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Předmluva 

Katastrofické povodňové události posledních let, zejména v letech 1997 na 
Moravě a 2002 v Čechách, ukázaly ničivou sílu vody a poukázaly znovu na 
aktuálnost řešení problematiky zaměřené na otázky spojené s ochranou proti 
povodním. Rozsah a extremita uvedených epizod poukázala rovněž na nutnost 
komplexního návrhu na budování, popř. doplnění protipovodňových ochranných 
opatření v potenciálně záplavových územích. Komplexní hodnocení dopadu 
(příznivého i nepříznivého) strukturálních protipovodňových opatření však 
naráží mimo jiné na nedostatek finančních prostředků, malou koordinovanost 
při hodnocení jejich potřeby, rozsahu a ekonomického i mimoekonomického 
přínosu. V mnoha případech jsou tato opatření navrhována na základě 
„politického“ rozhodnutí zástupců ohrožených urbanizovaných území. 
Problémem je téměř vždy nedostatek podkladů pro kvalifikované rozhodování 
kompetentních pracovníků.  

Ve světovém měřítku se pro posouzení míry protipovodňové ochrany 
a odpovídajících protipovodňových opatření v současné době uplatňuje použití 
metod matematického modelování, sběru a vyhodnocení dat a posuzování jejich 
spolehlivosti v rámci metod rizikové analýzy. Příspěvky v tomto sborníku jsou 
výsledkem prací realizovaných v prvním roce řešení výzkumných projektů 
GAČR č. 03/02/0018, č. 103/02/P131 a č. 03/02/D100 a dřívějšího 
Výzkumného záměru VUT MSM 261100006 řešeného na Ústavu vodních 
staveb FAST VUT v Brně v letech 1999 až 2002.  

Garanti uvedených výzkumných projektů děkují všem spolupracovníkům, 
spoluřešitelům a externím konzultantům, kteří svými příspěvky napomohli 
k sestavení tohoto sborníku. Souhrnný seznam související dostupné literatury, 
studií a dalších podkladů je uveden v závěru sborníku. 
 
 
 
 
V Brně, prosinec 2002     Jaromír Říha 
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Využití metod teorie pravděpodobnosti, 
matematického modelování, hodnocení škod 

a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových 
opatření 

GAČR č. 03/02/0018 
Jaromír Říha1 

 
Abstrakt 
Při návrhu protipovodňových opatření je třeba vždy zvažovat rozsah 
a míru protipovodňové ochrany záplavového území ve vztahu k možnému 
vzniku škod. Ty mohou být jak ekonomické (škody na zástavbě, 
zemědělské půdě, průmyslu), tak mimoekonomické (zdraví a životy lidí 
a zvířat, ekologické, apod.) a závisí na řadě faktorů, jako je hloubka 
a rychlost vody v záplavovém území, doba zaplavení, teplota a jakost 
vody. Soudobými prostředky poskytujícími podklady pro uvedené 
rozhodování je riziková analýza (RA) založená na klasifikaci záplavových 
území, teorii pravděpodobnosti, metodách matematického modelování 
proudění vody resp. transport látek a metodách hodnocení škod. 
Výsledkem rizikové analýzy je kvantitativní hodnocení míry rizika vzniku 
škody v důsledku povodňové události. Srovnáním míry rizika s tzv. 
přijatelným rizikem lze získat podklady o rozsahu navrhovaných 
protipovodňových opatřeních. 
Cílem grantového projektu GAČR č. 103/02/0018 je sestavit metodiku 
pro zpracování RA sloužící jako podklad pro hodnocení potřebné míry 
ochrany záplavového území v ekonomickém, sociálně kulturním 
a politickém prostředí České republiky. Součástí bude návrh postupu 
zpracování RA na základě pravděpodobnostní analýzy jednotlivých 
příčinných událostí, budou zhodnoceny metody matematického 
modelování proudění vody a transportu látek ve vodních tocích 
a inundačních územích a navržena metodika hodnocení povodňových 
škod sestavením tzv. škodních funkcí. 

 
klíčová slova: protipovodňová ochrana, riziková analýza, porucha vodního 

díla 
 
1. Shrnutí současného stavu 

Povodňové události posledních let znovu poukázaly na nutnost komplexního 
návrhu na vybudování, popř. doplnění protipovodňových ochranných opatření 
v potenciálních záplavových územích. Větší rozsah a rychlost budování těchto 

 
1 Doc. Ing. Jaromír Říha CSc., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, 

Žižkova 17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7753, fax. 54114 7728, e-mail: 
riha.j@fce.vutbr.cz 
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ochranných prvků naráží mimo jiné na nedostatek finančních prostředků 
uvolňovaných na tato opatření. Mnohdy jsou naopak protipovodňová opatření 
navrhována a realizována bez podrobnější analýzy jejich potřeby, rozsahu 
a  ekonomického i mimoekonomického přínosu. Ve většině případů jsou tato 
opatření navrhována pouze na základě „citu“ řešitele (projektanta) nebo 
na základě „politického“ rozhodnutí zástupců ohrožených urbanizovaných 
území. Závažným problémem této situace je nedostatek podkladů 
pro kvalifikované rozhodování kompetentních pracovníků (státní správa, správci 
toků, projektanti). Tím dochází často k plýtvání obtížně získaných finančních 
prostředků a k nesystémovému přístupu protipovodňové ochrany jak větších 
územních celků (regionů), tak i jednotlivých ohrožených lokalit. 

Metody návrhu protipovodňové ochrany nejsou sjednoceny a podle místních 
poměrů se mohou lišit. Studiem zahraničních pramenů je možné vytvořit si 
obrázek o rozmanitosti přístupů a metod řešení protipovodňové ochrany jak ve 
vyspělých zemích, tak i rozvojové části světa. S rozvojem výpočetní techniky, 
metod matematického modelování, sběru a vyhodnocení dat jsou v posledních 
deseti letech při návrhu konstrukcí a posuzování jejich spolehlivosti celosvětově 
prosazovány metody rizikové analýzy. V oblasti návrhu koncepce i prvků 
protipovodňové ochrany je jejich rozvoj spojen zejména s  

• klasifikací záplavových území na základě definice zranitelnosti 
jednotlivých dílčích územních celků; 

• využitím teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 
při pravděpodobnostním hodnocení příčinných povodňových událostí 
metodami stochastického modelování. Příčinnými povodňovými 
událostmi mohou být nahodilý výskyt srážek a povodňových průtoků, 
ale i poruchy vzdouvacích staveb nebo ochranných protipovodňových 
prvků (hrází, zdí apod.); 

• metodami matematického modelování  
- srážko-odtokových jevů; 
- proudění vody ve vodních tocích a inundačních územích; 
- proudění podzemní vody podložím hydrotechnických staveb 

a ochranných prvků; 
- úloh stability hydrotechnických staveb a ochranných prvků; 
- dalších jevů souvisejících s protipovodňovou ochranou;  

• rozvojem metod inverzního modelování; 
• rozvojem metod hodnocení škod v členění např. na škody přímé 

a nepřímé, ekonomické a mimoekonomické apod. 
U nás dosud neexistuje a nebyla publikována ucelená metodika, která by se 

zabývala hledáním optimálních způsobů využití RA pro účely posuzování 
potenciálního povodňového nebezpečí v našich podmínkách. Problematika 
povodní a s tím související preventivní opatření i likvidace vzniklých škod je 
u nás řešena primárně z pohledu technického. Neméně důležitá, avšak nejméně 
probádaná sféra se týká humánních aspektů povodní a povodňové situace.  
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V ekonomické rovině není v našich podmínkách systematicky daná 
problematika zpracována, přestože pro vyjádření ekonomických dopadů existuje 
řada metod a postupů. Pro vytvoření systému je nezbytný výzkum vzájemných 
vazeb a závislostí mezi faktory, které vstupují do ekonomického hodnocení 
rizik. V naší republice používají při návrhu koncepce protipovodňové ochrany 
metody klasifikace záplavových území správci toků – podniky povodí. Jako 
příklad lze uvést společný projekt Povodí Moravy, s.p. a DHI Hydroinform, a.s. 
– „Flood Management in the Czech Republic. 

 
2. Cíle a postup řešení projektu a časový 
harmonogram prací 

Navrhovatelé projektu si kladou za cíl vypracovat metodiku pro hodnocení 
míry rizika záplavových územích, tj. navrhnout postup, na základě kterého bude 
možné pro konkrétní zadání zvolit vhodnou metodu rizikové analýzy a jí 
odpovídající nástroje.  

Řešení obsahuje následující činnosti: 
Sestavení stromů příčinných událostí. 
Pravděpodobnostní hodnocení jednotlivých příčinných událostí metodami teorie 

pravděpodobnosti, matematické statistiky a stochastického modelování. 
Modelové hodnocení zranitelnosti a spolehlivosti vodohospodářských staveb a 

objektů při povodňových událostech. 
Analýza zranitelnosti záplavových území a návrh jejich klasifikace na základě 

rozboru faktorů ovlivňujících výši škod (hloubka a rychlost vody, doba 
zaplavení, teplota vody a vzduchu apod.). 

Návrh metod hodnocení škod, kvantifikace mimoekonomických škod, 
konstrukce škodních funkcí. 

Definice rizika a jeho vyjádření jako funkce zranitelnosti a pravděpodobnosti 
vzniku příčinné události. 

Zpracování výstupů řešení prostředky GIS. 
Řešení předkládaného projektu navazuje na vědeckovýzkumné projekty 

řešené v minulosti i současnosti na pracovišti navrhovatele - Ústavu vodních 
staveb (ÚVST) VUT FAST v Brně i dalších pracovištích. Jde zejména o  

• Projekt GAČR 103/97/0175 Rizika porušení vzdouvacích staveb 
na tocích při extrémních hydrologických situacích (navrhovatel 
ÚVST FAST VUT v Brně - Doc. Stara). 

• Projekt GAČR 103/99/1470 Extrémní hydrologické jevy v povodích 
(navrhovatel ČVUT v Praze - Prof. Patera). 

• Projekt GAČR 103/99/0456 Návrh obecné metodiky pro sestavování 
matematických modelů kvality vody v síti vodních toků (navrhovatel 
ÚVST FAST VUT v Brně - Doc. Říha). 
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• Projekt GAČR 103/97/0780 Strategie rozvoje měst po povodni 
(navrhovatel ÚÚR FA VUT v Brně - Doc. Konvička). 

• Vědeckovýzkumný záměr MSM 261100006 Vývoj metod 
matematického modelování a řízení vodohospodářských a dopravních 
systémů (nositel Doc. Stara). 

• Projekt GA AVČR - IAA 3086903 Povodně, krajina a lidé v povodí 
řeky Moravy (nositel RNDr. Vaishar).  

• Aplikovaný výzkum zaměřený na řešení problematiky 
protipovodňové ochrany konkrétních lokalit uvedený v závěru 
sborníku.  

Dílčí výsledky uvedených výzkumných zpráv budou analyzovány 
a zpracovány z pohledu hodnocení míry rizika záplavových územích.  

 
3. Časový rozvrh řešení 

V prvním roce řešení (2002) byly provedeny rešeršní práce sestávající 
ze zajištění a studia dostupné literatury, průzkum na internetových stránkách, 
návrh a oponentní projednání terminologie a definic pojmů v oboru rizikové 
analýzy a protipovodňové ochrany, analýza jevů souvisejících s výskytem 
povodní a jejich průběhem, hodnocení metod matematického modelování jevů 
souvisejících s řešením protipovodňové ochrany, průzkum a hodnocení metod 
klasifikace záplavových území, průzkum a hodnocení metod dosud užívaných 
při hodnocení rizika při povodních a oceňování povodňových škod a průzkum 
a hodnocení metod kategorizace záplavových území. 

Ve druhém roce řešení (2003) se předpokládá výzkum metod stanovení 
rizika dílčích příčinných událostí, návrh metod odhadu jejich pravděpodobnosti, 
kategorizace povodňových rizik a škod, sestavení systému kritérií a jejich vah 
pro ocenění škod a hodnocení rizik a vývoj a návrh metod oceňování 
jednotlivých kategorií škod. Dále bude provedeno vymezení vstupních údajů 
pro vícekriteriální posuzování škod a rizik, průzkum současných a návrh nových 
metod hodnocení rizika souvisejícího s porušením vybraných typů 
hydrotechnických staveb, modelové řešení úloh proudění vody a transportu 
látek ve vodních tocích a inundačních územích, návrh metody klasifikace 
záplavových území pro poměry ČR a výzkum možnosti vzniku povodňových 
škod a veličin ovlivňujících jejich výši. Výzkum závislosti výše škod na 
jednotlivých veličinách metodami citlivostní analýzy bude proveden současně s 
výběrem lokalit pro případové studie a zajišťováním podkladů pro její řešení. 

Ve třetím roce řešení (2004) bude provedeno hodnocení vazeb mezi 
jednotlivými příčinnými událostmi a začlenění výsledků jednotlivých dílčích 
analýz do stromů rizik a vyjádření celkového rizika. Dílčím problémem bude 
návrh metod prezentace výsledků s využitím prostředků GIS. Praktická aplikace 
navržených metod bude spočívat ve zpracování případové studie na vybrané 
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lokalitě za účelem ověření navržených postupů. Výsledkem řešení bude 
publikace obsahující závěry z řešení výzkumného projektu 

 
4. Koncepční a metodické přístupy 

Tématicky projekt navazuje na výše uvedené úspěšně řešené grantové 
projekty. Ty, spolu s dalšími aktivitami zaměřenými na řešení praktických 
problémů, naznačily potřebu řešení předkládané tématiky a poskytly náměty 
i příslušné podklady pro návrh projektu. Při řešení se předpokládají následující 
metodické postupy: 

• Teorii a metodiku sestavení stromů příčinných událostí řeší 
pracovníci ÚVST FAST VUT v Brně na základě svých zkušeností a 
konzultací se zainteresovanými orgány státní správy a odbornými 
organizacemi. Jako vhodného podkladu pro srovnávací analýzu bude 
průběh povodní v minulých letech, zejména katastrofické povodně 
z července roku 1997 a srpna 2002. Hodnocení možných přístupů k 
dané problematice v prvním roce řešení bude prováděno s využitím 
dostupných pramenů (literatura, internet, konzultace s externími 
specialisty) a na základě zkušenosti řešitelů.  

• Pravděpodobnostní hodnocení jednotlivých příčinných událostí bude 
provedeno s využitím metod teorie pravděpodobnosti, matematické 
statistiky a stochastického modelování. Řešení bude provedeno 
pracovníky ÚVST FAST VUT v součinnosti s pracovníky Ústavu 
matematiky (ÚM) FAST VUT. 

• Hodnocení zranitelnosti a spolehlivosti vodohospodářských staveb 
a objektů při povodňových událostech bude řešeno pracovníky 
ÚVST, Ústavu stavební ekonomiky a řízení (ÚSEŘ) a ÚM FAST 
VUT v součinnosti s odbornými externími konzultanty. K řešení bude 
použit software pořízený v minulých letech z jiných prostředků. 

• Analýza zranitelnosti záplavových území a návrh jejich klasifikace 
bude řešen pracovníky ÚVST a ÚSEŘ FAST VUT. Ze hodnocení 
zranitelnosti vyplývá klasifikace záplavových území. 

• Návrh metod hodnocení škod, kvantifikace mimoekonomických škod 
a konstrukce škodních funkcí budou řešeny pracovníky ÚSEŘ FAST 
VUT, a to na základě zahraničních skutečností s přihlédnutím ke 
specifikům a cenovým relacím v ČR. Při hodnocení škod budou 
srovnány různé pohledy a přístupy k jejich hodnocení (pojišťovny, 
vlastníci nemovitostí, úřední odhady soudními znalci). 

• Hodnocení matematických modelů pro simulaci proudění vody 
v záplavových územích a posouzení vhodnosti vlastního, popř. jiného 
dostupného programového vybavení provedou na základě 
dlouhodobých zkušeností pracovníci ÚVST VUT FAST. 
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• Návrh metod hodnocení rizika a jeho praktického stanovení včetně 
zpracování výstupů řešení prostředky GIS bude řešen pracovníky 
ÚVST, FAST VUT v součinnosti s VÚV T.G.M. 

• Praktická aplikace bude prováděna za součinnosti všech 
zúčastněných pracovníků VUT FAST v Brně a za spolupráce správců 
toků, orgánů místní samosprávy, ČHMÚ, Útvaru hlavního architekta 
a případně dalších zúčastněných orgánů a organizací. Předpokládá se, 
že pilotní lokalita se bude nacházet na území postiženém povodněmi 
v červenci 1997 srpnu 2002. 

 
5. Význam projektu 

Problematika protipovodňové ochrany je aktuální a mimořádně rozsáhlá a 
náročná. Nepravidelný výskyt povodní a jejich variabilní rozsah nepříznivě 
znesnadňují stanovení rizik, která přinášejí. To komplikuje systematickou 
realizaci preventivních protipovodňových opatření. Nepříznivé dopady povodní 
na zasažené území je možné zmírnit uváženým územním plánováním a volbou 
vhodných protipovodňových opatření v potenciálně ohrožené oblasti.  

Důležitým nástrojem v procesu rozhodování je v tomto případě riziková 
analýza (RA) využívající prostředků statistického modelování. RA je rovněž 
vhodným nástrojem při zvažování nároků na plošné využití záplavových území. 
Místo tradiční ochrany všech ploch a objektů před velkou vodou je možné na 
základě výsledků RA přizpůsobit způsob využití jednotlivých částí záplavového 
území potenciálnímu povodňovému nebezpečí. Výsledky RA jsou důležitým 
výchozím podkladem pro rozhodování v souvislosti s plánováním rozvoje a 
činností v záplavovém území. Význam a přínos projektu spočívá zejména v: 

• objasnění metod stanovení rizika v důsledku povodní; 
• analýze a návrhu metod kategorizace záplavových území; 
• návrhu metod hodnocení potenciálních povodňových škod a 

konstrukce škodních funkcí; 
• výsledného hodnocení rizika; 
• návrhu způsobu interpretace výsledků formou map rizik. 

Výsledným produktem rizikové analýzy jsou mapy rizik, které umožňují 
názorné rozdělení záplavového území na podoblasti dle stupně rizika a jsou 
srozumitelné jak pro odborníky podílející se na rozhodování, tak pro širokou 
veřejnost. Cílem grantu je rovněž vypracování metodické příručky, která bude 
shrnovat výsledky řešení a sloužit pro informaci zejména odborné veřejnosti – 
provozním, projekčním i výzkumným složkám a pracovníkům v rozhodovacím 
procesu, dále pak studentům a doktorandům. Předpokládáme, že poznatky 
získané při řešení navrhovaného projektu najdou praktické uplatnění při návrhu 
protipovodňových opatření a jejich koncepce i při detailním řešení ochrany 
jednotlivých ohrožených území.  
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Matematické modelování porušení hrází 
při extrémních hydrologických situacích 

GAČR č. 103/02/P131  
Jan Jandora1 

 
Abstrakt 
Grantový projekt se zabývá problematikou matematického modelování 
porušení sypaných hrází přelitím. Projekt si klade za cíl zhodnotit 
stávající programy řešící problematiku porušení sypaných hrází a vytvořit 
spolehlivý nástroj pro predikci průlomového průtoku. 

 
klíčová slova: overtopping, dam failure, breach 

 
1. Úvod 

Problematika rizik z existence staveb hromadících vodu nad okolní terén, 
které v případě jejich porušení působí velké škody i značné ztráty na životech, 
je předmětem soustavné pozornosti odborníků na celém světě. 

 
2. Náplň projektu 

Náplní projektu je matematické modelování porušení sypaných hrází 
přelitím. Byl zvolen jednorozměrný model, přičemž jsou voleny dva přístupy 
ve výpočtu průtoku nátrží. Průtok nátrží je v prvním přístupu určen z rovnice 
přepadu a ve druhém přístupu pak řešením Saint Venantových rovnic. 
Po provedení numerických testů a citlivostní analýzy navržených modelů bude 
použita statistická simulace, která umožní zahrnout do výpočtu vliv náhodné 
proměnnosti stavových veličin použitého modelu. 
 
3. Cíle projektu 

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvoření programu pro řešení problému 
porušení sypané hráze přelitím. Výsledkem řešení deterministických modelů 
je hydrogram povodně způsobené porušením sypané hráze v důsledku jejího 
přelití. Vzhledem k neurčitosti vstupních parametrů je daný problém vhodné 
řešit jako statistický. Na jeho řešení je navržena modifikovaná metoda Monte-
Carlo s použitím metody hypercube sampling. Cílem statistické simulace je 
stanovení reálné nejnepříznivější ovlivněné hydrologické situace vzniklé 

 
1 Ing., Ph.D., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 662 37 

Brno, Česká republika, tel. 54114 7759, fax. 54114 7728, e-mail: 
jandora.j@fce.vutbr.cz 
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potenciálně možným protržením sypané hráze. Ta by pak byla podkladem 
pro vypracování plánu technických a bezpečnostních opatření v daném povodí. 

Cíle projektu jsou: 
• 1D modelování porušení sypané hráze přelitím pro dva přístupy 

výpočtu průtokového množství: 
- průtok počítán jako přepad přes širokou korunu; 
- řešením rovnic kontinuity a hybnosti – Saint Venantovy rovnice; 

• ověření kvality modelů porušení pomocí citlivostní analýzy 
a porovnání s výsledky experimentálního modelování; 

• pomocí statistické simulace v 1D určit návrhový hydrogram, který 
by odpovídal reálně možné nejnepříznivější hydrologické situaci. 

 
4. Časový plán řešení 
Řešení úkolu se předpokládá během let 2001-2003 s následujícím členěním: 

• Rok 2002: 
- studium dostupné literatury, podkladů a analýza výsledků řešení 

již realizovaných projektů; 
- deterministický model 1D problému (průtok počítán jako přepad 

přes širokou korunu), jeho numerické testy a citlivostní analýza. 
• Rok 2003 

- deterministický model 1D problému (průtok řešen 
Saint Venantovými rovnicemi), jeho numerické testy 
a citlivostní analýza; 

- statistický model; 
- výběr vhodných lokalit pro případové studie. 

• Rok 2004 
- řešení případových studií; 
- zhodnocení přínosů aplikovaných metod matematického 

modelování a posouzení dalšího vývoje v oboru. 
 
5. Předpokládaný výsledek a jeho využití 

Podrobný popis dějů probíhající v tělese hrází v průběhu jejich zatěžování 
vodou umožní kvalitněji a spolehlivěji vyhodnotit spolehlivost a bezpečnost 
konkrétního vodního díla. 

Výsledkem řešení bude program, který v konkrétní situaci umožní získat 
informaci o reálně možné nejhorší ovlivněné hydrologické situaci, která může 
vzniknout protržením konkrétní hráze. 
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Využití matematického modelování a GIS jako 
nástrojů rizikové analýzy záplavových území 

GAČR č. 103/02/D100 
Aleš Dráb1 

 
klíčová slova: GIS, matematické modelování, protipovodňová opatření 

 
Předmětem projektu je řešení některých dílčích problémů související 

s použitím 2D matematického modelování a geografických informačních 
systémů (GIS) jako nástrojů rizikové analýzy záplavových území. Nasazení 2D 
matematického modelování proudění vody v rizikové analýze s sebou přináší 
nutnost důsledného posouzení úrovně nejistoty, kterou je zatížen výsledný 
odhad rizika. Zdrojem nejistot v případě 2D matematického modelování jsou 
především volba turbulentního modelu, stanovení drsností v záplavovém území 
a vhodná volba numerické metody řešení. Použití druhého nástroje, GIS 
ve spojení s 2D matematickým modelem, vyžaduje vyřešení otázek, mezi které 
patří: zajištění výměny dat mezi GIS a matematickým modelem, implementace 
metod verifikace, citlivostní analýzy a kalibrace 2D matematického modelu 
a metod rizikové analýzy do prostředí GIS. Předkládaný projekt si klade za cíl 
vypracovat metodiku, která bude podkladem poskytujícím návod pro řešení 
rizikové analýzy záplavových území se zaměřením na aplikaci 2D 
matematického modelování proudění vody a GIS. Náplň projektu je 
koncipována tak, aby poznatky získané při řešení bylo možné uplatnit v praxi 
při návrhu koncepce protipovodňových opatření i při detailním řešení ochrany 
jednotlivých ohrožených území. 

 
 

 
1 Ing.Aleš Dráb, Ph.D., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 

662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7762, fax. 54114 7728, e-mail: 
drab.a@fce.vutbr.cz 
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Vývoj metod modelování a řízení 
vodohospodářských a dopravních systémů 

MSM261100006 
Vlastimil Stara1 

 
Návrh projektu se připravoval v průběhu roku 1998 a po schválení VR 
FAST a VUT v Brně byl MŠMT ČR přijat jako jeden ze tří projektu 
FAST a osmnáctí na VUT. Do řešení projektu byly zapojeny především 
tři ústavy oboru Vodní hospodářství a vodní stavby a Ústav pozemních 
komunikací. Při řešení záměru se kolektiv řešitelů rozšířil o pracovníky 
dalších ústavů a to Ústav technických zařízení budov a Ústav železničních 
konstrukcí a staveb. Do řešení projektu bylo a je zapojeno okolo sta 
zaměstnanců fakulty a to celkem z deseti ústavu a dalších oddělení 
fakulty. V průběhu roku 2001 probíhalo na úrovni MŠNT ČR hodnocení 
návrhu projektu zahraničními a tuzemskými posuzovateli a návrh byl 
doporučen k podpoře bez zásadních připomínek a nutných změn.  
 

klíčová slova: matematické modelování, vodní hospodářství, dopravní 
systémy 

 

1. Postup při řešení projektu  
Postup při řešení je každoročně upřesňován jednotlivými řešiteli v souladu 

s plánovanými cíli v návrhu projektu a dosaženými výsledky a ve stručnosti lze 
k řešení jednotlivých osmi dílčích úkolů projektu uvést následující: 

„Vodárenské distribuční systémy“ ,řešitel Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., 
práce jsou realizovány jako součást řešení 5. RP EU CARE-W. Pracovníci se 
podílí na vypracování výkonnostních ukazatelů pro plánování rekonstrukcí 
vodovodních sítí, na stanovení kritérií pro sestavování plánů obnovy těchto sítí, 
při přípravě testování technických modelů spolehlivosti sítí a podkladů pro 
dlouhodobé strategie jejich obnovy. V roce 2000 zorganizovali mezinárodní 
workshop (informace na www.unife.it/care-w) a mezinárodní konferenci IWA 
(130 odborníků z 22 zemí). Podíleli se na dvou návrzích projektů v rámci 5. RP 
EU a SOCRATES Minerva. 

„Modelování srážko-odtokových procesů na urbanizovaných povodích“, 
řešitelé Doc. Ing. Jan Mičín, CSc. a Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. Práce jsou 
zaměřeny na dopad úprav srážko-odtokových poměrů v urbanizovaném povodí 
na spolehlivost stokových sítí a ČOV. Pokračují vyhodnocovací práce údajů ze 
sítě srážkoměrných stanic pro optimální návrh odvodňovacího systému ve 

                                                           
1 Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, 

Žižkova 17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7750, fax. 54114 7728, e-mail: 
stara.v@fce.vutbr.cz 

http://www.unife.it/care-w
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vztahu k nákladům. Řešitelé se podíleli na třech návrzích projektů v rámci 5. RP 
EU z nichž byly dva přijaty k podpoře od roku 2002 a 2003.  

„Modelování a řízení kvality vody v síti vodních toků“, řešitel Doc. Ing. 
Jaromír Říha, CSc., práce byly doplňovány o polní měření na vybraných tocích, 
dále byly ověřeny metody inverzního modelování, zřízeno pracoviště filtračních 
deformací. V dalším roce řešení se předpokládá zabezpečení převodu programů 
proudění vody s volnou hladinou v porézním prostředí do prostředí Delphi a 
ověřeny vazby na GIS – ARCVIEW produktů HEC-RAS, MIKE 21. 

„Modelování a hodnocení extrémních hydrologických situací spojených 
s přelitím zemních hrází“, řešitel Ing. Jan Jandora, PhD., práce pokračují 
zejména na zdokonalení jednorozměrného numerického modelu přelití, byla 
provedena podrobná parametrická studie a citlicostní analýza vlivu parametrů 
programu BREACH. Současně probíhají práce na vyhodnocení získaných údajů 
z  fyzikálních experimentů , které slouží pro kalibraci a verifikaci jednotlivých 
matematických modelů. Současně probíhají práce na doplňování a 
vyhodnocování dat o poruchách vzdouvacích objektů jak v ČR tak v zahraničí 
(povodně  v ČR v letech 1997 a 2002 atp.) 

„Výzkum čistících procesů ve vodním, půdním a mokřadním prostředí“, 
řešitele je Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., jsou řešeny otázky problematiky 
kyslíkového režimu a odstraňování amoniaku v kořenových čistírnách, otázky 
kolmace materiálů a odstraňování denzitů. Hledají se příčiny zakolmatování 
filtračních polí a v laboratorních a poloprovozních podmínkách se průběžně 
sledují další vlivy, ovlivňující výsledný čisticí efekt. 

„Syntetizující řešení  mezních situací na vodním toku a v jeho povodí“, 
od roku 2002 je řešitelem této části po Doc. Ing. Svatoplukovi Korsuňovi, CSc. 
pověřen Ing. Rudolf. Milerski, CSc. a při řešení této problematiky byly 
zformulovány soubory rovnic pro optimalizaci víceúčelového využívání 
soustavy vodních nádrží, provedeno jejich ověření na modelu fiktivní soustavy a 
ověřen algoritmus výpočtu povrchového odtoku při použití ombrologických 
vsakovacích křivek. Souběžně s těmito aktivitami probíhají výzkumné práce 
související s využitím technických geotextilií pro návrh vodohospodářských 
konstrukcí. 

„Modelování silničního provozu“, řešitel Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc., 
v posledním období byl zprovozněn účelový přístroj AUTOSCOP pořízený 
z investičních prostředků projektu a jeho propojení s vyhodnocovacím 
softwarem. Bylo zorganizováno a dohodnuto napojení řešitelského kolektivu na 
DI města Brna a vzájemná spolupráce při sběru a vyhodnocování dat provozu ve 
vybraných lokalitách pro následnou optimalizaci jeho řízení. 

„Modelování a řízení rozvodů medií TZB“, řešitelem je Ing. Karel Čupr, 
CSc., jsou prováděna měření in-situ a v laboratorních podmínkách systémů 
TZB, analýza a rozbory naměřených hodnot a získané výstupy jsou využívány 
při matematickém modelování těchto systémů. V roce 2002 byl řešiteli této části 
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podán návrh projektu k řešení v rámci 5RP EU, který byl přijat k podpoře a 
řešení. 

  
2. Prezentace výsledků řešení  

Získané výsledky z řešení projektu jsou průběžně publikovány jak 
v zahraničí, tak v tuzemsku na konferencích a v odborných a vědeckých 
časopisech a v monografiích vztahujících se k řešené problematice. Řešitelé se 
aktivně zúčastňují řady prestižních konferencí a uspořádali samostatné několik 
kolokvií a seminářů k řešení záměru. Jednotlivými řešiteli byla podána řada 
návrhů mezinárodních projektů a projektů u GAČRu, z nichž byly zejména tři 
návrhy přijaty k řešení v rámci 5. RP EU. 

 
3. Struktura a kapacita týmu 

Na řešení projektu se podílelo a podílí celkem 105 akademických, 
technických a odborných pracovníků fakulty z deseti odborných ústavů a 
dalších pracovišť fakulty. Při řešení došlo na drobné personální změny ve 
složení řešitelského kolektivu. Za dlouhodobě nemocného Doc. Ing. Petr Jůza, 
CSc., převzal řešení úkolu Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. Úkol „Modelování 
srážko-odtokových procesů z urbanizovaných povodí“ byl rozšířen o řešení 
optimalizace provozu ČOV, kterou garantuje Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 
Řešením úkolu „Modelování a hodnocení extrémních hydrologických situací 
spojených s přelitím zemních hrází“ byl po odchodu do důchodu prof. Ing. 
Jiřího kratochvíla, DrCs. pověřen Ing. Jan Jandora, PhD. 

 
4. Využití finančních prostředků. 

Finanční prostředky jsou během řešení projektu čerpány v souladu s úsilím 
jednotlivých řešitelů při jeho řešení. Z přidělené částky doposud činily 
investiční prostředky cca 10% a neinvestiční prostředky 90%. Z  neinvestičních 
prostředků činí mzdy a pojištění cca 47%, režie fakulty 18%, materiál 10%, 
vložné a cestovné 15%, stipendia doktorandů 2%, technické zhodnocení a 
opravy 5%, služby a ostatní náklady 4%. Zakoupené systémy pro sběr a 
vyhodnocení dat, pracovní a vyhodnocovací PC stanice a notebooky slouží ke 
sběru a vyhodnocení polních a laboratorních měření a k dovybavení pracovišť 
řešitelů nutnou technikou. Speciální zařízení k řešení projektu nebylo dosud 
pořizováno, neboť pro řešení projektu je využíváno stávající zařízení 
řešitelských pracovišť. 
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Terminologie používaná v analýze rizika 
Jiří Kratochvíl1 

 
Abstrakt  
Článek je věnován výkladu některých vybraných termínů z rizikové 
analýzy. Podkladem k sestavení seznamu byla anglická odborná literatura 
věnovaná rizikové analýze a teorii spolehlivosti. Je uvedena spolu 
s použitou encyklopedickou literaturou v seznamu literatury. 

 
klíčová slova: protipovodňová ochrana, riziková analýza, porucha vodního 

díla 
 
1. Výklad základních termínů 

Analýza rizika je systematický postup při kterém jsou využívány všechny 
dosažitelné informace týkající se daného problému s cílem identifikace 
nežádoucích událostí, pravděpodobnosti jejich opakování, zjištění jejich příčin 
a následků a na základě statistické analýzy kvantifikace míry rizika. Analýza 
rizika obsahuje zpravidla následující činnosti 
1. identifikaci nebezpečí, tj. určení druhu nebezpečí, které se může v dané 

oblasti vyskytnout a pravděpodobnosti jeho opakování, 
2. získání všech dostupných informací a dat pro analýzu zranitelnosti lidí, 

objektů, přírody a krajiny, vystavených v dané oblasti jednomu nebo i více 
druhům nebezpečí, 

3. ve fázi investičního záměru - vypracování apriorního odhadu škod 
způsobených jednotlivým objektům, přírodě a krajině, použitím determi-
nistického nebo statistického numerického modelování. Apriorní odhad 
škod umožní srovnání s finančními náklady uvažovanými pro realizaci 
technických opatření zaměřených ke snížení rizika a nalezení přijatelného 
řešení,  

4. výpočet škod způsobených lidem, objektům, přírodě a krajině konkrétní 
událostí pro potřeby náhrad škod, rekonstrukci poškozených a výstavbu 
zničených objektů, a pro doplnění informační databáze – také, kromě 
jiného, pro ověření spolehlivosti numerických prognostických modelů a pro 
jejich inovaci,  

5. výpočet rizik v jednotlivých částech dané oblasti a sestrojení mapy rizik 
jako jedné z možných forem informace o výsledku analýzy rizika. 

 
Je nutné upozornit, že analýza rizika, její postupy a použité metody se liší 
v závislosti od konkrétního technického oboru a konkrétního řešeného 

 
1 Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, 

Žižkova 17, 662 37 Brno, tel. 54114 7760, e-mail: kratochvil.j@fce.vutbr.cz 
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problému. Rovněž tak se liší i terminologie, která i v daném oboru není 
jednotná. Zde se zaměříme na terminologii používanou zejména při analýze 
rizika záplavových území. Některé termíny jsou samozřejmě obecného 
charakteru a jsou používány i v jiných oborech a s odlišnými typy problémů. 

NEBEZPEČÍ (HAZARD) – hrozba události (jevu), která vyvolá ztráty 
na lidských životech, majetku nebo naruší resp. zcela zničí infrastrukturu, 
energetické, dopravní, informační , výrobní systémy apod. Přírodní nebezpečí 
jsou zcela nezávislé na lidské činnosti – jsou jimi např. zemětřesení, povodně, 
tornáda, hurikány, velké lesní požáry atd. Do kategorie nebezpečí spadá 
nebezpečí vyvolané lidskou činností - záměrně terorismus – nebo nezáměrně, 
jako následek nedbalostí nebo neznalostí. Jako příklady lze uvést havárie 
jaderných elektráren, požáry v městech, havárie dopravních prostředků. 
Nebezpečí může být přímé nebo nepřímé, např. zemětřesení vyvolá pohyby 
zemského povrchu s následkem vzniku vln tsunami, nebo velkých sesuvů půdy. 
Historickým příkladem může být náhlý sesuv hornin do nádrže přehrady Vajont, 
vyvolaný ztrátou stability horninových masivů a následný vznik sto metrů 
vysoké vlny, která se převalila přes korunu přehrady a zničila město Langarone 
a způsobila smrt 4000 lidí. Příčinou byla neznalost stavu horninového masivu 
a změn napjatosti vyvolaných vodou v nádrži. Činnost zaměřená na snížení 
nebezpečí je v odborné literatuře označena termínem zmírnění nebezpečí 
(hazard mitigation). 

Poznámka. Nebezpečí je možnost ohrožení, které prožívá člověk s pocitem 
strachu nebo úzkosti. Původ nebezpečí nerozhoduje. Nebezpečí může být 
vyvoláno živelnou silou, např. povodní, požárem, zemětřesením, nebo osobou, 
zvířetem nebo i jinak. Má subjektivní i objektivní povahu. 

Krajina: přirozeně nebo účelově vymezená část zemského povrchu. 
K základním složkám krajiny patří půdotvorné horniny, půdy, vodstvo, podnebí, 
rostliny, živočichové a člověk. 

Příroda : 
• V nejširším smyslu vše, co existuje v nekonečné mnohotvárnosti 
(forem) bytí. V tomto smyslu je pojem příroda stejného řádu jako hmota, 
svět, vesmír. 
• V užším smyslu anorganický a organický svět jako předmět studia 
přírodovědy. 
• V nejužším smyslu souhrn přírodních podmínek lidské společnosti, 
které podmiňují její existenci a vývoj včetně zpětného vlivu společnosti 
na přírodu, tedy i člověkem “ pozměněnou přírodu”. 

V odborné literatuře se často používá termín – životní prostředí – jako 
souhrn všech vnějších podmínek, které obklopují jedince, poskytují mu 
podmínky k životu, jsou jím ovlivňovány a samy na něj působí. 

STAV NOUZE (EMERGENCY) – stav vyvolaný neočekávanou, zvláště 
nebezpečnou událostí nebo situací. Do této kategorie patří jevy a jimi vyvolané 
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situace jakými jsou např. povodně, zemětřesení, rozsáhlé sesuvy, sucho, 
intoxikace vodního zdroje s následným výrazným zhoršením kvality vody apod.  

POHROMA (DISASTER) – událost, která způsobí velké ztráty na lidských 
životech , majetku, přírodě a krajině . Má velký negativní dopad 
na ekonomickou a sociální situaci v dané oblasti. 

POŠKOZENÍ (DAMAGE) – poškození, (zranění lidí a zvířat) se vztahuje 
ke stavu konstrukce, budovy, zařízení, jednotlivých objektů nebo soustavy 
objektů vázaných vzájemnými vztahy a tvořících celek – systém, atd., ve kterém 
se zmíněné objekty (nebo lidé) nacházejí po negativním působení člověka nebo 
vnějšího prostředí, zatímco škoda je důsledkem vzniklého poškození a je 
zpravidla jeho ekonomickým vyjádřením. Řekneme-li, že budova byla vážné 
poškozena, pak při analýze důsledků poškození zjišťujeme ztráty na lidských 
životech, škody na majetku, škody vzniklé přerušením provozu apod. Škoda 
může být přímá nebo nepřímá,vedlejší,souběžná (kolaterální) v závislosti 
na charakteru nebezpečí a na konkrétní situaci. 

