velký dřevozpracující a papírenský A

2 Bochemie MSK Nový Bohumín střední chemický a farmaceutický A

3 BorsodChem MSK Ostrava, Mariánské Hory velký chemický a farmaceutický B

4 Čepro 03 JČ Tábor, Smyslov malý chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) B

5 Čepro 03 JČ Boršov nad Vltavou, Včelná malý chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) B

6 Čepro 04 ÚST Roudnice nad Labem chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) B

7 Čepro 06 KH Cerekvice nad Bystřicí střední chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) B

8 Čepro 09 JM Klobouky u Brna malý chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) B

9 Čepro 09 JM Střelice střední chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) B

10 Čepro 09 VYS Velká Bíteš mikro chemický a farmaceutický (sklad. + přep.) Nez

11 Deza ZLN Valašské Meziříčí velký chemický a farmaceutický B

12 Diamo LIB Stráž pod Ralskem velký těžba, kovy a nerosty B

13 Fatra ZLN Napajedla velký chemický a farmaceutický A

14 Farmak OLO Olomouc, Černovír střední chemický a farmaceutický A

15 Fehrer Bohemia LIB Česká Lípa, Dubice velký chemický a farmaceutický A

16 Lovochemie ÚST Lovosice velký chemický a farmaceutický B

17 Mero (IKL, Družba) ČR přes několik krajů střední skladování a přeprava ropy Nez

18 Momentive Spec. Chem. KAR Sokolov velký chemický a farmaceutický B

19 OP papírna OLO Olšany velký dřevozpracující a papírenský Nez

20 Pramet Tools OLO Šumperk střední strojírenský A

21 Synthos (Kaučuk) STČ Kralupy nad Vltavou velký chemický a farmaceutický B

22 Tajmac-ZPS ZLN Zlín, Malenovice velký strojírenský Nez

23 Teva MSK Opava-Komárov velký chemický a farmaceutický A

Otázky č. 2, 3, 4, 5 a 9 byly vztaženy na počet (38) všech došlých odpovědí.

Ostatní otázky byly vztaženy na počet (16) všech podniků, které odpověděli na otázku č. 9 –
ano, neboť jejich odpovědi a připomínky vyplývají z praktických zkušeností.
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Podniky, které odpověděli – ne, ale přesto dotazník alespoň částečně vyplnily, ve statistice
zohledněny nebyly, ale jejich připomínky byly využity v samotném textu diplomové práce.

V některých otázkách (č. 7, 11, 12, 14, 18, 21, 23 a 26) bylo možno volit více možností.
U těchto otázek statistika vyjadřuje počet případů, které u dotazovaných podniků (16) nastaly.
Více možností → součet pak logicky překračuje 100 % (tyto otázky jsou označeny v levém
horním rohu písmenem „P“ v šedém poli P).

Otázka č. 17 uvádí, v kolika podnicích došlo vlivem povodní k danému stupni zranění.

Otázka č. 26 uvádí, v kolika podnicích je daný TP k dispozici (nikoli jednotlivé počty TP).
Otázka č. 2 četnost % Otázka č. 3 četnost %

Jihočeský 4 10,5 a Mikropodnik 1 2,6

Jihomoravský 3 7,9 b Malý 3 7,9

Karlovarský 2 5,3 c Střední 6 15,8

Královehradecký 1 2,6 d Velký 12 31,6

Liberecký 2 5,3 Neodpovídalo 16 42,1

Moravskoslezský 4 10,5  38 100

Olomoucký 4 10,5

Pardubický 0 0,0 Otázka č. 4 četnost %

Plzeňský 1 2,6 a Automobilový 1 2,6

Praha 3 7,9 b Elektrotechnický 0 0,0

Středočeský 2 5,3 c Strojírenský 3 7,9

Ústecký 3 7,9 d Stavební 0 0,0

Vysočina 4 10,5 e Chemický a farmaceutický 21 55,3

Zlínský 4 10,5 f Energetický 1 2,6

Více krajů (Mero - ropovody) 1 2,6 g Zemědělský a potravinářský 1 2,6

 38 100 h Dřevozpracující a papírenský 2 5,3

i Těžba, kovy a nerosty (hutní, keramický,...) 5 13,2

Otázka č. 5 četnost % j Textilní a oděvní 0 0,0

a Neařazen 7 18,4 k Výzkum a vývoj 0 0,0

b A 14 36,8 l Jiný 4 10,5

c B 17 44,7  38 100

 38 100 

P Otázka č. 7 četnost %

Otázka č. 6 četnost % a Potok 1 6,3

Do 20 ha 5 31,3 b Řeka 8 50,0

20 ha až 50 ha 3 18,8 c Rybník 0 0,0

50 ha až 200 ha 5 31,3 d Přírodní vodní nádrž 0 0,0

Nad 200 ha 3 18,8 e Umělá vodní nádrž 1 6,3

Neodpovídalo 0 0,0 f Dálková doprava potrubními systémy 4 25,0

 16 100 g Čerpání spodních vod 7 43,8

h Jiný 0 0,0

Otázka č. 8 četnost % Neodpovídalo 0 0,0

Do 100 m 12 75,0

100 m až 1000 m 3 18,8 

Nad 1000 m 0 0,0

Neodpovídalo (Mero - ropovody) 1 6,3

 16 100
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Otázka č. 9 četnost % Otázka č. 10 četnost %