RIZIKO (RISK) - riziko je konvolucí, tj. spřažením nebezpečí, 
zranitelnosti. a expozice, tj. doby, po kterou nebezpečí působilo. U přírodních 
nebezpečí můžeme riziko snížit nemůžeme však snížit nebezpečí. Riziko je tím 
větší, čím větší je nebezpečí, čím delší je doba expozice, tj. čím delší je doba po 
kterou je objekt vystaven nebezpečí a čím větší je jeho zranitelnost. Existují dvě 
formy rizika. Objektivní riziko, které je možno kvantifikovat na základě 
pravděpodobnostní analýzy sledovaného děje resp. situace, a stanovené výše 
škody a subjektivní riziko, které je mírou bezprostředního nebezpečí tak, jak je 
vnímá osoba nacházející se v blízkosti nebezpečí. V literatuře se často objevují 
pojmy individuální a společenské riziko. První z uvedených pojmů je vztažen 
k osobě – individuu, která při plánování své činnosti zvažuje dopad své aktivity 
z osobního hlediska výnosů nebo naopak možných ztrát. S tím souvisí pak 
problém přijatelné míry individuálního rizika, která je chápána jako výše škody, 
kterou je jedinec schopen unést. V krajní situaci, v řadě praktických případů i 
možnost ztráty života. V druhém případě, společenského rizika, máme na mysli 
otázku, zda určitá činnost, chápaná z hlediska rizika, je pro společnost 
přijatelná. Často je společenské riziko v tomto kontextu redukováno na problém 
možného počtu ztrát na lidských životech při existenci určitého druhu 
nebezpečí. Protože riziko je konvolucí, tj. spřažením nebezpečí, zranitelnosti 
a expozice je zřejmé, že riziko neexistuje, resp. je nulové, pokud nejsou 
naplněny současně všechny tří uvedené pojmy. Riziko může, zejména 
v podnikatelské sféře, sehrát významnou roli motivační tím, že v sobě obsahuje 
možnost nezdaru, neúspěchu nebo ztráty. Motivuje tak podnikatele ke snižování 
rizika. 

OHODNOCENÍ RIZIKA (RISK ASSESSMENT) – apriorní ohodnocení 
rizika je velmi náročný problém. Kvantifikace rizika se vyjadřuje různě 
v závislosti na oboru a druhu problému.V nejednodušším případě můžeme, spíše 
pro ilustraci, použít k ohodnocení rizika kvantifikátor ve tvaru součinu 
pravděpodobnosti vzniku škody a její výše: 
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CPR .= , (1) 
kde R je kvantifikátor rizika, P je pravděpodobnost vzniku škody (zranění lidí, 
zničení objektu, ztráta lidských životů) a C je její výše vyjádřená v penězích. 
V tomto elementárním pojetí může kvantifikátor R nabývat stejné hodnoty a to 
jak v případě velké pravděpodobnosti vzniku škody a její malé výše, tak 
v případě malé pravděpodobnosti vzniku škody a její velké výše. 
Pro ohodnocení rizika existují dvě metody ohodnocení. Tzv. kvalitativní 
ohodnocení a kvantitativní ohodnocení rizika. Kvalitativní ohodnocení 
spočívá v analýze posloupnosti událostí, které mohou z potenciálního nebezpečí 
přerůst v události mající za následek škody na majetku, životním prostředí, 
popřípadě ztráty na lidských životech, popř. nefunkčnost systému. 
Při kvalitativním ohodnocení rizika je nejprve nutné identifikovat potenciální, 
nežádoucí události a pak každou samostatně posoudit a analyzovat. Pro každou 
z nežádoucích událostí je zapotřebí navrhnout možná zlepšení nebo preventivní 
opatření ke zmírnění jejího dopadu. Na základě výsledků této analýzy je pak 
provedena kategorizace nebezpečí a jsou určeny typy nebezpečí, kterým je 
zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost a podrobně je analyzovat. Pro 
kvalitativní analýzu poruch systému se používají tzv. stromy událostí, které jsou 
grafickým zobrazením všech možných událostí v systému. V kvantitativní 
analýze je na základě pravděpodobnosti události jednotlivých prvků systému 
stanovena pravděpodobnost finálního stavu celého systému a tím je současně 
vyjádřena jeho spolehlivost. Při této kvantitativní analýze se používají tzv. 
stromy poruch. Strom poruch je logický diagram, který zaznamenává vztah 
mezi poruchou systému, tj. specifickou nežádoucí událostí v systému 
a poruchami jednotlivých prvků systému. Analýza pomocí stromu poruch je 
založena na deduktivní logice, na rozdíl od analýzy používající stromy událostí, 
která je založena na induktivní logice. V analýze pomocí stromů poruch je 
nejprve definována nežádoucí událost v systému a pak jsou definovány kauzální 
vztahy mezi jednotlivými poruchami prvků a následná nežádoucí událostí 
v systému. 

Poznámka. Při kvantifikaci rizika jsme v obdobné situaci jako při 
kvantifikaci spolehlivosti konstrukce, zařízení resp. systému. I když definici 
spolehlivosti známe, používáme při jejím číselném vyjádření jako kvantifikátor 
pravděpodobnost, že u sledovaného objektu nedojde k určitému typu poruchy, 
která by narušila funkčnost objektu. I v případě kvantifikace rizika se při jeho 
odhadu často omezujeme na použití výše uvedeného jednoduchého vztahu. 
I v tomto případě je mnohdy velmi náročné jeho objektivní ohodnocení  

ŘÍZENÍ RIZIKA, RIZIKOVÉ ŘÍZENÍ (RISK MANAGEMENT) je 
činnost zaměřená dominantně na analýzu možných nežádoucích událostí, 
pravděpodobnost jejich vzniku a zmírňování jejich negativních dopadů na lidi, 
objekty, přírodu a krajinu a zejména na zdravotní, sociální a ekonomické 
podmínky života lidí – můžeme tuto činnost chápat jako činnost zaměřenou 
na zmírnění rizika (risk mitigation). Při řízení rizika se využívá řada metod. 
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Především jsou to metody založené na analýze rizika pomocí stromů událostí 
(event tree) a stromů poruch (fault tree), které slouží ke kvantifikaci rizika, tj. 
pravděpodobnosti vzniku nežádoucích událostí a následným ztrátám lidských. 
životů, k ekonomickým ztrátám s jejich vážnými sociálními a zdravotními 
dopady. 

SPOLEHLIVOST (RELIABILITY) je vlastnost objektu (systému) plnit 
předepsanou funkci pro kterou byl realizován, po stanovenou dobu jeho 
životnosti, při předepsaných provozních podmínkách a ukazatelích Obvykle je 
kvantifikátor spolehlivosti vyjádřen pravděpodobností, že nedojde u objektu 
(v systému) ke vzniku nežádoucí události, tj. že nedojde k jeho poruše. 
Diagnostika poruch uvádí různé druhy poruch – jako např. defekt, provozní 
poruchu, degenerativní poruchu, kritickou poruchu. Pod pojmem kritická 
porucha je obvykle chápána katastrofická porucha, při které je objekt zcela 
vyřazen z provozu nebo zničen. V případě, že kvantifikátorem spolehlivosti je 
pravděpodobnost, že nedojde ke vzniku nežádoucí události – např. k provozní 
nebo dokonce ke katastrofické poruše, pak opakem spolehlivosti je 
nespolehlivost (unreliability). Kvantifikátor rizika může být např. vyjádřen 
součinem kvantifikátoru nespolehlivosti (tj. pravděpodobnosti, že dojde 
k danému typu poruchy) násobeným výší škody vzniklé v důsledku nežádoucí 
události, např. katastrofické poruchy.  

STROM UDÁLOSTÍ (EVENT TREE) – strom událostí je grafickým 
zobrazením všech možných událostí v systému. Stromem je nazýván proto, že 
grafické zobrazení má tvar stromu jehož počet větví postupně roste tak, jak 
narůstá počet událostí v systému. Je založen na binární logice v níž se 
předpokládá, že událost buď nastala nebo nenastala, resp. prvek systému je 
funkční nebo nefunkční. Dojde-li na vrcholové úrovni systému k specifikované 
události, např. k poruše, pak pomocí stromu událostí lze identifikovat 
kombinace a posloupnosti jiných událostí – např. poruch, které by vedly 
k události na úrovni systému. Při analýze událostí začínáme počáteční událostí, 
např. poruchou, a sledujeme důsledky a dopady této počáteční události různými 
cestami po větvích stromu událostí až dosáhneme konečného výsledku 
na úrovni systému. Každé z cest pak přiřadíme pravděpodobnost, která je funkcí 
počáteční události a proběhlé cesty stromem událostí. Strom událostí tak 
umožňuje definovat grafickou cestou možné důsledky události v případech, kdy 
dojde k poruše systému. 

STROM PORUCH (FAULT TREE) je logický diagram, který zobrazuje 
vztah mezi poruchou systému, tj. specifickou nežádoucí událostí v systému 
a poruchami prvků systému. Nejprve je definována nežádoucí událost 
v systému, tj. jeho porucha a následně jsou identifikovány poruchy těch prvků 
systému které danou poruchu způsobily. Strom poruch může být využit ke 
kvantitativní rizikové analýze a určení spolehlivosti systému. Sestrojení stromu 
poruch vyžaduje podrobné znalosti systému, jeho prvků, jejich funkcí, 
konstrukcí, materiálů, provozních podmínek a dalších faktorů.  
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EXPOSICE (EXPOSURE) - doba, po kterou jsou příroda a krajina 
(zejména pak lidé a jejich majetek) vystaveny nebezpečí. Ztráty na lidských 
životech, škody na majetku, (na přírodě a krajině) jsou závislé rovněž na době 
exposice. 

Poznámka. Pojem expozice má v různých oblastech vědy a techniky odlišný 
význam i vyjádření. Např. ve fotografické technice je expozice definována jako 
součin intenzity ozáření a délky jeho trvání. V podnikatelské, komerční činnosti 
má expozice význam výstavy, resp. vystavení určitého výrobku. V případě 
rizikové analýzy, resp. řízení rizika má pouze výše uvedený význam. Silové 
působení např. větru nebo vody, tj. jejich aerodynamické a hydrodynamické 
účinky na objekt, nebo dynamické účinky zemětřesení vystupují teprve v úloze 
spolehlivosti, odolnosti a zranitelnosti objektu vystaveného silovým resp. jiným 
působením objevujícím se v extrémních situacích.  

SYSTÉM (SYSTÉM) je množina prvků vzájemně hierarchicky 
propojených s přesně definovanými vzájemnými vztahy. 

ŠKODA (LOSS) je často zaměňována za poškození. Škoda je 
ekonomickým vyjádřením rozsahu poškození nebo zničení, smrtelného úrazu, 
zranění, ztráty majetku, obchodní ztráty atd. Škoda je v přímé relaci 
k poškození, i když ne ve všech případech jednoznačně. Malý rozsah poškození 
může, např. u historických budov, vést k velké škodě. Škoda může být přímá, 
vedlejší (souběžná) a nepřímá. Nepřímé škody jsou dlouhodobějšího charakteru 
a regionálního.významu a jsou důsledkem působení přímých a souběžných 
škod, např. oslabují ekonomiku a trh. 

Poznámka. Anglický termín – loss má dominantně význam ztráty. V kontextu 
rizikové analýzy je chápán jako škoda. Škody jsou důsledkem negativní lidské 
činnosti nebo živelní události. Např. povodně způsobí : ztráty na lidských 
životech, destrukci budov a zařízení, zničení komunikací (železnic, silnic, dálnic, 
mostů, letišť), narušení resp. zničení veřejných objektů a zařízení jako jsou 
elektrické sítě, rozvody plynu, vody, telekomunikační zařízení, narušení obchodu 
a ekonomiky, ztráty pracovních míst a následné sociální dopady v postižené 
oblasti, ohrožení zdraví populace a jednotlivců, znečištění resp. poškození 
povrchových a podzemních vodních zdrojů, zničení zemědělské půdy a lesů, 
zničení zimovišť zvěře, úrody a zboží, rozpad obcí a populace, změny říčního 
toku, sesuvy půdy, zanesení částí oblasti bahnem atd. To vše musí být 
vyhodnoceno ekonomickou, sociální a ekologickou analýzou jako škody. 
Obdobně negativní lidská činnost plynoucí z neznalosti, neodpovědnosti 
a neodbornosti vede mnohdy k velkým škodám, např. havárie jaderných 
zařízení, chyby při řízení leteckého provozu apod. 

 ODHAD ŠKODY (LOSS ESTIMATION) - pro výpočet rizika je odhad 
škody předpovědí dopadu resp. účinku hypotetické pohromy. V závislosti na 
účelu pro který se provádí může odhad škody zahrnovat odhady smrtelných 
úrazů, zranění, ztráty majetku, přístřeší, škody na majetku, přerušení výroby, 
obchodí činnosti a analýzu krátkodobých a dlouhodobých ekonomických 
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a zdravotních dopadů. Odhad škody může být deterministický nebo statistický. 
Deterministický odhad se provádí pro jeden vybraný scénář události, tj. např. 
zemětřesení, nebo povodeň, bez ohledu na jejich náhodnou velikost a frekvenci 
jejich výskytu nebo s ohledem na výskyt jiných událostí. V pravděpodobnostní 
analýze se počítá s náhodným charakterem daných dějů, tj. s pravděpodobností 
vzniku a průběhu dané události. Tento přístup vyžaduje při numerické realizaci 
simulaci a analýzu velkého počtu deterministicky modelovaných událostí s 
určenou pravděpodobností jejich výskytu (metoda Monte Carlo), vytvoření 
výběrového souboru požadovaných dat a jejich statistické zpracování.  

ZRANITELNOST (VULNERABILITY) je vlastnost objektu,tj. např. 
konstrukce, nebo zařízení, která se projevuje náchylností ke škodám jako 
důsledku malé odolnosti vůči působení extrémního zatížení a expozici. Ve své 
podstatě je jí možno charakterizovat mírou poškození způsobených daným 
zatížením mechanického nebo chemického původu. Např. zděné budovy jsou 
v seismických oblastech při zemětřesení zranitelnější než budovy z armovaného 
betonu a utrpí proto vážnější a rozsáhlejší škody. 
Poznámka. Stanovení zranitelnosti objektů patří k velmi složitým a náročným 
úkolům a to jak z hlediska rozsahu a složitosti problému, tak i z hlediska 
nutnosti vytvoření databáze potřebných údajů např. vytvoření soupisu objektů, 
s jejich typologií, konstrukcí, materiálem, stářím, charakterem přenosu 
statického a dynamického zatížení, vlastnostmi podloží, hydrogeologií a pod.  
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Metodika a nástroje rizikové analýzy 
Jiří Kratochvíl1 

 
Abstrakt  
V práci je uvedena metoda rizikové analýzy a jsou stručně popsány 
metoda stromů poruch a metoda stromů událostí, které jsou základními 
nástroji rizikové analýzy . Obě metody jsou pro stanovení spolehlivosti a 
rizika složitých inženýrských systémů účinným a efektivním nástrojem. 
Jejich použití je vysvětleno na jednoduchých příkladech. 

 
klíčová slova: riziko, riziková analýza, spolehlivost, strom událostí, strom 

poruch 
 
1. Úvod 

Rizikovou analýzu můžeme interpretovat jako postup stanovení 
pravděpodobnosti vzniku rizika a důsledků, které toto riziko může vyvolat. 
Součástmi rizikové analýzy, tak jak je mnohými autory pojímána, jsou 
ohodnocení rizika, v souvislosti se stanovením míry jeho přijatelnosti, a řízení 
rizika ve smyslu alternativ technických a ekonomických opatření zaměřených ke 
zmírnění negativních důsledků rizika na život a zdraví lidí, snížení škod na 
majetku a devastace přírody a krajiny. Stanovení přijatelné míry rizika má své 
specifické problémy týkající se individua, skupin lidí, společnosti, přírody 
a krajiny a je proto náročným technickým, ekonomickým, sociálním, 
zdravotním, kulturním a politickým problémem. Riziková analýza využívá 
širokého spektra vědeckých metod vzhledem k velkému počtu a různorodosti 
problémů a oborů ve kterých je aplikována.  

Problematika rizika úzce souvisí s problematikou spolehlivosti, jejíž teorie 
se začala rozvíjet již koncem druhé světové války, nejprve v elektrotechnice, 
v oblasti komunikačních spojů, koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let 
minulého století při vývoji počítačů a později s prudkým rozvojem vojenské 
techniky, zejména v leteckém a raketovém průmyslu. Velké uplatnění pak našla 
v nukleární energetice v souvislosti s rozsáhlou výstavbou jaderných elektráren. 
Projektování a realizace složitých a vysoce náročných technických zařízení 
podnítily vznik a konstituování teorie rizika a na jejím základě vytvoření metod 
a postupů, které již ve fázi projektování pomohly odhalit slabá místa 
v navrhovaných konstrukcích a systémech. Obě teorie našly uplatnění 
ve stavebním inženýrství. Nejprve to byla teorie spolehlivosti, u nás zavedená 
a rozvinutá zásluhou Milíka Tichého a Miloše Vorlíčka. V devadesátých letech 
minulého století pak našla teorie rizika své významné uplatnění také ve vodním 

 
1 Prof. Ing. Jiří Kratochvíl, DrSc., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, 

Žižkova 17, 662 37 Brno, tel. 54114 7760, e-mail: kratochvil.j@fce.vutbr.cz 
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hospodářství při řešení otázek rizika funkčních zařízení přehrad a vodních 
elektráren a v problematice ochrany záplavových území.  

Projektanti stavebních konstrukcí používají při návrhu konstrukce zpravidla 
deterministické metody při řešeních statických, resp. dynamických úloh 
navrhovaných konstrukcí. Jsou-li splněny požadavky norem, které vycházejí 
z teorie mezních stavů a z výsledků statistické analýzy zatížení a fyzikálních 
vlastností materiálů, lze s malou pravděpodobností předpokládat, že by 
u navržené konstrukce došlo při dodržení předepsané technologie a údržby 
k poruše většího rozsahu, při níž by byly ohroženy životy lidí, resp. došlo ke 
ztrátě stability a k následné destrukci. V mnoha případech jsou tyto standardní 
metody vyhovující. 

 Se vznikem a rozvojem velmi náročných systémů, jakými jsou např. 
telekomunikační, počítačové, energetické, kosmické a zejména vojenské útočné 
a obranné systémy a zařízení, se ukázalo, že zapojení velkého počtu 
spolehlivých prvků do velkých a složitých celků nevytvoří nutně spolehlivý 
systém. Tyto velmi složité a vysoce náročné systémy vyžadovaly nové přístupy 
pro analýzu jejich funkční spolehlivosti a bezpečnosti, aby se tak odhalila jejich 
slabá místa a vyprojektoval se funkčně spolehlivý, bezpečný a ekonomicky 
přijatelný systém. Proto vědci pracující zejména v oblasti leteckého, raketového 
a nukleárního průmyslu vypracovali postupně metody spolehlivosti a rizikové 
analýzy, které umožňují, ve fázi projektové přípravy prověření variant 
navrhovaného systému z hlediska jeho spolehlivosti a tím i bezpečnosti. 
Aplikací metod spolehlivosti a rizikové analýzy lze dosáhnout toho, že navržený 
systém bude s vysokou pravděpodobností spolehlivý a bude plnit předepsanou 
funkci po dobu jeho plánované životnosti a při stanovených provozních 
podmínkách a ukazatelích. 

K osvědčeným a v současnosti nejvíce používaným nástrojům rizikové 
analýzy patří zejména: 
1. analýza druhů poruch a následků – Failure Modes and Effect Analysis 

(FMEA), 
2. analýza stromů poruch – Fault Tree Analysis (FTA), 
3. analýza stromů událostí – Event Tree Analysis (ETA). 
Pro stručnost budou v dalším textu používány vžité anglické zkratky FMEA, 
FTA a ETA. V následujícím odstavci budou stručně popsány. Podrobný popis 
s ukázkami aplikace metod ETA a FTA bude uveden v následující textu. Zde se 
omezíme na jejich popis a začlenění do fáze projektování. 

1. FMEA je metoda sloužící k vytvoření komplexního soupisu všech 
možných druhů poruch analyzovaného systému. Specialista provádějící 
rizikovou analýzu rozdělí systém, resp. konstrukci, na jednotlivé prvky. Pro 
každý prvek vytvoří tabelární seznam možných druhů poruch a jejich následků. 
Může navíc doplnit seznam uvedením kritičnosti jednotlivých druhů poruch 
z hlediska jejich dopadu na systém resp. konstrukci. Tato varianta metody 
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FMEA se nazývá analýza druhů poruch, jejich následků a kritičnosti - Failure 
Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA).  

2. FTA je induktivní metoda založená na aplikaci stromů poruch a je 
používána k analýze předem definovaných druhů poruch. Tato metoda 
identifikuje prvky, jejichž porucha by vyvolala definovaný druh poruchy 
systému Specialista zabývající se rizikovou analýzou může, zná-li 
pravděpodobnosti vzniku poruch jednotlivých prvků systému, určit 
pravděpodobnost vzniku daného druhu poruchy systému. 

3. ETA je deduktivní metoda používající při analýza stromy událostí, která 
umožňuje modelovat a analyzovat všechny možné stavy konstrukce včetně 
provozních stavů. Specialista zabývající se rizikovou analýzou používá tuto 
metodu v případech, kdy systém má dílčí poruchu a přitom je z části funkční. 
Cílem je identifikovat nefunkční prvek resp. prvky v důsledku jejichž 
nefunkčnosti se vygeneroval analyzovaný stav daného systému. V tomto 
případě se nepoužívá metoda stromů poruch, protože touto metodou se analyzují 
pouze definované druhy poruch systému, např. výbuch reaktoru, destrukce 
konstrukce, kolaps naváděcího systému a pod. 

Při řešeních spolehlivosti a rizika náročných stavebních konstrukcí je 
metoda stromů poruch nejužívanější metodou, protože umožňuje kvantifikovat 
spolehlivost a riziko navržené konstrukce, provést srovnání jednotlivých variant 
a lokalizovat slabá místa v analyzované konstrukci. Projektant zpravidla 
neprovádí rizikovou analýzu jím navržených variant konstrukce, ale svěří tento 
úkol specialistovi, který se profesionálně zabývá rizikovou analýzou. Ten ovšem 
musí znát podrobně charakter statického resp. dynamického chování konstrukce 
a způsob přenosu zatížení do jejího základu. Jedině tak je možné efektivně 
aplikovat metodu stromů poruch, kvantifikovat spolehlivost a riziko 
jednotlivých variant návrhu ve fázi projektování a vybrat vyhovující řešení. Je 
proto účelné, aby projektant a specialista v rizikové analýze spolupracovali již 
ve fázi koncepčního řešení. Pro ilustraci uvedeme koncepci řešení projektového 
úkolu z hlediska rizikové analýzy. 

Konstrukce a její prostředí tvoří v tomto příkladu systém, který má tři 
subsystémy a dvě součásti: 
1. přírodní subsystém: nádrž, řeka, vlivy atmosféry – srážky, teplota, vítr 

apod.; 
2. technický subsystém: konstrukce, most, jez, přehrada, vodní elektrárna, 

budovy, továrna apod.; 
3. profesní subsystém: lidé kteří zajišťují provoz jednotlivých objektů 

a zařízení, – např. jezu, vodní elektrárny, továrny apod.; 
4. uživatelé: lidé, kteří využívají, resp. kterým objekty a příslušná zařízení 

přináší užitek např. tím, že jezdí po mostě, využívají elektrickou energii 
nebo vodu z nádrže přehrady apod.; 

5. lidé, kteří nepatří do skupiny 3. a 4., ale žijí v bezprostřední blízkosti, např. 
továrny, a nevyužívají její výrobky. 
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První dva subsystémy vytváří riziko pro subsystém 3. a součásti 4. a 5. systému. 
Např. přírodní subsystém vytváří riziko ve formě povodní, druhý subsystém 
přináší riziko ve formě zřícení konstrukce nebo výbuchu v chemické továrně 
apod. Přijatelná míra rizika závisí do značné míry na prospěchu, který mají lidé 
z toho, že přijímají na sebe určitou míru rizika. U lidí 5. součásti systému je 
prospěch velmi malý, lidé ze čtvrté součásti systému mají prospěch větší v tom 
ohledu, že používají např. most, využívají zdroj elektřiny, např. vodní elektrárnu 
a tudíž je pro ně míra přijatelného rizika větší. Lidé z třetího subsystému, kteří 
tvoří tzv. profesní subsystém, a mají prospěch vyplývající z toho, že jsou 
zaměstnáni jako obsluha technických zařízení druhého subsystému nebo bydlí 
v budovách, které jsou jeho součástí. Jejich míra přijatelného rizika je proto 
nejvyšší. Takto diferencovaná přijatelná míra rizika se týká jednotlivců. Pokud 
se jedná o skupiny lidí, zejména velké skupiny, pak je míra přijatelného rizika 
z humánního, ekonomického, sociálního a politického hlediska nutně menší, a 
její snížení vyžaduje větší dodatečné investice. Kromě toho u zařízení, jejichž 
zničení by vyvolalo ekologickou, humánní a sociální katastrofu, je nutný vysoce 
účinný systém jejich kontroly, resp. monitorování, a systematická a důsledná 
kontinuální údržba. Podrobný přehled kvantifikace a přípustné míry rizika 
individuálního, společenského a ekonomického je uveden v práci Bas 
Jonkmana a Pieter van Geldera : An overwiev of quantitative risk measures and 
their application for calculation of flood risk, uveřejněné ve sborníku konference 
- lambdami13 – ESREL 2002 European Conference s ukázkami případových 
studií. 

Analýza spolehlivosti a rizika, pokud se týká samotné konstrukce resp. 
objekt, se provádí zpravidla v závěru projektové činnosti. Úkolem specialisty je 
provést podrobnou analýzu spolehlivosti a stanovit riziko spojené s realizací 
navrhované konstrukce a ověřit, zda návrh vyhovuje požadovaným mírám 
spolehlivosti a přijatelného rizika. V takovém případě nemá analýza 
spolehlivosti a rizika vliv na ekonomickou stránku návrhu. Účinnějším 
postupem, který výrazněji ovlivní ekonomickou stránku projektu, je zařazení 
analýzy spolehlivosti a rizika již do fáze koncepčního řešení, kdy má tato 
analýza podstatně větší dopad na finální návrh.  

Na obr. 1 znázorňujícím aplikaci rizikové analýzy ve fázi projektování, je 
zobrazen postup, jak by měly být včleněny metody ETA, FMEA a FTA do 
projektové činnosti. 
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Obr. 1 Schéma postupu při projektování konstrukce s užitím metod 
rizikové analýzy 

 
2. Metody stanovení rizika s použitím stromů 
událostí a stromů poruch. 

Analýza pomocí stromů událostí je deduktivní metodou založenou na binární 
logice, ve které předpokládáme, že k určité události na úrovni prvku buď došlo 
nebo nedošlo, resp., že prvek systému je funkční a plní předepsanou funkci, 
nebo je nefunkční. Při analýze používající strom událostí analyzujeme stav 
systému pro vybranou tzv. iniciující, resp. počáteční událost a sledujeme stav 
prvků v systému, které tuto událost vyvolaly. Procházíme různými cestami 
stromem událostí, přičemž každé prošlé cestě přiřadíme ohodnocení v závislosti 
na dané počáteční události (viz. příklad jednoduchého elektrického světelného 
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zapojení). Konečným výsledkem analýzy pomocí stromu událostí je seznam 
možných stavů v systému odpovídajících počáteční, iniciující události.  

V analýze pomocí stromu poruch je nejprve identifikována událost 
ovlivňující nežádoucím způsobem systém jako celek, např. přelití hráze, 
nestabilita v důsledku vnitřní eroze, poruchy uzávěrů na přelivech a u spodních 
výpustí, výbuch, požár, unik toxických látek, výpadek proudu v energetické síti, 
havárie jaderného reaktoru apod., které představují poruchu celého systému a 
následně jsou pak identifikovány všechny možné příčiny, které mohly vést k 
poruše, resp. vyřazení systému z provozu. Porucha celého systému nemusí být 
způsobena jen poruchami jeho prvků, ale v mnoha případech chybami 
obsluhujícího personálu. Obě zmíněné metody umožňují analyzovat bezpečnost 
a spolehlivost systému a stanovit současně riziko spojené s jeho provozem. Jsou 
využívány ve fázi projektování systému a tím umožňují efektivně srovnávat 
různé návrhy systému. 

Pro ilustraci metody založené na analýze pomocí stromu událostí uvedeme 
jednoduchý příklad viz obr. 2. 

SpínačPojistka

Přívod
elektrické
energie

Žárovka č.1

Žárovka č.2

 
Obr. 2 Schéma zapojení elektrického okruhu 

Pro osvětlení místnosti slouží dvě žárovky, které jsou ovládány vypínačem. 
Úkolem je sestrojit strom událostí systému, který by odpovídal počáteční 
události „v místnosti není světlo“. 

 Analýzou obr. 2 můžeme zaznamenat řadu událostí, které se v daném 
jednoduchém systému mohou vyskytnou. Pokud je prvek systému funkční, 
směřuje cesta ve stromu událostí vždy nahoru. Poruchy prvků systému 
vyznačují cestu směřující ve stromu událostí dolů. První dvě cesty v horní části 
stromu událostí vyznačují situaci kdy je místnost 100% osvětlena, přičemž 
v prvním případě je na počátku místnost osvětlena, zatímco ve druhém případě 
je na počátku neosvětlena. Pojistka zajišťuje přívod elektrické energie 
k vypínači. Ve stromu událostí (viz obr.3) vznikají dvě větve. Jedna pro případ, 
kdy je pojistka funkční, druhá, sestupná, kdy je pojistka nefunkční. Obě větve se 
pak dále větví a toto rozvětvení představuje sérii dalších větví, tj. možných cest. 
Ty jsou závislé na tom, zda je vypínač funkční nebo nefunkční a v poloze 
zapnut nebo vypnut. Konečný stav systému je identifikován procházíme-li od 
počátečního stavu A po jednotlivých cestách stromu událostí až do jejich 
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ukončení. Konečná událost je pak označena písmenem A, za nímž následují 
písmena označující prvky systému, které mají poruchu, tzn. jsou nefunkční. 
Nejspodnější cesta ve stromu událostí je cesta ABCDE na jejímž konci je 
událost – místnost bez světla – jako důsledek poruchy všech prvků systému, tj. 
pojistky B, vypínače C, první žárovky D a druhé žárovky E, viz. obr. 3. 
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Obr. 3 Strom událostí v elektrickém okruhu znázorněném na obr. 2 

 V mnoha případech je možné strom událostí zjednodušit. V ukázaném 
příkladě elementárního systému je v případě, že pojistka B je nefunkční, 
zbytečné pokračovat v konstrukci dalších větví stromu událostí, a to bez ohledu 
na stav prvků C, D a E a větev odpovídající události – pojistka B je nefunkční, 
je možno přímo ukonči, viz. obr. 3a. 
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Obr. 3a Zjednodušený strom událostí elektrického okruhu znázorněném na 

obr. 2 

 
 Analýza pomocí stromů poruch začíná zpravidla identifikací 

nejzávažnějších typů poruch systému, které se v analyzovaném systému mohou 
vyskytnout a vedou k poruše systému. V dalším kroku jsou identifikovány 
události, které se přímo podílí na daném typu poruchy. Např. katastrofická 
porucha hráze může nastat jako důsledek přelití koruny hráze, které je 
způsobeno nefunkčností uzávěrů na přelivech hráze, nebo destrukce sypané 
hráze může být způsobena vnitřní erozí materiálu hráze atd. Pro každý typ 
poruchy systému je zapotřebí sestrojit strom událostí a následně strom poruch 
s kvantifikací pravděpodobnosti vzniku dílčí události, tzn. poruchy (viz obr. 7). 
Strom poruch je sestrojen pomocí značek (symbolů) vyznačených na tab.4a, 4b, 
a 4c. Kromě značek používaných u operátorů typu AND a OR jsou používány 
další značky jejichž význam je popsán u značek na tab. 4a. 
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Tab. 4a Značky používané při grafické zobrazení stromu poruch 

 

Základní porucha – způsobená komponentou nebo částí 
systému (subsystémem), kterému může být přiřazena 
pravděpodobnost (ze známých empirických údajů) 

 
Porucha nebo událost způsobená kombinací jiných 
událostí cestou logických operátorů AND, OR. 

 
Základní událost, která se normálně vyskytne během 
provozu systému 

 

Událost, která není vysvětlena jako důsledek základních 
událostí a to pro nedostatek informací. 

 
Přenosové jevy – celá část stromu je přenesena na jiné 
místo stromu 3 3

 

Tab. 4b Značky používané při grafickém zobrazení operátoru OR 

výstup

vstup

OR

 

Výstupní událost je vygenerována pouze tehdy, když 
existuje jedna nebo více vstupních událostí (operátor OR) 

Pr
Por  

Pravděpodobnost poruchy systému - 
Psystému= 1-[1-P1] [1-P2] [1-P3], 
kde Pi je pravděpodobnost události (poruchy) i-tého prvku. 

 

Blokový diagram paralelního zapojení systému. 
Spolehlivost systému - Rsystému= (R1 x R2 x R3), 
Kde Ri= spolehlivost i-tého prvku = 1-Pi(prvek i porušen); 
Rsystému= spolehlivost systému = 1 - P(systém porušen) 

Systém v poruše

vek 1
ušen

Prvek 3
Porušen

Prvek 2
Porušen

OR

31 2
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Tab. 4c Značky používané při grafické zobrazení operátoru AND 

AND

výstup

vstup  

Výstupní událost je generována pouze tehdy, když existují 
současně všechny vstupní události (operátor AND) 

Pr
Po  

Pravděpodobnost poruchy systému - Psystému= P1 x P2 x P3, 
kde Pi je pravděpodobnost události (poruchy) i-tého prvku. 

 

Blokový diagram paralelního zapojení systému. 
Spolehlivost systému - Rsystému= 1-[(1-R1) x (1-R2) x(1-
R3)], 
kde Ri= spolehlivost prvku i = 1-Pi(prvek i porušen); 
Rsystému= spolehlivost systému = 1 - P(systém porušen) 

Systém v poruše

vek 1
rušen

AND

Prvek 3
Porušen

Prvek 2
Porušen

3

1

2

 

Při sestrojování stromů poruch je účelné postupovat metodicky podle 
následujících bodů: 

• nejprve definovat událost, která představuje vážnou poruchu systému.  
• Při analýze daného systému lze zkonstruovat množinu různých stromů 

poruch, protože různé události představující různé poruchy systému 
vedou v důsledku své odlišnosti k odlišným stromům poruch, 

• pro každou specifickou událost představující poruchu systému, je 
zapotřebí analyzovat každou dílčí událost a zjišťovat zda sama, nebo 
ve spojení s jinými událostmi, vede k události představující poruchu 
systému, 

• je nutné určit primární události, které vedou k poruše systému a 
následně pak sekundární události, které vedou k primárním 
událostem. Tento postup je nutné opakovat tak dlouho, až jsou 
identifikovány všechny tzv. základní události (základní událostí je 
událost vyvolaná prvkem systému, resp. subsystémem pro kterou 
jsme schopni stanovit pravděpodobnost jejího vzniku, např. ze 
známých empirických dat), 

• události, které všechny musí nastat aby došlo k události, která je 
předmětem našeho zájmu, jsou všechny spojeny znakem operátoru 
AND, 
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• události, které individuelně, tj. každá sama o sobě, vyvolají událost, 
která je předmětem našeho zájmu, jsou všechny spojeny znakem 
operátoru OR. 

Pro názornost je uveden na obr.4 strom poruch příkladu, jehož schéma je na 
obr.2 a příslušné stromy událostí na obrázcích 3 a 3a. 

OR

Výsledná událost -
místnost bez světla

Žárovky vyhořely Není přívod elektřiny

Vypínač
porušenAND

Žárovka
1

shořela

Žárovka
2

shořela

Není
přívod

elektřiny
 

Pojistka
shořela

OR

Obr. 4 Strom poruch elektrického okruhu znázorněného na obr. 2 

Na obr. 5 je schematicky zobrazen systém sestávající ze tří uzávěrů, čerpadla 
a potrubí. 

Uzávěr A

Uzávěr B Uzávěr C

Čerpadlo

Nádrž 2

Nádrž 1

 
Obr. 5 Schéma hydraulického systému 
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Tímto systémem je přečerpávána voda z dolní nádrže 1 do horní nádrže 2. 
Úkolem je sestrojit strom poruch pro událost kdy do horní nádrže 2 neteče voda. 
Pro zjednodušení řešení úlohy předpokládáme, že v dolní nádrži 1 je vždy voda 
a z energetické sítě je trvale dodáván proud pro čerpadlo, tzn. že vylučujeme ze 
scénáře situaci, v níž by nebyla voda v dolní nádrži 1 a dodáván proud 
z energetické sítě a kromě toho neuvažujeme, že by došlo k poruše na 
přívodním potrubí. Při konstrukci stromu poruch uvažujeme dvě primární 
události: oba uzávěry B a C jsou uzavřené (resp. mají poruchu) a k uzávěrům B 
a C není dodávána voda. 

OR

Výsledná událost -
do nádrže 2 nepřitéká voda

K uzávěrům B a C
neteče voda

Uzávěry B a C
uzavřeny

Uzávěr
A

zavřen

OR

Čerpadlo nečerpá

OR

Čerpadlo
nečerpá

Porucha
čerpadla

Uzávěr
B

zavřen

 

AND

Uzávěr
C

zavřen

Obr. 6 Strom událostí hydraulického systému znázorněného na obr. 5 

Každá z těchto událostí může sama o sobě vyvolat finální událost – poruchu 
systému. Proto obě primární události jsou propojeny přes znak operátoru OR 
jako vstupy do finální události – porucha systému - do nádrže 2 neteče voda. 
Protože primární událost – voda neteče k uzávěrům B a C může být vyvolána 
některou ze sekundárních událostí : uzávěr A je zavřen (porušen) a čerpadlo 
nečerpá vodu, je ke spojení obou sekundárních událostí použit znak operátoru 
OR. Stavu - čerpadlo nečerpá vodu, odpovídají dva možné stavy – čerpadlo má 
poruchu, nebo selhal lidský faktor – např. obsluha zapomněla čerpadlo zapnout. 
Pokládáme-li, stavy – závěr A zavřen a čerpadlo má poruchu za základní, 
uzavřeme je v diagramu stromu poruch do kroužku. Událost „čerpadlo 
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nezapnuto“ pokládáme za událost, která není vysvětlena jako důsledek 
základních událostí, a to pro nedostatek informací a je proto uzavřena do 
kosočtverce a větev stromu poruch je jím ukončena. Větev uzávěry B a C 
zavřeny (mají poruchu) je dále rozvinuta. Tato primární událost může být 
vyvolána současnou existencí událostí „uzávěr B zavřen (má poruchu), uzávěr C 
zavřen (má poruchu)“, a proto pro spojení primárních a sekundárních událostí je 
použit znak operátoru AND. Jestliže události „uzávěr B zavřen a uzávěr C 
zavřen“ pokládáme za základní poruchy, tj. poruchy se známou 
pravděpodobností, pak je můžeme uzavřít do kroužku a větve stromu poruch 
ukončit. 

 Z metod používaných v současnosti pro vyhodnocení spolehlivosti systému 
a stanovení rizika, aplikujeme MCS metodu, která využívá přímo strom poruch. 
Při jejím použití se vyhledávají řezy vedené stromem poruch, které mají 
minimální počet prvků. MCS (minimal cut - set) umožňuje vytvořit množinu 
minimálního počtu základních událostí, které vyvolají výslednou událost 
(událost ovlivňující funkčnost systému), tehdy a jen tehdy, když nastanou 
všechny události dané množiny. MCS je (při analýze poruch systému) 
definována jako nejmenší kombinace základních poruch, které, jestliže všechny 
nastanou, způsobí výslednou poruchu systému. Jestliže jen jediná událost v 
MCS nenastane, nenastane ani výsledná událost. Původ tohoto termínu – 
minimum cut set - může být graficky znázorněn na elementárním příkladě 
systému vytvořeném ze sedmi prvků (viz obr. 7). Zleva vstupuje do systému 
signál, vpravo je jeho výstup. Takže minimální množinou prvků v řezu je počet 
prvků, které musí být proťaty, aby přerušily tok signálu systémem a nevytvořil 
výstupní signál. Na obr. 7 vidíme, že takových řezů je pět.  

a1

a4

a3

a2
b1

b2

 

c

MCS5

MCS1

 
MCS4 MCS2MCS3  

 

Obr. 7 Schéma znázorňující aplikaci metody minimálních řezů 
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Jakmile jsou řezy s minimálním počtem prvků určeny – tj. jsou určeny 
všechny jednotlivé MCS, můžeme je použít ke kvantitativní analýze stromu 
událostí. Rekonstruujeme strom poruch tak, že spojíme v grafu výslednou 
událost pomocí operátoru OR s každým MCS (viz obr. 8). 

OR

Výsledná udál
(porucha systé

ost
mu)

MCS1 MCS3MCS2
 

MCS4 MCS5

Obr. 8 Strom poruch systému znázorněného na obr. 7 

OR

Výsledná událost
(porucha systému)

MCS1 MCS4MCS3MCS2

AND

c

AND

b1 b2

AND

a1 b2

a2

AND

a3

Základní
porucha

MCS1

Z
por
ákladní

ucha
MCS4

Základní
porucha

MCS3

Základní
porucha

MCS2  

MCS5

b1

a4

AND

a1 a4

a2

a3

Základní
porucha

MCS5

Obr. 9 Podrobné zobrazení stromu poruch systému znázorněného na obr. 7 

Z definice plyne,že vznik každého z MCS implikuje poruchu všech prvků v 
řezu (tj. základní poruchu prvku). Proto jednotlivé prvky MCS jsou spojeny 
pomocí operátoru AND. Každý strom událostí můžeme zobrazit graficky ve 
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tvaru uvedeném na obr. 9. Pro typický řez, označený identifikátorem MCS , 
sestávající z m prvků můžeme psát 
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=
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i
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V rovnici (1) je Xj
(i) booleovská proměnná j-tého prvku, resp. základní poruchy. 

i-tého MCSi , přičemž předpokládáme, že všechny prvky MCSi jsou navzájem 
nezávislé. Pravděpodobnost výskytu MCSi je dána vztahem 
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kde Pj
(i) je pravděpodobnost výskytu poruchy j-tého prvku v i-tém řezu 

s minimálním počtem prvků (stejná s očekávanou hodnotou Xj
(i)). Booleovská 

proměnná, která odpovídá výsledné události (poruše systému), může být 
vyjádřena pomocí operátoru OR pro n řezů následovně 
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V případě na obr. 6 dostaneme následující řezy s minimálními prvky : MCS1 – 
uzávěr A zavřen, MCS2 – porucha čerpadla, MCS3 - čerpadlo nezapnuto a MCS4 
– uzávěry B a C zavřeny. Vidíme, že všechny řezy jsou nezávislé, tzn. nemají 
žádný prvek společný a proto můžeme psát 
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Koncepční návrh metodiky rizikové analýzy 
záplavových území 

Aleš Dráb1 
 

Abstrakt 
Příspěvek obsahuje koncepční návrh řešení rizikové analýzy záplavových 
území zejména s ohledem na využití GIS a matematického modelování. V 
textu je rovněž uveden seznam základních vstupních dat, která jsou 
nezbytná pro provádění analýz. 

 
klíčová slova: flood risk analysis, GIS, mathematical modelling, data 
 

1. Úvod 
V současné době, zejména v souvislosti výskytem povodňových událostí v 

naší republice, dochází ke zpracování řady studií zabývajících se problematikou 
ochrany proti povodním, vyjádřením povodňových poškození a z nich 
vyplývajících škod. Zmiňované studie jsou zpracovávány různými 
organizacemi, firmami i jednotlivci s použitím rozličných nástrojů a metodik. 
Výsledkem jsou značně různorodé práce z hlediska rozsahu, podrobnosti a 
kvality zpracování. Rovněž zadavatel mnohdy nemá přesnou představu jaké 
výsledky a v jaké kvalitě má od zpracovatele požadovat. Další problémy mohou 
nastat v případě, že je třeba takto získané výsledky doplnit. Mnohdy již totiž v 
práci nepokračuje původní zpracovatel, ale zcela jiný subjekt. Zde může 
docházet ke značným problémům při navazování a čerpání z předchozích 
výsledků a často je třeba celou práci opakovat, což nezřídka vede ke 
zbytečnému plýtvání časem a vynaloženými finančními prostředky. Možným 
východiskem z této situace je zavedení jistých norem a standardizace, která by 
umožnila vypracování jednotné obecně použitelné a srozumitelné metodiky 
rizikové analýzy a neméně podstatné sjednocení odborné terminologie.  

 

2. Cíle 
Cílem je navrhnout obecně použitelnou metodiku realizovatelnou v prostředí 

GIS, která umožní provádění rizikové analýzy záplavových území. Zmiňovaná 
metodika rizikové analýzy záplavových území musí splňovat zejména tyto 
základní požadavky : 

• zavedení standardních postupů řešení rizikové analýzy záplavových 
území (metodický standard); 

 
1 Ing.Aleš Dráb, Ph.D., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 

17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7762, fax. 54114 7728, e-mail: 
drab.a@fce.vutbr.cz 
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• možnost použití uživateli s různým stupněm odborných znalostí v dané 
problematice (tzn. mimo jiné srozumitelnost); 

• obecnost (flexibilita) - tj. možnost implementace různých požadavků 
jednotlivých uživatelů; 

• umožnění přístupu uživatelů s různými finančními možnostmi, tedy 
i s různými požadavky na rozsah prováděných analýz; 

• použití nástrojů a postupů na současné úrovni vědeckého poznání. 
 

3. Návrh koncepce metodiky 
Vlastní návrh koncepce vychází z následujících předpokladů : 

1. Vstupní podklady rizikové analýzy jsou výchozím kritériem, které určuje 
rozsah a hloubku zpracovávaných analýz. Bez nezbytných podkladů nemá 
cenu uvažovat o jakýchkoli analýzách. 

2. Riziková analýza je náročná z hlediska množství a různorodosti 
zpracovávaných informací (vstupních podkladů). Z tohoto důvodu 
navrhujeme geografický informační systém (GIS) jako hlavní nástroj pro 
zpracování, evidenci, analýzu a prezentaci veškerých dat. 

3. Významnými určujícími faktory, které výrazně ovlivňují kvalitu 
prováděných analýz jsou nástroje použité pro simulaci jevů, které se 
vyskytují během povodně v záplavovém území (např. hydrodynamika 
povrchové a podzemní vody, šíření znečištění vodou a vzduchem, vodní 
eroze, pohyb plavenin apod.). Soubor těchto nástrojů budeme nazývat 
označením - simulační modul. 

Vstupní data, GIS a simulační modul tedy tvoří tři základní součásti 
navrhované metodiky. Jejich vzájemná funkční vazba je uvedena na obr. 1. 
Mezi vstupními podklady a GIS existuje obousměrná vazba, tj. vstupní 
podklady jsou vkládány do GIS a zároveň GIS může zpětně ovlivňovat obsah 
vstupních podkladů (např. na základě jejich verifikace). Rovněž mezi GIS a 
simulačním modulem existuje vazba obousměrná, neboť GIS poskytuje vstupy 
pro provádění simulací a naopak výsledky simulací jsou zpětně ukládány do 
GIS, analyzovány, popř. prezentovány. Podrobnější rozbor jednotlivých 
komponent metodiky rizikové analýzy je uveden v následujících odstavcích.  

 
4. VSTUPNÍ PODKLADY 

Před zahájením shromažďování vstupních podkladů si je třeba především 
ujasnit dvě otázky: 
1. Jaké analýzy budeme provádět (co je cílem)? 
2. Jaké očekáváme výstupy (v jaké formě)? 
Uvést zde úplný výčet všech možných vstupních podkladů není dost dobře 
možné, protože jejich rozsah a množství je značně různorodé a závisí na 
prováděných analýzách. Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny pouze základní 



tematické okruhy vstupních podkladů, které je samozřejmě možné upravit podle 
aktuálních požadavků. Mezi základní okruhy vstupních podkladů patří : 

• geografická data; 
• hydrologické podklady; 
• podklady pro určení rozsahu potenciálních poškození a škod 
• ostatní podklady. 

Simulační modul

 

GIS

Vstupní podklady

Obr. 1 Funkční schéma komponent metodiky rizikové analýzy 

4.1 Geografická data 
Zřejmě nejpodstatnější část vstupních podkladů rizikové analýzy tvoří tzv. 

geografická data. Tato forma počítačově zpracovatelných dat zahrnuje 
informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi 
(Rapant 2001). Prvotním zdrojem těchto dat, zvláště pak tématických, zůstávají 
stále papírové mapy. Dalším, stále častěji používaným postupem získání dat 
jsou měření v terénu za použití měřických přístrojů s přímým digitálním 
výstupem, jako jsou totální stanice a GPS (Geodis 2002, Geotronics 2002, 
Gefos 2001). Velmi silnou pozici z hlediska pořizování dat získává dálkový 
průzkum Země, ať už v podobě analogových snímků digitálně zpracovávaných 
či digitálních dat pořízených leteckými či družicovými skenery (Soukup, Plšek 
2001). Specifickým zdrojem jsou vnitřní data různých organizací - existující 
mapy, výkresy, tabulky, databáze, snímky, záznamy měření apod. Pro účely 
rizikové analýzy jsou potřebné zejména tyto skupiny geografických dat: 

• základní kartografická data; 
• katastrální data; 
• tématická oborová data; 
• digitální modely terénu (DMT). 

Podrobněji o obsahu a způsobu získání dat z jednotlivých skupin hovoří 
následující odstavce. 
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4.1.1 Základní kartografická data 
Pro účely rizikové analýzy záplavových území přicházejí v úvahu zejména 

státní mapová díla v měřítcích 1:10 000 a 1:5 000, poskytovaná Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) se sídlem v Praze, a to jak v podobě 
tištěné, tak digitální. Digitální formu Základní mapy ČR 1:10 000 je možné 
získat v těchto formátech (ČÚZK 2002): 

• vektorový topografický model Základní mapy ČR 1:10 000– 
ZABAGED; 

• rastrová reprezentace Základní mapy ČR 1:10 000. 
ZABAGED je digitální topografický model odvozený z mapového obrazu 
Základní mapy České republiky 1:10 000 (ZM10) v souřadnicovém systému S-
JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání. ZABAGED má charakter 
GISu integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými 
relacemi objektů a složku atributovou obsahující popisy a další informace 
o objektech. Obsah modelu je definován katalogem 102 typů objektů 
strukturovaných v databázi do 63 tématických vrstev. Doplňkové informace 
resp. identifikátory některých typů objektů (vodstvo, komunikace) jsou 
přebírány z databází jejich odborných správců. Výškopisná složka vybavená 
vektorovým souborem vrstevnic umožňuje vytvářet účelově digitální model 
terénu. ZABAGED je tvořen a provozován v grafickém prostředí MicroStation 
v rámci MGE fy Intergraph využívající relační databázi ORACLE.  

Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED jsou mapové listy 1:10 
000 v kladu listů Základních map středních měřítek České republiky. Proces 
tvorby ZABAGED započal v roce 1995 a ve vektorové formě (soubory DGN 
MicroStation) byl dokončen v roce 2001. Zástavba sídel (intravilánů) na části 
území byla dočasně ponechána v rastrové formě (formátu CIT), ale bude 
převedena do vektorového tvaru v průběhu celoplošné fotogrammetrické 
aktualizace ZABAGED, která započala v roce 2001. Současně s aktualizací 
probíhá naplňování atributové (popisné) složky ZABAGED.  

Rastrová reprezentace Základní mapy ČR 1:10 000 byla získána 
skenováním jednotlivých tiskových podkladů ZM10. Data jsou k dispozici 
z celého území ČR s výjimkou 25 mapových listů vojenských újezdů. Od roku 
2001 vzniká postupně nová podoba této rastrové mapy a data jsou již 
odvozována ze souborů ZABAGED. Rastrová data se poskytují ve dvou 
variantách: 

• Barevný "bezešvý" obraz státního území 1:10 000 - obraz je složen ze 
čtverců 2km x 2km. Distribuce se provádí po celých čtvercích 
v barevném rastrovém formátu TIFF 

• Obraz mapových listů ZM10 po vrstvách - obraz je rozložen do pěti 
vrstev (názvosloví, polohopis, vodstvo, výškopis, porosty). Distribuce 
se provádí po mapových listech ve formátu CIT, popř. RCW, TIFF. 
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Další státní mapová díla menších měřítek jsou nabízena ZÚ v rastrové podobě. 
Druhým významným zdrojem kvalitních topografických dat je vojenské mapové 
dílo (Langr 2001). Správcem digitálních produktů odvozených z vojenských 
topografických map je Vojenský topografický ústav (VTOPÚ) se sídlem 
v Dobrušce. Autorská práva k tomuto dílu spravuje Generální štáb Armády 
České republiky. I zde najdeme jak rastrové mapy, tak vektorové databáze, a to 
jako součást budovaného vojenského topografického informačního systému 
(VTIS). Dílem srovnatelným se ZABAGED je digitální model území DMÚ-25. 
Jedná se o vektorovou databázi topografických informací o území, která svou 
přesností a obsahovou náplní koresponduje s vojenskými topografickými 
mapami měřítka 1:25000 označovanými TM25. Databáze obsahuje topografické 
rozdělené do 7 tématických vrstev - vodstvo, sídla, komunikace, vedení sítí, 
hranice a ohrady, rostlinný a půdní kryt a terénní reliéf. Seznam a detailní popis 
všech vyskytujících se objektů nalezneme v Katalogu topografických objektů 
(KTO), který je součástí metadat. Databáze je nabízena v základních u nás 
používaných souřadnicových systémech, tedy S-JTSK, S-42 i WGS 84. 
Polohová přesnost dat je udávána v rozmezí 0,5 m - 20 m podle třídy objektu. 
Databáze je bezešvým digitálním modelem celého území České republiky 
s mírným přesahem přes státní hranici. 

Rovněž důležitým kartografickým podkladem jsou ortofotomapy 
a družicové snímky, které nám mohou poskytnout podrobnější informace 
o zájmovém území než klasické mapy. Na základě ortofotomap můžeme získat 
názornější představu např. o povrchu území (druh vegetace zpevnění, apod.), 
o plošném využití území (druhy objektů, zemědělské využití pozemků, apod.). 

 
4.1.2 Katastrální data 

Zejména pro účely analýz rozsahu poškození a škod mohou být nezbytnými 
údaji data Katastru nemovitostí, které vyjadřují a popisují vlastnické vztahy 
k nemovitostem. Tato data v gesci ČÚZK jsou z jednotlivých katastrálních 
úřadů centralizována v ZÚ, kde je možné je získat. Katastrální data jsou uložena 
ve 3 formách (Langr 2001):  

• rastrová podoba SGI; 
• vektorová podoba SGI; 
• databáze SPI. 

Soubor geodetických informací (SGI) může být k dispozici v analogové, 
rastrové či vektorové podobě.  
 
4.1.3 Tématická oborová data 

Podstatným mapovým dílem v této oblasti je vodohospodářská mapa, kterou 
pořídil a udržuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. Tato mapa je 
k dispozici jak v podobě tištěné, tak digitální (VÚV 2002). 
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Do oborových dat je možné rovněž zahrnout mapy obsahující údaje 
o minulých povodních, které mohou obsahovat např. údaje o rozsahu 
zaplaveného území, kótách hladiny, apod. Tyto mapy vznikají zejména 
zakreslením výše uvedených údajů do stávajících mapových děl na základě 
leteckého a družicového snímkování a geodetických měření v postižených 
oblastech. 

Správci dalších tématických dat jsou dle (Langr 2001) zejména Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy a spojů 
a jejich resortní organizace. Geologická data spravují Geofond ČR a ČGÚ, 
ekologická data Český ekologický ústav (ČEÚ), dobývací prostory Český 
báňský úřad (ČBÚ), lesnická data Ústav pro hospodářskou úpravách lesů 
(ÚHÚL) a Lesy České republiky, s.p., silniční údaje Silniční databanka 
v Ostravě, archeologická naleziště Agentura ochrany přírody a krajiny 
(AOPK).Typická měřítka zpracování dat se pohybují v rozmezí 1:500000 až 
1:50000, podrobnější data jsou zpracovávána především v rámci konkrétních 
územně omezených projektů. Mezi speciální projekty patří například 
Krajinotvorné programy, zpracované Ministerstvem životního prostředí. 
Ucelený přehled o zpracovaných datech v rámci tohoto resortu podává vydaný 
GIS katalog MŽP. 

 
4.1.4 Digitální modely terénu (DMT) 

Nezbytným předpokladem pro realizaci analýz je podrobná znalost reliéfu 
krajiny. Za tímto účelem jsou zpracovávány digitální modely terénu, které 
mohou být rastrové (model GRID) nebo vektorové (model TIN). Pro jejich 
přípravu se používají vrstevnice existujících mapových děl, výšková bodová 
pole, linie hřbetnic a údolnic, areály vodních ploch a zlomové linie, nebo 
stereoskopické dvojice leteckých či družicových snímků. V poslední době se 
rovněž uplatňuje tzv. laserové snímání povrchu (Geodis 2002). Tato metoda 
poskytuje nejen dostatečně přesné údaje o nadmořských výškách terénu, ale 
umožňuje i získání podrobnějších informací o povrchu terénu, např. charakter 
vegetace. 

 
4.2 Hydrologické podklady 

Hydrologické podklady představují negrafická data, která jsou však vázána 
k určitému místu (měrný profil, apod). Tvoří je většinou hydrologické 
charakteristiky povodní, pro které bude dané území posuzováno. Každou 
povodeň lze charakterizovat vybranými parametry, z nichž se vychází při řešení 
povodňové ochrany. Mohou to být např. kulminační průtoky, objemy 
povodňových vln, doba překročení kritického vodního stavu nebo průtoku atd. 
Pro praxi jsou zpravidla nejdůležitější N-leté kulminační průtoky, N-leté objemy 
povodňových vln. 
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4.3 Podklady pro určení rozsahu potenciálních 
poškození a škod 

Rozsah podkladů tohoto typu je do značné míry závislý na charakteru 
poškození a škod, která hodláme zkoumat (viz odst. 5.2.3.). Pro představu je 
možné uvést tyto základní podklady : 

• údaje o důležitých objektech, jejichž funkci je třeba zajistit během 
povodně; jedná se zejména o objekty policie, hasičů, nemocnice, 
krizová centra, sklady potravin, důležité komunikace apod.; 

• údaje o sociální skladbě obyvatelstva v záplavovém území; 
• údaje pro stanovení škod (škodní funkce, znalecké posudky, apod.); 
• údaje o možných důsledcích na přírodě a krajině, atd; 

 
4.4 Ostatní podklady 

Do této skupiny můžeme zařadit další podklady neuvedené v předchozích 
odstavcích, jako jsou speciální podklady pro simulační modul, apod. 
Nezbytným zdrojem informací je rovněž prohlídka zájmového území z důvodu 
podrobnějšího seznámení s místními podmínkami a která rovněž umožní 
zpřesnění a doplnění výše uvedených podkladů. Důležitým pomocníkem v této 
oblasti se stávají systémy GPS pro sběr GIS informací (Geotronics 2002, Gefos 
2001). Výchozí podklady je rovněž nutné doplnit o výkresovou dokumentaci 
vybraných objektů, manipulační řády, fotografie, videozáznamy, nákresy, atd. 

Důležitým zdrojem podkladů jsou dále GIS různých organizací, jako jsou 
orgány státní správy, správci inženýrských sítí, lesní podniky, podniky povodí 
atd. (Saňka 2001, Koželuh 2001, Šolc 2001). 
 
5. GIS 

Strukturu GIS tvoří dva funkčně odlišné objekty: 
• datová základna; 
• analytické nástroje. 
 

5.1 Datová základna 
Datová základna GIS obsahuje veškeré informace, které jsou nezbytné 

k provádění analýz, simulaci a prezentaci výsledků. Je tvořena: 
• datovými vrstvami; 
• databází popisných údajů. 

Datové vrstvy představují grafickou reprezentaci zájmového území. 
V datových vrstvách jsou uloženy zejména tyto údaje: 

• geografická data; 
• kategorie záplavového území; 
• prvky systému; 
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• okrajové a počáteční podmínky pro simulační modul; 
• výsledky simulací, atd. 

Databáze popisných údajů obsahuje nezbytné popisné informace k objektům 
v jednotlivých datových vrstvách.  

Součástí vytváření datové základny je tzv. kategorizace záplavového území 
(vyznačení kategorií v záplavovém území). Z pohledu terminologie GIS může 
mít kategorie charakter plošného, liniového nebo bodového prvku, který 
označuje v zájmové oblasti (záplavovém území) objekty, osoby, plochy apod., 
které mohou být poškozeny (zasaženy) v důsledku přímého působení povodně. 
Každá kategorie s sebou kromě místopisných údajů i nezbytné popisné údaje. 
Nezbytným údajem, který je nutné uvést u každé kategorie je zranitelnost. 
Vyznačení kategorií v zájmovém území a připojení nezbytných popisných 
informací představuje časově i finančně náročnou činnost, která spočívá ve 
shromažďování potřebných vstupních podkladů a jejich vkládání do prostředí 
GIS. Návrh struktury datové základny je třeba koncipovat s ohledem na 
předpokládané analýzy, protože absence potřebných údajů vede k nedostatečné 
vypovídací schopnosti výsledků rizikové analýzy a naopak shromažďování 
zbytečně velkého množství údajů k plýtvání časem a finančními prostředky. 
Vytváření datové základny se může ubírat v zásadě dvěma směry.:  
1. Datová základna je vytvářena tzv. na "zelené louce". To znamená, že 

zpracovatel rizikové analýzy má zcela volné ruce při návrhu její struktury 
a má možnost si připravit nezbytné údaje pro plánované analýzy podle jeho 
představ. Tato cesta je však náročná časově a finančně.  

2. Informační systém je vytvářen na základě již vytvořených GIS, např. 
z oblasti státní správy (katastr nemovitostí), správců inženýrských sítí 
(energetické, telekomunikační, vodovody a kanalizace), apod. Tato cesta 
sice může ušetřit mnoho času i finančních prostředků, ale narážíme zde na 
problém, že použité GIS nejsou zpravidla navrženy s ohledem na jejich 
použití při rizikových analýzách záplavových území. Mohou se zde tedy 
vyskytnout nesrovnalosti s nekompatibilitou získaných dat i nutností 
doplnit potřebné informace. Další otázkou je ochota správců těchto GIS, 
které byly vytvořeny s nemalými finančními náklady, poskytnout je třetí 
straně. V těchto případech je možné poskytovateli podkladů nabídnout 
výměnou výsledky rizikových analýz. 

Každá z uvedených cest má své výhody a svá úskalí. Optimálním řešením by 
bylo, kdyby nově vytvářené GIS již byly vytvářeny na základě určitých daných 
standardů, které by umožňovaly použití jejich datové základny v rizikové 
analýze záplavových území. A naopak informace shromážděné při analýzách by 
mohly být poskytnuty do GIS zmiňovaných organizací. 

 
5.2 Analytické nástroje 

Rozsah údajů obsažené v datové základně přímo úměrně ovlivňuje rozsah 
možných analýz, které se provádí s použitím těchto nástrojů: 



• nástroje systémové analýzy; 
• nástroje simulací (citlivostní analýza, kalibrace, verifikace); 
• nástroje pro vyhodnocení poškození a škod (přímá a nepřímá poškození 

a škody); 
• nástroje pro vyhodnocení rizika. 

GIS

Správa dat Analytické nástroje Prezentace dat

Nástroje systémové
analýzy

Nástroje simulací
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Obr. 2 Schéma struktury GIS 

5.2.1 Nástroje systémové analýzy 
Naší snahou je co možná nejvěrnější popis chování povodně v záplavovém 

území. Toho se snažíme dosáhnout na základě informací o minulých povodních 
a na základě simulace průchodu povodně s využitím nástrojů numerického 
modelování (simulační modul). Způsob průchodu povodně záplavovým územím 
je dán hydrologickými charakteristikami povodně (hydrogram, objem 
povodňové vlny, atd), morfologií terénu (výškopis, polohopis), povrchovými 
vlastnostmi terénu (druh vegetace, zpevnění povrchu, apod.) a dále pak 
výskytem objektů, které mohou rovněž ovlivnit hydraulické poměry v zájmové 
oblasti. Záplavové území můžeme chápat jako systém prvků, které svým 
chováním ovlivňují průchod povodně záplavovým územím. Ve většině případů 
tvoří záplavové území poměrně složitý systém k jehož vyhodnocování lze s 
výhodou použít nástroje systémové analýzy. První krok při sestavování systému 
představuje schematizace, která spočívá v identifikaci jednotlivých prvků a 
určení jejich vzájemné vazby. Hlavní přínos v použití nástrojů systémové 
analýzy spočívá v identifikaci možných stavů systému, tj. v určení možných 
scénářů průběhu povodně v dané oblasti a stanovení pravděpodobnosti jejich 
výskytu. Přitom vycházíme zejména z metod založených na stromech událostí a 
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poruch. Výsledkem analýzy stromu událostí by měl být algoritmus průběhu 
simulace, přičemž jednotlivé modely by byly volány jako procedury nebo 
funkce (výsledky jednotlivých procedur jako OP a PP pro další řešení) 

Výsledkem schematizace je síť, která svoji strukturou a chováním může 
připomínat např. síť komunikační, elektrickou, vodovodní apod. Ke správě a 
analýze těchto sítí se již dnes běžně využívají GIS, a proto je možná jejich 
aplikace i do oblasti zdánlivě odlišné a tou je právě ochrana proti povodním. 
Jaký je vlastně hlavní přínos použití GIS v této oblasti? GIS nám umožňuje 
poměrně názornou identifikaci jednotlivých prvků systému. U každého prvku je 
možné vyznačit jeho polohu a připojit nezbytné popisné údaje. Rovněž je možné 
názorně vyznačit jednotlivé funkční vztahy. Tento přístup umožňuje následně 
snadnější analýzu vzájemných prostorových a funkčních vztahů mezi prvky, 
čímž je možné eliminovat řadu chyb během zpracování. Informace o 
jednotlivých prvcích jsou snadno přístupné. Podstatná je rovněž spolupráce se 
simulačním modulem, kdy do systému rovněž vyznačíme použité modely pro 
simulaci chování jednotlivých částí systému a jejich vzájemnou vazbu 

 
5.2.2 Nástroje simulací 

Nástroje simulace by měly plnit zejména tyto funkce : 
• zadávání vstupních parametrů modelu (OP, PP, drsnosti, morfologie); 
• kalibrace; 
• verifikace; 
• citlivostní analýza; 
• prezentace výsledků. 

Podle náročnosti simulačního modelu (analytické řešení, numerický model 
2D, 1D) je nutno zadat potřebné vstupní údaje jako je morfologie terénu a 
drsnostní součinitelé povrchu.V obou případech jsou údaje kombinací 
polohopisu a hodnoty příslušné vlastnosti (např. místopisné označení plochy 
lesa polygonem + hodnota drsnostního součinitele). Kalibrace numerického 
modelu může probíhat buď "ruční" změnou vstupních parametrů nebo s 
využitím některých matematických metod (inverzní modelování). Využití GIS 
spočívá ve vzájemném srovnání vypočtených údajů s údaji naměřenými nebo 
jinak stanovenými a v následné změně vstupních parametů. 

Vlastnímu výpočtu, ať již analytickému nebo numerickému předchází zadání 
hodnot okrajových podmínek a v případě nestacionárních úloh i podmínek 
počátečních. Okrajové i počáteční podmínky v sobě nesou jednak informaci 
kvantitativní (hodnota hloubky vody, průtoku, apod.) a dále informaci o poloze 
(umístění přítoku, apod.).  

V řadě případů se řeší množství variant OP a PP. Aby nedocházelo k 
chybám např. při zaměňování hodnot OP a PP, jeví se jako nezbytná jejich 
evidence včetně polohopisných údajů. Vhodné je označení míst s OP a PP přímo 
ve schématu systému. 



5.2.3 Nástroje pro stanovení poškození a škod 
Škodu chápeme jako důsledek vzniklého (fyzického) poškození. Poškození a 

následné škody můžeme dále rozdělit na přímé a nepřímé.  

Přímé škody

Přímá poškození

 

Nepřímá poškození

Nepřímé škody

Obr. 3 Hierarchie určování poškození a škod 

Při určování jednotlivých druhů poškození a škod existuje jistá logická 
posloupnost, která je zřejmá z obr.3. Jako první je třeba stanovit rozsah přímých 
poškození. Zde se jedná zejména o zranění a úmrtí obyvatel, narušení konstrukcí 
stavebních objektů, poškození technologického zařízení (stroje a zařízení), 
poškození v zemědělské výrobě (znehodnocení úrody, úhyn zvířat), poškození 
přírody (ekologické škody), atd. Jsou-li stanovena přímá poškození je možné 
dále dle obr.3 postoupit ke stanovení nepřímých poškození, která jsou 
důsledkem poškození přímých (požáry, kontaminace nebezpečnými látkami, 
poškození v důsledku pohybu sutin a trosek, apod.). Vyjádření přímých škod 
škody na objektech, náklady na léčbu, evakuace obyvatel, náhradní doprava, 
atd) je možné přímo na základě znalostí o přímých poškozeních. Jako poslední v 
uvedené hierarchii je možné vyčíslení nepřímých škod (nezaměstnanost, krachy 
firem). 

 
5.2.4 Nástroje pro stanovení rizika 

S pojmy poškození a škoda úzce souvisí pojem riziko . Pro každý dvou typů 
poškození nebo škody je možné vyjádřit hodnotu rizika vzniku poškození nebo 
škody. K vyjádření rizika existuje řada vztahů a metodik z nichž některé jsou 
uvedeny v příspěvku " Rizika vzniku poškození a škod, přijatelné riziko" tohoto 
sborníku. 

 
6. Závěr 

V textu příspěvku jsou nastíněny některé z možných postupů při řešení 
rizikové analýzy, zejména s ohledem na využití GIS a matematického 
modelování. Další výzkum v této oblasti bude zaměřen na vytvoření GIS 
splňujícího požadavky uvedené v úvodu příspěvku. Funkčnost navržených 
postupů bude ověřena na zvolené pilotní lokalitě. 
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Nejistoty v rizikové analýze záplavových území 
Aleš Dráb1 

 
Abstrakt 
Příspěvek je věnován vymezení pojmu nejistota a jeho významu pro 
řešení technických problémů tak, jak je prezentován v současných 
odborných publikacích. Článek zahrnuje úvahu nad formulací pojmu 
nejistoty a jejími zdroji. Nejistota a její formy jsou prezentovány na 
vybraných příkladech z rizikové analýzy záplavových území. 

 
klíčová slova: risk analysis, uncertainty, inherent uncertainty, epistemic 

uncertainty, statistical uncertainty, model uncertainty 
 
1. Úvod 

Pod pojmem nejistota si zřejmě každý člověk vybaví trochu něco jiného. 
Bude určitě záviset i na souvislostech v jakých tento pojem použijeme. Např. 
pro meteorologa může být pojem nejistota spjat s předpovědí počasí, zatímco 
podnikateli se vybaví při úvahách o nejvhodnějším investování jeho kapitálu. 
Nejistota nás provází neustále i v běžném životě na každém kroku a jsme nuceni 
se s ní vyrovnávat. Mnohdy tak činíme podvědomě, ale existují situace, kdy 
můžeme použít exaktní metody na současné úrovni vědeckého poznání. Nejinak 
tomu je i v případě ochrany proti povodním, v současné době velice aktuální 
otázce z oboru vodního hospodářství. V dřívějších dobách, kdy lidé neměli ještě 
potřebné znalosti ani nástroje pro analyzování možných důsledků povodní, byly 
nuceni využívat zkušenosti svých předků a vyhýbat se velké vodě stavbou svých 
obydlí na vyvýšených místech. Zejména s příchodem průmyslové revoluce v 
19.století a ve zvýšené míře ve 20.století dochází k výraznému přesunu 
průmyslových objektů, infrastruktury a posléze i obytných objektů do 
inundačních území. Tato skutečnost s sebou samozřejmě přináší i větší riziko 
potenciálních škod v případě příchodu povodně a z toho plynoucí větší 
požadavky na návrh protipovodňových opatření, který se již v současné době 
neobejde bez využití metod rizikové analýzy, nástrojů matematického 
modelování, statistiky, GIS, apod. Současně je i větší důraz kladen na 
požadované výsledky rizikových analýz, které by měly být doplněny 
informacemi o míře nejistot. V dalším textu tohoto příspěvku je uveden přehled 
jednotlivých forem nejistot a způsob jejich snižování. Příspěvek si neklade za cíl 
podat úplný výklad metod používaných v různých technických a vědeckých 
oborech, ale je rešeršní studii zaměřenou na prozkoumání pohledů současné 
světové vědy na otázky nejistot, doplněnou o případné komentáře. 

 
1 Ing. Aleš Dráb, Ph.D., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 

17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7762, fax. 54114 7728, e-mail: 
drab.a@fce.vutbr.cz 
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2. Pojem nejistota 
Pojem nejistota (anglicky - uncertainty) je běžně využíván k popisu 

nedostatku jistoty o něčem (věc, jev) nebo o někom (osoba). Míra nejistoty 
může samozřejmě kolísat od malého nedostatku jistoty až po absolutní 
nedůvěru. Nedůvěra, nedostatek jistoty, další z možných synonym, která se nám 
vybaví v souvislosti s nejistotou. Každé z těchto synonym nám poskytuje další 
úhly podhledu na tento pojem, a tím nám umožňuje snadnější pochopení jeho 
podstaty. Jak již bylo zmíněno v úvodu, nejistota může být chápána v různých 
souvislostech odlišnými způsoby. Například: 

• nejistota v souvislosti s přírodními jevy vyjadřuje, že výsledek je 
neznámý nebo nedokázaný a je tudíž otázkou;  

• nejistota v souvislosti s důvěryhodností nějakého výroku vyjadřuje, že 
závěr není zcela prokazatelný nebo je vyjádřen nejistou informací; 

• nejistota v souvislosti s plánováním činností vyjadřuje, že plán není 
rozhodnutý. 

V mnoha případech lze vyjádřit nedostatek jistoty (nejistotu) s využitím 
pravděpodobnosti. 

 
3. Zdroje nejistot 

Obecně řečeno, nejistota může mít dva základní zdroje: 
• nahodilost světa, který nás obklopuje; nevíme s určitostí co se bude dít 

v budoucnosti; 
• naší snahou je vyrovnat se s nahodilostí okolního světa, a proto 

usilujeme o “nahlédnutí do budoucnosti”; pokoušíme se modelovat 
okolní svět a předpovídat budoucí události, např. s využitím 
statistických modelů sledovaných jevů. Z tohoto počínání plyne 
nejistota způsobená našimi neúplnými znalostmi o okolním světě. 
Modely vždy představují určité zjednodušení skutečnosti v závislosti 
na úrovni současného poznání; k použití statistických metod nemáme 
vždy dostatek dat pro vyhodnocení, apod. 

Poznámka: nahodilost nevyplývá z podstaty sledovaného jevu, ale je 
uskutečňována jako důsledek působení jiných vlivů (jevů) a může se tudíž 
uskutečnit, ale nemusí; jiné jevy, které působí na sledovaný proces nemusíme 
znát, nemusíme znát zákonitosti podle kterých se řídí, atd. 
Z výše uvedených skutečností vyplývá rozdělení nejistot do dvou kategorií (viz 
obr.1): 

• inherentní nejistota; 
• nejistota poznání. 



INHERENTNÍ NEJISTOTA

NEJISTOTA POZNÁNÍ

Inherentní nejistota v
čase

Inherentní nejistota v
prostoru

STATISTICKÁ NEJISTOTA NEJISTOTA MODELU
 

Obr. 1 Druhy nejistot 

 
3.1 Inherentní nejistota 

Inherentní nejistota - v zahraniční literatuře se používá pojem inherent 
uncertainty, natural variability, aleatory uncertainty, apod. Slovo inherence 
pochází z latiny a označuje sounáležitost vlastností a jejich nositele; 
neoddělitelné lpění, tkvění uvnitř něčeho. Inherentní má pak význam: obsažený 
v něčem, lpící v něčem, utkvělý v něčem nebo na něčem. Slovo aleatorní pak 
vyjadřuje jistou spojitost s náhodou - alea iacta est (kostky jsou vrženy). Děj 
nazýváme aleatorní, pokud jeho výsledek je závislý na náhodě - je nejistý. 
Inherentní nejistotu nejsme schopni do budoucna ovlivňovat. Je plně spjata s 
nahodilostí okolního světa. Inherentní nejistota může být prostorová nebo 
časová. 

• Inherentní nejistota v čase – se vyskytuje ve spojení s procesy (ději, 
jevy, apod.) probíhajícími v čase. Jako příklad takového jevu můžeme 
uvést proudící vodu v korytě toku. Tento jev můžeme sledovat např. 
měřením hloubek v určitých časových intervalech ve zvoleném 
měrném profilu na toku. Teoreticky jsme tedy schopni získat 
neomezené množství údajů o hloubkách vody v daném profilu 
v časovém intervalu od počátku měření až po současnost. I když by 
se mohlo zdát, že sledovaný jev známe na základě měření 
“dokonale“, nejsme schopni s jistotou předpovědět, jak bude probíhat 
v blízké, natož vzdálenější budoucnosti. Zde vstupuje do hry tzv. 
inherentní nejistota v čase. Námi sledovaný jev je totiž ovlivněn 

 52



 53

celou řadou dalších jevů, které nejsme schopni identifikovat, popsat, 
určit jejich míru vlivu, atd. 

 
• Inherentní nejistota v prostoru - příkladem mohou být náhodné 

proměnné zachycující změny nějaké vlastnosti nebo jevu v prostoru, 
jako např. hydrogeologické vlastnosti podloží hráze, kóty koruny 
ochranných hrází, apod. Snižování tohoto druhu nejistot naráží na 
problém nutnosti realizace velkého počtu měření daného jevu. Např. 
nejsme schopni zcela geologicky prozkoumat podloží hráze, protože 
jsme omezeni finančními prostředky. 

 
3.2 Nejistota poznání 

Nejistota poznání - (anglicky - knowledge uncertainty, epistemic 
uncertainty) - pochází z nedostatku znalostí (nedostatečného poznání) událostí 
nebo jevů nebo nedostatku dat (podkladů) ze kterých jsou vyvozovány závěry 
(anglické slovo epistemic z řeckého vědět). Předpokládáme, že tato nejistota se 
dá v budoucnu snižovat na základě kvalitnějších podkladů nebo nových 
poznatků. Nejistota poznání se dále dělí na nejistotu modelu a nejistotu 
statistickou.  

• Nejistota modelu – u simulačních modelů můžeme rozlišovat nejistoty 
související s věcnou a numerickou přesností modelu. 
- Věcná přesnost vyplývá ze skutečnosti, že každý model 

představuje zjednodušení skutečnosti. Věcná přesnost modelu je 
tedy závislá na úrovni poznání simulovaného jevu a způsobu 
jeho interpretace. 