Ano 16 42,1 a Není ohrožena vůbec 0 0,0

Ne 19 50,0 b Do 10 % 3 18,8

Neodpovídalo 3 7,9 c Do 25 % 1 6,3

 38 100 d Do 50 % 4 25,0

e Do 75 % 3 18,8

P Otázka č. 11 četnost % f Celý areál může být zatopen 4 25,0

a Nezískávají informace 0 0,0 Neodpovídalo (Mero - ropovody) 1 6,3

b Internetové portály 15 93,8  16 100

c Televizní a rádiové zpravodajství 10 62,5

d Tel. na předp. a hlás. povodňovou službu 3 18,8 P Otázka č. 12 četnost %

e Telefonní linka na povodňovou komisi 7 43,8 a Internetovým portálům 10 62,5

f Napojení na nejbližší limnigrafickou stanici 0 0,0 b Tel. na předp. a hlás. povodňovou službu 3 18,8

g Podnik má vlastní měřící stanici 8 50,0 c Telefonní linka na povodňovou komisi 6 37,5

h Jiný 3 18,8 d Informace pokládáme za stejně věrohodné 3 18,8

Neodpovídalo 0 0,0 e Jiný 2 12,5

Neodpovídalo 2 12,5

Otázka č. 13 četnost %

a Nedostupné 2 12,5 P Otázka č. 14 četnost %

b Dobře dostupné 9 56,3 PČR 4 25,0

c Dostupná je pouze 0 0,0 HZS 3 18,8

Nepoužívá 2 12,5 Povodňová komise 7 43,8

Neodpovídalo 3 18,8 Internet 2 12,5

 16 100 Media 5 31,3

Vlastní zdroje 2 12,5

Otázka č. 15 četnost % Nezískávají se 0 0,0

Ano 12 75,0 Neodpovídalo 2 12,5

Ne 1 6,3

Záleží na situaci 1 6,3 Otázka č. 16 četnost %

Neodpovídalo 2 12,5 Nebyl postižen povodní 1 6,3

 16 100 1x 10 62,5

2x 1 6,3

Otázka č. 17 četnost % Více než 2x 4 25,0

Lehká 1 6,3 Neodpovídalo 0 0,0

Těžká 0 0,0  16 100

Smrtelná 0 0,0

Otázka č. 19 četnost %

P Otázka č. 18 četnost % a Nebyla stanovena 3 18,8

a Zděné objekty a stavby 9 56,3 b Do 100 tis. korun 1 6,3

b Technologie a jejich části 9 56,3 c Do 1 mil. korun 2 12,5

c Potrubní a rozvodné sítě 8 50,0 d Do 10 mil korun 0 0,0

d Skladované látky a materiál 5 31,3 e Do 100 mil. korun 2 12,5

e Podnikové dopravní prostředky 2 12,5 f Nad 100 mil. korun 5 31,3

f Technika a prostředky HZSP 2 12,5 Nebyly škody 0 0,0

g Kancelářské vybavení, nábytek, PC,... 2 12,5 Neodpovídalo 3 18,3

h Jiný 1 6,3  16 100

Neodpovídalo 1 6,3 



4

David Nováček – Ochrana průmyslových komplexů v záplavové zóně příloha č. 2
Statistika k povodňovému dotazníku