- Numerická přesnost je závislá na spolehlivosti vstupních dat 
vkládaných do modelu 
Poznámka: u hydraulických modelů je to např. digitální model 

terénu, hodnoty drsnostních součinitelů atd.) 
Nejistoty modelu jsme schopni zmenšovat na základě prohlubování 
našich znalostí o modelovaném jevu, a tedy i zvětšováním 
spolehlivosti vstupních dat. 

• Statistická nejistota vyplývá z nejistoty statistické indukce. 
Statistickou indukcí (Škrášek, Tichý 1990) nazýváme zobecnění 
statistických výsledků, získaných zpracováním statistického 
podsouboru, na základní soubor, z něhož uvažovaný podsoubor 
vychází. Statistická indukce však nepodává zobecněné závěry 
s naprostou jistotou. Stupeň nejistoty, který při těchto závěrech 
zůstává může být v případech, kdy je dbáno určitých zásad, změřen, a 
to pravděpodobností. Z tohoto hlediska lze pak příslušné závěry 
získané metodami statistické indukce považovat za přesné, neboť 
známe povahu i stupeň zmíněné nejistoty (Škrášek, Tichý 1990). 
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4. Snižování nejistot 
V předchozích odstavcích byla zmíněna skutečnost, že inherentní nejistota je 

vázána na nahodilost okolního světa, a tudíž ji nelze snižovat. 
Naproti tomu u nejistot poznání existují možnosti jejich snižování. Jedná se 

zejména o: 
• shromažďování dat; 
• výzkum; 
• expertní odhady. 

Data mohou být shromažďována např. na základě průzkumů, měření procesů 
v čase, apod. 

Mezi hlavní směry výzkumu je možné zařadit např. zkoumání jevů na 
fyzikálních modelech za účelem získání podkladů pro verifikaci matematických 
modelů, apod. Cílem tohoto výzkumu je tedy snižování nejistot modelu. 

Výzkum může ukázat, že i relativně dokonalý model zahrnuje řadu nejistot. 
 

5. Závěr 
Nejistoty zahrnují všechny etapy zpracování rizikové analýzy, od prostých 

chyb měření a pozorování až ke komplexním nejistotám předpovědí, nahodilosti 
přírody, přesnosti modelů, budoucích potřeb, možností, chování lidí a 
politickým omezením. Jejich povaha může být fyzikální, ekonomická, životního 
prostředí nebo společenská. Důležitou otázkou je zvážení, zda nejistota může 
nějakým způsobem ovlivnit výsledky rizikové analýzy a pokud ano, tak v jaké 
míře. 

Rozvoj výpočetní techniky, metod matematického modelování, sběru a 
vyhodnocení dat umožnil v posledních letech realizaci metod rizikové analýzy 
záplavových území. V mnoha případech je však nástrojů matematického 
modelování využíváno bez podrobnější analýzy a bez zahrnutí úrovně nejistoty, 
kterou jsou zatíženy vypočtené hodnoty. V průběhu zpracování rizikové analýzy 
záplavových území se samozřejmě vyskytují i další nejistoty, které jsou 
předmětem výzkumu odborníků z dalších oborů jako geologie, hydrologie, 
ekonomika, sociální vědy apod. Další výzkum problematiky nejistot v rizikové 
analýze záplavových území by měl postupně umožnit nahrazení v zásadě 
deterministického přístupu zpracování rizikové analýzy přístupem statistickým 
(ICOLD 2000).  
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Riziková analýza v hydrotechnice 
Ladislav Satrapa1 

 
Abstrakt 
Následující příspěvek se zabývá problematikou rizikové analýzy 
v hydrotechnice se zaměřením na řešení grantového úkolu GAČR č. 
103/02/0606 s názvem Riziková analýza vodohospodářských soustav. 
Obsahem tohoto příspěvku je zejména diskuse zaměřená na obsah a 
význam rizikové analýzy pro vodohospodářskou praxi.  

 
klíčová slova: risk analysis, water management systems 
 
1. Riziko ve vodohospodářské soustavě 

Před pojednáním o obsahu pojmu riziko si dovolím definovat pro tento 
příspěvek pojem vodohospodářská soustava. Stejně jako pro řešení výše 
uvedeného grantu považuji i zde za vodohospodářskou soustavu jakékoli vodní 
dílo na toku zabezpečující nějakou funkci. Čím více hydrotechnických staveb ve 
vzájemných vazbách spolupracuje pro zajištění účelů soustavy, tím je soustava 
složitější.  

Riziko je velmi často chápáno jako poměrně těžko kvantifikovatelná 
veličina. Snaha o kvantifikaci a tedy vyjádření rizika v nějakých porovnatelných 
jednotkách je ve vodním hospodářství více dovedena k praktické realizaci 
v oblasti protipovodňové ochrany. Zde je riziko definováno jako 
pravděpodobnost, že při povodni vznikne určitá škoda v území zasaženém 
povodní. Toto vyjádření je v praxi použitelné (např. pro porovnání vzniklých 
škod a možných nápravných protipovodňových opatření) pro přímé škody na 
stavebních konstrukcích zasažených objektů a pro škody na poškozené nebo 
zničené zemědělské produkci ale není zcela funkční v případě, kdy bereme do 
úvahy i jiné typy škod (škody vyvolané, na životním prostředí, na změně kvality 
života, apod.). 

Při uvažování o obsahu pojmu riziko ve vztahu k funkcím vodohospodářské 
soustavy je nutné hledat postupy, které umožní v maximální míře vyjadřovat 
rizika pomocí kvantitativního popisu. Důvodem k maximální kvantifikaci je 
použitelnost výsledků rizikové analýzy v praxi, kde je nutné počítat s tím, že se 
závěry rizikových analýz budou pracovat a podle nich rozhodovat např. orgány 
státní zprávy bez hlubokých odborných znalostí v dané oblasti. V důsledku této 
skutečnosti je tedy nutné, abychom jako vodohospodáři nabídli praxi (státní 
správě, apod.) v maximální míře takové postupy rizikové analýzy, které budou 
poskytovat kvantitativní hodnocení i dosud těžko kvantifikovatelných škod.  

 
1 Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., Katedra hydrauliky a hydrologie, Fakulta stavební 
ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, Česká republika, e-mail: 
satrapa@fsv.cvut.cz 
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2. Rizika ve fuzzy prostředí 

Riziková analýza ve fuzzy prostředí vychází z teorie fuzzy množin. Tato 
teorie se používá zejména při vícekriteriálním rozhodování mezi variantami 
podle nekvantifikovatelných a nesouměřitelných kritérií (fuzzy vícekriteriální 
rozhodovací analýza). Prakticky vyústí fuzzy vícekriteriální rozhodovací 
analýza většinou v postup založený na porovnávání variant pomocí 
lingvistického hodnocení. Příkladem tohoto postupu hodnocení může být 
vyhodnocení 4 variant pro výstavbu přečerpávací vodní elektrárny jako 
doprovodného energetického zdroje pro jadernou elektrárnu Temelín (Nacházel 
a kol., 1997). Rozhodování mezi variantami Křivoklát, Kratušín, Hříměždice a 
Vilémov vyústilo v nejlepší hodnocení pro variantu Křivoklát. Hodnocení se 
provádělo podle 11 hodnotících kritérií:  

- splnění požadavků energetiky na výkon a dobu čerpání, 
- zábor zemědělské a lesní půdy, demolice objektů, 
- zatopení chráněné krajinné oblasti, 
- přesídlení stálého obyvatelstva, 
- zlepšení čistoty vod a ochrana obyvatel před povodněmi a před ledy, 
- včasnost uvedení PVE do provozu, 
- provozní spolehlivost a výhodnost, 
- koncepční vhodnost a podmínky výstavby, 
- vhodnost začlenění do elektrizační soustavy a rozvojová adaptabilita, 
- střety se zájmy obyvatel, ochrany přírody a hospodářského sektoru, 
- ekonomická efektivnost. 
V literatuře popisující tento příklad je dále uvedena informace, že základní 

požadavek energetiky splňovaly pouze lokality Křivoklát a Kratušín. Dále je 
uvedeno, že přes nejlepší hodnocení lokality Křivoklát tato nebyla následně 
schválena z důvodu zájmů ochrany přírody a z důvodů investičních nákladů. Při 
porovnání hodnotících kritérií a výsledků hodnocení s výsledným doporučením 
pro praktickou realizaci není jasné, proč z výše uvedených důvodů nebyla 
nejlepší varianta Křivoklát doporučena, když důvody vedoucí ke konečnému 
odmítnutí byly začleněny do hodnotících kritérií. Dále je nutné položit si otázku, 
proč byly posuzovány varianty Hříměždice a Vilémov, když nesplňovaly 
základní energetické požadavky.  

Výše uvedené rozpory působí určité komplikace ve skutečné 
aplikovatelnosti fuzzy rozhodovacích procesů v praxi. Pohled ne zcela 
zasvěceného subjektu na výsledky takového rozhodování může být rozpačitý, 
když náročný rozhodovací postup vede k výběru sice optimální ale prakticky 
nakonec nerealizovatelné varianty. Jde zde pouze o nepochopení postupu nebo o 
špatné nastavení kritérií nebo jejich nedostatečnou vypovídací schopnost ve 
vazbě na realizaci konkrétního projektu formou investiční akce? 
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Pomocí uvedeného příkladu je možné dokumentovat, že v rizikové analýze 
musíme co nejlépe zvládnout definici kritérií, podle kterých budeme riziko 
posuzovat (zranitelnost, ohrožení, citlivost). V maximální míře se musíme snažit 
využít kvantifikaci jednotlivých kritérií, a to optimálně pomocí ekonomického 
vyjádření škod a ztrát. Zde bude možná vhodné pokusit se uplatnit oba způsoby 
vyjádření škod (nákladové nebo náhradové). 

V oblasti využití různých postupů při rozhodování o optimálním řešení je 
vhodné se ještě zmínit o dvou cílech, které se snažíme optimalizačním postupem 
dosáhnout. Prvním z nich je vyhledání optimální varianty pro případ 
připravované investiční akce, např. vyhledání lokality pro výstavbu PVE jak 
bylo uvedeno výše. Druhým případem je analýza optimální využitelnosti již 
existujícího systému, např. víceúčelového vodního díla, což má přímou vazbu 
na řízení systému. 

 
3. Riziková analýza v řízení vodohospodářských 
soustav 

Řízení vodohospodářských soustav je složitá činnost, která by měla být 
prováděna v souladu s posouzením jejího optimálního využití. Návrh systému 
řízení vodohospodářské soustavy by se mohl skládat z následujících kroků 
(Nacházel a kol., 1997): 

1 - identifikace objektu řízení, 
2 - identifikace cílů řízení, 
3 - identifikace modelu řízení, 
4 - identifikace technických omezení, 
5 - návrh optimálního řízení, 
6 - realizace algoritmu řízení. 
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně není možné navrhnout optimální 

model řízení systému bez jeho rizikové analýzy, bylo by velmi vhodné ujasnit si 
pozici rizikové analýzy a jejích fází ve výše uvedených krocích návrhu systému 
řízení.  

Při provádění rizikové analýzy je potřebné provést čtyři úkony: 
1 - popis zranitelnosti, 
2 - popis nebezpečí, 
3 - hodnocení možné expozice, 
4 - stanovení rizika. 
Jakákoli činnost související s vodními toky nebo s podzemními zdroji vod 

musí být považována za činnost systémovou.  
Např. návrh protipovodňové ochrany města musí být posuzován v kontextu s 

možnostmi použití různých protipovodňových opatření (aktivní, pasivní), s 
ovlivněním krajiny v dosahu vlivu opatření, s ohledem na potřebné investice a 
potenciální povodňové škody. Navrhujeme-li tedy protipovodňovou ochranu, 
navrhujeme poměrně komplikovaný vodohospodářský systém, který bude muset 
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být v následném provozu řízen. Systém řízení, pokud možno optimálního řízení, 
budeme pro nově navržený vodohospodářský systém zpracovat. Ukazuje se tedy 
jako velmi efektivní zpracovat při návrhu protipovodňového opatření takové 
analýzy, které budou užitečné jak pro rizikovou analýzu, tak pro návrh systému 
řízení. 

 
4. Závěr 

Těsná vazba mezi rizikovou analýzou a efektivními systémy řízení 
vodohospodářských soustav je zřejmá. Přestože v případě řízení 
vodohospodářských systémů není jediným rizikovým faktorem ohrožení funkce 
soustavy povodní, tak právě tyto velmi nedávné události ukázaly, jak významná 
je absence komplexního posuzování rizik ve vazbě na řízení provozu vodních 
děl. 

Zejména ve vztahu k ohrožení obyvatelstva je nutné zabývat se intenzivně 
otázkou subjektivního a objektivního rizika (Říha a kolektiv, 2002). Budeme-li 
definovat riziko jako doplněk spolehlivosti systému (Nacházel, 2002), můžeme 
ve vztahu mezi pohledem odborníka vodohospodáře a obecné veřejnosti najít 
velký rozdíl ve vnímání tohoto rizika. Jestliže je např. vodohospodářský systém 
spolehlivý z 98%, je riziko pro odborného posuzovatele za předpokladu využití 
běžných kritérií velmi malé. Z pohledu obyvatele skutečně vystaveného 
nebezpečí a vnímajícího riziko subjektivně je dopad jistě intenzivnější, což i 
více odpovídá skutečnosti (stres, přímá a vyvolaná duševní i psychická 
onemocnění s náklady na léčbu a ušlými výnosy z pracovní činnosti 
nemocných). Řada rizik, která zatím považujeme za výraz subjektivního 
vnímání rizika jsou jistě rizika objektivní, avšak neumíme (komplikovaná 
kvantifikace) nebo nechceme (nezájem na multidisciplinární spolupráci) je jako 
objektivní přijmout. 

Závěrem tohoto referátu bych chtěl zdůraznit, že je nutné velmi těsně 
propojit navrhování systémů řízení s analýzou rizik ve vodním hospodářství. 
Maximalizace všeobecně prospěšných užitků z provozu vodohospodářských 
soustav není možná bez optimálního řízení, pro které nezískáme informace 
jiným způsobem než komplexní rizikovou analýzou. 
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Analýza poruch přehrad 
Jan Jandora1 

 
Abstrakt 
Údaje o historických poruchách hrází jsou důležitým poučením 
a upozorněním na skutečnost, že žádná přehrada nebo ochranná hráz není 
absolutně bezpečná, že je s její existencí a provozem spojeno určité 
riziko, které je zapotřebí udržovat na přijatelné úrovni. V článku je 
uvedena analýza poruch přehrad a četnost protržení přehrad, a to 
v závislosti na výšce hráze, stáří přehrady a typu přehrady. 

 
klíčová slova: dam failure, statistical analysis 
 
1. Úvod 

Analýza historických fatálních poruch hrází je důležitá z několika důvodů: 
• ukazuje na chyby a omyly stavitelů přehrad: 

- analýza poruch je zdrojem poučení; 
- rekonstrukcí poruchy je možné odvodit její příčiny. Tato znalost 

pak může sloužit k návrhu metod zvýšení bezpečnosti 
existujících a nově budovaných hrází; 

• pomocí nástrojů matematické statistiky a hodnocení potenciálních škod 
lze určit míru rizika, které hráze příslušné konstrukce a parametrů 
představují; 

• poskytuje data pro kalibraci a verifikaci matematických modelů 
porušení hrází, které umožňují predikovat možný průběh a parametry 
porušení. Ty jsou základním vstupním údajem pro sestavení 
povodňových a evakuačních plánů pro území v podhrází. 

Problémem údajů o porušení hrází je jejich neúplnost a nepřesnost. 
Informace jsou mnohdy neúplné a příčiny poruch bývají často zamlčovány 
(zvláště v zemích s totalitním politickým režimem). Nepřesnost dále tkví 
například v kvantifikaci průtoků nátrží, který se provádí odhadem na základě 
pozorovaného nebo mnohdy pouze odvozeného okamžitého tvaru a rozměrů 
nátrže s přihlédnutím k odhadnutým průtokům v jednotlivých profilech 
v prostoru pod hrází. Stanovení příčin poruch se provádí expertízou prováděnou 
určitou dobu po hodnocené události, kdy průběh poruch není mnohdy 
monitorován nebo fotograficky zachycen. 

 

 
1 Ing., Ph.D., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 662 37 

Brno, Česká republika, tel. 54114 7759, fax. 54114 7728, e-mail: 
jandora.j@fce.vutbr.cz 



2. Přehled o výstavbě přehrad 
Pro vyhodnocení statistiky poruch přehrad je vhodné znát počet existujících 

přehrad: 
• daného typu; • dané výšky hráze; 
• daného objemu nádrže; • daného stáří, atd. 
ve světě. Přehledy o přehradní výstavbě sestavuje Mezinárodní přehradní 
komise ve Světového soupisu přehrad (SSP) (ICOLD 1998). Podmínky pro 
zařazení do SSP jsou následující: 

• přehrady od výšky hráze 15 m (měřeno od základové spáry); 
• přehrady s výškou hráze 5 až 15 m a s objemem nádrže nad 3,0 mil. m3. 

Pro další analýzy byla vyřazena data z SSP o přehradách nesplňujících 
podmínky zařazení, data o přehradách z Číny (nekonzistenční databáze poruch) 
a Ruska (neúplný vzorek existujících přehrad). Graf na obr. 1 ukazuje rostoucí 
trend počtu přehrad ve světě. Z grafu je viditelný rostoucí počet přehrad 
v minulém století, kdy stagnace jsou patrné v krizových a válečných letech, 
a dále pak pokles výstavby v posledních dvaceti letech 20. století. V tab. 1 je 
uvedeno rozdělení přehrad podle typů a výšky. SSP bohužel není kompletní 
a podle (Votruba, Heřman a kol. 1993) je jen v USA 50 000 přehrad 
a v celosvětovém měřítku se odhaduje počet přehrad, u nichž přichází v úvahu 
otázka bezpečnosti, na 150 000. 
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Obr. 1 Počet přehrad vybudovaných ve světě v dané dekádě v závislosti 
na typu hráze podle SSP (bez přehrad v Číně a v Rusku) 
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Tab. 1 Počet přehrad daného typu přehrady a dané výšky hráze hd ve světě 
do r. 2000 podle SSP (bez přehrad v Číně a v Rusku) 

typ zemní kamenité tížné klenbové pilířové různé neudáno celkem 

počet 13433 1829 4132 826 324 311 696 21551 

výška hd [m] 0-14 15-29 30-59 60-99 100-149 ≥ 150 celkem 

počet 853 13192 5391 1565 427 123 21551 

 
3. Přehled protržených přehrad 

Do databáze porušených přehrad jsou zapracovány přehrady, u kterých došlo 
k úplnému protržení (k fatální poruše) a které splňují požadavky pro zařazení 
do SSP. To umožňuje vztahovat počty protržených přehrad k celkovému počtu 
přehrad v provozu, byť s určitou nepřesností. 

Při sestavování databáze porušených přehrad bylo čerpáno z následujících 
podkladů: (Justin 1932), (ICOLD 1974), (Serafim, Rodrigues 1989), (ICOLD 
1995), (Singh 1996), (Wahl 1998), (Šimek 2000) a dále ze zdrojů na internetu. 

 
4. Statistika poruch 

Další analýza je provedena pro protržené a existující přehrady bez uvažování 
přehrad Číny a Ruska. 

Analýzou databáze protržených přehrad můžeme vyvodit následující závěry: 
• podíl počtu protržených přehrad ku počtu přehrad v provozu 

v čase klesá, jak ukazuje relativní četnost pp protržených přehrad: 

provozuvpřehradpočet
přehradhprotrženýcpočet=pp

 
v tabulce 2. Podle této tabulky lze usoudit, že relativní četnost 
protržených přehrad sypaných (1,54%) je větší než relativní četnost 
protržených tížních přehrad (0,90%); 

• tabulka 3 ukazuje, že: 
- do roku 1900 připadala 1 protržená přehrada na 14 nově 

vybudovaných; 
- v období 1900-1950 připadalo na 1 protrženou přehradu 

už 35 nově vybudovaných; 
- v období 1950-2000 připadalo na 1 protrženou přehradu 

dokonce 116 nově vybudovaných; 
• zranitelnost přehrad definovaná jako podíl protržených přehrad 

ku počtu let provozu přehrad je uvedena v tabulce 4. Z tabulky 
vyplývá, že zranitelnost se postupně snižuje a zranitelnost sypaných 
přehrad je větší než zranitelnost tížních přehrad. 
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• do roku 1950 bylo postaveno podle SSP 4 181 a protrženo bylo 
168 přehrad postavených v tomto období. Po roce 1950 bylo 
postaveno 16 085 a protrženo 92 přehrad postavených v tomto 
období. Datum výstavby není znám u 27 protržených přehrad; 

• nejvíce protržení přísluší výstavbě v letech 1910 až 1920 (obr. 2), 
což bylo nejpravděpodobněji způsobeno nízkou znalostí mechaniky 
zemin, málo důkladným průzkumem a nedokonalou technologií 
výstavby; 

• nejvíce případů protržení hrází je u nových hrázových těles. Obrázek 3 
ukazuje, že nejvíce přehrad se protrhlo v prvních 10 letech provozu 
přehrady. A další analýzou se prokázalo, že nejvíce přehrad 
se protrhne v prvním roce provozu; 

• ačkoliv nejvíce protržených přehrad je výšky 15-30 m (přehrad s touto 
výškou je však v provozu nejvíce), relativní četnost phd protržených 
přehrad s výškou hráze hd: 

d

d

h
h

výškyprovozuvpřehradpočet
výškypřehradhprotrženýcpočet

hdp =  

se příliš neliší pro různou výšku přehrad (tab. 5). Disproporci 
u přehrad do výšky 15 m je možné vysvětlit jejich nedostatečným 
podchycením ve SSP. Obrázek 5 ilustruje, že protržení přehrad 
je téměř nezávislé na výšce hráze; 

Tab. 2 Podíl protržených přehrad a přehrad v provozu ( ) 
ostatní přehrady a přehrady, jejichž typ není znám jsou uvedeny ve sloupci celkem (všechny typy) 
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do 
1900 465 33 7,10 117 9 7,69 10 0  2 0  600 42 7,00 

1900 -
1950 2203 75 3,40 1457 18 1,24 252 3 1,19 94 6 6,38 4181 102 2,44 

1950 -
2000 14464 124 0,86 4043 9 0,22 814 3 0,37 323 2 0,62 20266 138 0,68 

neudáno 798 3  89 1  12 1  1 0  1285 5  

celkem 15262 235 1,54 4132 37 0,90 826 7 0,85 324 8 2,47 21551 287 1,33 
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Tab. 3 Podíl protržených a nově vybudovaných přehrad ( ) 
ostatní přehrady a přehrady, jejichž typ není znám jsou uvedeny ve sloupci celkem (všechny typy) 
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2000 12261 124 1,01 2586 9 0,35 562 3 0,53 229 2 0,87 16085 138 0,86 

neudáno 798 3  89 1  12 1  1 0  1285 5  

celkem 15262 235 1,54 4132 37 0,90 826 7 0,85 324 8 2,47 21551 287 1,33 
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Obr. 2 Protržení přehrad podle roku výstavby 
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Tab. 4 Zranitelnost přehrad 
klenbové, pilířové, ostatní přehrady a přehrady, jejichž typ není znám jsou uvedeny ve sloupci 

celkem 
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Obr. 3 Protržení přehrad podle stáří hráze 

Tab. 5 Počet protržených přehrad a přehrad v provozu v závislosti na výšce 
přehrady (

d

d

h
h

výškyprovozuvpřehradet
výškypřehradhprotrženýcet

hdp poč
poč= ) 

hd [m] 0-15 15-30 30-60 60-100 100-150 ≥ 150 není známa celkem 

počet přehrad v provozu 853 13192 5391 1565 427 123 0 21551 
počet protržených přehrad 31 181 57 17 0 0 1 287 

phd [%] 3,63 1,37 1,06 1,09 0,00 0,00 3,63 1,37 
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Obr. 4 Protržení přehrad podle stáří hráze (hráze mladší než 10let) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0-14 15-29 30-59 60-99 100-149
h d  [m]

pr
oc

en
ta

>=150 není známa

protržené

 

v provozu

Obr. 5 Porovnání poměrů 

přehradhprotrženýcpočet
výškypřehradhprotrženýc dh

celkový
etpoč  a provozuvpřehradpočetcelkový

výškyprovozuvpřehradčet dhpo  

 65



• sypané hráze – analýzou protržení sypaných hrází (tab. 6) bylo 
zjištěno, že nejvíce protržení je způsobeno filtrační deformací 
(40,0%) a přelitím (38,7%). 
Příčiny protržení sypaných hrází filtrační deformací lze rozdělit na: 
- průsak pláštěm a hrází; 
- průsak kolem výpusti a na styku hráze s funkčními objekty; 
- průsak v oblasti základové spáry a podloží; 
- průsak trhlinami (např. po zemětřesení); 
- průsak chodbami a norami živočichů. 
Příčiny protržení filtrační deformací se uplatňují zejména v prvním 
roce provozu (obr. 6). 
V případě hydraulické poruchy je nejčastější příčinou přelití: 
- při povodni; 
- průlomovou vlnou z horní (výše položené) protržené přehrady; 
- selháním bezpečnostních objektů (ucpáním, selháním ovládání, 

nedostatečnou kapacitou, atd.). 
V období výstavby je pak přelití při povodni dominantní příčinou 
protržení, což vypovídá o nedostatečné kapacitě zařízení k převedení 
vody během stavby. 
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Obr. 6 Protržení sypaných přehrad filtrační deformací 

Tab. 6 Způsob protržení sypaných přehrad 
způsob 

protržení 
hydraulická 

porucha 
filtrační 

deformace
ztráta 

stability jinak není 
známo celkem 

počet protržení 91 94 17 6 27 235 
[%] 38,7 40,0 7,2 2,6 11,5  
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• tížné, klenbové a pilířové hráze. V tabulce 7 jsou uvedeny počty 
případů protržení v závislosti na způsobu protržení. Z této tabulky 
vyplývá, že nejčetnější je porušení ztrátou stability (prolomení, 
posunutí a překlopení). Nejčastěji dochází ke ztrátě stability: 
- při přelití přehrady (tlakem, dynamickým účinkem přepadající 

vody, podemletím způsobeným erozí podloží přepadající vodou 
za vzdušní patou, atd.); 

- účinkem zvýšeného vztlaku v trhlinách ve zdivu, v základové 
spáře, v pracovních spárách a v podloží. 

V případě porušení filtrační deformací je velice obtížné rozpoznat, 
zda-li prvotní příčina byla erozivní činnost prosakující vody nebo 
vzrůstající vztlak v průsakových cestách a postupné zvyšování 
kritického hydraulického gradientu. 
Jiné způsoby souvisejí s válečnou činností. Může jít o: 
- bombardování při leteckém náletu; 
- odstřel nálože uložené ve štole přehrady, atd. 

Tab. 7 Počet protržení betonových a kamenitých hrází podle způsobu 
protržení 

způsob protržení ztráta 
stability

filtrační 
deformace

sesuv 
podloží jinak není 

známo celkem 

tížné počet protržení 20 4 1 5 7 37 
 [%] 54,1 10,8 2,7 13,5 18,9  

klenbové počet protržení 3,0 4 0 0 0 7 
 [%] 42,9 57,1     

pilířové počet protržení 4 4 0 0 0 8 
 [%] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

celkem počet protržení 27 12 1 5 7 52 
 [%] 51,9 23,1 1,9 9,6 13,5  

 
5. Malé nádrže (rybníky) 

Nepoměrně obtížnější, než zpracování přehledu o výstavbě přehrad, 
je soupis malý nádrží a rybníků, tedy nádrží, které nesplňují podmínky 
pro zařazení do SSP. Např. u nás byl odhadnut počet nízkých, téměř výhradně 
sypaných malých vodních nádrží o ploše minimálně 0,1 ha v 50. letech 
minulého století téměř 23 400 (Šimek 2000). Na území ČR se v roce 1987 
nacházelo 13 400 nádrží (Šimek 2000). Tento soupis nádrží byl proveden 
Vodními díly - TBD, a to podle vodohospodářských map. Tyto nádrže se u nás 
stavěly od 14. století a odhaduje se, že dochází ročně v průměru k deseti 
protržení malých hrází (Bilík 1991). Následky protržení obvykle nebývají velké, 
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ale i zde jsou možné ztráty na životech. Tak například při protržení 
Hubačovského rybníka v Čechách v roce 1975 přišlo o život 5 lidí (Šimek 
1975). Z příkladů uvedených v (Bilík 1991) lze usoudit, že většina vad a poruch 
malých vodních nádrží byla zapříčiněna špatným návrhem (zejména 
nedostatečnou kapacitou bezpečnostního přelivu), pak následují poruchy 
v důsledku nedostatečné údržby a provozu a nakonec se řadí nekvalitní 
výstavba. Samozřejmě, že dochází ke kombinaci uvedených příčin. 

 
6. Závěr 

Z rozboru statistiky o protržených hrázích vyplývá nutnost věnovat 
zvýšenou pozornost zejména: 

• účinkům prosakující vody; 
• napojení tělesa hráze na funkční objekty a na podloží; 
• stanovení návrhových průtoků pro různé fáze výstavby a pro provoz 

a jím odpovídajících bezpečnostních a výpustných zařízení; 
• odborné obsluze, údržbě a včasné opravě bezpečnostních objektů 

a výpustných objektů. 
I když jsou statistické údaje o poruchách přehrad cenným zdrojem informací 

o příčinách poruch jednotlivých typů hrází, je nutné při posouzení bezpečnosti 
konkrétního vodního díla vycházet vždy z konkrétních podmínek lokality, 
návrhu, výstavby a provozu. 
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Přístupy k hodnocení rizika ochranných hrází 
Helena Koutková1, Jaromír Říha2 

 
Abstrakt 
Ochrana záplavového území se v případě urbanizovaných, ale 
i nezastavěných ploch běžně provádí ochrannými hrázemi. Ty jsou 
dimenzovány na zvolený návrhový průtok v toku. Při hodnocení rizika 
spojeného s přelitím a případným porušením ochranných hrází je třeba 
vycházet z nejistot hydraulického výpočtu koryta, nejistot 
z hydrologických podkladů, tvarových nepřesností vlastních hrází 
i proměnných geomechanických vlastností materiálu hráze. V tomto 
příspěvku jsou uvedeny některé dílčí poznatky získané při snaze 
o stanovení jednotlivých nejistot. 

 
klíčová slova: ochranné hráze, porušení hrází, riziková analýza záplavových 

území 
 
1. Úvod 

Ochrana záplavového území se v případě urbanizovaných, ale 
i nezastavěných ploch běžně provádí ochrannými hrázemi. Ty jsou 
dimenzovány na zvolený návrhový průtok v toku. Riziková analýza 
záplavového území vyžaduje pravděpodobnostně hodnotit jednotlivé faktory 
ovlivňující možnost porušení ochranných hrází v důsledku jejich přelití, 
porušení filtračními deformacemi nebo ztrátou jejich stability. Při hodnocení 
rizika spojeného s porušením ochranných hrází je proto třeba vycházet z nejistot 
hydraulického výpočtu koryta, nejistot z hydrologických podkladů, tvarových 
nepřesností vlastních hrází i proměnných geomechanických vlastností materiálů 
hráze a jejího podloží. V tomto příspěvku jsou uvedeny některé dílčí poznatky 
získané při řešení grantového úkolu, kdy snahou bylo stanovit, resp. 
pravděpodobnostně hodnotit jednotlivé výše uvedené nejistoty. 

 
2. Faktory porušení ochranných hrází 

Na základě analýzy funkce a konstrukčního uspořádání ochranných hrází 
a s ohledem na možnost praktické aplikace navrženého postupu byly s vědomím 
určitých zjednodušení a schematizace vybrány rozhodující faktory, které mohou 
ovlivnit, resp. způsobit porušení ochranných hrází. Jsou to 

• nejistoty spojené se stanovením návrhového průtoku; 

 
1 RNDr. Helena Koutková, CSc. Ústav matematiky FAST VUT v Brně, Žižkova 17, 

662 37 Brno,Tel. 541147615, e-mail koutkova.h@fce.vutbr.cz 
2 Doc. Ing. Jaromír Říha, CSc. Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Žižkova 17, 

662 37 Brno, Tel. 541147753, e-mail riha.j@fce.vutbr.cz 



• nejistoty hydrologických podkladů; 
• nejistoty spojené s hydraulickým výpočtem koryta, resp. inundačního 

území (v případě odsazených hrází). Jde jak o nejistoty ve způsobu 
řešení (subjekt řešitele zde hraje dominantní roli), tak o nejistoty 
v podkladech (tvar koryta, parametry objektů na toku, apod.); 

• variabilita tvaru, zejména kóty koruny hrází, resp. převýšení koruny 
ochranných hrází nad návrhovou hladinou; 

• proměnnost geomechanických vlastností hrází a jejich podloží, 
proměnnost povrchu hrází tvořícího opevnění proti  
- vymílání návodního líce proudem vody v korytě; 
- erozi koruny a vzdušného líce hrází při jejich přelití. 

 
Uvedené faktory mohou způsobit porušení ochranných hrází. V rámci 

grantového úkolu předpokládáme hodnocení následujících způsobů porušení 
ochranných hrází: 

• porušení filtračními deformacemi, kterými mohou být zejména: 
- sufoze (kontaktní, vnitřní, vnější); 
- vznik privilegované cesty (na styku materiálů různé zrnitosti, 

chodbami hlodavců – viz obr. 1, apod.); 
• porušení v důsledku přelití; 
• porušení ztrátou stability tělesa hráze nebo jeho podloží. 

 
Obr. 1 Otvory v ochranné hrázi u Lobodic způsobené činností bobrů 
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3. Stanovení návrhového průtoku 
Návrhová úroveň koruny ochranné hráze vychází mimo jiné z návrhového 

průtoku (kapacity) ohrázovaného koryta toku. Volba návrhového průtoku úzce 
souvisí se stanovením tzv. „míry ochrany“ záhrází, která je do jisté míry 
politickou otázkou. Stanovení míry ochrany by mělo být vždy výsledkem 
konsensu jednotlivých dotčených stran, kterými jsou projektant, investor, 
zástupci chráněných územních (urbanizovaných) celků, resp. vlastníků 
chráněných pozemků, atd. Podkladem pro rozhodování o míře ochrany může 
být například: 

• technickoekonomické hodnocení ochranných prvků ve srovnání 
s potenciálními škodami v důsledku zaplavení; 

• podklady uvedené ve státních, resp. odvětvových normách, např. ODN 
752103 Úpravy řek (tab.1); 

• požadavek chráněného subjektu (např. průmyslového podniku), který je 
investorem ochranných opatření.  

Tab 1. Doporučená míra ochrany podle ODN 752103 Úpravy řek 

Druh přilehlých pozemků Návrhový průtok 

Historická centra měst, historická zástavba ≥Q100 

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

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová 
zástavba ≥Q20 

Velmi cenná půda jako sady, chmelnice, apod. ≥Q20 
Orná půda (podle její bonity) Q5 až Q20 
Louky a lesy Q30d až Q1 

 
Současný názor na míru ochrany nezastavěných území není jednotný, 

s ohledem na snahu o zvyšování přirozené retenční schopnosti území mnohdy 
převládá trend nechránit nezastavěná území, a to bez většího ohledu na bonitu 
půdy. Jednoletá ochrana v případě luk nebo až dvacetiletá ochrana v případě 
orné půdy se může jistě jevit jako nepřiměřená. 

Naopak v mnoha existujících městech (částech měst) se souvislou zástavbou 
lze stoleté ochrany dosáhnout jen stěží (Praha, Olomouc, Přerov a další). 
V případě cenných historických objektů, archívů, popř. technické infrastruktury 
(metro) považujeme stoletou ochranu za minimální. 

Zcela nesprávný a v protipovodňové ochraně zavádějící je pojem „stoletá, 
čili absolutní ochrana“. Tato mnohdy vžitá představa vede k přeceňování funkce 
ochranných prvků, k nepřiměřenému pocitu bezpečí a v mnoha případech 
dokonce k nesprávnému návrhu konstrukcí, objektů a manipulace s nimi. V naší 
praxi jsme se nejednou setkali s manipulačními řády vodohospodářských staveb, 
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které neberou vůbec v potaz průtoky vyšší než Q100, manipulace pro kritické 
stavy (při Q > Q100) v nich pak není uvedena. Tvrdíme, že „absolutní ochrana“ 
neexistuje a je třeba vždy hovořit o určité, byť minimální, míře rizika spojené 
s ochranou.  

 
4. Nejistoty v hydrologických podkladech 

Úvodem této kapitoly konstatujeme, že prakticky každý formulář základních 
hydrologických údajů podle ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 
poskytnutý ČHMÚ obsahuje poznámku „Údaje velkých vod nejsou hodnoty 
neměnné, nýbrž mohou být měněny podle nových poznatků“. Toto konstatování 
představuje tzv. „názorovou hladinu v hydrologii“, která vychází z pravděpo-
dobnostního charakteru hydrologických údajů a míry poznání skutečných 
hydrologických poměrů. Míra poznání je pak vázána na dobu hydrologických 
pozorování (platnost poskytovaných hydrologických údajů je časově omezena 
na období max. 5 let), na jeho přesnost, na vzdálenosti hodnoceného profilu na 
toku od místa pozorování, resp. na metodě stanovení hydrologických údajů 
u toků, na nichž není prováděno pozorování. ČSN 75 1400 uvádí orientační 
hodnoty směrodatné chyby pro jednotlivé poskytované hydrologické údaje 
a třídy přesnosti příslušného průtoku (tab.2). 

Tab. 2 Vybrané orientační hodnoty směrodatné chyby podle ČSN 75 1400 

Třída 
I II III IV Hydrologický údaj 

Směrodatná chyba v [%] 

Dlouhodobý průměrný průtok (Qa) 8 12 20 30 
M – denní průtoky (Q30d až Q300d) 10 15 25 40 
M – denní průtoky (Q330d až Q364d) 20 30 45 60 
N – leté průtoky (Q1 až Q10) 10 20 30 40 
N – leté průtoky (Q20 až Q100) 15 30 40 60 

 
Jako ukázku uvádíme v tab. 3 údaje o stoletém průtoku v Dřevnici pod 

Zlínem dle údajů uváděných HMÚ a ČHMÚ v letech 1970 až 1997. Data mají 
II. třídu přesnosti. 

Tab. 3 Hydrologické údaje z let 1970 až 1997 - Dřevnice pod Zlínem 

roky 1970, 1982 1987 1997 

Q100 [m3/s] 384 238 296 

 
 



5. Variabilita tvaru hrází 
Hodnocení variability tvaru tělesa hráze jsme omezili na analýzu kóty 

koruny hráze. Kompletní řešení tohoto problému prozatím nebylo dokončeno, 
součástí analýzy musí být vždy hydraulický výpočet příslušného koryta 
ohrázovaného toku. Variabilita polohy koruny hráze pak musí být vyjádřena 
jako variabilita převýšení koruny hráze nad návrhovou hladinou vody v korytě. 
V průběhu terénních prací bylo provedeno podrobné nivelační zaměření koruny 
levobřežní hráze řeky Moravy u Kvasic (obr. 2) a levobřežní hráze řeky Svratky 
v Rajhradě (obr. 3). Na uvedených obrázcích je schématicky zobrazen podrobný 
podélný profil koruny obou hrází. 
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Obr. 2 Podrobný podélný profil koruny levobřežní hráze řeky Moravy 
u Kvasic 
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Obr. 3 Podrobný podélný profil koruny levobřežní hráze řeky Svratky 
u Rajhradu 
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6. Nejistoty z hydraulického výpočtu koryta 
Při hodnocení rizika spojeného se zaplavením území při povodni je mimo 

jiné třeba vycházet z nejistot hydraulického výpočtu koryta. Významným 
parametrem ovlivňujícím výsledky výpočtu je stupeň drsnosti n. Ten 
charakterizuje drsnost dna a břehů koryta a stav břehové vegetace. Obecným 
problémem je jeho stanovení, které se ve většině praktických případů provádí 
odborným odhadem, velikost jeho hodnoty je mnohdy předmětem diskuzí na 
odborných jednáních. Jeho stanovení v sobě proto nese subjektivní prvky, řešitel 
hodnotu stupně drsnosti stanoví odhadem na základě pochůzky v terénu, 
fotodokumentace toku, zrnitostního rozboru materiálu dna, resp. vlastní 
zkušenosti. Ve snaze kvantifikovat nejistotu ve stanovení stupně drsnosti byla 
uspořádána dotazníková akce, kdy 30 expertů stanovovalo na základě 
fotodokumentace stupně drsnosti dvanácti toků různé morfologie, tvaru koryta, 
hydrologických a hydraulických podmínek (dotazník viz tab. 4):  
nchar  charakteristickou hodnotu stupně drsnosti, která nejpřiléhavější 

vystihuje poměry na příslušném toku; 
nmax  maximální hodnotu stupně drsnosti, kterou by použili v případě 

„bezpečného“ návrhu. 
nmin  minimální hodnotu stupně drsnosti, kterou by použili pro vystižení 

maximální možné rychlosti proudu (např. pro studium transportu 
splavenin). 

Tab. 4 Formulář pro odborný odhad stupně drsnosti podle Manninga 
    Jméno a příjmení experta…………………. 
č. PF Název toku Váha (1 až 10) nmin nmax nchar 

1 Svitava     
2 Svratka     
3 Hvozdenský pot.     
4 Desná     
5 Dřevnice     
6 Jihlava     
7 Bitterroot River     
8 Cache Creek     
9 Rock Creek     
10 Morava     
11 Boundary Cr.     
12 Columbia River     

Pozn. Váha hodnotí pro každý tok subjektivní „jistotu“, resp. „nejistotu“ v 
odhadu (1 – velmi málo jist, 10 –zcela jist). nmin, nmax jsou meze 
uvažovaného rozpětí hodnot stupně drsnosti, nchar charakteristická 
(nejpřiléhavější) hodnota pro daný úsek toku 

 



  
Foto 1a. Svitava – Komárov Foto 1b. Svitava - Komárov 

 

Foto 5a. Dřevnice pod Zlínem  Foto 5b. Dřevnice pod Zlínem 

 
Foto 6a. Jihlava – pod Jihlavou Foto 6b. Jihlava – pod Jihlavou 

Obr. 4 Příklady hodnocených toků 

V devíti případech pak byly pro hodnocená koryta k dispozici „známé“ 
hodnoty stupně drsnosti získané kalibrací modelu s použitím hydrometrovaných 
průtoků. Ty byly označeny jako nkal a v naší analýze byly považovány za 
„správnou“ (přesnou) hodnotu. Přitom experiment probíhal tak, že se experti 
zároveň sebehodnotili u konkrétních toků stupnicí 1 až 10 bodů (tab. 4). 
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V dalším textu se zabýváme stanovením nejistoty vzniklé při stanovení stupně 
drsnosti, výsledkem řešení pak je pravděpodobnost, že řešitel – hydraulik svým 
odhadem nepoddimenzuje koryto z pohledu návrhového průtoku. Obecně platí, 
že čím větší je zvolený stupeň drsnosti n, tím menší je vypočtená kapacita 
koryta a tudíž výpočet poskytuje „bezpečnější“ výsledky. V naší analýze 
hodnotíme pravděpodobnost, že řešitel nepodkročí svým hodnocením 
„správnou“ hodnotu stupně drsnosti. 

Hodnoty odhadů nchar, resp. nmax můžeme považovat za realizace náhodných 
veličin, hodnotu nkal za konstantu. V první fázi jsme ověřovali, zda hodnocení 
drsnosti pomocí odhadů nchar, resp. nmax u jednotlivých toků závisí 
na sebehodnocení expertů. 

Zabývejme se např. odhady nchar u konkrétního toku. Uvažujme pouze ta 
bodová sebehodnocení expertů, která se ve skupině k (= 30) expertů vyskytují. 
Označme je postupně jako A1, A2, … , AI (I ≥ 2). Dále označme ki počet expertů 
ve skupině, kteří se ohodnotili Ai body (i = 1, 2, …, I). Zřejmě  

( )3021 +k  ==++ kkk IK

i
charN

i ,2,1 K= iA
jix ,

1111 ,2,1, ,,, kAAA xxx K

2222 ,2,1, ,,, kAAA xxx K

M

IIII kAAA xxx ,2,1, ,,, K
I
charcharchar NNN ,,, 21 K

I
charcharchar NNN ,,, 21 K

i
charN

Hodnoty odhadů nchar expertů, kteří se ohodnotili Ai body, můžeme 
považovat za realizaci náhodného výběru z rozdělení  o rozsahu ki (pro 

). Náhodná veličina  tedy značí odhad nI, i
charN char, „ -bodového“ 

experta. Označme jako  hodnotu odhadu nchar j-tého experta (j = 1, 2, …,ki i 
= 1, 2, …, I ), který se ohodnotil Ai body. Potom jsou tedy 

, 

, 
 M  M  

 
postupně realizace I náhodných výběrů, a to z rozdělení . 
Přepokládejme, že se jedná o realizace nezávislých výběrů. 

Kdyby hodnocení drsnosti koryta pomocí odhadů nchar nezáviselo 
na bodovém sebehodnocení expertů, pak by musely mít všechny náhodné 
veličiny  stejné rozdělení, tj. musely by být stejné. 
Označme distribuční funkci náhodné veličiny  jako Fi pro i = 1, 2, …, I 
a testujme tedy hypotézu 

( ) FxFH =1
0 :  pro každé reálné x. ( ) ( )xFx I==K2

∑
=

=
I

i
ikk

1

Pro test hypotézy H0 použijeme Kruskalův-Wallisův test. Uspořádáme všech 
 výběrových hodnot podle velikosti vzestupně a nahradíme je jejich 

 76



 77

iiii kAAA xxx ,2,1, ,,, K

( )

pořadím i = 1,2,…,k. Nechť Ri značí součet pořadí v i-té realizaci, tj. v realizaci 
 (i = 1, 2, …, I ). Za testovací kritérium volíme statistiku 
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která má za platnosti hypotézy H0 přibližně Pearsonovo rozdělení s I - 1 stupni 
volnosti. Lze ukázat, že ve prospěch hypotézy H0 svědčí ty hodnoty r statistiky 
R, které jsou blízké číslu nula. Proti hypotéze H0 pak svědčí ty hodnoty, které 
jsou větší nebo rovny nějaké kladné konstantě. Vypočteme tedy realizaci r 
testovacího kritéria R a tzv. P hodnotu, tj. pravděpodobnost P, že statistika R 
nabude hodnoty větší nebo rovné číslu r za podmínky platnosti hypotézy H0, tj. 

. 

Hypotézu H0 pak zamítáme s rizikem maximálně rovným číslu P, tj. mýlíme 
se maximálně ve 100.P procentech případů. Protože požadujeme maximální 
riziko 0,05, jestliže je P ≤ 0,05, hypotézu H0 zamítáme. V opačném případě ji 
nezamítáme a rozdíly v odhadech nchar mezi „Ai-bodovými“ experty 
nepovažujeme za statisticky významné.  

Zcela analogicky postupujeme při posuzování, zda hodnocení drsnosti 
pomocí odhadů nmax nezávisí na bodovém sebehodnocení expertů. 

Testy byly realizovány pomocí statistického software STAGRAPHICS. 
Kromě odhadů nchar Dřevnice (viz tabulka 5), nebyla prokázána statistická 
významnost závislosti odhadů nchar, resp. nmax na bodovém sebehodnocení 
expertů. Nebyla tedy Kruskalovým-Wallisovým testem zamítnuta hypotéza, že  

charchar NN == 21 , 

resp. 

maxmax NN == 21
, 

kde  značí odhad drsnosti nmax „Ai -bodového“ experta (i = 1, 2, …, I ). 
Považujme tedy hodnoty odhadů nchar, resp. nmax za realizaci náhodného 

výběru z Nchar, resp. z Nmax. 
Odhady nchar, resp. nmax porovnáme s hodnotami nkal tedy tak, že určíme 

bodový a dolní intervalový odhad pravděpodobností P(Nchar ≤ nkal), resp. 
P(Nmax ≤ nkal). 

Označme A = (Nchar ≤ nkal), resp. A = (Nmax ≤ nkal). 
Bodovým odhadem est[P(A)] pravděpodobnosti nastoupení jevu A je 

relativní četnost výskytu jevu A při k-násobném nezávislém opakování 
experimentu, na němž je tento jev definován, tj. 
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kde M je počet pokusů příznivých jevu A. Dolní intervalový odhad P(A) 
s rizikem α, kde α ∈ (0,1) je interval 〈C,1〉, kde  
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a F(f1, f2, 1-α) je 100.(1-α)-procentní kvantil Fischerova rozdělení s f1=2(k-
M+1) a f2 = 2M stupni volnosti. 

Tab. 5 Analýza vlivu sebehodnocení expertů na odhad stupně drsnosti  
č. PF Název toku nchar nmax 

    R P hodnota r P hodnota 

1 Svitava 3,567 0,734 2,925 0,818 
2 Svratka 4,384 0,625 5,499 0,482 
5 Dřevnice 17,805 0,012 13,510 0,061 
7 Bitterrroot 3,637 0,073 4,985 0,546 
8 Cache Creek 10,458 0,234 10,475 0,233 
9 Rock Creek 11,267 0,258 14,241 0,114 

10 Morava 5,693 0,337 7,782 0,169 
11 Boundary 5,744 0,570 6,383 0,496 
12 Columbia 6,552 0,364 3,806 0,703 

 
Výsledky shrnuje tabulka 6, kde riziko α bylo voleno 0,05. Při výpočtech 

byl použit tabulkový procesor EXCEL. Výsledky analýzy prokázaly, že 
hodnocení stupně drsnosti koryt pomocí odhadů nchar, ale dokonce i odhadů nmax 
vede v naprosté většině případů toků k poddimenzování koryta, a to v případě 
nchar téměř jistě až u minimálně 85 % expertů (řeka Svitava – foto na obr.1), 
v případě nmax až u minimálně 76 % expertů (tab. 6), a to s rizikem 0,05.  

Uvedené výsledky je třeba brát s určitou rezervou, a to zejména vzhledem 
k obtížím spojeným s určením stupně drsnosti pouze ze dvou fotografií. 
Zajímavým signálem však je, že většina expertů neodmítla (i přes některé 
výhrady) tento způsob stanovení stupně drsnosti.  

Dalším faktorem snižujícím váhu získaných výsledků je nejistota 
ve stanovení „správné“ hodnoty nkal kalibrací modelu proudění vody v korytě. 
Výsledky kalibrace jsou zatíženy chybou modelu proudění i chybou 
hydrometrických měření.  
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7. Závěry a směry dalšího výzkumu 
Výsledky dosavadních teoretických prací i praktické zkušenosti naznačují 

naléhavou potřebu hodnocení nejistot ovlivňujících riziko z existence a funkce 
ochranných hrází. Některé naše výsledky uvedené v kapitole 6 naznačují, že 
ochranné hráze mohou být v mnoha případech (s vysokou pravděpodobností) 
hydraulicky poddimenzovány. V kombinaci s dalšími, dosud 
nekvantifikovanými nejistotami tak může dojít k významnému zvýšení rizika 
porušení hrází i při nižších průtocích, než je průtok návrhový.  

Tab. 6 Výsledky hodnocení stupně drsnosti koryt 

č. PF Název toku 
Kalibrace 

nkal 
Menší nebo rovno 

nkal 
Relativní četnost Dolní odhad 

poddimenzování 

     nchar nmax nchar nmax nchar nmax 

1 Svitava 0,048 29 27 0,967 0,900 0,851 0,761 
2 Svratka 0,049 26 24 0,867 0,800 0,720 0,643 
5 Dřevnice 0,037 19 8 0,655 0,276 0,486 0,145 
7 Bitterrroot 0,036 12 3 0,400 0,100 0,250 0,028 
8 Cache Creek 0,079 22 15 0,733 0,500 0,570 0,339 
9 Rock Creek 0,060 23 18 0,767 0,600 0,606 0,434 

10 Morava 0,035 25 18 0,833 0,600 0,681 0,434 
11 Boundary 0,073 23 18 0,767 0,600 0,606 0,434 
12 Columbia 0,023 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Metodika měření a vyhodnocení experimentů 
posuzujících filtrační stabilitu zemin 

Tomáš Ryl1 
 

Abstrakt 
Významným hlediskem při zvažování rizika porušení zemních hrází 
prosakující vodou je hodnocení filtrační stability materiálu hráze a jejího 
podloží. Při řešení těchto složitých otázek hrají nadále významnou 
a uznávanou roli výstupy získané zdůvodněnou realizací fyzikálního 
experimentu. Předkládaný článek se zabývá problematikou návrhu, 
provedení a vyhodnocení pokusů ve sledované oblasti. 

 
klíčová slova: soil stability, seepage, mechanical suffosion, internal suffosion  
 
1. Úvod 

Důležitou oblastí při návrhu, posouzení, výstavbě a rekonstrukci zemních 
hrází je problematika filtračních deformací zemin, která se výrazně promítá 
do zhodnocení hospodárnosti a především bezpečnosti konstrukce. Jedná se 
o změny probíhající v jistém objemu zeminy, které se týkají jejího 
granulometrického složení, pórovitosti, propustnosti, objemové tíhy případně 
objemové celistvosti a neporušenosti, způsobené proudící vodou. Procesy 
vedoucí k filtrační deformaci představují velmi rozsáhlou a rozmanitou oblast 
otázek, jsou ovlivněny vlastnostmi konkrétní zeminy tvořící vlastní konstrukci 
a její podloží. 

 Zmíněná problematika není v odborné literatuře příliš často diskutována, 
přesto však existuje značné množství publikací k danému tématu. Vzhledem 
ke složitosti jevu je však většina pramenů zaměřena spíše na řešení dílčích 
otázek procesu. 

 Na základě v minulosti provedených experimentů byla různými autory 
sestavena empirická kriteria posuzující filtrační stabilitu jednotlivých kategorií 
zemin. Vzhledem k rozmanitosti struktury a vlastností zemin je však 
v některých případech použití těchto empirických vztahů diskutabilní. V případě 
nejistoty při aplikaci v literatuře uváděných postupů je vhodné provedení 
souboru pokusů s konkrétním zemním materiálem. Předkládaný článek se 
zabývá otázkami metodiky provedení experimentu a jeho vyhodnocení, přičemž 
rozsáhlé zkušenosti z této činnosti získané na FAST VUT v Brně jsou doplněny 
vlastními poznatky a náměty. 

 

 
1 Ing. Tomáš Ryl, Ph.D., Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, 

Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 
7290, fax. 54114 7288, e-mail: ryl.t@fce.vutbr.cz 



 

Obr. 1 Celkový pohled na experimentální zařízení (foto ing. Pařílková) 

2. Stručný popis zařízení a metodika provádění 
experimentů 

V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb bylo 
zprovozněno zařízení umožňující provádění měření parametrů filtrační stability 
zemin. Celkový pohled na aparaturu je zachycen na obr. 1. Základem je měrný 
rám, na který je možno zkoumanou zeminu umístit a zatěžovat proudovým 
tlakem. Jednotlivá místa vzorků lze snadno propojit s výškově pohyblivou 
nádobou v níž je možno udržovat hladinu na konstantní úrovni. Toto uspořádání 
zajišťuje v jednotlivých krocích experimentu zachování neměnných podmínek, 
za kterých pokus probíhá. Měrný rám je rovněž vybaven zařízením 
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umožňujícím případné vyvození definovaného normálového zatížení na vzorek 
zeminy. 

 Metodika provádění experimentů je zdokonalována již dlouhou dobu. 
Zvlášť důkladně byla propracována realizace pokusů zaměřených na zjišťování 
vnitřní sufoze na vzorcích nesoudržných zemin. Základní pravidla, která je 
nutno dodržovat, aby výsledky měření nebyly zatíženy nadměrnou chybou, jsou 
následující (Čištín 1964, 1971, 1975): 

• Dostatečná velikost vzorku zajišťující minimalizaci efektu proudění 
v blízkosti stěny měrného válce. Pro nesoudržné zeminy je 
doporučován minimální průměr vzorku 100 mm, výška vzorku má 
být rovna alespoň jeho průměru. U soudržných zemin je možno 
rozměry vzorku přiměřeně zmenšit. 

• Z důvodu zajištění relativní homogennosti vzorku v měrném válci má 
být nesoudržná zemina ukládána po vrstvách odpovídajících 1/4 
výšky celého vzorku. 

• Voda vyvozující hydrodynamické zatížení při průsaku porézním 
prostředím musí být zbavena nečistot a rovněž vzduchu průchodem 
přes soustavu sít příp. skleněnou vatu. 

• Před započetím vlastního experimentu je nutno vzorek sytit prouděním 
odspodu za přiměřeného přetlaku tak, aby byl vypuzen v pórech 
uzavřený vzduch a nebyla porušena struktura pevné fáze. 

 Metodika provádění pokusů zabývajících se problematikou vnitřní sufoze 
soudržných materiálů vyžaduje podle našich zjištění doplnění o další pravidla 
vedoucí ke zkvalitnění získaných výsledků. Některé náměty, které se mohou 
promítnout rovněž do způsobu provádění experimentů zabývajících se projevy 
kontaktní sufoze na rozhraní soudržných a nesoudržných zemin, jsou obsaženy 
v odstavci 3.2. 

 
3. Vyhodnocení experimentu 
3.1 Metodika vyhodnocení 

Metodika vyhodnocení experimentu musí být podřízena cílům, kvůli kterým 
je pokus realizován. Většinou se však v podstatě jedná o sledování počátku 
a časového průběhu vyplavování jednotlivých frakcí porézního materiálu. 
K tomuto účelu je možno využít následujících postupů (Čištín 1964, 1971, 
1975): 

• Vizuální sledování přes průhledné stěny zkušebních válců. 
• Vyhodnocení lokálních i celkových změn odporových spádů a změn 

hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti v čase. 
• Porovnání granulometrického složení jednotlivých vrstev vzorku před 

experimentem a po něm. 



• Případně je možné sledování průběhu sedání povrchu vzorku v průběhu 
pokusu. 

Vzhledem k složitosti jevu je vhodné využít kombinace výše uvedených 
možností a konečné závěry formulovat na základě vyhodnocení dílčích 
poznatků případně pomocí jejich syntézy. 

 
3.2 Příklad vyhodnocení 

 Jako příklad vyhodnocení v poslední době uskutečněného experimentu jsou 
uvedeny některé výsledky získané v průběhu dlouhodobé zkoušky soudržné 
jílovito-písčité hlíny klasifikované normou ČSN 73 1001 do kategorie F4-CS. 
Celková doba trvání pokusu byla 76 dní, více jako 20 dní probíhalo sycení 
vzorku. V celém průběhu pokusu byla zemina zatížena prakticky konstantním, 
dosti vysokým hydraulickým gradientem J ≅ 16,75. Ze získaných výsledků se 
omezujeme pouze na prezentaci časového vývoje celkového koeficientu 
hydraulické vodivosti zemního materiálu, získaného pomocí naměřených 
hodnot průtoku přes vzorek a celkového spádu (obr. 2). 

Obr. 2 Časový průběh hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti 
v průběhu pokusu 

0,0E+00

1,0E-06

2,0E-06

3,0E-06

4,0E-06

5,0E-06

20 40 60 80

Čas (dny)

Ko
ef

. h
yd

ra
ul

ic
ké

 v
od

iv
os

ti 
(c

m
/s

)

V průběhu experimentu bylo nadále zjištěno 
• Nebyl pozorován žádný pohyb, a to ani velmi jemných částic zeminy. 
• Voda vystupující ze vzorku byla naprosto čirá. 
• Nedocházelo k významnějším změnám hodnot lokálních gradientů 

po výšce vzorku (ani v obdobích s výrazně vyšším průtokem přes 
vzorek). 

 Na základě výše uvedených skutečností nelze jednoznačně konstatovat, že 
přibližně desetinásobné přechodné zvýšení hodnoty koeficientu hydraulické 
vodivosti bylo způsobeno vnitřní sufozí zemního materiálu. Spíše se přikláníme 
k názoru, že v případě realizace experimentu se vzorkem soudržné zeminy 
(jedná se co do četnosti spíše o vyjímečné měření) je nutno v budoucnosti 
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zdokonalit používané postupy a ověřit zatím ne zcela jasné vlivy. Jedná se 
zejména o: 

• Zdokonalení provázanosti způsobu odběru vzorku s následným 
laboratorním experimentem. 

• Užitím destilované vody při pokusu vyloučit případné parazitní jevy 
způsobené aplikací vody vodovodní. 

• Ověření správné funkce otevřených piezometrů napojených na vzorek 
s velmi malou propustností. 

• Z obecnějšího hlediska je nutné se podrobněji zabývat specifickými 
otázkami proudění vody ve velmi jemných zeminách. 

 
4. Závěr 

V uplynulé etapě řešení úkolu bylo zkompletováno a zprovozněno 
experimentální zařízení umožňující provádění různých pokusů v oblasti filtrační 
stability zemin. V další fázi byla pozornost věnována otázkám metodiky 
provádění pokusů na vzorcích nesoudržných zemin. V této oblasti bylo čerpáno 
z rozsáhlých zkušeností, které byly na FAST VUT v Brně v minulosti získány. 
Poté byla činnost zaměřena na realizaci experimentů na vzorcích soudržných 
zemin, kde zatím nebyly vyjasněny všechny sporné otázky. 

S ohledem na získané poznatky v další etapě řešení předpokládáme 
provedení těchto činností: 

• V oblasti praktické realizace experimentů. 
- Doplnění stávajícího zařízení o další potřebné komponenty. 
- Prověření a vysvětlení v textu zmiňovaných (kapitola 3.2) 

nejasností při provádění experimentů se soudržnými zeminami. 
• V oblasti teorie zpracování výsledků považujeme za vhodné věnovat 

pozornost statistickému vyhodnocení shromážděného 
experimentálního materiálu především s ohledem na porovnání 
v literatuře uváděných empirických vztahů posuzujících filtrační 
stabilitu zemin s výstupy vlastních měření. 
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Technicko-ekonomické podklady pro stanovení 
povodňových škod 
Jana Korytárová1, Alena Tichá2  

 
Abstrakt 
Článek se zabývá ekonomikou území v souvislosti s povodněmi. 
Orientuje se na oceňování škod a na finanční zdroje pro odstranění 
následků povodně. V závěru jsou zmíněny metody pro hodnocení 
efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření.  

 
klíčová slova: spatial economy, flood, damage 
 
1. Prostorová ekonomika 

Prostorová ekonomika chápe území jako prostorový technicko-ekonomický 
systém, v němž se jednotlivé subjekty snaží maximalizovat svůj zisk z pozemků, 
jejichž využití mohou nějak ovlivňovat. Do území významně zasahuje výstavba, 
která na dlouhou dobu mění jeho ráz a potenciál. Nevhodně umístěné stavby 
mohou při nepříznivých přírodních jevech (povodně, vichřice, zemětřesení) 
značně zkomplikovat život v území. Technicko-ekonomický systém je narušen, 
v území vznikají škody, které je potřeba odstranit. Cílem je stabilizace území, 
uvedení do rovnovážného stavu. 

 
2. Procesy probíhající v území 

V území probíhají procesy, na které lze pohlížet ze dvou hledisek, a to 
z hlediska kvality a množství. Kvalitativní rozměr určuje co se v území děje. 
Kvantitativní rozměr vyjadřuje množství dějů ve fyzických a následně 
peněžních jednotkách. Procesy probíhající v území mají věcný, územní, časový 
a ekonomický rozměr.  
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Obr. 1 Procesy probíhající v území 

Rozměr 
kvantitativní 
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Územní 

Časový 
- Kdy 

Procesy probíhající 
v území 

 
 Rozměr věcný 

Po věcné stránce se v území sledují řata, věci a jejich aktivity. 

2.1
 86

Informace o těchto subjektech a jej
na různých úrovních veřejné správy, v r

pěvek je zaměřen na zkoumaní věcí 
hled informačních zdrojů znázorňuje

? 
 osoby, zví

ich aktivitách jsou shromažďovány 
ůzných evidencích a registrech. Tento 
nemovitých, a to na stavební objekty. 
 obr. 2 Rozměr věcný – KDO? CO? 
přís
Pře
JAK
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Informační zdroj 
 

FYZICKÉ Registr obyvatel
KDO      OSOBY   

         PRÁVNICKÉ Registr firem
  

Registr institucí
 

CO  ZVÍŘATA Registr zvířat 

VĚCI  MOVITÉ Registry movitých 
věcí 
 

NEMOVITÉ  STAVBY  Katastr nemovitostí 

POZEMKY Katastr nemovitostí
  

JAK          AKTIVITY PRÁCE, Informace
        SLUŽBY, z místních úřadů, 

ČINNOSTI,  firem, obyvatel,

DĚJE individuální
průzkum 

 

   
 

       
         
        
         

     

         
     

        
    

         
         
       

        
       

Obr. 2 Rozměr věcný – KDO? CO? JAK? 



2.2 Rozměr územní 
 
Rozměr územní popisuje lokality z hlediska přírodních poměrů, administrativního členění státu a z pohledu jeho využití. 
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 Informační zdroj 

PŘÍRODNÍ POMĚRY  
Geografie území      
      
Hydrografie území      
      
Hydrometeorologie 
území 

     

Mapy, model terénu, modely 
n-letých povodní, 
záplavové čáry, 
hydrologické poměry 

ADMINISTRATIVNÍ 
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Katastrální mapy 
       
VYUŽITÍ ÚZEMÍ  Pozemky  Stavební  Katastrální mapy a údaje, 
    Zemědělské  územní plány 

Lesní  
Ostatní 

       
     

      
       
 

Obr. 3 Rozměr územní - KDE



2.3 Rozměr časový 
Čas je z pohledu hodnocení území velmi důležitý faktor. Vždy je potřeba 

stanovit, v kterém roce, ročním období jev probíhal a jak dlouho. 
 
  Informační zdroj 

ROK   
  
ROČNÍ OBDOBÍ  
  
DOBA TRVÁNÍ  

Záznamy a měření 
úřadů, firem, 
obyvatel 

Obr. 4 Rozměr časový 

2.4 Rozměr ekonomický 
Ekonomický rozměr chápeme jako funkci výše uvedených rozměrů území. 

Přitom nejde jen o vyčíslení ekonomického efektu, ale o obecnou prospěšnost a 
efektivitu. Ekonomický pohled na území umožní vyhodnocení nejen přímých 
efektů, ale i nepřímých, často nečekaných a nežádoucích. Ekonomický rozměr 
popisuje následující vztah: 

e = f (v,u,t)  (1)  

kde: e … rozměr ekonomický 
 v … rozměr věcný  

u … rozměr územní 
 t … rozměr časový 
 

3. Poruchy procesů v území 
Procesy probíhající v území mohou být destabilizovány různými přírodními 

vlivy nebo zásahy člověka. Tento příspěvek se zabývá dopady povodně v území.  
Povodeň je přirozený hydrologický jev, který se řídí zákonitostmi náhodných 

neboli stochastických procesů. Procesy se vyjadřují pomocí pravděpodobnostních 
vlastností, měřených nebo modelovaných (Pavlovský, Bíza 2001). Důsledkem 
povodně je porucha procesů v území, která vyvolá určitou škodu. 

Povodňová škoda je ekonomický, sociální, kulturní, historický 
i enviromentální důsledek přírodních povodňových jevů  (Pavlovský, Bíza 2001).   

Z právního hlediska je škoda definována v obchodním zákoníku jako ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin 
k nim došlo (Zákon č.513/1991 Sb.) Dále definuje škodu občanský zákoník jako 
újmu nastalou v majetkové sféře poškozeného, kterou lze vyjádřit v penězích. 
(Zákon č.40/1964 Sb. ) 
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4. Disciplíny prostorové ekonomiky 
Prostorová ekonomika využívá obecných ekonomických disciplín. Pro účely 

hodnocení dějů probíhajících v území využívá: oceňování, financování 
a hodnocení efektivnosti. 

 
4.1 Oceňování 

Oceňování je činnost umožňující hodnotové srovnání zboží nebo služeb. Cena 
vyjadřuje hodnotu věcného rozměru (viz.obr. 2) v peněžních jednotkách. Tento 
příspěvek je zaměřen na oceňování povodňových škod.  

Z ekonomického pohledu je škoda vyjádřená hodnotou újmy (ztráty, zničení, 
poškození, znehodnocení) položky věcného charakteru v peněžních jednotkách 
v určitém okamžiku.  

škoda = velikost újmy [m.j] x cena [Kč/m.j.]  (2) 

V tomto textu se budeme dále věnovat pouze oceňování stavebních objektů 
poškozených povodní. Pro oceňování stavebních objektů se v zásadě používají 
dvě skupiny metod. Jednak jsou to metody používané ve stavební výrobě, dále pak 
metody používané k oceňování stávajících stavebních objektů. Pro oceňování 
stavební výroby se používají metody rozpočtové, ty využívají ceníky stavebních 
prací a soustavu rozpočtových ukazatelů. Stávající objekty (nemovitosti) se 
oceňují na základě zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky. 
Vyhláška obsahuje cenová data, která slouží pro ocenění. V obou případech je 
nutné mít k dispozici technické i cenové podklady. 
 
Technické podklady popisující povodeň: 

– lokalita podle klasifikace povodí  
– období záplavy 
– doby zaplavení 
– teplota vody 
– rychlost vody 
– průtok vody 
– znečištění 
– hloubka vody 
– velikost zaplaveného území 

Technické podklady popisující stavební objekt: 
– lokalita podle klasifikace územních statistických jednotek a podle 

klasifikace pozemků 
– druh stavebního objektu (SO) podle klasifikace SO 
– druh převažující konstrukce SO podle třídníku stavebních konstrukcí 

a prací  
– druh konstrukcí SO poničených povodněmi 
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– vybavenost SO  
– stáří stavebního objektu 
–  stáří jednotlivých konstrukcí 
– velikost SO [m3 obestavěného prostoru – OP] 
– rozsah poškozené části SO [m3 OP] 
– rozsah poškození jednotlivých konstrukcí [m.j., %] 
– jiné podle použité oceňovací metody 
Cenové podklady pro metody používané k oceňování stavební výroby:  
– rozpočtové ukazatele SO [Kč/m3OP] 
– ceny stavebních konstrukcí a prací [Kč/m.j.] 
– agregované ceny [Kč/m.j.] 
– hodinové zúčtovací sazby [Kč/hod] 
Cenové podklady pro metody používané k oceňování nemovitostí:  
– zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku a prováděcí vyhláška 

č.279/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
4.2 Financování 

Financování je činnost spojená s vytvářením zdrojů a jejich vkládáním 
do produktivní činnosti. Subjekt, který financuje, je motivován ziskem 
v podnikatelské sféře nebo užitkem ve veřejně prospěšném sektoru.  

K odstranění následků škod, vybudování preventivních opatření, případně 
k jinému využití ohrožených území jsou potřeba finanční prostředky. K pokrytí 
finančních potřeb lze využít řady zdrojů: pojišťovny, státní rozpočet, rozpočty 
obcí a krajů, tuzemské i zahraniční fondy, sponzory, sbírky, apod. Výběr 
vhodného zdroje je podmíněn možností jeho využití a výší nákladů spojených 
s jeho užitím (např.úrokové podmínky). 

 
4.3 Hodnocení efektivnosti  

Hodnocení efektivnosti je činnost, při které se porovnávají výstupy činností 
s potřebnými vstupy pro jejich zajištění. 

Hodnocení efektivnosti v souvislosti s povodněmi je postaveno 
– na porovnání škod způsobených povodněmi a zdrojů na jejich odstranění 
– na porovnání škod způsobených povodněmi a nákladů na protipovodňová 

opatření 
– porovnání potřeby finančních prostředků na protipovodňová opatření 

a zdrojů finančních prostředků na protipovodňová opatření  
Metod hodnocení, kterých lze pro zkoumanou problematiku využít je celá 

řada. Pro hodnocení efektivnosti v souvislosti s povodněmi jsou vhodné 
následující:  

– analýza minimalizace nákladů (CMA) 
– analýza nákladů a přínosů (CBA) 



 92

– analýza efektivnosti (CEA) 
– analýza užitečnosti nákladů (CUA) 
– čistá současná hodnota (NPV) 
– vnitřní výnosové procento (IRR) 
– náklady životního cyklu (LCC) 
 

5. Závěr 
Z výše uvedeného vyplývá nutnost zajistit technické i ekonomické údaje 

ve zkoumaném území. Na základě nich lze stanovit výši škody, zajistit finanční 
zdroje a provést další ekonomické vyhodnocení.  

V případě, že není možné zajistit především technická data přímým měřením, 
je možné využít vybraných metod hodnotové analýzy. Tyto metody umožňují 
expertní posouzení stanovení rozsahu škody. Dalším možným zdrojem informací 
jsou statistické údaje z území zasažených povodní v minulosti.  

Pro rychlé ocenění škod v zasaženém území je nezbytné vypracování databáze 
plošných ukazatelů zahrnující věcný rozměr území a parametry povodně. Na tyto 
technické podklady by měla navazovat cenová databáze.  
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Přístupy ke stanovení ekologických škod 
Tomáš Havlíček1, Mojmír Vlašín2,  

 
Abstrakt článku  
Článek se zaměřuje na možnosti vyhodnocení dopadů povodní na přírodu. 
Zaměřuje se přitom zejména na její biotické složky. V této fázi je cílem 
základní orientace v problematice, takže článek vymezuje základní pojmy 
a kategorie, charakterizuje základní zájmy ochrany přírody, shrnuje 
možnosti hodnocení škod a přínosů podle biotopů a podle druhů. Dále jsou 
vytipovány základní faktory (parametry) ovlivňující hodnocení. 

 
klíčová slova: biodiverzita, biotop, disturbance, ekologická stabilita, 

ekologická škoda, ekologický přínos, ekologický výnos, 
ekosystém, homeorheze, poškození přírody, povodeň 

key words: biodiversity, habitat, disturbance, ecological stability, ecological 
damage, ecological benefit, ecological yeld, ecosystem, 
homeorhesa, nature injury, flood 

 
1. Úvod 
1.1 Vymezení tématu 

Pojem "ekologické škody" může v souvislosti s povodněmi zahrnovat širokou 
škálu nejrůznějších dopadů. Předložený příspěvek se zabývá povodňovými 
škodami (či přesněji dopady) z hlediska přírody, zejména její biotické složky 
s důrazem na (polo)přirozená společenstva.  

Zákon 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny se zabývá 
i dalšími složkami přírody, jako jsou např. paleontologické nálezy, jeskyně, 
dřeviny rostoucí mimo les, či krajinný ráz. Tyto složky považujeme za méně 
důležité ve vztahu k cílům grantového úkolu. To však neznamená, že by 
v budoucnu jejich řešení mělo být zcela pominuto. 

 
1.2 Cíl řešení 

Celkovým cílem řešení je vypracovat metodiku pro hodnocení ekologických 
škod (dle výše uvedeného vymezení) a dalších ekologických dopadů 
při povodních. Toto řešení by mělo potom být použitelné pro rizikové analýzy 
a obdobné nástroje. Na základě jejich použití by měla být optimalizována 
protipovodňová opatření. 

 
1 Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o., Veveří 109, 616 00 Brno, Česká 

republika, tel./fax. 549 255 496, e-mail: havlicek@fontes.cz 
2 RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, Česká 

republika, tel./fax 542 218 353, e-mail: mojmir.vlasin@ecn.cz 
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V této fázi řešení je cílem základní orientace v problematice. Zabýváme se 
především těmito úkoly: 

• definicí pojmů, charakteristikou rozdílů v pojetí jejich výkladu, 
• vymezením hlavních zájmů ochrany přírody a základních přístupů,  
• rešerší používaných metod, 
• specifikací nedostatků a chybějících nástrojů jako návrhu dalšího 

postupu. 
 
2. Definice pojmů 
2.1 Definice a výklad pojmů 

Pokud není uveden zdroj u níže uvedených pojmů, jde o definici vlastní či 
definici složenou z několika zdrojů. 

ALOCHTONNÍ ORGANISMY 
druhy (taxony), které se vyskytují mimo místa svého vzniku a původního 

rozšíření (u nás např. trnovník akát, kukuřice, muflon). Též ve fytocenologii 
neofyty. 

ANTROPICKÝ, ANTROPOGENNÍ 
přívlastek antropický označuje bezprostřední vliv působení člověka na okolní 

prostředí. Antropogenní znamená takové působení, které je přímo nebo nepřímo 
spojeno s lidskou činností. 

ANTROPOCENÓZA  
lidskými zásahy významně ovlivňovaná biocenóza; společenstvo organismů, 

za jehož vznik či neustálé udržování odpovídá člověk. Nebývá stabilní a často 
podléhá změnám; pokud je ponechána vlastnímu osudu, uplatňuje se sukcese 
ekologická. (Kolektiv, 1998) 

AREÁL 
území, oblast zeměpisného rozšíření určité systematické jednotky (druhu, rodu 

ap.), popř. určitých společenstev. 
AUTOCHTONNÍ ORGANISMY 
taxony, které se vyskytují v místech svého vzniku, vývoje nebo původního 

rozšíření (v České republice např. buk lesní, dub zimní, bobr evropský). 
BIOCENÓZA 
společenstvo, soubor populací všech druhů rostlin, živočichů a mikro-

organismů obývajících určitý biotop. (Pelikán 1992)  
Živá část ekosystému určitého druhového složení, s vazbami mezi druhy a se 

schopností autoregulace. Charakterizuje ji patrovitost, opakování jevů v určitém 
sledu, sukcese ekologická a další jevy. (Kolektiv 1998) 

Životní společenstvo, tj. soubor všech organizmů (producentů, konzumentů 
i destruentů), obývajících určitý biotop. (ČSN 75 0130) 
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BIOCENTRUM 
část (výsek, segment) krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem 

ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev Biocentra 
jsou důležitou funkční součástí ÚSES. Pojem biocentrum je zkráceným 
vyjádřením pro centrum druhové rozmanitosti.  

BIOCIDY 
souhrnné označení pro látky, které ničí živé organismy; mohou být přírodního 

původu nebo jsou vyrobeny a používány člověkem. 
BIOINDIKÁTOR 
živý organismus, který svým výskytem dokládá přítomnost některého činitele 

v určitém biotopu označuje určité vlastnosti prostředí. (Braniš, 1997)  
Např.: vyšší obsah dusíku v půdě - kopřiva dvoudomá, bez černý; čisté 

podzemní a pramenité vody - skřípina lesní, řeřišnice hořká; sešlapávané půdy - 
jitrocel větší, jílek vytrvalý; apod. Příklady živočišných bioindikátorů čistějších 
vod: rak říční, blešivec potoční. 

BIOKORIDOR 
výsek, (segment) krajiny, který umožňuje přemísťování (migraci) a kontakty 

organismů a propojuje jednotlivá biocentra do vzájemně se ovlivňujícího 
územního systému. 