Otázka č. 20 četnost % P Otázka č. 21 četnost %

Ano 15 93,8 Žádná PPO nebyla provedena 0 0,0

Ne 1 6,3 Legislativní opatření v rámci regulace toku 3 18,8

Neodpovídalo 0 0,0 Stanovení záplavových území 7 43,8

 16 100 Výkup pozemků 1 6,3

Stavby nebo opravy PP hrází 10 62,5

Otázka č. 22 četnost % Stavby a opravy suchých poldrů a nádrží 2 12,5

Ano 6 37,5 Zvyšování průtočné kapacity vodních toků 6 37,5

Ne 0 0 Revitalizace vodních toků a koryt 8 50,0

Neodzkoušeno 3 18,8 Náprava nevhodně provedených odvodnění 1 6,3

Neodpovídalo 7 43,8 Asanace odtokových kanálů 2 12,5

 16 100 Vytváření remíz 0 0,0

Změny ve využívání půdy 0 0,0

Otázka č. 24 četnost % Jiný 1 6,3

Ano 7 43,8

Ne 0 0,0 P Otázka č. 23 četnost %

Neodzkoušeno 3 18,8 Žádná PPO nebyla provedena 0 0,0

Neodpovídalo 6 37,5 Tvorba povodňových plánů 15 93,8

 16 100 Provádění preventivních cvičení a zk. PPO 9 56,3

Ustanovení hlídkové povodňové služby 13 81,3

Otázka č. 25 četnost % Plány konkrétních činností 13 81,3

Ano 3 18,8 Zkoušky funkčnosti a připravenosti PPO 10 62,5

Ne 8 50,0 Výstavba (opravy) vlastních PP hrází 3 18,8

Neodpovídalo 5 31,3 Výstavby (opravy) vlastních retenčních nádrží 0 0,0

 16 100 Výstavba protipovodňových objektů 2 12,5

Úpravy kanalizačních a odtokových systémů 6 37,5

Otázka č. 27 četnost % Evakuace hodnotného vybavení 6 37,5

Požadují 9 56,3 Zaplavování prázdných zásobníků 7 43,8

Nepožadují 3 18,8 Přečerpávání a transport NL mimo ohrožení 8 50,0

Neodpovídalo 4 25,0 Instalace statických a mobilních PP zábran 8 50,0

16 100 Pořízení nových TP pro boj s povodněmi 8 50,0

Ojedinělá konstrukční řešení 4 25,0

Otázka č. 28 četnost % Jiný 3 18,8

a Žádné 9 56,3

b Do 100 tis. korun 1 6,3 P Otázka č. 26 četnost %

c Do 1 mil. korun 0 0,0 CAS, nemusí být jen v provedení pro HZS 14 87,5

d Do 10 mil korun 1 6,3 Přenosná (pojízdná) motorová stříkačka 16 100,0

e Do 100 mil. korun 2 12,5 Velkokapacitní čerpací stanice 2 12,5

f Nad 100 mil. korun 0 0,0 Ponorná a kalová čerpadla statická 9 56,3

Neodpovídalo 3 18,8 Ponorná a kalová čerpadla mobilní 16 100,0

 16 100 Plovoucí čerpadla 14 87,5

Pneumatické vaky a ucpávky 10 62,5

Otázka č. 29 četnost % Protipovodňové uzávěry otvorů 4 25,0

Ano 4 25,0 Statické PP stěny a hrazení 3 18,8

Ne 3 18,8 Mobilní PP stěny a hrazení 5 31,3

Neodpovídalo 9 56,3 Norné stěny 11 68,8

 16 100 Motorové čluny nafukovací 3 18,8

Motorové čluny pevné konstrukce 4 25,0

Bezmotorové loďky a rafty 6 37,5
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Otázka č. 30 četnost %

a Žádné 1 6,3

b Do 100 tis. korun 5 31,3

c Do 1 mil. korun 3 18,8

d Do 10 mil korun 4 25,0

e Do 100 mil. korun 1 6,3

f Nad 100 mil. korun 0 0,0

Neodpovídalo 2 12,5

 16 100

Poznámky:
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Povodeň Operační list č. P 4

VS Anorganika - OSOBY POVĚŘENÉ ŘÍZENÍM ZABEZPEČOVACÍCH A EVAKUAČNÍCH PRACÍ
Jméno Funkce  Spojení na pracoviště   Adresa bydliště Telefon /mobil

Ing. Kamila Ohrzalová vedoucí VS Anorganika 3300
Ing. Rostislav Grapa vedoucí provozu 1 3306
Ing. Roman Kalmus vedoucí provozu  2 3370
Jaroslav Krhut mistr provozu 2 3360
Ivo Maier mechanik VS Anorg. 3940

firma Linde GAS 558337014
Rostislav Kubisz stř.Třinec 558337014

VS Anorganika - ODSTAVENÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
Parní reforming  1 , 2 KD7,KD8

zastavení výroby vodíku, odstavení zemního plynu, proplach dusíkem a ponechání pod
dusíkem,  , demontáž odpojitelných částí řídicího systému MaR a elektro, demontáž
elektromotorů u obou  ventilátorů. a přeprava do prvního poschodí bývalé kompresorovny
vodíku

KD7 -řízeně odstavit dávkování čpavku na jednotku ve spolupráci se skladem čpavku
provést řízené odstavení jednotky pro zamezení vzniku emisí do ovzduší
odtlakování jednotky provést podle povětrnostních podmínek a dostupnosti vzduchu MaR
ukončit čerpání kyselého kondenzátu
KD8- řízeně odstavit výrobnu do stavu studené odstávky

Dusík Rajský plyn
odstavení GAN 600, ponechání rozvodu dusíku pod tlakem, informováni  OE a Linde odstavení výroby, uzavření zásobníku H 62, transport analyzační a

Sklad čpavku výpočetní techniky a vývěvy do prvního poschodí výrobny
uzavření všech ventilů na dílčích trasách, dle časových dispozic nechat čpavek vyjet spotřebiči
(výroby kyselin dusičných)  odpojit čpavkové cisterny a nechat odtáhnout na A – blok

Tlakový vzduch KD6
uzavření kulového zásobníku vzduchu, odstavení vzduchových kompresorů v pořadí jako
posledních z výroben VS 2, uzavření ventilů na sušicí stanici vzduchu, demontáž
odnímatelných bloků řídicích systémů.

odstavení parní turbiny, odstavení spalování (dle časových možností vyjetí čpavku ze zařízení
a tras),odstavení RENOXu, odstavení turbokompresoru, uzavření čpavkových tras včetně
zařízení, uzavření všech zásobníků s kyselinou dusičnou, demontáž elektromotorů a transport
do prvního poschodí výrobny.