BIOTOP 
Má dva významy : 
1. soubor veškerých neživých (abiotických) a živých (biotických) činitelů, 

které na konkrétním místě ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí 
určitého jedince, druhu, společenstva. Biotop je takové místní prostředí - 
stanoviště, které splňuje nároky příznačné pro druhy rostlin, živočichů nebo 
biocenóz. Pojem biotop se vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu, např. 
biotopem blatouchu bahenního jsou prameniště potoků, charakteristické podmínky 
poskytuje biotop listnatého lesa apod. (Máchal, Husták, 1997)  

Stanoviště, v němž žije určitý organismus nebo společenstvo. Biotop daného 
druhu zahrnuje podnebí, půdní podmínky i vlivy ostatních organismů biocenózy, 
vníž tento druh žije. Shrnuje tedy jak abiotické, tak i biotické vlastnosti prostředí; 
životní prostor organismu nebo společenstva. (Kolektiv, 1998) 

2. soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém 
území v jejich vzájemných vztazích a ve vztazích s fyzikálními a geochemickými 
činiteli prostředí. Biotopy se vyvíjejí v určitém prostoru a čase. Mají určité 
charakteristiky (např. rostlinné společenstvo: fytocenózu, ptačí společenstvo: 
ornitocenózu, geomorfologickou charakteristiku - jeskyně), které jeden biotop 
odlišuje od jiného. V tomto smyslu je pojem biotop téměř shodný s pojmem 
ekosystém a však bez hierarchické struktury. Můžeme mluvit o ekosystému 
jednoho údolí, celého státu, kontinentu i o ekosystému celé planety. Biotop 
planety či kontinentu je však nesmysl.  

Též: Část životního prostředí umožňující život a vývoj určitého společenstva. 
(ČSN 75 0130) 
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BŘEHOVÉ POROSTY 
byly původně tvořeny pozůstatky přirozených porostů podél vodních toků. 

Společenstva břehových porostů jsou tvořena zejména vrbami, jasany, topoly, 
olšemi a javory. Význam břehových porostů spočívá ve zpevňování břehů a koryt, 
v ochraně okolních pozemků před záplavami, ve zlepšování mikroklimatu. Kořeny 
zasahující do vodního toku čeří vodu, koruny stromů zastiňují hladinu a snižují tak 
odpařování vody. Břehové porosty jsou také útočištěm drobné zvěře, hmyzu, 
ptáků a fungují rovněž jako biokoridory. Významný je i krajinotvorný a estetický 
účinek břehových porostů. 

DETERGENTY 
syntetické čisticí a prací prostředky vyznačující se aktivním povrchem. Tyto 

látky snižují povrchové napětí vody (např. vodoměrky se ve vodě kontaminované 
detergenty utopí). Už ve velmi nízkých koncentracích (např. desetiny mg na litr) 
způsobují d. ve vodních tocích obtížně likvidovatelnou vrstvu pěny, která 
zamezuje výměnu O

2
 a CO

2
 mezi vodním prostředím a atmosférou. Rozklad 

detergentů v přírodních podmínkách působením mikroorganismů je nepatrný. 
Pro většinu vodních organismů jsou detergenty jedovaté, ve vyšších koncentracích 
drasticky působí např. i na vodní ptáky, kteří tonou následkem rychlého odmaštění 
peří. 

DEVASTACE KRAJINY 
vážné narušení nebo zpustošení krajiny způsobené zpravidla člověkem, a to 

přímo (např. povrchovou těžbou hnědého uhlí), nebo nepřímo (odumírání lesů 
vlivem kyselých dešťů apod.). 

DISTURBANCE 
narušování krajiny (záplavy, sopečná činnost, větrné smršti ap.) či vyrušování 

společenstev; v ekologii rostlin se jedná o destrukci či likvidaci rostlinné biomasy 
(Míchal, A., 1994 A Pelikán, J., 1992) např. pastvou, sešlapem, holosečí lesního 
porostu, požárem, vodní erozí, záplavami apod. 

DIVERZITA (BIODIVERZITA) 
druhová rozmanitost společenstva; posuzuje se především ze dvou stránek - 

jako druhová bohatost (pestrost) se vyjadřuje podílem mezi celkovým počtem 
druhů a celkovým počtem jedinců (index druhové bohatosti) a jako vyrovnanost 
(rovnoměrnost) v poměrném zastoupení jedinců mezi zastoupenými druhy 
navzájem. V přirozených ekosystémech může vyšší diverzita znamenat i vyšší 
stabilitu, avšak diverzitu ekosystémů nelze považovat za jednoznačné kritérium 
pro hodnocení jejich stability. 

Biologická rozmanitost, různorodost; rozmanitost organismů na všech 
úrovních organizace - druhů (Kolektiv, 1998). 

Existuje rozlišují biodiverzity na α (druhová bohatost), β (krajinná diverzita), 
χ (kontinentální diverzita). 
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EKOLOGICKÁ ROZMANITOST  
stav ekosystému nebo krajiny, charakterizovaný co největším počtem druhů 

organismů a co nejrozmanitější strukturou (v ekosystému) nebo co největším 
počtem rozmanitých ekosystémů (v krajině). Pojem totožný s pojmem biodiverzita 
(Kolektiv 1998) 

EKOLOGICKÁ STABILITA  
schopnost ekosystému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a obnovovat své 

podstatné znaky v podmínkách narušování zvenčí (Míchal 1994).  
Úroveň stability je charakterizována odolností proti vychýlení (rezistence) 

a pružností, tj. schopností ekosystému vracet se do původního stavu (resilience). 
Stupeň stability zemědělského ekosystému (agroekosystému) je dán množstvím 
dodatkové energie (nafta, hnojiva, pesticidy atd.) potřebným k udržení nebo 
podpoře samoregulačních mechanismů. "Ekologická stabilita ekosystému je 
převrácenou hodnotou k vkladům lidské práce nezbytným na jeho udržení 
a regulaci." (Míchal 1992). 

"Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené 
vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce." (Zákon č. 17/92 
o životním prostředí, § 4.) 

Podle Míchala (1994) může být dosahována jak při velké druhové diverzitě 
s vyhraněnými nároky členů biocenózy, tak při malé diverzitě druhů, jejichž 
nároky, resp. ekologická valence, jsou široké a málo vyhraněné. 

Stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností vyrovnávat vnější 
vlivy (vyvolané zpravidla činností člověka) a vnitřní vlivy bez citelného 
a dlouhodobého poškození. Jako ekologicky stabilní se označují ekosystémy 
a krajinné celky blízké přirozenému stavu. (Kolektiv 1998) 

Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli 
a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. (ČSN 75 2101) 

EKOLOGICKÁ ŠKODA  
 finanční ohodnocení (ocenění) poškození způsobené na biotopech 

(ekosystémech) či druzích (poškození přírody). Vesměs jde o škody zaviněné 
člověkem ať již úmyslně a nebo z nedbalosti. Škodu je možné stanovit a vymáhat 
na základě stanovení hodnoty živočicha či rostliny, které byly usmrceny či 
hodnotě biotopu (ekosystému) který byl zničen nebo poškozen. Neexistuje však 
žádný zvláštní předpis, který by jejich hodnotu stanovil. Tato hodnota musí být 
v případě potřeby stanovena znalcem. Např. pro orgány činné v trestním řízení je 
škoda vesměs velmi důležitá pro stanovení zda jde, či nejde o trestný čin.  

Výši ekologické škody je možno stanovit i nepřímo pomocí nákladů 
na realizaci kompenzačních opatření vedoucích k eliminaci důsledků poškození. 

Výše škody vyčíslená finančně nemá přímý vztah k výši případně udělené 
pokuty. 
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EKOLOGICKÁ ÚJMA 
ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením 

jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. 
(Zákon č. 17/92 o životním prostředí, § 10). Újma se finančně určuje jen obtížně - 
většinou jako kompenzace. Odstranění následků se stanovuje na základě § 86 
zákona 114/1992 Sb. Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, 
může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní 
opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, následky 
nedovoleného jednání. Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či 
náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody podle jiných předpisů 
ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin. Výše 
ekologické újmy stanovená kompenzačními opatřeními nebo vyčíslená finančně 
nemá žádný vztah k výši případně udělené pokuty. 

EKOLOGICKÝ PŘÍNOS  
kladný efekt disturbance (přirozené i antropogenní) z hlediska ochrany 

přírody. Disturbance biotopů může mít z hlediska ochrany přírody (a často 
opravdu má) naprosto kladný efekt. Ekologický přínos lze tedy charakterizovat 
pomocí specifikace posílení funkce ekosystémů, zvýšení biodoverzity nebo 
ekologické stability.  

EKOLOGICKÝ VÝNOS  
ohodnocení ekologického přínosu.  
EKOLOGIE 
Má dva významy: 
1. věda zkoumající vzájemné vztahy mezi živými organismy i vzájemné 

vztahy těchto organismů k jejich prostředí; nauka o souvislostech v přírodě; věda 
o ekosystémech (Máchal, Husták 1997) 

Věda zkoumající vztahy organismů k vnějšímu prostředí a vztahy organismů 
navzájem (včetně člověka). Patří mezi základní biologické disciplíny a zároveň je 
vědou interdisciplinární; poskytuje teoretický základ všem aktivitám vedoucím 
k ochraně životního prostředí. Ekologie obecná se zabývá obecnými přírodními 
zákonitostmi, které objasňuje, třídí a shrnuje; získané poznatky uplatňuje při 
sestavování syntetických závěrů. Sleduje tři základní úrovně: jedince 
(autekologie), populaci (demekologie) a společenstvo nebo ekosystém 
(synekologie). Ekologie speciální se zaměřuje na vybrané problémy 
mikroorganismů, rostlin a živočichů na různých ekologických úrovních (zabývá se 
např. ekologií drobných zemních savců žijících na výsypkách po hnědouhelné 
těžbě). Ekologie aplikovaná se zabývá problémy životního prostředí, 
znečišťováním ovzduší, půdy a vody. (Kolektiv 1998) 

Věda o vzájemných vztazích organismů a prostředí. (ČSN 75 0130) 
2. činnost člověka většinou charakterizována jako ochrana přírody a nebo 

ochrana životního prostředí. Tento výraz v našem jazykovém prostředí nahradil 
termín „související s ochranou životního prostředí“ pro jeho mnohoslovnost 
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a nedokázal ho vytlačit nově prosazovaný termín enviromentalistika, resp. 
environmentální 

EKOSYSTÉM 
funkční soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy 

na určitém území v jejich vzájemných vztazích a ve vztazích s fyzikálními 
a geochemickými činiteli prostředí. V každém e. je možno rozlišit výrazné 
potravní (trofické) a energetické vazby. Všechny složky jsou vzájemně 
propojeny výměnou, resp. koloběhem látek, jednosměrným tokem energie. 
Dalšími důležitými znaky ekosystémů jsou neustálý vývoj a samoregulace, která 
podmiňuje stabilitu ekosystému. Příkladem ekosystému mohou být: osamělý 
strom se všemi jeho stálými obyvateli, smíšený různověký les, potok, jezero, 
oceán apod. (Máchal, Husták 1997) 

"Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, 
jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací 
a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase." (Zákon 
č. 17/92 o životním prostředí, § 3, též ČSN 75 2101) 

Systém, ve kterém probíhá cyklická výměna látek a energie mezi rozličnými 
organizmy (biocenózou) a jejich prostředím (biotopem). (ČSN 75 0130)  

EKOTON 
pásové (lemové, okrajové, přechodové) společenstvo na styku dvou různých 

společenstev, např. louka - les, s charakteristickými životními podmínkami. 
(Begon, Harper, Townsend 1997)  

Ekoton obsahuje druhy mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů z obou 
sousedních společenstev, ale i další druhy, vyskytující se právě v ekotonech - 
např. na rozhraní lesa a louky sídlí plšík lískový, linduška lesní; v těsné blízkosti 
vodních toků se vyskytuje užovka podplamatá, pisík obecný atp. V ekotonu se 
projevuje tzv. okrajový účinek (ekotonový efekt) spočívající ve zvýšené druhové 
pestrosti a hustotě oproti okolním společenstvům, což do značné míry souvisí se 
stabilitou krajiny. (Braniš 1997) 

Je zajímavé si uvědomit, že velká část ekotonových společenstev v naší krajině 
má původ v činnosti člověka - je antropogenního původu - např. kácení lesních 
porostů a dobývání pařezů (klučení a žďáření) pro pole,louky a pastviny či 
břehové porosty. (Máchal, Husták 1997) 

Přechodná zóna mezi dvěma nebo více ekosystémy, např. rozhraní louky 
a lesa. Ekoton má určitou šířku a je charakterizován zcela zvláštními okrajovými 
životními podmínkami. Ekoton mezi jednotlivými biomy měří až desítky 
kilometrů, mezi jednotlivými biocenózami jen několik desítek metrů. V ekotonu 
jsou zastoupeny druhy ze všech zúčastněných ekosystémů a navíc zde žijí druhy 
charakteristické pouze pro daný ekoton, tzn. je zde větší druhová pestrost. Např. 
na okraji lesa žije více ptáků a ve větším počtu druhů než v sousedících 
biocenózách lesa a louky. (Kolektiv 1998) 
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EKOTOP 
(také geotop); soubor přímo působících složek neživého prostředí (podnebí, 

nadmořská výška, orientace vůči světovým stranám, tvar terénu, sklonitost, 
geologický podklad apod.) určitého území bez vztahu ke konkrétním organismům. 
Tento teoretický pojem není správné ztotožňovat s obsahově odlišným termínem 
biotop. 

ENTROPIE 
je mírou neuspořádanosti systému (nízká entropie ekosystému tedy znamená 

jeho vysokou vnitřní uspořádanost). Pod pojmem entropie se rovněž rozumí 
množství nevyužitelné energie v systému, resp. míra degradace energie 
z koncentrované do rozptýlené formy. Ve smyslu druhého termodynamického 
zákona se při každém převodu energie z jednoho organismu na jiný velká část 
energie přemění v teplo (Odum 1977). 

Přeměna různých forem energie do formy tepla; míra chaosu, neuspořádanosti. 
Matematický vztah, který vyjadřuje změnu energie při nějakém konečném ději, 
kdy systém přechází z určité teploty na jinou. Při nevratných dějích, samovolně 
probíhajících, přechází systém ze stavu méně pravděpodobného 
do pravděpodobnějšího, přičemž entropie vzrůstá;  

Míra degradace energie v živých systémech z koncentrované formy 
v rozptýlenou podle druhého termodynamického zákona. Ekologické systémy 
(organismy, ekosystémy, biosféra) přijímají sluneční energii a v průběhu její 
přeměny část ztrácejí, za současného udržení vysoké uspořádanosti, tj. nízké 
entropie. (Kolektiv 1998)  

ENVIRONMENTALISTIKA  
(také enviromentalistika) věda nebo činnost zabývající se životním prostředím 

a jeho ochranou. 
EUTROFIZACE VOD 
proces obohacování stojatých a tekoucích vod živinami, zejména dusíkem 

a fosforem. Přirozená e. je způsobována zejména přísunem sloučenin dusíku 
a fosforu vyluhovaných z půdy a z rozkladu odumřelých vodních organismů. 
Antropogenní eutrofizace vod vzniká především splachováním dusíkatých 
a fosforečných hnojiv z polí, splaškovými vodami a fekáliemi. V eutrofizované 
vodě dochází k masovému rozvoji řas a sinic; jejich hromadění při hladině se 
označuje jako vodní květ. Narůstá zde podíl bezkyslíkatých (anaerobních) 
procesů, postupně je vyčerpáván kyslík. V takové vodě nemohou žít ryby ani jiní 
živočichové závislí na přítomnosti kyslíku. 

Postupné obohacování vody a půdy organickými živinami, které má 
za následek růst primární produkce zelené hmoty, tj. rostlin. Eutrofizace přirozená 
je proces trvající tisíce až desetitisíce let; eutrofizace indukovaná (antropogenní) 
představuje významné zkrácení procesu na roky až desítky let; je způsobena zejm. 
metodami užívanými v zemědělství, průmyslové technologii a vypouštěním 
odpadových vod. (Kolektiv 1998) 
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GENOFOND 
soubor různorodých a jedinečných dědičných vlastností uložený v genech 

všech jedinců určitého druhu. Genofond mikroorganismů, rostlin, hub i živočichů 
je neobnovitelným přírodním zdrojem. Je-li některý druh vyhuben, je jeho g. 
Pro svět trvale ztracen. Ochrana genofondu či diverzity je proto významným 
úkolem ochrany přírody i v mezinárodním měřítku. Genofond je předpokladem 
dědičné rozmanitosti druhu. (Máchal, Husták 1997) 

genový fond – soubor genů určité skupiny organismů (populace, skupiny 
populací nebo druhů); z hlediska ochrany přírody soubor všech živých organismů 
v určité oblasti v určité době. 

HOMEOSTÁZE 
rovnováha v přírodě, jedna ze základních podmínek života; dynamická funkční 

rovnováha ekosystému, která je udržována jeho vlastními silami, vnitřními 
autoregulačními mechanismy. Homeostatický ekosystém odolává rušivým vlivům, 
nedochází v něm ke krajním (extrémním) výkyvům v jeho stavu a ve složení 
všech jeho součástí. Samoregulační mechanismy zabezpečující kolísání všech 
stavů, dějů a složek ekosystému kolem rovnovážného stavu, stálou souhru 
koloběhu látek a toku energie. Základem homeostatických mechanismů jsou 
zejména záporné zpětné vazby. (Máchal, Husták 1997)  

Souborem zpětných vazeb se udržuje živý systém v poměrně ustáleném stavu, 
který se sám vyrovnává a nevyžaduje vnější zásahy nebo popudy. Homeostáze 
představuje dynamické kolísání kolem rovnovážného stavu, kterým živý systém 
vyrovnává výkyvy, způsobené narušením z vnějšího okolí. Nadměrné výkyvy 
způsobené obvykle člověkem mohou homeostázi narušit, takže systém již není 
schopen vrátit se k rovnovážnému stavu a dojde k jeho dočasnému nebo trvalému 
zhroucení. (Pelikán 1993). 

HOMEORHEZE 
Podle Waddingtona jde o setrvalý vývoj ekosystému. (Míchal 1994) 
Některé ekosystémy vykazují spíše než tendenci k dynamické rovnováze 

tendenci setrvalé dynamice. Takovému stavu se pak říká homeorheze -setrvalé 
plynutí. (Míchal 1994).  

V typické podobě je rozvinuta u divočících toků. 
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
přesněji "zvlášť chráněná území", jsou přírodovědecky či esteticky 

významná nebo jedinečná území, vybrané krajinné celky a ekosystémy, které jsou 
pro své přírodní, ekologické a krajinotvorné hodnoty prohlášeny podle zákona 
ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. za zvlášť chráněná. Jejich funkcí 
je zachování a znovuobnovování určitých přírodních zdrojů, mají zásadní podíl na 
ekologické rovnováze a udržování stálosti kulturní krajiny a zachování druhové 
rozmanitosti živých organismů v přírodě. (Begon, Harper, Townsend, 1997)  

Důležitá je rovněž jejich estetická hodnota a ochrana krajinného rázu, 
hygienický a rekreační význam i vědeckovýzkumná hodnota a využití. Zákon 
stanoví tyto kategorie zvlášť chráněných území: národní park (NP), chráněná 
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krajinná oblast (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní 
rezervace (PR), národní přírodní památka (NPP), přírodní památka (PP). 
K ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, 
který není zvláště chráněný, může být zřízen přírodní park. Území s dočasným 
nebo nepředvídaným výskytem rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo 
paleontologických nálezů může být vyhlášeno za přechodně chráněnou plochu 
a to na předem stanovenou dobu, nebo na opakované období (např. po dobu 
hnízdění). Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, 
zejména vědeckých, studijních nebo informačních. Nejstarším chráněným územím 
v České republice je Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských 
horách, která byla vyhlášena již v roce 1838. Biosférické rezervace jsou 
velkoplošná chráněná území se suchozemskými nebo přímořskými ekosystémy, 
které jsou mezinárodně uznány v rámci programu UNESCO Člověk a biosféra 
(MAB) a obsahují reprezentativní ukázky pro příslušnou oblast. Podle Rámcových 
stanov pro Světovou síť biosférických rezervací tyto přispívají k ochraně krajiny, 
ekosystémů a genetické variability, prosazují kulturně, sociálně a ekologicky 
udržitelný hospodářský a demografický rozvoj. 

KALAMITA  
pohroma, rozsáhlé hospodářské škody v lesích nebo v zemědělsky 

obdělávaných oblastech vzniklé působením nepříznivých biotických, abiotických 
nebo antropogenních faktorů. Např. kalamita v lesích způsobená nárůstem 
populace lýkožrouta smrkového v důsledku jeho gradace. Kalamita není 
ekologický nebo environmentální termín , ale je to výraz ekonomický. Zvláštním 
typem kalamity je povodeň. 

KLIMAX 
závěrečný vývojový stupeň sukcesní řady, tj. klimaxový ekosystém, ve kterém 

jsou tok energie a koloběh látek v rovnováze s okolním prostředím. To např. 
znamená, že velikost produkce (množství biomasy vytvořené na určité ploše 
v určitém čase) je úměrná rychlosti rozkladu biomasy; příjem minerálních látek 
z půdy nepřevyšuje návrat živin do půdy ,energie vázaná fotosyntézou je 
v rovnováze s odběrem energie při dýchání. Klimatický klimax je konečné 
stádium ekosystému, který se dále mění pouze v závislosti na celkových změnách 
klimatu; edafický klimax je v rozhodující míře určován vlastnostmi půdy. 
(Máchal, Husták 1997) 

Vrcholné stadium sukcese, které je víceméně vzájemně vyvážené; konečná, 
v časovém měřítku relativně stabilní fáze vývoje společenstev a abiotického 
prostředí, které je obklopuje (viz též homeostáze ekosystému). Představuje 
optimální životní podmínky rostlinných i živočišných druhů podle jejich 
ekologických nároků v určitém prostoru a určuje tak jejich rozšíření; má zpravidla 
největší druhovou diverzitu, nejsložitější potravní vazby (viz též řetězec potravní), 
největší produkci a nejdokonalejší koloběh látek. (Kolektiv 1998) 
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KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
v současné době existující soustava stabilnějších částí (segmentů) krajiny 

(mokřady, nehnojené květnaté louky, různověké smíšené lesní kultury, liniová 
vegetace na mezích apod.); předpoklad pro vytváření a fungování ÚSES. 

KRAJINA 
je svérázná část zemského povrchu, kde se stýkají a vzájemně na sebe působí 

geologické podloží s reliéfem, ovzduší, voda, půda, rostliny a živočichové, 
a člověk se svými výtvory a aktivitami. Každá krajina má určitou polohu 
na povrchu země, svérázný vzhled, svéráznou energetickou bilanci a vyznačuje se 
svérázným vývojem. V přírodní člověkem neovlivněné krajině byla mozaika 
společenstev rostlin a živočichů určována pouze přírodními silami - charakterem 
podnebí, vlastnostmi půd, tvary reliéfu a oběhem vody v krajině. (Buček, Lacina 
1994) 

"Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 
souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky." (Zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 

LITORÁLNÍ DRUHY 
druhy rostlin a živočichů žijící v pobřežních pásmech moří, jezer, rybníků, řek, 

tůní v tzv. litorálech. 
MANAGEMENT POPULACÍ 
řízená péče o populace živočichů – systém opatření, kterým je v rámci druhové 

ochrany zabezpečována dostatečná početnost populací ohrožených druhů (obnova 
populací) nebo je naopak udržována početnost ekonomicky a epidemiologicky 
závažných druhů pod prahem ekonomické škodlivosti (integrovaná ochrana). 
(Kolektiv 1998) 

MOKŘAD 
močál – rovinaté území s hladinou vody kolísající v úrovni bažinatého 

povrchu. Hospodářsky nevyužívané území s osobitou flórou a faunou; mnoho zde 
žijících druhů je označeno za vzácné a chráněné. 

NATURA 2000  
soustava chráněných území v členských státech EU. Natura 2000 je 

pragmatickým nástrojem ochrany přírodního prostředí a druhů, nikoli omezením 
veškeré lidské činnosti ve využívání krajiny. Praktické zajištění je na členských 
státech Společenství. Státy mají samy určit jak nejlépe uchovat stanoviště, která 
budou (na základě návrhu jednotlivých zemí) uznána jako důležitá z hlediska 
celého Společenství. Každý členský stát musí předložit Evropské komisi 
(zjednodušeně řečeno) návrh sítě území evropského významu (SCI) , někdy také 
nazývané jako území zvláštní ochrany (SACs = Special Areas of Conservation). 
Tato území musí být vylišena na základě vyhlášky o biotopech a musí být 
doplněna ještě sítí území zvláštního významu podle vyhlášky o ochraně ptáků 
(SPAs = Special Protected Area). 

Tato území stěžejního významu budou dále hodnocena podle biogeografických 
kritérií a členské státy je konečně formálně prohlásí za zvláštní chráněná území 
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a stanoví opatření k jejich optimální ochraně. Celá síť má být připravena do roku 
2004 a k seminářům a diskusím o jejím zřízení jsou zváni i zástupci z přizvaných 
zemí včetně nevládních organizací. 

OLIGOTROFNÍ VODY  
jezera nebo údolní nádrže s nedostatkem rozpuštěných minerálních živin, popř. 

s nízkou teplotou vody. Důsledkem je malá produkce organické hmoty a dostatek 
kyslíku v celém vodním sloupci. Roční přírůstek usazenin v oligotrofních vodách 
je minimální. (Kolektiv 1998) 

POKUTA 
na úseku ochrany přírody se ukládá podle § 87 zákona 114/1992 Sb. Orgán 

ochrany přírody uloží pokutu fyzické nebo právnické osobě, která se dopustí 
přestupku tím, že např. usmrcuje zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie 
ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich 
životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy. Při stanovení výše 
pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo 
způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. Za přestupky v ochraně zvláště 
chráněných živočichů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány 
ve vláště chráněných územích. Pokud jde o právnickou osobu či podnikatele, je 
možno uložit pokutu vyšší. Při ukládání výše pokuty se nevychází z výše 
způsobené škody či újmy. Uložení (a zaplacení) pokuty nevylučuje možnost 
vymáhat uhrazení škody či újmy. Pokud byla uložena (a zaplacena) pokuta, nelze 
už pachatele za stejný čin stíhat trestně. 

Pokuty na úseku ochrany vod, ovzduší a pod se řídí zvláštními předpisy. 
POPULACE  
soubor jedinců téhož druhu vyskytujících se v určitém prostoru a určitém čase 

ve všech vývojových stadiích včetně vajíček, spor, atd. Populace (nebo část 
populace) tvořená jedinci stejného nebo obdobného věku se nazývá kohorta. 

POŠKOZENÍ PŘÍRODY  
fyzický, biologický či ekologický důsledek antropogenní disturbance. 
V případě úmyslného, ale i neúmyslného (nedbalostního) usmrcení organizmu, 

či poškození nebo zničení biotopu člověkem (přímo i nepřímo) vzniká poškození 
přírody, neboli antropogenní disturbance. Disturbance způsobená přímo nebo 
nepřímo člověkem tj. antropogenní (kontaminace, pesticidy) je poškozením 
přírody. Poškozením přírody není disturbance přírodní (povodně) a nebo 
disturbance způsobená úmyslně podle chváleného plánu péče (umělé záplavy) 
nebo obdobného dokumentu (lesní hospodářský plán). V případě že je disturbance 
přirozeným jevem bez lidského zavinění, nevzniká poškození přírody, není možno 
tedy vyčíslit ani ekologickou škodu nebo újmu.  

Disturbance či poškození přírody jsou tedy charakterizovány biotechnickým 
popisem a nikoliv penězi. 
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POTRAVNÍ ŘETĚZCE  
zjednodušené vyjádření potravních vztahů v ekosystému seřazením 

jednotlivých druhů tak, že předcházející druh je vždy zdrojem potravy (energie) 
pro druh následující. Rozlišujeme tři základní typy p. ř.: pastevně kořistnický 
(např. kopretina - bělásek - vážka - skokan - užovka - čáp bílý), parazitický 
(hostitel - parazit - hyperparazit) a dekompoziční (např. odumřelá organická 
hmota - houby - bakterie). O mnohostranném propojení potravních vazeb 
v kosystému lépe vypovídají tzv. potravní sítě (složitě propojované potravní 
řetězce různých typů). 

POVODEŇ 
Fáze hydrologického režimu vodního toku, která se může vícekrát opakovat 

v ůzných ročních obdobích; vyznačuje se náhlým, obvykle krátkodobým 
zvětšením průtoků a vodních stavů; je vyvolána dešti nebo táním sněhu za oblevy. 
(ČSN 73 6530) 

Též: Přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením 
průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta (např. ledovou zácpou): 
zpravidla působí povodeň na některých úsecích toku hospodářské škody podle 
stupně vybudované ochrany. (ČSN 73 6510) 

POVODŇOVÁ ZÁPLAVA 
zaplavení území vodou; za povodně mívá charakter živelné pohromy. (ČSN 73 

6510) 
PREDÁTOR  
kořistník, živočich živící se lovem jiných živočichů (káně lesní je predátorem 

hraboše polního, pavouk je predátorem mouchy, střevlík je predátorem svinky 
apod.). 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 
jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může 

využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost 
se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo 
za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají." 
(Zákon č. 17/92 o životním prostředí, § 7). Mezi přírodní zdroje patří např. 
sluneční energie, nerostné bohatství, půda, voda, ovzduší, rostlinstvo, živočišstvo, 
lesy, atp. 

REKULTIVACE 
řízený proces obnovy krajiny poškozené zejm. těžbou nebo jinou intenzívní 

průmyslovou činností. Rekultivace zahrnuje morfologické změny, dekontaminaci 
půd, výsadbu nových kultur a snahu o obnovení přirozené rovnováhy krajiny. 
Rozsáhlé rekultivace jsou prováděny v oblastech povrchové těžby surovin, v ČR 
např. na Chomutovsku, Mostecku, Teplicku a Ústecku. Je vhodné použít termín 
rekultivace všude tam, kde jde o obnovení kultury (lesní, polní, vinic ....); jinde, 
kde jde o obnovení přírodních procesů, jde o revitalizaci. (Kolektiv, 1998) 
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RENATURALIZACE 
nepříliš používaný termín v zásadě totožný s výrazem revitalizace, částečně se 

překrývá s výrazem rekultivace. 
REVITALIZACE 
oživení, obnovení. Soubor opatření ke zvýšení ekologické stability člověkem 

poškozených ekosystémů či částí krajiny. Termín je vhodné použít v případě, kde 
jde o obnovu přírodních procesů. 

REVITALIZACE POVODÍ BYSTŘINY 
Obnova přírodních procesů zahrnující obnovu území a přirozených krajinných 

prvků ve vztahu k územním systémům ekologické stability. (ČSN 75 2106) 
REVITALIZACE VODNÍHO TOKU 
Obnova ekologické funkce vodního toku a kvality vody při současném 

dodržení jeho ostatních funkcí a s případným přehodnocením stupně ochrany; 
revitalizací vodního toku se mají vytvářet podmínky pro obnovení přírodního 
stavu ekosystému vodního toku a jeho okolí (pro renaturaci), tj. stavu blízkému 
tomu, v jakém se tok nacházel před antropickými zásahy; metody revitalizace se 
používají i při úpravách toků dosud neupravených ekologickými metodami a dále 
při opravách a údržbě vodních toků. (ČSN 75 2101) 

SAMOČIŠTĚNÍ VODY  
přirozený proces zbavování tekoucí vody nečistot přírodního i antropogenního 

původu působením fyzikálních, chemických a biologických pochodů. Nečistoty 
jsou rozřeďovány, lehké se odplavují, těžší se usazují na dně, kde se chemicko-
biologickými pochody rozkládají v jednodušší látky. Na mnohé antropogenní 
nečistoty (zejména chemikálie) však samočisticí schopnost vod nestačí. 

SUKCESE 
uspořádaný sled vývoje ekosystémů zahrnující změny jejich prostorového 

a funkčního uspořádání v průběhu času - od jednoduchých po nejsložitější 
společenstva; postupný proces vzniku stabilního ekosystému na určitém místě. 
V našich klimatických podmínkách s. většinou směřuje od ekosystémů 
jednoletých bylin přes ekosystémy vytrvalých travin k ekosystémům listnatých 
lesů (v nižších a středních polohách) nebo k ekosystémům horských smrčin. Sled 
vyhraněných ekosystémů, které se v daném území vzájemně nahrazují, se nazývá 
sukcesní řada. Jednotlivé přechodné typy ekosystémů se označují jako sukcesní 
stadia. Příkladem sekundární sukcese (vyvolané obvykle zásahem člověka) je 
např. postupné zarůstání opuštěného lomu, zarůstání nepokosených luk 
náletovými dřevinami apod. 

TERITORIUM  
území, které jedinci, páru nebo skupině živočichů poskytuje potřebné životní 

podmínky (potravu, úkryt, prostor pro rozmnožování i odpočinek atd.). T. si 
zvířata aktivně brání proti jedincům stejného druhu buď celoročně (např. bobr) 
nebo omezenou dobu (hnízdění ptáků, páření rysů a vyder ap.). Akusticky 
(zvukově) vyznačují svá teritoria např. ptáci (zpěvem) a savci (jelen troubením, 
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vlk vytím). Časté je rovněž vyznačování teritorií pachem (močí, trusem, výměšky 
žláz atd.). T. není správné zaměňovat s areálem. 

TOLERANCE 
snášenlivost, schopnost organismů snášet určité rozpětí ekologického činitele 

(teplotní podmínky, vlhkost půdy, ovzduší, slanost vody, obsah živin v půdě, druh 
potravy atd.). Rozpětí činitelů a podmínek prostředí mezi minimem a maximem, 
ve kterém může určitý druh rostliny nebo živočicha přežívat, se nazývá 
ekologická valence (ekologická amplituda). Např. druhy s úzkou ekologickou 
valencí se označují předponou steno- (např. stenotermní, tj. snášející pouze úzké 
teplotní rozpětí - tropické orchideje), druhy s širokou ekologickou valencí se 
označují předponou eury- (např. euryfágní, tj.všežravý živočich - kachna divoká). 

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
"Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným 

i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby 
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 
ekosystémů." (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 6). 

Využívání organismů, ekosystémů a dalších obnovitelných přírodních zdrojů 
na takovém stupni, který umožňuje jejich obnovení. (Kolektiv, 1998) 

ÚNOSNÉ ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ 
"Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém 

nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí 
ekosystémů nebo ekologické stability." (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, § 5). 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES) 
vzájemně propojený soubor ekologicky stabilnějších částí krajiny, segmentů 

krajiny, které vytvářejí základní podmínky pro dosažení trvalé ekologické 
rovnováhy okolní kulturní krajiny, v níž plošně převažují méně stabilní 
a nestabilní společenstva. ÚSES je tvořen prostorovým a funkčním propojením 
sítě biocenter, biokoridorù a interakčních prvků (přechodných článků mezi ÚSES 
a zemědělsky obhospodařovanými plochami, které zprostředkovávají příznivé 
působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu). 
ÚSES vychází z kostry ekologické stability a doplňuje ji o nově navrhované části. 
Z hlediska významu i plošného rozsahu lze rozlišovat místní, regionální 
a nadregionální systémy ekologické stability krajiny. 

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. (Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 3). 

Územní systém ekologické stability krajiny je propojený systém přirozených 
i pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Jejich vymezení na místní, regionální či nadregionální úrovni 
provádějí orgány územního plánování a orgány ochrany přírody ve spolupráci 
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 
správy lesního hospodaření. Ochrana územního systému ekologické stability je 
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veřejným zájmem a je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 
(Kolektiv,1998) 

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK 
"Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability" (Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 3). Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy 
apod. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém vazeb k prostředí; je to 

souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují 
(sociální komunitu, populaci, společnost ap.) a umožňují mu podmínky k životu. 
Životní prostředí je složitě provázaným systémem, jehož obyvatelé jsou nejen 
objektem, součástí, ale i aktivním spolutvůrcem. Ohrožení životního prostředí je 
v současnosti jedním z hlavní globálních problémů lidstva 

 
2.2 Rozdíly a nejasnosti v pojmech 

Z porovnání ekologické literatury s technickou, zejména ČSN, vyplývá, že 
neexistují dramatické rozdíly ve výkladu a pojetí pojmů. Normám lze v některých 
případech vytknout snad jen přílišné zjednodušení nebo nepřesnost. Největší 
rozpory či mlhavost výkladu lze pozorovat u aplikovaných pojmů "revitalizace" a 
"renaturalizace".  

Žádná z uvedených drobných výhrad by však neměla být na překážku 
jednotnému chápání uvedených pojmů ani principů, které představují. Pro další 
fázi řešení úkolu budou používány výše uvedené pojmy. 

 
3. Možnosti posouzení ekologických dopadů 
povodní 
3.1 Vymezení cílů ochrany přírody 
3.1.1 Zákonná úprava ochrany přírody 

Máme-li hodnotit dopady povodní na přírodu a vyhodnotit poškození či škody, 
musíme nejdříve definovat cíle ochrany přírody. 

V rámci ochrany přírody ve smyslu zákona 114/1992 Sb. je zakázáno škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (§ 50). 
Disturbance způsobované pravidelnými přírodními jevy jsou součástí 
přirozeného vývoje, pokud nenají vedlejší negativní vlivy (například povodeň 
může přinést nejen živiny, ale i jedovaté sloučeniny z chemické výroby).  

"Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, 
k ochraně rozmanitostí forem života (biodiverzity), přírodních hodnot a krás 
a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji." (§ 1) 
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"Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí péče státu 
a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny 
a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické 
celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled 
a přístupnost krajiny.  

Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje mj.: 
• účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem 

zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,  
• spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem 

prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,  
• ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené 

podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování 
přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch 
a mokřadů;" (§ 2) 

Klíčovými hodnotami pro ochranu přírody jsou přírodní rovnováha 
v krajině a biodiverzita. 

 
3.1.2 Vědecký základ ochrany přírody 

Vědeckým základem ochrany přírody je biologie ochrany přírody. Tato 
vědecká disciplína se označuje mezinárodně uznávaným termínem „conservation 
biology“, zatímco u nás se pro ni vymýšlejí (nikým nepoužívané) názvy jako 
sosiekologie nebo sozologie. V širším smyslu je pro ochranu přírody podkladem 
ekologie jako věda. 

 
3.2 Východiska hodnocení dopadů povodní na 
přírodu 
3.2.1 Ochrana biotopů a ochrana druhů 

V ochraně přírody se prolínají a doplňují dva trendy: ochrana biotopů 
a ochrana druhů. Tyto dva směry nejsou protichůdné, ale komplementární. 
Ekologická (přírodní) hodnota konkrétního biotopu se mění s tím, jakými druhy je 
osídlena. Pro řešení dopadů povodní na přírodu lze vycházet z toho, že 
primární bude hodnocení podle biotopů a sekundární podle vybraných druhů 
vyskytujících se na těchto biotopech.  

Vzájemná vazba ochrany druhů a ochrany biotopů je přitom komplikovaná. 
Například: kolonie břehulí říčních (pták příbuzný vlaštovce) hnízdí ve strmé 
břehové nátrži. Při povodni hrozí riziko jejího zničení a záhuby jedinců. Toto 
riziko je vyrovnáno očekáváním, že řeka přitom vytvoří nové nátrže, nové biotopy 
pro hnízdění břehulí. Zábranou povodním sice snížíme riziko v konkrétním čase 
pro konkrétní kolonii, ale zamezíme vytvoření nových lokalit pro hnízdění 
břehule, přičemž je možné předpokládat, že původní kolonie stejně zanikne 
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působením dalších faktorů. Z hlediska ochrany druhu (břehule říční) je tedy 
protipovodňové opatření indiferentní a nebo dokonce záporné. 

Ochranou biotopů se rozumí třeba ochrana fenoménu lužního lesa formou 
zvláště chráněného území (například Národní přírodní rezervace Ramena řeky 
Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví). Z hlediska hodnocení dopadů povodní 
na přírodu ale samozřejmě dotčené biotopy nemusí být zvláště chráněným 
územím. Druhová ochrana se děje například ochranou rysa ostrovida jako zvláště 
chráněného druhu v jinak nechráněném běžném hospodářském lese. 

 
3.2.2 Faktor času a místa 

V ochraně přírody jsou základními podmínkami života především dynamická 
rovnováha (homeostáze) a nebo i dynamický vývoj (homeorhéze). Rozhodujícím 
pro hodnocení dopadů povodně pak musí být i faktor času.  

Klíčový význam homeorhéze pro nivy vysvětluje (Buček 2000): "Pro údolní 
nivy je typický dlouhodobý kontinuální dynamický vývoj ekotopů podmiňující 
vývojové sukcesní procesy. Díky nim se neustále vyvíjí dynamická fluviální 
sukcesní série nivních biotopů jako škála různých typů biocenóz v různých fázích 
sukcesního vývoje. Zachování biodiverzity nivní krajiny je podmíněno úplností 
série nivních biotopů v různých stádiích vývoje, od stádií iniciálních přes 
vývojová až k sukcesně vyzrálým společenstvům, blížícím se klimaxovému stavu. 
Přirozenou součástí homeorhetické dynamiky krajiny říčních niv je periodické 
opakování jevů katastrofického charakteru, jako jsou velké povodně." 

To znamená, že dynamický účinek proudící vody a transport látek (živin, 
semen, apod.) jsou nutnou podmínkou pro zachování biodiverzity údolních niv. 
Konkrétní příklad uvádí např. (Lacina 2002) na vývoji povodňového koryta Bečvy 
u Oseku a jeho osídlování vegetací.  

Pokud na věc pohlédneme z hlediska místa, může povodeň zcela zlikvidovat 
stanoviště chráněné bledule jarní včetně vlastních jedinců. Po roce můžeme zjistit, 
že se ale vytvořila nová a větší populace několik kilometrů po proudu. To co 
můžeme bezprostředně po povodni hodnotit jako poškození přírody, může být za 
rok či deset let hodnoceno jako indiferentní či přínosné.  

Pro hodnocení dopadů povodní na přírodu bude zřejmě zapotřebí brát 
v úvahu i faktor času a hodnocení provádět pro různé časové horizonty 
po povodni. Tuto hypotézu bude zapotřebí v dalších etapách grantu prověřit. 

 
3.3 Kategorie hodnocení 

Ochrana přírody je veřejným zájmem (§ 43) a její význam není vždy možné 
posuzovat jen v ekonomických kategoriích jako je škoda, nebo cena. Přesto má 
smysl snažit se o vyhodnocení dopadů povodní na složky přírody a ohodnocení 
těchto dopadů.  
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Je dobré si uvědomit, že i pojmy jako škodlivý živočich, škůdce, škodná jsou 
ryze ekonomické (hospodářské) pojmy a nemají s ekologií a ochranou přírody nic 
společného. Stejně jako pojmy užitečný, prospěšný a podobně.  

Jinak už je to však z výrazy krásný, estetický, rázovitý - to už jsou pojmy, se 
kterými ochrana přírody a krajiny a jejich zákonná úprava pracuje. Přesto je v této 
fázi nepoužíváme a zaměřujeme se na pojmy poškození, škoda, újma, riziko a pro 
úplnost i pokuta. 

 
3.3.1 Poškození 

Poškození přírody - fyzický, biologický či ekologický důsledek antropogenní 
disturbance. 

To, že stát poskytuje ochranu některým tzv. zvláště chráněným druhům 
a zvláště chráněným územím pomocí veřejného práva, znamená, že v případě 
úmyslného, ale i neúmyslného (nedbalostního) usmrcení organizmu, či poškození 
nebo zničení biotopu člověkem (přímo i nepřímo) vzniká poškození přírody 
neboli antropogenní disturbance. Disturbance způsobená přímo nebo nepřímo 
člověkem tj. antropogenní (např. kontaminace, eroze) je poškozením přírody. 
Poškozením přírody není disturbance přírodní (povodně) a nebo disturbance 
způsobená úmyslně podle schváleného plánu péče o zvlášť chráněné území 
(např. umělé záplavy) nebo obdobného dokumentu (lesní hospodářský plán). 
V případě, že je disturbance přirozeným jevem bez lidského zavinění, nevzniká 
poškození přírody, není možno tedy vyčíslit ani ekologickou škodu.  

Disturbance či poškození přírody jsou tedy charakterizovány biotechnickým 
popisem a nikoliv penězi. 

 
3.3.2 Škoda 

Ekologická škoda je finanční ohodnocení (ocenění) poškození způsobené 
na biotopech (ekosystémech) či druzích (poškození přírody). 

Škodu je možné stanovit a vymáhat na základě stanovení hodnoty živočicha či 
rostliny, které byly usmrceny, či biotopu (ekosystému) který byl zničen či 
poškozen. Neexistuje však žádný zvláštní předpis, který by jejich hodnotu 
stanovil. Tato hodnota musí být v případě potřeby stanovena znalcem. Např. pro 
orgány činné v trestním řízení je škoda vesměs velmi důležitá pro stanovení zda 
jde, či nejde o trestný čin.  

Výši ekologické škody je možno stanovit i nepřímo pomocí nákladů 
na realizaci kompenzačních opatření vedoucích k eliminaci důsledků poškození. 
Výše škody vyčíslená finančně nemá žádný vztah k výši případně udělené pokuty. 

 
3.3.3 Přínos 

Ekologický přínos - kladný efekt disturbance (přirozené i antropogenní) 
z hlediska ochrany přírody. 
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Disturbance biotopů může mít z hlediska ochrany přírody (a často opravdu má) 
naprosto kladný efekt. Ekologický přínos lze tedy charakterizovat pomocí 
specifikace posílení funkce ekosystémů, zvýšení biodoverzity nebo ekologické 
stability.  

 
3.3.4 Výnos 

Ekologický výnos - ohodnocení ekologického přínosu. Jeho výši lze stanovit 
buď prostřednictvím hodnoty vytvořeného nebo změněného biotopu nebo nepřímo 
oceněním nákladů, které by bylo zapotřebí vynaložit při jeho umělém vytvoření. 

Například: Při povodni řeka vytvoří nové koryto nebo se vrátí do svého 
původního koryta před regulací řeky (dojde tedy k revitalizaci). Ekologický výnos 
odpovídá částce, která by musela být věnovaná na revitalizaci (včetně projektu, 
úředních výkonů orgánů státní správy atd.). Stejně jako škodu (jakoukoliv), je 
nutné brát v úvahu i výnos povodně při hodnocení jejích dopadů. Lze jej tedy 
uvažovat jako "zápornou škodu". Na rozdíl od škody však přínos může být 
způsoben i přirozenou disturbancí.  

 
3.3.5 Újma 

Ekologická újma je ztráta nebo oslabení funkcí ekosystémů, vznikající 
poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku 
lidské činnosti (zákon 17/1992 Sb., § 10). Charakterizuje se pomocí specifikace 
narušení ekosystémů a biotechnického popisu kompenzačních opatření vedoucích 
k obnovení funkcí ekosystémů.  

Finanční ohodnocení újmy se určuje jen obtížně - většinou jako ohodnocení 
náročnosti kompenzačních opatření. Odstranění následků se stanovuje na základě 
§ 86 zákona 114/1992 Sb. Jestliže uvedení do původního stavu není možné 
a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená 
náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, 
následky nedovoleného jednání. Uložením povinnosti uvedení do původního stavu 
či náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody podle jiných 
předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin. 
Výše ekologické újmy stanovená kompenzačními opatřeními nebo vyčíslená 
finančně nemá žádný vztah k výši případně udělené pokuty. 

Například za zabitého čápa je možno určit jako kompenzaci stavbu umělé 
hnízdní podložky na vhodném hnízdním stromě. Toto opatření pak sleduje 
zvýšenou možnost hnízdění pro tento druh, a v důsledku pak vyrovnání újmy 
způsobené zabitím jedince tohoto druhu. Finanční vyčíslení újmy se pak stanoví 
jako náklady na takové opatření (naturální restituce).  
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3.3.6 Pokuta 
Pokuta je trest za překročení zákona. Pokuta v oblasti ochrany přírody se 

ukládá podle § 87 zákona 114/92 Sb. Orgán ochrany přírody uloží pokutu 
až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že usmrcuje 
zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo, nebo způsobí 
jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí, nebo chytá 
zvláště chráněné živočichy. Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti 
protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody 
a krajiny. Za přestupky v ochraně zvláště chráněných živočichů lze uložit pokutu 
až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích. Pokud jde 
o právnickou osobu či podnikatele, je možno uložit pokutu i vyšší. Při ukládání 
výše pokuty se většinou nevychází z výše způsobené škody či újmy. Uložení 
(a zaplacení) pokuty nevylučuje možnost vymáhat uhrazení škody či újmy. Pokud 
byla uložena (a zaplacena) pokuta, nelze už pachatele za stejný čin stíhat trestně. 
Pokuta nijak nesouvisí s výší škody či újmy. 

 
3.3.7 Riziko 

Podobně jako u záporného hodnocení škod (tedy s výsledným přínosem) je 
třeba i hodnotit riziko. Riziko, že disturbance bude mít záporný vliv (např. 
na hnízdní kolonii jedinců chráněného druhu břehule) je často vyváženo nebo 
i převýšeno kladným očekáváním (vytvoření nových biotopů pro tento druh).  

 
3.4 Možnosti hodnocení dopadů povodní  

Z výše uvedeného plyne, že hodnocení dopadů povodní na přírodu bude 
vycházet jednak z dopadů na biotopy a jednak z dopadů na vybrané druhy. 
Na tomto místě uvádíme podrobnější charakteristiky těchto skupin. Navíc bude 
zřejmě nutné hodnocení v různých časových horizontech po povodni. Kromě toho 
uvádíme parametry, které budou rozhodující pro stanovení dopadů. 

 
3.4.1 Hodnocení dopadů na biotopy 

 Z výše uvedeného plyne, že z hlediska hodnocení dopadů povodní 
na přírodu má smysl zabývat se primárně dopady na biotopy. Z tohoto hlediska lze 
použít klasifikaci biotopů uvedenou v Katalogu biotopů České republiky (Chytrý,  
Kučera, Kočí 2001). Podle tohoto katalogu se povodeň může dotknout celkem cca 
30 typů biotopů. Jejich výběr, případně zjednodušení pro dané potřeby by měly 
být předmětem další etapy prací. 

 Pro zhotovení modelu vyhodnocujícího ekologické škody je nutné 
zmapování řešených ploch a jejich zařazení do jednotlivých typů biotopů. Pro tyto 
účely by mělo být použitelné mapování prováděné v současnosti v rámci 
programu NATURA 2000. Toto mapování se zabývá jednak biotopy a jednak 
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vybranými druhy. Problém však spočívá v tom, že mapováním není pokryto celé 
území ČR a s jeho dokončením se bohužel zatím nepočítá. 

Další komplikace spočívá v tom, že neexistuje žádný sazebník hodnot nebo 
cen biotopů. Takovýto sazebník by nejdříve musel být sestaven a teprve potom je 
možno ohodnocovat škody na biotopech. Tyto škody by potom podle dotčení 
biotopu mohly být částečné (poškození biotopu) nebo úplné (zničení biotopu), 
kladné (zhoršení) nebo záporné (zlepšení - přínos).  

 
3.4.2 Hodnocení dopadů na druhy 

Hodnocení dopadů povodní podle vybraných druhů vyskytujících se na těchto 
biotopech je sekundární hledisko. Jistý problém je se stanovením vybraných druhů 
živočichů a rostlin. Přitom lze použít v zásadě dvě kritéria: 

1. Legislativní kritérium 
Oporou pro výběr chráněných druhů jsou legislativní předpisy s jejich 

taxativními výčty. Tyto předpisy lze použít tyto: 
• Vyhláška 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, 
• Evropská směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, 

(tzv. Birds Directive),  
• Evropská směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. Habitat Directive),  
2. Vědecké kritérium 
Oporou pro výběr druhů jsou různé vědecké publikace hodnotící vzácnost či 

ohroženost různých organizmů a z toho plynoucí potřebnou míru jejich ochrany. 
V našich podmínkách se jedná např. o tzv. Červené knihy. 

Legislativní kritérium má pro praktické využití vyšší váhu. Proto je také 
obvykle používáno pro výběr sledovaných druhů.  

Tímto způsobem lze tedy vybrat druhy, pomocí kterých můžeme sekundárně 
hodnotit dopady povodní. Některé vybrané druhy byly také sledovány v rámci 
mapování NATURA 2000. Nelze ale předpokládat, že pro každou lokalitu 
(biotop) bude k dispozici sčítání jedinců vybraných druhů. 

Další problém nastává při jejich ocenění. Opět neexistuje žádný sazebník 
hodnot nebo cen jedinců vybraných druhů. Takovýto sazebník by nejdříve musel 
být sestaven a teprve potom je možno ohodnocovat škody na vybraných druzích.  

Hodnocení škod podle druhů by v optimálním případě bylo stanoveno jako 
násobek sazebníkové hodnoty a počtu zničených jedinců.  

 
3.4.3 Výběr parametrů 

Pro hodnocení dopadů povodní na biotopy a druhy budou zřejmě sledovány 
tyto parametry povodně: 

 k stupeň kontaminace 
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 t doba trvání záplavy 
 T teplota vody  
 r roční období 
 h hloubka vody 
 v rychlost proudění 
Klasifikace jednotlivých parametrů bude předmětem další etapy prací.  
Předběžně lze označit jako vůbec nejdůležitější faktor k - stupeň kontaminace. 

Pro jeho klasifikaci bude pravděpodobně možné použít ČSN 75 7221 Jakost vod - 
Klasifikace jakosti vod. I tento návrh však bude nutné ještě prověřit zejména 
s ohledem na vliv extrémů (zejména vysokého znečištění) na jednotlivé biotopy 
a vybrané druhy (testy citlivosti).  

Důležitou roli může hrát i délka doby trvání záplavy t, zejména ve vazbě 
na roční období r a teploty vody T.  

Otázka nutnost použití parametrů h hloubka vody a v rychlost proudění zůstává 
prozatím nedořešená. 
 
4. Závěry - shrnutí 
4.1 Pojmy 

Žádná z uvedených drobných výhrad k definici pojmů by neměla být 
na překážku jednotnému chápání uvedených pojmů ani principů, které představují. 
Pro další fázi řešení úkolu budou používány výše uvedené pojmy. 

 
4.2 Cíle a východiska 

Cílem ochrany přírody (relevantním pro dané téma) je přírodní rovnováha 
v krajině (ekologická stabilita) a ochrana rozmanitostí forem života (biodiverzita). 

Pro hodnocení dopadů povodní na přírodu lze vycházet z toho, že primární 
bude hodnocení podle biotopů a sekundární podle vybraných druhů vyskytujících 
se na těchto biotopech. 

Pro hodnocení dopadů povodní na přírodu bude zřejmě zapotřebí brát v úvahu 
i faktor času a hodnocení provádět pro různé časové horizonty po povodni. 

 
4.3 Dopady na biotopy 

Z hlediska hodnocení dopadů povodní na přírodu má smysl zabývat 
se primárně dopady na biotopy. Z tohoto hlediska lze použít klasifikaci biotopů 
uvedenou v Katalogu biotopů České republiky. (Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 
2001). Podle tohoto katalogu se povodeň může dotknout celkem cca 30 typů 
biotopů. Jejich výběr, případně zjednodušení pro dané potřeby by měly být 
předmětem další etapy prací. 

Pro zhotovení modelu vyhodnocujícího ekologické škody je nutné zmapování 
řešených ploch a jejich zařazení do jednotlivých typů biotopů. Pro tyto účely by 
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mělo být použitelné mapování prováděné v současnosti v rámci programu 
NATURA 2000. Mapováním však není pokryto celé území ČR a s jeho 
dokončením se bohužel zatím nepočítá. 

Neexistuje žádný sazebník hodnot nebo cen biotopů. Takovýto sazebník by 
nejdříve musel být sestaven a teprve potom je možno ohodnocovat škody 
na biotopech.  

Výši ekologické škody je možno stanovit i nepřímo pomocí nákladů 
na realizaci kompenzačních opatření vedoucích k eliminaci důsledků poškození.  

 
4.4 Dopady na druhy 

Sekundárním hlediskem pro hodnocení dopadů povodní jsou dopady 
na vybrané druhy vyskytujících se na těchto biotopech. Pro sestavení výběru 
sledovaných druhů lze použít legislativní podklady: 

• Vyhláška 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, 

• Evropská směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, 
(tzv. Birds Directive),  

• Evropská směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. Habitat Directive),  

Některé vybrané druhy byly také sledovány v rámci mapování NATURA 
2000. Nelze ale předpokládat, že pro každou lokalitu (biotop) bude k dispozici 
sčítání jedinců vybraných druhů. 

Opět neexistuje žádný sazebník hodnot nebo cen jedinců vybraných druhů. 
Takovýto sazebník by nejdříve musel být sestaven a teprve potom je možno 
ohodnocovat škody na vybraných druzích. 

 
4.5 Sledované parametry 

Pro hodnocení dopadů (a zejména škod) povodní na biotopy a druhy bude 
nejvýznamnějším parametr kvality vody. 

Jako ostatní parametry by měly být sledovány: délka doby trvání záplavy, 
zejména ve vazbě na roční období a teplotu vody.  
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Rizika vzniku poškození a škod, přijatelné riziko 
Aleš Dráb1 

 
Abstrakt 
Příspěvek podává přehled o některých, v současnosti používaných, 
metodách pro vyjadřování tzv. individuálního, společenského 
a ekonomického rizika. Jednotlivé definice a matematické formulace rizika 
jsou doplněny o limitní hodnoty - tzv. přijatelnou míru rizika.  

 
klíčová slova: risk, individual risk, societal risk, economical risk, acceptable 

risk, risk management 
 
1. Úvod 

Lidstvo je během své existence vystavováno celé řadě nebezpečí. Přírodní 
katastrofy jako jsou povodně a zemětřesení si každý rok vyžádají stovky obětí 
na celém světě. Od dob průmyslové revoluce v 19.století přibyly k přírodním 
nebezpečím i nebezpečí způsobená lidskou činností, jako jsou letecké havárie, 
havárie vlaků, požáry v tunelech, průmyslové katastrofy apod. 

V dobách dávno minulých se člověk snažil chránit před přírodním nebezpečím 
pomocí vcelku jednoduchých metod, např. budováním obydlí na vyvýšených 
místech. Později se začaly budovat dokonalejší protipovodňová opatření jako jsou 
např.ochranné hráze a přehrady. Nové technické objevy, jako například jaderná 
energetika a letectví byly provázeny vznikem nových druhů nebezpečí. Během 
dalšího vývoje docházelo k nárůstu populace, zvýšila se výroba, doprava, což 
mělo za následek nárůst nebezpečí i jejich důsledků. V současné době je 
celosvětově vynakládáno na ochranu společnosti proti katastrofám značné 
množství financí. 

Je důležité si uvědomit, že rozhodování v otázkách rizika je komplexní 
a kromě technického aspektu s sebou nese i aspekt politický, psychologický, 
sociální, atd. Abychom mohli teorii rizika využít při rozhodování, musíme riziko 
nejprve definovat, navrhnout způsob jeho ohodnocení a současně vypracovat 
metodu (resp. strategii) stanovení jeho přijatelné míry. Tento proces, jehož cílem 
je dosažení přijatelné míry rizika se nazývá řízení rizika (risk management). 
V literatuře jsou obecně uváděny tyto čtyři fáze procesu řízení rizika: 

• kvalitativní analýza - v tomto kroku je definován systém nebo zájmová 
oblast, která je vystavena nebezpečí. Dále jsou identifikovány druhy 
nebezpečí, možná poškození a škody a scénáře jejich vzniku; 

• kvantitativní analýza - v této fázi jsou určeny pravděpodobnosti 
a následky definovaných událostí vzniklých na základě vybraných 

 
1 Ing.Aleš Dráb, Ph.D., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 

662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7762, fax. 54114 7728, e-mail: 
drab.a@fce.vutbr.cz 



scénářů. Riziko je kvantifikováno jako diskrétní hodnoty nebo jako 
funkční závislost pravděpodobnosti a rozsahu potenciálních poškození; 

• posouzení rizika - na základě předchozích analýz byly vyčísleny hodnoty 
rizika. Ve fázi posouzení rizika je provedeno rozhodnutí, zda je 
stanovené riziko v přijatelných mezích; 

• kontrola rizika a realizace opatření na snížení rizika - činnosti v této 
etapě jsou závislé na výsledku posouzení rizika. V případě, že je riziko 
větší než přijatelné, jsou přijata opatření na jeho snižování. V opačném 
případě je riziko udržováno v přijatelných mezích (tzv. kontrola rizika). 
(Pozn.: kontrola rizika může být prováděna např. na základě inspekcí, 
varovného systému, apod.) 

Vyjádření rizika a jeho kvantifikace hraje důležitou roli v procesu řízení rizika. 
Riziko zde chápeme jako funkční závislost rozsahu možných poškození (škod) 
na pravděpodobnosti výskytu události při které vzniknou. V dalším textu jsou 
uvedeny některé z používaných formulací těchto druhů rizik: 

• individuální riziko; 
• společenské riziko; 
• ekonomické riziko. 

Pro každou skupinu je vždy uveden stručný popis, matematická formulace 
a pokud je stanovena, pak i přijatelná míra rizika. Hlavním zdrojem pro sestavení 
tohoto přehledu byl zejména příspěvek (Jonkman, Gelder 2002), publikovaný 
na mezinárodní konferenci ESREL 2002. 
 
2. Individuální riziko 

Individuální riziko (IR) může být definováno jako pravděpodobnost, že ničím 
nechráněná osoba, vyskytující se na daném místě, utrpí smrtelné zranění 
v důsledku působícího nebezpečí: 

(1) 
;. | fdf PPIR =

 
kde Pf značí pravděpodobnost vzniku nebezpečné události; Pd|f pravděpodobnost 
úmrtí jedince během události za předpokladu, že jedinec není nijak chráněn. 
Hodnota IR je tedy vlastností daného místa a jako taková je užitečná zejména 
v územním plánování. Nepatrně odlišná definice ve které je brán ohled na aktualní 
činnost a jednání jedince je používána holandskou organizací Dutch Technical 
Advisory Committtee on Water Defences (TAW) (TAW 1988) a v (Bohnenblust 
1998) k popisu skutečného (aktuálního) individuálního rizika. Další možnosti 
vyjádření individuálního rizika jsou uvedeny např. v (Bedford, Cooke 2001).  
Individuální riziko je používáno v Holandsku k vyjádření rizika z nebezpečných 
zařízení , pozemních komunikací a letišť. K zobrazení výsledků se používá map, 
na kterých jsou zakresleny zdroje rizika v jejichž okolí jsou vyznačeny zóny 
odpovídající určitým hodnotám IR. Tento způsob prezentace je užitečným 
podkladem pro uzemní plánování. K těmto účelům stanovilo Holandské 
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ministerstvo - Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment 
(VROM) - limit přijatelné míry IR pro obydlené oblasti (Bottelberghs 2000): 

 
];[10 16 −−< rokIR (2) 

V Kanadě a Anglii jsou pro individuální riziko používány stejné standardy. Výše 
zmiňovaná metoda TAW umožňuje stanovit IR s ohledem na činnost, kterou 
jedinec vykonává, popř. jak se chová. Jako příklad je možné uvést jednání tří 
různých osob stojících na křižovatce u přechodu pro chodce. První osoba se 
rozhodne přejít na červenou, čímž se samozřejmě vystavuje velkému riziku 
zranění. Druhá osoba přechází na zelenou, avšak nerozhlédne se zda neprojíždí 
automobil. Třetí osoba přechází na zelenou a ještě se rozhlíží. Je zřejmé, že 
jednotlivé osoby jsou vystaveny různě velkému riziku v závislosti na svém 
chování, na tom jak dobrovolně se vystavují nebezpečí. Hodnotu přijatelného IR 
s ohledem na chování jedince uvádí (TAW 1988): 

 
];[10. 14 −−< rokIR β (3) 

V tomto výrazu je tzv. pojistný faktor β , který závisí na stupni dobrovolnosti 
jedince s jakou se vystavuje nebezpečí za účelem nějakého přínosu (přechází na 
červenou, aby ušetřil čas). Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 10 v případě 
dobrovolné volby až do 0,01 pro případ kdy se jedinec střetne s nebezpečím 
nedobrovolně bez jakýchkoli úmyslů (pozn.: nedobrovolně může být jedinec 
vystaven nebezpečí např. působením cizí osoby nebo vlivem okolností). Postup 
vyvinutý TAW je možné srovnat metodou uvedenou v literatuře (Bohnenblust 
1998), jejíž autor se zabývá otázkou bezpečnosti železnic v Německu. 
 
3. Společenské riziko 
Společenské riziko (SR) je definováno v (Ichem 1985) jako vztah mezi frekvencí 
a počtem osob, které utrpěly zranění určitého rozsahu z daného celkového počtu 
osob vystavených nebezpečné události. Jestliže individuální riziko udává 
pravděpodobnost zranění jedince na určitém místě, pak společenské riziko 
specifikuje počet zranění pro vymezenou oblast, přitom nezáleží kde přesně 
ke zranění dojde. Tento rozdíl mezi individuálním (IR) a společenským (SR) 
rizikem ilustruje obr.1. Zatímco IR je pro jednotlivé osoby v případě A i B 
shodné, případ B vykazuje větší hodnotu společenského rizika s ohledem na větší 
hustotu osob v dané oblasti. 
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Osoby

Zdroj rizika Zdroj rizika

Obr.1 Rozdíl mezi individuálním a společenským rizikem dle (Jonkman, 
Gelder 2002) 

Společenské riziko můžeme vyjádřit např. jako tzv. celkové vážené riziko (AWR) 
a je vyjádřeno v (Piers 1998) jako součin počtu domů ve zvolené oblasti 
a odpovídajícího stupně individuálního rizika IR: 

 
(4) ;),(),(∫∫=

A

dxdyyxhyxIRAWR
 

kde IR(x,y) je individuální riziko v místě (x,y); h počet domů v místě (x,y). 
Integra ividuálního rizika a hustoty obyvatelstva můžeme určit 
předpo  počet zranění: 
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 milion let; T procento času, kdy se v oblasti vyskytuje 
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Společenské riziko je často zobrazováno graficky ve formě tzv. FN-křivky 
(Gelder, Jonkman 2002). Tato křivka ukazuje pravděpodobnost překročení jako 
funkci počtu zranění: 

 

;)()()(1 ∫
∞

=>=−
x

NN dxxfxNPxF (8) 
 

 
kde fN(x) je hustota pravděpodobnosti počtu zranění za rok; FN(x) distribuční 
funkce počtu zranění za rok. Jednoduchým vyjádřením společenského rizika je 
vyjádření předpokládaného počtu zranění za rok E(N), v literatuře často 
označované jako potenciální ztráty na životech (PLL-Potencial Loss of Life): 

 
(9) 

;)()(
0
∫
∞

= dxxxfNE N  
 

Britská organizace HSE (The British Health and Safety Executive) používá 
pro vyjádření společenského rizika proměnnou RI (Risk Integral) (Carter, Hirst 
2000): 

 
(10) 
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V (Vrijling, Gelder 1997) je matematicky dokázáno, že RI může být vyjádřeno 
dvěma charakteristikami hustoty pravděpodobnosti výskytu zranění - 
předpokládanou hodnotou E(N) a standardní odchylkou σ(N): 

 
(11) ));()((

2
1 22 NNERI σ+=

 
 

4. Ekonomické riziko 
Kromě nebezpečí ztráty životů hraje při rozhodování důležitou roli 

i tzv. ekonomické riziko. 
V souvislosti s ekonomickým rizikem se často používá pojem FD křivka 

(Gelder, Jonkman 2002), která zobrazuje pravděpodobnost překročení jako funkci 
ekonomických škod. FD křivka a předpokládaná výše škod může být odvozena 
z hustoty pravděpodobnosti výše ekonomických škod fD(x): 
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kde FD(x) je distribuční funkce ekonomických škod a E(D) předpokládaná výše 
škod.  
Problém stanovení přijatelné míry rizika může být formulován jako problém 
ekonomické optimalizace. Při ekonomické optimalizaci jsou celkové náklady 
v systému (Ctot) vyjádřeny součtem investic na zvýšení bezpečnosti (I) 
a předpokládanou hodnotou ekonomických škod (E(D)). Optimální je, pokud jsou 
celkové náklady v systému minimalizovány (Gelder, Jonkman 2002): 

 
(14) ));(min()min( DEICtot +=

 
Pomocí tohoto kritéria může být stanovena optimální pravděpodobnost vzniku 
události (poruchy) v systému, za předpokladu že investice (I) a předpokládané 
ekonomické škody E(D) jsou funkcí pravděpodobnosti vzniku události. 
V (Slijkhuis, Gelder, Vrijling 1997) je uvedeno, jakým způsobem je možné 
do ekonomické optimalizace zahrnout nejistotu a tzv. "risk aversion" (tento termin 
z ekonomické teorie je možno přeložit jako "vyhybani se riziku"). Při určování 
optimálního stupně ochrany je do výpočtu zahrnuta standardní odchylka 
celkových nákladů a tzv. "risk aversion" faktor (k). Ekonomické optimum se pak 
nalezne jako: 

 
(15) ))()(min( tottot CkC σµ +

 
Předpokládaná hodnota ekonomických škod dle vztahu (12) je používána jako 
součást “cost-benefit“ analýzy protipovodňových opatření např.v Anglii 
a Holandsku. V obou přístupech (14), (15) jsou přínosy ochranných opatření 
vyjádřeny na základě vyčíslení ekonomických škod před a po aplikaci ochranných 
opatření. Rozdíly mezi těmito dvěmi hodnotami jsou srovnány s náklady 
na vybudování ochranných opatření. Limit pro očekávané ekonomické škody 
za rok pro přehrady byl stanoven např. v (Hydro 1998), kde je uvedeno, 
že ekonomické riziko pro jednu přehradu nesmí překročit hodnotu : 

 
(16) ][000.10$)( 1−< rokDE

 
Metoda ekonomické optimalizace byla použita rovněž v Holandsku ke stanovení 
optimální úrovně protipovodňové ochrany (ochranných hrází) (Danzig, Kriens 
1960). Celkové investice na navýšení hrází (Itot) jsou určeny počátečními náklady 
(I0) a proměnnými náklady (I'). Hráz je navýšena o X metrů, což je rozdíl mezi 
novou výškou h a původní výškou hráze h0. 

 
(17) XIIItot `0 +=

 
Výše rizika vzniku předpokládané ekonomické škody se vypočte 
z pravděpodobnosti zaplavení (Pb), škody způsobené povodní (D) a diskontní 
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sazby (r`). Výška hladiny vody je modelována pomocí exponenciálního rozdělení 
s parametry A a B. 
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Celkové náklady jsou formulovány jako součet investic a očekávané hodnoty 
ekonomických škod. Ekonomické minimum je stanoveno na základě minimalizace 
celkových nákladů, je stanovena optimální pravděpodobnost zaplavení a optimální 
výška hráze: 
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5. Závěr 

Zkušenosti z povodňových událostí v České republice v posledních letech 
ukazují, že protipovodňová opatření na mnoha místech neodpovídají plošnému 
využití záplavového uzemí. Znamená to, že objekty a plochy nacházející se 
v potenciálně ohrožených oblastech nejsou mnohdy dostatečně ochráněny nebo 
naopak je jejich ochrana předimenzována. Na základě znalostí o míře rizika 
v záplavových územích je možné např. označit nejvíce ohrožené plochy a stanovit 
prioritní oblasti pro případné zásahy a aplikaci protipovodňových opatření. 
Rovněž je možné např. posoudit, zda nově navrhovaná opatření zajišťují 
dostatečnou míru ochrany záplavového území, čímž lze mimo jiné zabránit 
plýtvání často obtížně získanými finančními prostředky a nesystémovému přístupu 
k protipovodňové ochraně větších územních celků (regionů) i jednotlivých 
ohrožených lokalit. 
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Hodnocení škod na zemědělských a lesních 
pozemcích vlivem povodní 

Miroslav Dumbrovský1 
 

Abstrakt  
Škody na zemědělských a lesních pozemcích vlivem povodní se projevují 
ve formě poškození zejména účinkem erozní činnosti vody a následnou 
akumulací produktů eroze–splavenin a poškozením rostlinné produkce 
až zničením porostů. Poškození porostů se projevuje snížením růstu 
nadzemních částí rostlin, snížením výnosů až úplnou ztrátou plodnosti, 
ztrátou listí, chlorózou listů, zvýšenou citlivostí k napadení hmyzími škůdci 
a k chorobám a často i uhynutím.Výsledný účinek zaplavení na porosty je 
výslednicí vzájemného působení tzv. záplavných faktorů. 

 
klíčová slova: záplavy,poškození půdy, poškození rostlin,eroze půdy.   
 
key words: flood situation, soil degradation, crop damages, soil erosion. 
 
1.  Úvod 

 Škody na zemědělských a lesních pozemcích vlivem povodní se projevují 
ve formě poškození zejména účinkem erozní činnosti vody a následnou akumulací 
produktů eroze – splavenin a poškozením rostlinné produkce až zničením porostů.  

 Poškození porostů je zpravidla zřetelné a dobře pozorovatelné, neboť se 
projevuje snížením růstu nadzemních částí rostlin, snížením výnosů až úplnou 
ztrátou plodnosti, ztrátou listí, chlorózou listů, zvýšenou citlivostí k napadení 
hmyzími škůdci a k chorobám a často i uhynutím. Velikost škodlivého působení 
zaplavení na porosty závisí na rostlinném druhu, jeho kořenové soustavě, období 
a době zaplavení, hloubce zaplavení, teplotě vody a růstové a vývojové fázi 
rostliny. Uvedené faktory spolurozhodují o rozsahu narušení rostlinného 
metabolismu a tím i o růstu rostliny, o jejím vývoji a z hospodářského hlediska 
o výši produkce. 

 Základní změny, které nastávají v půdě vlivem zaplavení a které výrazně 
ovlivňují fyziologické procesy v rostlinách, jsou vznik anaerobiózy a hromadění 
kyseliny uhličité v rizosféře. Nedostatek kyslíku umožňuje nástup redukčních 
procesů v půdě (proces glejový a oglejení), kterými se tvoří sloučeniny 
redukovaných oxidů Fe a Al, sirovodík, sirníky a jiné sloučeniny toxické pro 
rostlinu. Zaplavením je znemožněna výměna půdního vzduchu. Je narušen vodní 
režim rostlin, dýchání kořenů, látkový a energetický metabolismus, aj. 

 
1 Ing., CSc., Ústav vodního hospodářství krajiny, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 

17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7773, fax. 54114 7771, e-mail: 
dumbrovsky.m@fce.vutbr.cz 
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2. Poškození zemědělské a lesní půdy záplavami 
a erozí 

 Záplavy a eroze půdy patří k nejvýznamnějším faktorům degradace 
zemědělských a lesních půd jako důsledek jejich neadekvátního intenzivního 
využívání. Dochází zde k plošnému smyvu půdy a zkracování půdních profilů 
na svažitých pozemcích. V depresích se prohlubují dráhy soustředěného odtoku, 
místy vznikají strže. V údolních polohách jsou patrné akumulační procesy, 
při záplavách dochází k překrytí původního humusového horizontu vrstvou štěrku, 
písku a jiného unášeného materiálu. V důsledku eroze i akumulace dochází 
ke změnám struktury a skeletovitosti půd, zhoršují se jejich fyzikálně chemické 
vlastnosti. Negativní působení výše uvedených faktorů se odráží i ve změnách 
bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

 V průběhu povodní v roce 1997 k poškození půd erozí a následnou akumulací 
v důsledku záplav došlo zejména v údolích horních částí toků, kde docházelo 
k největšímu poškození půdního pokryvu, protože unášecí síla vodního proudu 
zde je vysoká. Původní půdní pokryv je zde tvořen zpravidla lehčími nebo středně 
těžkými fluvizeměmi, které byly buď překryty novými vrstvami, nebo poškozeny 
až zničeny tím, že vodní toky na mnoha místech opustily původní koryta 
a vytvořily koryta nová nebo další ramena toku. Nově uložený materiál je velice 
heterogenní ve složení i variabilní v ploše: původní štěrkopískové terasy v podloží 
fluvizemí byly vodním proudem podemlety a často uloženy v jiném místě 
na povrch aluviální půdy, kde se vytvořily mocné nové štěrkopískové terasy. 
Jemnější unášený materiál sedimentoval v jemně písčitých (řidčeji až hlinitých) 
náplavách, takže na vzdálenost několika metrů se mocnost i zrnitostní složení 
nových sedimentů značně mění. Náplavy velmi často obsahují vyvrácené stromy, 
pařezy, zbytky zničených staveb a další příměsi. 

 Plochu takto silně poškozených půd (po povodních na Moravě v roce 
1997) je možno odhadnout na přibližně 400 ha. Některé plochy bylo nutné 
vyjmout ze zemědělského půdního fondu; u ostatních, po detailním průzkumu, 
bylo změněno zařazení do nově odpovídající bonitované půdně-ekologické 
jednotky – BPEJ. 

 Škody na zemědělském a lesním půdním fondu patří do kategorie škod 
přímých i nepřímých. Vlivem proudění došlo na mnoha místech na horních 
částech toků ke znehodnocení až ke ztrátě celé produkční vrstvy půdy. 
Na středních a dolních tocích pak došlo především k ovlivnění půdních vlastností: 
(I) vlivem přísunu dalších sedimentů; (II) vlivem přísunu (odnosu) chemických 
látek; (III) vlivem fyzikálních a chemických účinků vody v anaerobních 
podmínkách na dlouhodoběji zatopených pozemcích. 
 
3. Poškození lesních půd vlivem eroze a povodní. 

Podnětem ke vzniku eroze na lesní půdě je zpravidla použití nevhodných 
těžebně-dopravních technologií. Půda je erodována jednak při samotném těžebně-
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dopravním procesu, jednak následným působením srážkové vody na těch 
plochách, kde došlo ke stržení bylinného patra a humusového krytu a k poškození 
povrchového půdního minerálního horizontu. Souhrnně lze v této souvislosti 
hovořit o těžebně-dopravní erozi, definované jako objem půdy přemístěné v době 
těžby a soustřeďování dřeva působením dopravních prostředků, jejich nákladu 
a vody (Šach, 1988). 

Tab. 1 Erodovatelnost lesních půd v závislosti na půdotvorném substrátu 
(podle Šályho 1982, Zachara 1984 ) 

skupina erodovatelnost půdotvorný substrát půdní typy 

I. velmi lehce spraše, sprašové hlíny, illimerizované půdy, rankrery, 
 erodovatelné váté písky pararendziny, antropické půdy 

II. lehce  jílovité břidlice, rozpadavé rankery-pravý, šedý, hnědý,  
 erodovatelné pískovce, rytmický flyš podzolový, rendzina pravá, 
  s převahou jílu, vnější a antrop.p., podzol humusožel., 
  neogenní flyš, neovulkanity hnědé půdy 

III. středně lehce karbonátové horniny, ilimerizované púdy pseudoglejové, 
 erodovatelné paleogenní slepence, rytmický rendzina hněd., pararendzina, 
  flyš s převahou pískovce, slíny, kambizem, rubefik. a rankerová, 
  slínovce, velmi zvětralé žuly podzol železitý 

IV. středně těžce vápence, brekcie, arkozy, pararendzina hnědá, 
 erodovatelné fylity, břidličnaté ruly, vápnité kambizem podzolovaná, 
  pískovce, droby, eocenní podzol pseudoglejový, 
  pískovce vnějšího flyše, pseudogleje, semigleje,  
  andezity, středně navětralé žuly pseudoglejové subtypy kambizemí 

V. těžce  amfibolity, křemence, svory, kambizemě typické a  
 erodovatelné křemité porfyry, ruly, pararuly, pseudoglejové, hnědozem  
  čedič, hrubé písky a stěrko- pseudoglejová, fluvizemě, 
  písky, křemité pískovce,  gleje 
  diority, mírně na větralé žuly  

VI. velmi těžce  horniny krystalinika a prvo kambizemě koluviální, 
 erodovatelné horní sedimenty, žuly,  černozem pelická, fluvizem 

  granodiority, křemité diority, rašelinné půdy 
  gabro, ruly, ortoruly, syenit  

  
 Pro možnost kvantifikace poškození půd vlivem nepříznivých účinků 

povrchového odtoku bylo vybráno k.ú. Lichnov v okrese Bruntál, které bylo 
v roce 1996 a v roce 1997 postiženo povodněmi. 

Pro posouzení plošného rozsahu a intenzity poškození půd byly porovnány 
výsledky prvé bonitace zemědělského půdního fondu z roku 1978 se stavem 
zjištěným při aktualizaci BPEJ (rebonitaci) v roce 1999. 

Výsledky bonitace z r. 1978 a 1999 byly vzájemně porovnány a vypočteny 
plošné rozdíly hlavních půdních jednotek (HPJ), které uvádí tabulka č. 2. 



Procentický rozdíl je vždy vztažen k celkové ploše zemědělské půdy, která činí 1 
304 ha. Z výsledků byly vyhodnoceny vývojové tendence degradace země-
dělského půdního fondu vlivem nepříznivých účinků povrchového odtoku. 

Tab. 2 Plošná bilance zastoupení a změn hlavních půdních jednotek (HPJ).  

HPJ Půdní typ Rok 1978 Rok 
1999 Rozdíl 

  ha ha ha % 

15 luvizemní půdy 149,5 30,3 - 119,2 - 9,1 

26 kambizem (na břidlici) 333,5 480,3 + 146,8 + 11,2 

37 mělké půdy 99,5 124,3 + 24,8 + 1,9 

39 litozem - 4,7 + 4,7 + 0,4 

40 svažité půdy nad 12o 38,1 44,9 + 6,8 + 0,5 

46 luvizemě pseudoglej. 129,5 97,8 - 31,7 - 2,4 

47 pseudoglej 495,0 459,0 - 36,0 - 2,7 

48 kambizem pseudoglej. - 27,5 + 27,5 + 2,1 

58 fluvizem glejová - 12,6 + 12,6 + 1,0 

59 fluvizem pelická 42,5 - - 42,5 - 3,2 

67 glej - 8,2 + 8,2 + 0,6 

68 glej organozemní - 1,4 + 1,4 + 0,1 

70 glej (na terasách) 5,5 - - 5,5 - 0,4 

73 pseudoglej organozem. - 11,6 + 11,6 + 0,9 

Přírůstky a úbytky ploch hlavních půdních jednotek jsou pro názornost 
sestupně seřazeny v  grafu na obr. 1. 

 Eroze se nejvýrazněji projevuje především v drahách soustředěného odtoku 
srážkových vod. V této kategorii došlo k největšímu zvýšení plošného podílu 
mělkých půd, dále středně hlubokých půd a k přírůstku lehčích půd. V rámci 
celého katastru představuje nárůst mělkých půd 30 ha (2,3%), středně hlubokých 
půd přibylo o 156 ha (12%), a lehčích půd je o 37 ha více. Na druhé straně byl 
zaznamenán úbytek hlubokých půd o 187,5 ha. Tyto změny HPJ spolu se snížením 
hloubky půd a zvýšením obsahu skeletu se ve svém důsledku promítají do snížení 
ceny půd ve smyslu zákona o oceňování nemovitostí č.151 /97 Sb., kde jako 
základ k oceňování půd se bere kód BPEJ. 
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Obr. 1 Změna plochy HPJ v k.ú. Lichnov 
Poměrně nejméně plochy zemědělské půdy se nachází v nivě řeky Čižiny 

a údolích přítoků (20%), protože podstatná část nivy je zastavěna. V minulosti se 
jednalo převážně o poměrně kvalitní akumulace nivních uloženin, kromě nejníže 
položených pozemků pod obcí Lichnov, které měly extrémní hydromorfní poměry 
celoročně. Po záplavách došlo v nivních oblastech k výraznému snížení bonity 
půdy v důsledku akumulace štěrku a písku, jejichž mocnost v některých lokalitách 
vyloučila další zemědělské využití. Původně hluboké fluvizemě byly v některých 
místech překlasifikovány až na mělké půdy. Převážně v této části katastru došlo 
k úbytku těžkých půd o 50 ha. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že za sledované období mezi léty 1978 
až 1999 eroze půdy spolu s periodickými záplavami degradovala zemědělský 
půdní fond na 17,8% analyzovaného území. Plošně nejvýrazněji byly zasaženy 
především půdy typu hnědozemí a hnědozemí luvizemních (hnědozemí 
a hnědozemí ilimerizovaných) na svahovinách se sprašovou příměsí. Úbytek dále 
zaznamenáváme u fluvizemí a pseudoglejů (nivních půd a oglejených půd) 
na svahovinách. K největšímu nárůstu došlo především u středně těžkých 
kambizemí (hnědých půd) na různých břidlicích, dále u kambizemí 
pseudogleových (hnědých půd oglejených) a mělkých kambizemních (hnědých) 
půd.  

Hnědozemě a hnědozemě luvizemní (HPJ 15) byly překlasifikovány převážně 
na hnědozemě luvizemní pseudoglejové (HPJ 46), dále na pseudogleje (HPJ 47), 
případně na kambizemě (HPJ 26). Fluvizemě glejové (nivní půdy glejové těžké, 
HPJ 59) po záplavách, zejména následkem překrytí naneseným materiálem, byly 
lokálně přebonitovány na litozemě (mělké hnědé půdy, HPJ 39) případně 
na pseudogleje (oglejené půdy na svahových hlínách, HPJ 47) nebo gleje (glejové 
půdy mělkých údolí, HPJ 67). Na snížení výměry pseudoglejů (oglejených půd, 
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HPJ 47), které musely být nově zařazeny převážně mezi kambizemě (hnědé půdy), 
mělo zřejmě vliv dřívější odvodnění zamokřených pozemků. 

  
4. Nepříznivé účinky záplav na porosty v průběhu 
zaplavení-záplavné faktory 

 Vliv zaplavení na rostliny je třeba sledovat v komplexním pohledu, 
tj. v systému půdy – rostliny a ovzduší se zřetelem působení jednotlivých činitelů 
na dílčí prvky soustavy i v jejich celkovém působení. Při hodnocení je nutno 
analyzovat zejména procesy pedologické a fyziologické. 

Výsledný účinek zaplavení na porosty je výslednicí vzájemného působení tzv. 
záplavných faktorů, kterými jsou: 

a) rostlinný druh 
b) půdní poměry 
c) charakter zaplavení  
d) období a doba trvání zaplavení  
e) růstová a vývojová fáze rostliny v období zaplavení 
f) hloubka zaplavení 
a) Rostlinný druh 
 Schopnost rostlin přežít zaplavení, tj. protizáplavná odolnost rostlin, je 

ukaždého druhu jiná. Nejnázorněji tuto odolnost charakterizují rostlinná 
společenstva na okrajích vodních ploch, která jsou pravidelně zaplavována. Polní 
plodiny jsou podstatně méně odolné proti zaplavení. Nejodolnějším se jeví porost 
vojtěšky ve 2. užitkovém roce, a pšenice ozimá, nižší odolnost má vojtěška v roce 
výsevu a nejcitlivější na zaplavení je cukrovka. Vyšetřené poznatky jsou v souladu 
s poznatky zjištěnými Hejlem (1968, 1971). 

 Všeobecně je možno říci, že nejodolnějšími jsou kromě hydrofytních rostlin 
vytrvalé rostliny a zejména dřeviny (listnaté více než jehličnany). Na poškození 
zaplavením upozornil Vaníček (1965) u ovocných stromů. Zjistil opálení kůry 
kmenů slunečnými paprsky v důsledku jejich soustředění obklopující vrstvy vody 
působící jako čočka. 

b) Půdní poměry 
Zaplavením půdy jsou ovlivňovány pedogenetické procesy a s nimi spojené 

změny fyzikálních, chemických i biologických poměrů. Tyto změny v půdě pak 
ovlivňují především kořenový systém a posléze i růst a vývoj rostlin, a to různě 
silně podle půdního druhu a půdního typu.  

Zaplavení především ovlivňuje rozklad organické hmoty, a to omezováním 
mineralizace, specifickým ovlivňováním humifikace a při dlouhodobém zaplavení 
případně způsobuje rašelinění. Probíhající půdotvorné procesy se zaplavením, 
zejména opakujícím se, mění na procesy oglejení a glejové. Výsledky výzkumu 
v této oblasti ukazují, že stupeň poškození rostlin zaplavením vzrůstá od stavu 
zaplavení půdy k úplnému zaplavení rostliny (Filip 1973). Rostlina tedy může 
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převzít zaplavení ve stavu půdy, ale zahynout při svém úplném zaplavení, i když 
záplavná doba bude v obou případech stejná. 

Stav zaplavení půdy způsobuje půdní anaerobiózu a z toho vyplývající 
pedogenetické, chemické a biologické změny v půdě.Anaerobní podmínky jsou 
pak příčinou narušení normální činnosti kořenů, což se projeví v poruše látkového 
a energetického metabolismu celé rostliny. Při stavu úplného zaplavení rostliny se 
ještě kromě již popsaných změn v půdě snižuje světelná intenzita záření, přijímaná 
zaplavenými rostlinnými orgány, kterou potřebuje pro proces fotosyntézy, a to 
s větší hloubkou stále výrazněji. 

Výsledné působení hloubky zaplavení je ovšem spojeno s působením ostatních 
záplavných faktorů. 

c) Charakter zaplavení 
Charakter zaplavení je určován pohyblivostí zaplavující vody (stagnující, 

proudící), její teplotou, obsahem kyslíku, obsahem plavenin a splavenin apod. 
Obvykle stojatá voda bývá nerovnoměrněji prohřátá než proudící a při malé 
hloubce i teplejší. Současně však trpívá nedostatkem kyslíku a naopak obsahuje 
větší podíl CO2 a plynných dusíkatých látek. Voda chudá kyslíkem napomáhá 
ke vzniku půdní anaerobiózy a tím i dalších nežádoucích jevů a změn i v rostlině. 
tyto jevy rovněž výrazně ovlivňuje teplota, a to jak nízkými, tak i vysokými 
teplotami. 

Z hlediska pohyblivosti zaplavující vody je možno rozlišit 3 případy: 
• Zaplavující voda proudí v celém profilu, tj. v půdě i na povrchu. 
• Zaplavující voda stagnuje v celém profilu, tj. v půdě i na povrchu 
• Zaplavující voda stagnuje v půdním profilu, ale proudí na povrchu. 

V prvém případě bývá nejčastěji voda chladná až studená (méně než 17°C) 
a dostatečně zásobena kyslíkem. pak působí zaplavení zadržení vývoje a růstu 
kořenů i celé rostliny. 

Škodlivé působení zaplavující vody na porosty může být ještě zesíleno 
plaveninami a splaveninami nacházejícími se ve vodě. Jemné hlinité a jílovité 
částice se usazují nejen na půdě, ale i na zaplavovaných porostech, a to o to více, 
čím jsou rostliny menší a výška zaplavení vyšší. 

Při nepříznivém vývoji počasí v předjarním období může škodlivě působit 
i ledová pokrývka, a to jak mechanicky, tak i opožděným začátkem vegetačního 
období zaplavených plodin, obvykle travin. Podle Volkovského (1982) v důsledku 
ledové pokrývky se zpozdil nástup vegetace zaplavených trav o 7 až 10 dní, což se 
projevilo snížením jejich výnosů o 15-25 %. Plovoucí ledové kry též mechanicky 
poškozují při inundaci vegetační porosty, zejména stromy na březích toků. Ale 
i jemnější plaveniny a splaveniny působí mechanickými nárazy na rostliny 
škodlivě, neboť mohou být příčinou vyšší náchylnosti k onemocnění takto 
poškozených rostlin. 

d) Období a doba trvání zaplavení 
Výše škod na rostlinách vlivem zaplavení závisí na době a období zaplavení. 

Škody jsou nejvyšší při zaplavení na začátku vegetačního období, kdy rostliny 
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jsou málo vyvinuté a mají nedostatečně vyvinutý kořenový systém. S dobou 
zaplavení a hloubkou vody se škodlivé účinky zaplavení zvyšují. 

Plaveniny a splaveniny v záplavové vodě jsou vlivem mechanického 
porušování povrchu rostlin příčinou fytopatologického poškození rostlin. 

 
Např.Vliv doby zaplavení pšenice na snížení výnosů je vyjádřen vztahem 

Tt = 0,01 . (10 – T)2 . Uo                                                                                           (1)  
je-li Uo výnos pšenice nezaplavené a Tt výnos pšenice zaplavené po dobu T dní. 
Podle tohoto vztahu snižuje jednodenní zaplavení výnos pšenice o 19 %, pětidenní 
zaplavení již o 75 % a při desetidenním zaplavení je sklizeň zcela zničena. 

Podle výzkumu (Jůva 1970) hyne ozimé žito při zaplavení trvajícím 8–10 dní, 
ječmen 5–8 dní, ves 12 dní. Naproti tomu luční trávy snesou jarní zaplavení 
trvající 1–2 měsíce, ostřicové porosty až 3 měsíce. Kromě druhu rostliny 
rozhoduje také vývojový stav, při kterém je porost zaplaven, teplota vody, 
ovzduší, aj. 

Kostjakov (1951) považuje za zvlášť nebezpečné zaplavení ve vegetačním 
období a připouští u rostlin velmi citlivých na zaplavení nanejvýš 5–6 hodin, 
unepoléhavých lučních porostů až 36 hodin trvající záplavu. Pro jednotlivé 
plodiny pak udává podrobněji přípustnou dobu zaplavení: zeleniny 0,2–0,25 dne, 
obiloviny 0,3–0,5 dne, pastviny 0,75–0,8 dne a louky 1–1,5 dne. Na jaře připouští 
delší dobu zaplavení, a to 3–5 dní u zeleniny, 5–7 dní u ozimů, 10–15 dní u jařin, 
10–15 dní na pastvinách a 20–25 dní na loukách. 

 
 

Tab. 3 Snížení výnosů polních kultur v závislosti na době a období zaplavení 
Měsíc prosinec leden  únor březen 

Doba 

záplavy ve dnech 

 
3 

 
7 

 
11

 
15

 
3 

 
7 

 
11

 
15

 
3 

 
7 

 
11

 
15

 
3 

 
7 

 
11 

 
15 

Plodiny                 

1. Krmné směsky - - 5 10 - - 5 10 - - 5 10 - 10 20 30 
2. Pastviny - - - - - - - - - - - - - - - 10 
3. Louky - - - - - - - - - - - - - - - 10 
4. Cukrová řepa - - - - - - - - - - - - 10 50 100 100 
5. Brambory - - - - - - - - - - - - 30 80 100 100 
6. Slunečnice - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. Konopí - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. Ozimy - 5 10 20 - 5 10 20 - 5 10 20 5 15 30 50 
9. Jařiny - - - - - - - - - - - - 10 20 40 100 
10. Kukuřice - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Měsíc duben květen  červen červenec 

Doba 
záplavy ve 

dnech 

 
3 

 
7 

 
11 

 
15 

 
3 

 
7 

 
11 

 
15 

 
3 

 
7 

 
11 

 
15 

 
3 

 
7 

 
11 

 
15 

Plodiny                 

1. Krmné 
směsky 10 25 40 60 10 30 50 100 10 40 70 100 10 40 70 100 

2. Pastviny - 10 20 30 - 15 30 50 - 20 30 50 - 20 30 50 
3. Louky - 10 20 30 - 15 30 50 - 20 30 50 - 20 30 50 
4. Cukrová řepa 10 50 90 100 10 50 90 100 10 40 90 100 10 40 90 100 
5. Brambory 30 80 100 100 40 90 100 100 50 100 100 100 50 100 100 100 
6. Slunečnice 10 20 40 80 10 30 60 100 10 40 80 100 10 40 60 80 
7. Konopí 20 40 60 100 20 50 75 100 10 40 60 80 10 30 50 70 
8. Ozimy 10 25 40 70 20 40 70 20 20 50 80 100 - - 10 20 
9. Jařiny 15 40 75 100 15 50 75 100 20 50 75 100 - - 10 20 
10. Kukuřice 20 80 100 100 10 50 80 100 10 40 75 100 - 10 50 80 

 
Měsíc srpen září  říjen listopad 

Doba 

záplavy ve dnech 
 

3 
 
7 

 
11 

 
15 

 
3 

 
7 

 
11

 
15 

 
3

 
7 

 
11

 
15

 
3

 
7

 
11 

 
15 

Plodiny                 

1. Krmné směsky 10 30 50 80 10 30 50 70 - 10 20 30 - - 5 10 

2. Pastviny - 10 20 30 - - - 10 - - - - - - - - 

3. Louky - 10 20 30 - - - 10 - - - - - - - - 

4. Cukrová řepa 10 40 90 100 10 40 90 100 - 10 30 50 - - - - 

5. Brambory 50 100 100 100 20 40 60 80 - - - - - - - - 

6. Slunečnice - 10 30 50 - - - - - - - - - - - - 

7. Konopí - - 10 20 - - - - - - - - - - - - 

8. Ozimy - - - - - - - - - 4 10 20 - 5 10 20 

9. Jařiny - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Kukuřice - 10 40 60 - 10 20 30 - - 10 10 - - - - 

Podle výzkumů (Jůva 1970) je zvláště škodlivé jarní zaplavení následkem 
malé odolnosti vyvíjejícího se porostu, škodlivě však působí i letní zaplavení, jak 
je patrné z tabulky 5. V obou případech se však poškození rychle zvyšuje 
s trváním záplavy, a to zejména jsou-li plodiny zaplaveny déle než 2–3 dny. 
Požadované lhůty odvodnění t (dnů) podle ON 736932 udává tabulka 6. 
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Tab. 4 Snížení výnosů polních kultur vlivem zaplavení  

Doba zaplavení 
Kultura 

7 dní [%] 14 dní [%] 21 dní [%] 

Zrno 61 61 50 
Sláma 56 56 51 

1. Oves 

kořeny 88 75 70 
Zrno 42 51 40 
Sláma 44 43 49 

2. Ječmen 

kořeny 83 72 78 
Zrno 76 70 83 
Sláma 78 66 75 

3. Len 

kořeny 75 65 70 
Zrno 58 61 53 
Sláma 52 48 45 

4. Jarní pšenice 

kořeny 55 62 63 
Zrno 84 82 82 
Sláma 65 62 59 

5. Ozimá pšenice 

kořeny 15 14 14 
Zrno 80 76 69 
Sláma 60 58 57 

6. Ozimé žito 

kořeny 13 12 11 

Poznámka : Sklizeň zaplavovaných rostlin je uváděna v procentech vzhledem 
k výnosu dosaženému při vlhkosti půdy rovné polní kapacitě.  

Tab. 5 Vliv zaplavení na snížení výnosu zemědělských plodin (Jůva 1970) 

Výše výnosů po zaplavení v % výnosu nezaplavené 

plodiny 

ozimá pšenice cukrovka vojtěška luční porost 

Časový výskyt záplav 

 

Doba 

Zaplavení 

(dnů) 

jarní letní jarní letní jarní letní jarní letní 

100 100 100 100 100 100 100 100 
95 96 87 89 94 96 97 99 
91 92 65 70 82 85 90 97 
79 81 49 53 72 78 84 93 
62 64 18 25 50 59 68 75 
45 41 17 5 18 24 47 19 

0 
1 
3 
5 
10 
20 
30 39 27 16 0 0 0 37 0 
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e ) Růstová a vývojová fáze rostliny v období zaplavení 
 Vliv zaplavení na rostliny z hlediska jejich stadijního vývoje však nebyl dosud 

podrobněji zkoumán. Na základě provedených pokusů je možno říci, že ve vývoji 
rostliny existují kritická období zvýšené citlivosti na zaplavení. Obecně je možno 
říci, že kritická období se kryjí s těmi růstovými a stadijními vývojovými fázemi, 
ve kterých mají rostliny největší požadavek na přítomnost kyslíku, příjem vody, 
minerálních látek, kysličníku uhličitého, chemickou potenciální energii atd. 
Takové požadavky mají rostliny např. na počátku vývoje v období intenzivního 
růstu, kdy současně jsou i nejnižší, takže nebezpečí zaplavením je největší. 
Obdobná nebezpečí hrozí vojtěšce při zaplavení po seči, ačkoliv v té době má již 
vyvinutý kořenový systém. Druhé kritické období nastává před začátkem kvetení, 
ale v té době již bývají plodiny vyšší a proto i škody poškození zaplavením 
nebývají tak výrazné, zvláště jde-li o částečné zaplavení rostliny. 

Tab. 6 Požadované lhůty odvodnění t pro zemědělské plodiny 
Plodina t (dny) Plodina t (dny)  

Polní plodiny Zelenina a technické plodiny 
pšenice 5 chmel 5-7 
ječmen 3 brukev raná 2 
žito 4 ostatní 4 
oves 7 celer 7 
řepka 5 cibule, česnek 2 
kukuřice na zrno 3 čekanka ( salátová ) 3 
luskoviny jedlé 3 červená řepa 3 
luskoviny krmné 5 melouny 2 
len 5 fazole, hrách 2 
brambory pozdní 5 kapusta raná 3 
cukrovka  3 ostatní 4 
řepa krmná 4 květák raný 2 
kukuřice na siláž 5 ostatní 3-4 
vojtěška 5 mrkev raná 2 
Jetel 5 pozdní 3 
Louky a pastviny  okurky 2 
Intenzivní 7 paprika kořeninová 2 
Ovocné kultury  zeleninová 3 
meruňka  2 petržel kořenová 2 
švestka domácí 5 pór 4 
jabloň, hrušeň 5 rajčata 2-3 
třešeň 3 ředkvička 2 
angrešt, rybíz 7 salát, špenát 2 
jahodník 5 zelí rané 2 
vinná réva 2 letní 3-4 

  
 f) Hloubka zaplavení 
 Na základě prováděných šetření vlivu zaplavení na rostliny navrhuji rozlišovat 

tři stavy: zaplavení půdy (hladina zaplavující vody je těsně nad půdním 
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povrchem), částečné a úplné zaplavení rostliny. Jednotlivé stavy závisí na tloušťce 
záplavné vody a výšce rostliny. Stupeň poškození rostlin zaplavením vzrůstá od 
stavu zaplavení půdy k úplnému zaplavení rostliny. Rostlina tedy může přežít 
zaplavení ve stavu zaplavení půdy, ale hyne při svém úplném zaplavení, i když 
záplavná doba bude v obou případech stejná.  

Stav zaplavení půdy způsobuje půdní anaerobiózu a z toho vyplývající 
pedogenetické, chemické a biologické změny v půdě. Anaerobní podmínky jsou 
pak příčinou narušení normální činnosti kořenů, což se projeví v poruše látkového 
a energetického metabolismu celé rostliny. 

Při stavu úplného zaplavení rostliny se ještě kromě již popsaných změn v půdě 
snižuje světelná intenzita záření, přijímaná zaplavenými rostlinnými orgány, 
kterou potřebuje pro proces fotosyntézy, a to s větší hloubkou stále výrazněji. 

Tab. 7 Ztráty rostlinné produkce zaplavením (podle Hejla) 

% ztrát RP při inundacích v jednotlivých měsících Plodina 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Pšenice 
Žito 
Ječmen 
Oves+směsky 
Kukuřice 
Luštěniny krm. 
Luštěniny jedlé 
Řepka 
Mák 
Cukrovka 
Zelenina 
Brambory 
Krmná řepa 
Krmná cukrov. 
Jetel. trávy 
Jar. směsky 
Sil. kukuřice 
Kukuři. na zel. 
Krmná kapusta 
Ozimé směsky 
Let.a strn. směs. 
Krmná mrkev 
Louky 
Pastviny 

5 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 

10 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
15 
- 
- 
- 
- 

20 
20 
10 
10 
- 
10 
10 
30 
20 
15 
20 
10 
15 
15 
15 
10 
- 
- 
- 
25 
- 
10 
10 
10 

30 
30 
30 
30 
20 
40 
40 
60 
70 
40 
70 
40 
40 
40 
30 
40 
20 
- 
- 
50 
- 
20 
30 
30 

40 
40 
45 
40 
60 
50 
50 
70 
80 
70 
90 
60 
70 
70 
30 
45 
60 
60 
- 
45 
- 
40 
40 
40 

45 
45 
50 
45 
70 
60 
70 
50 
80 
75 
90 
70 
75 
75 
35 
40 
60 
60 
60 
- 
10 
50 
40 
40 

45 
45 
40 
45 
50 
40 
60 
20 
70 
60 
80 
75 
60 
60 
30 
- 
50 
50 
70 
- 
50 
50 
30 
30 

- 
- 
- 
- 
50 
40 
- 
- 
20 
50 
60 
60 
50 
50 
20 
- 
40 
40 
50 
10 
50 
40 
40 
30 

- 
10 
- 
- 
40 
- 
- 
30 
- 
50 
60 
50 
50 
50 
20 
- 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
25 
20 

10 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
30 
- 
20 
40 
- 
20 
20 
10 
- 
- 
- 
30 
30 
10 
10 
- 
- 

5 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
20 
10 
- 
10 
- 
- 

5 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
10 
- 
- 
- 
- 
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K psychosociálním důsledkům povodní 
PhDr. Jaroslav Štěpaník1 

 
Abstrakt 
K nejzávažnějším, avšak nejobtížněji vyčíslitelným důsledkům povodní 
náleží dopady psychosociální. Projevují se ve sféře společenskopolitické, 
především však u sociálních skupin a jedinců bezprostředně postižených 
těžkou stresovou událostí. Tyto důsledky mohou mít dlouhodobý charakter. 
K nejpostiženějším skupinám náleží staří lidé a osoby psychicky labilní. 
Povodně jako jiné katastrofy mohou paradoxně být i pozitivním stimulem, 
posílit sebevědomí jedince i celých skupin, vést k větší samostatnosti 
i osobní odpovědnosti 

 
klíčová slova: Need of Safety, Maslow´s Theory, Logotherapy, Stress, 

Frustration, Psychosocial consequences. 
 

K nezávažnějším, avšak nejobtížněji vyčíslitelným důsledkům povodní, náleží 
ty, které lze označit jako psychosociální. Mají svou rovinu politickou, sociální 
a psychologickou. V rovině sociálněpolitické se mohou vyostřit kontraverze 
v otázce pojetí státu a jeho role při řešení následků katastrof. Dochází k výraznější 
profilaci pravicových a levicových postojů i konfrontací politických představitelů 
různých stran. Objevuje se silně emočně podbarvené hodnocení fungování státu 
a jeho institucí, veřejné správy a dalších organizací ze strany jedinců a celých 
skupin obyvatel postižených povodní.  

Povodně náleží k přírodním katastrofám, které s sebou přinášejí významný 
dopad na lidskou psychiku. Stresován je nejen jedinec bezprostředně postižený 
povodní, ale také celé sociální skupiny a společnost jako celek. Instituce 
odpovědné za rozhodování a řešení situace jsou vystaveny mimořádnému 
společenskému tlaku a často až hyperkritickému pohledu. Každá institucionální 
chyba, ať skutečná či domnělá, bývá zdrojem dalších následných konfliktních 
a stresových momentů. V průběhu a zejména po letošních záplavách bylo možno 
zaznamenat řadu takových situací. Vzpomeňme například někdy až křečovité 
hledání viníků za záplavy, „moravsko-český konflikt“ vztahující se k různé státem 
poskytované úrokové míře, ale i koaliční krizi ve vládě. 

Náš příspěvek je informativním sdělením se zaměřením na aspekty sociální 
a především psychologické. Klíčovými pojmy jsou stres, frustrace, frustrační 
tolerance, posttraumatický stres, depresivní stavy, ztráta životního smyslu a pocitu 
bezpečí a jistoty. 

Termín stres pochází od H. Selyeho. Stres je definován jako stav narušení 
rovnováhy organismu. Stresory jako faktory stres vyvolávající dělíme na vnější 

 
1 PhDr. et Mgr. Jaroslav Štěpaník, Ústav společenských věd.Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 
17, 662 37 Brno, Česká republika, tel.541147693, e-mail:stepanik.j.@fce.vutbr.cz 
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a vnitřní. Existence vnitřních stresorů je mimořádně závažná z hlediska 
posuzování důsledků katastrof na lidskou psychiku. Mezi lidmi existují totiž 
výrazné interindividuální rozdíly. Jednoduše řečeno reakce lidí na vnější stresory 
jsou velmi rozdílné. Lidé se liší významně mírou své psychické stability, odolnosti 
vůči zátěži – svou frustrační tolerancí. 

Frustrace znamená zmaření potřeby a subjektivní prožívání tohoto zmaření. 
Povodně, obdobně jako jiné přírodní katastrofy, staví jedince do situace výrazně 
frustrační a stresové. Ty vedou k mobilizaci přizpůsobovacích mechanismů. 
U části osob, zejména labilnějších či psychicky oslabených dochází 
k maladaptacím, například k chaotickým reakcím, časté jsou posttraumatické 
depresivní stavy. Bližší a přesnější údaje by mohla přinést analýza materiálů 
a zkušeností krizových center. Extrémní stresová situace, kterou povodeň 
pro bezprostředně postižené je, přináší na přizpůsobení mimořádné nároky. 

K běžné diagnostice bývá užívána Holmes-Raheova stupnice sociálního 
přizpůsobení. (Příloha 1) Škála je výčtem různých stresorů a jejich bodového 
hodnocení od jednoho do sta bodů. Výskyt událostí o hodnotě nad 300 bodů 
v jednom roce značně zvyšuje riziko onemocnění. Počet nad 150 bodů přináší 
riziko třicetiprocentní. Podle této stupnice bychom s velkou pravděpodobností 
dospěli k závěru, že většina lidí z oblastí zasažených povodněmi by náležela 
do skupiny se zvýšeným rizikem onemocnění, přičemž menší část postižených by 
byla ohrožena v maximální míře. Problémem je, že škála neobsahuje některé 
stresory závažné pro osoby postižené povodní (především ztráta či vážné 
poškození obydlí a ztráta majetku). Škála by ovšem v rámci výzkumu mohla 
posloužit u vzorku povodní postižených obyvatel jako vhodná diagnostická 
metoda. Uvažovat by bylo možno o modifikaci, respektive doplnění škály 
o některé specifické, k povodňovým událostem vázané stresory. 

Jednou z obecně uznávaných psychologických teorií vázaných k dynamice 
lidského chování je hierarchizace potřeb v pojetí amerického psychologa ruského 
původu Abrahama Maslowa. Maslow dělí potřeby pyramidálně na potřeby nižšího 
a vyššího řádu (Příloha 2). Zásadní tezí je tvrzení, že potřeba vývojově vyšší může 
motivovat jedince výhradně v tom případě, je-li nasycena potřeba nižší. Je-li 
potřeba na nižším stupni žebříčku frustrována, nemůže stimulovat potřeba vyšší. 
Základními potřebami (potřebami nižšího řádu) jsou potřeby biologické (potrava, 
zachování rodu, atd.) a potřeba bezpečí a jistoty. Dodejme, že potřebami vyššího 
řádu jsou sociální potřeba sounáležitosti, akceptace, ego potřeby (uznání, 
satisfakce) a konečně seberealizace, sebeaktualizace. 

Potřeba bezpečí a jistoty po společenskopolitických změnách v roce 1989 se 
stala větším zdrojem frustrací než dříve. Záplavy přinášejí postiženým vážné 
narušení či přímo dočasnou a někdy i trvalou ztrátu této základní lidské potřeby. 
Pocit frustrace může být o to intezivnější, že záplavy přicházejí poměrně brzy 
po éře „reálného socialismu“, kdy stát suploval roli poručníka a samostatnost 
spojená s odpovědností jedince byla snížená na minimum. Psychologicky 
nejvýznamnějším faktorem je skutečnost, že se záplavami takového rozsahu 
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jakými byly ty v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách nikdo vážně 
nepočítal.  

Odhlédneme-li od osob labilních, pak nejohroženější skupinou jsou logicky 
osoby starší a zvláště jedinci, kteří žijí již bez partnera osamoceně. Starší osoby 
jsou pravděpodobně nejvíce ohroženy nejen ztrátou pocitu bezpečí a jistoty, ale 
i ztrátou smyslu dosavadního života. Tuto existenciální potřebu jako pro lidského 
jedince zvlášť významnou zdůrazňuje Frankl a jeho škola logoterapie. Jedinec 
s existenciální frustrací ztrácí chuť do života i důvod proč žít.  

Ztráta obydlí, zničení majetku, devastace prostředí, v němž postižení žili, je 
závažnou frustrací pro všechny postižené. Nejstarší občané však již nemají 
reálnou šanci znovu začít, využít pomoc nabízenou státem a dalšími institucemi 
a znovu budovat zničený domov. Opuštění rodinného domu se zahradou 
a domácím zvířectvem a přechod do ústavu je radikálním zásahem do životního 
stylu, se kterým se většina postižených pravděpodobně nikdy zcela nevyrovná. 
I když „nový domov“ může přinášet výrazně větší komfort, je vždy negaci 
veškerého předchozího úsilí, zmařením dosavadních hodnot a životního stylu 
a dlouhodobou frustrací.  

K výrazně ohroženým skupinám náleží jedinci, kteří ztrácí příbytek, který 
neobývaly jako majitelé ani jako řádní nájemci.(Podnájemníci, lidé žijící 
u příbuzných, známých apod.) Jedná se o skupinu sociálně slabších, případně 
sociálně problémových jedinců. Záplavy tak mohou vést k rozšíření počtu 
bezdomovců a stát se podhoubím dalších sociálních problémů.  

Přesnější údaje by zde mohly přinést poznatky odborů sociální péče. 
Záplavy – jako jiné živelné katastrofy – mohou paradoxně přinášet i pozitivní 

důsledky. Platí to nejen pro ekonomickou sféru. Po záplavách v roce 1997 a 2002 
se pohled občanů na možnost ohrožení nepochybně více přiblíží realitě. Potřeba 
bezpečí a jistoty bude nejspíš u většiny počítat se spoléháním na vlastní síly. 
Ve společenském vědomí – a to nejen těch, kteří se stali přímými obětmi povodní, 
se nutně objevuje – reálný kalkul s možností přírodních katastrof. Záplavy ve větší 
míře nepovedou nejspíš k migraci obyvatel ani ke stagnaci výstavby v ohrožených 
oblastech. Nové stavby však budou více respektovat protipovodňová opatření. 
Dostatečně nepojištěné obydlí a majetek bude nutně chápáno jako 
nezodpovědnost.  

Záplavy se tedy mohou stát impulzem k rozvoji individuální aktivity, 
odpovědnosti a spoléhání především na vlastní síly. Obecně rčení tvrdí, že „co 
nezabije, posílí“. Teorie stresu rozlišuje tzv. eustres a distres. Zatímco distres 
labilizuje, neurotizuje a může být příčinou somatických onemocnění, eustres 
posiluje a motivuje. Pro mnohé z „vyplavených“ byla katastrofa výzvou k úsilí, 
na jehož konci stál nový, moderněji vybavený domov. 

Připusťme i hypotézu, že úspěšné překonání krizové situace a jejich důsledků 
může přispět k růstu národního sebevědomí a pozitivně ovlivnit percepci České 
republiky v zahraničí.  
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Přesněji vyčíslit jak negativní tak pozitivní důsledky povodní v psychosociální 
oblasti je úkolem velmi náročným. Některá zajímavá zjištění přinesla anketa 
v regionu Bochoř, Troubky, Vlkoš realizovaná v rámci Grantového projektu 
Grantové agentury AC ČR č. IAA3086903 pod vedením A.Vaishara 
a v modelovém regionu Otrokovice.  

V další práci zaměřené k psychosociálním důsledkům záplav a rizikovým 
faktorům bychom se chtěli zaměřit na sestavení a administraci vlastního dotazníku 
u obyvatel vytypovaného regionu, k výzkumu využít dále Holmes-Raheovy škály 
s jistou modifikaci. Jako další zdroje poznatků by případně mohly posloužit 
analýzy z činnosti krizových center a představenstev obcí. 

 
Příloha 1 Holmes-Raheova stupnice 

Stupnice dvou amerických lékařů Holmese a Raheho uvádí negativní 
a pozitivní životní události hodnocené dle stupně přizpůsobení, které je třeba 
vynaložit k vyrovnání se s nimi. Označte ty události, s nimiž jste se v průběhu 
období jednoho roku (do dnešního dne) museli či dosud musíte vyrovnávat . 

úmrtí partnera 100  
rozvod 73 
odluka 65 
uvěznění 63 
úmrtí blízkého člena rodiny 63 
osobní zranění nebo onemocnění 53 
sňatek 50 
propuštění z práce 47  
usmíření s partnerem 45 
odchod do důchodu 45 
změna zdravotního stavu člena rodiny 44  
těhotenství 40 
problémy v sexuálním životě 39 
nový člen rodiny 39 
změny v zaměstnání 39 
změny ve finanční situaci 38 
více hádek s partnerem 35  
větší hypotéka 32 
propadnutí věci sloužící jako záruka na půjčku 30 
změna pracovní náplně 29  
syn nebo dcera opouští domov 29 
neshody s příbuznými manžela nebo manželky 29 
vynikající osobní úspěch 28 
životní partner nastupuje do zaměstnání nebo z něj odchází 26 
zahájení nebo ukončení školní docházky 26 



změna životních podmínek 25 
přehodnocení osobních návyků 24 
neshody s vedoucím 23 
změna pracovní doby nebo podmínek 20  
změna bydliště 20 
změna školy 20 
změna způsobu trávení volného času 19 
změna v náboženských aktivitách 19 
změna ve společenských aktivitách 18 
menší hypotéka nebo půjčka 17 
změna doby spánku 16 
změna v počtu rodinných setkání 15 
změna stravovacích zvyklostí 15 
dovolená 13  
vánoce 12 
menší porušení zákona 11 
Nyní sečtěte body: 
Dosažení více než 300 bodů během jediného roku - značně zvyšuje riziko 

onemocnění. 
150 až 299 bodů - zvyšuje riziko onemocnění o 30%. 
Počet bodů menší než 150 - pouze malá pravděpodobnost onemocnění. 
Změny však nutně nezpůsobují onemocnění. Způsob, jímž reagujete na různé 

události do značné míry určuje vaše osobnost a vaše schopnost vypořádat se se 
změnami. 

Příloha 2. 

 
Obr 1. A.MASLOW – hierarchie potřeb  

Aby motivovala potřeba vyšší, musí být nasycena potřeba nižší! 
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Poruchy zemních hrází vodních nádrží při 
povodni v červenci 2002 v Olešnici 

Milan Bilík1, Miroslav Dumbrovský2, 
 

Abstrakt  
Dne 15.7. tohoto roku postihla Olešnici, (město ležící na Hornosvratecké 
vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny) a další obce 
mikroregionu Olešnicko ničivá povodeň, jejíž hlavní příčinou byla přívalová 
srážka s mimořádně vysokou intenzitou. Povodní nejvíce zasaženo bylo 
povodí Veselského potoka, (charakteristické vysokým procentem zornění ), 
kde byla v minulosti vybudována soustava rybníků. 

 
klíčová slova: povodeň, rybník 
 
key words: flood situation, ponds   
 

Ve večerních hodinách dne 15.7. tohoto roku postihla Olešnici, (město ležící 
na Hornosvratecké vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny) a další 
obce mikroregionu Olešnicko ničivá povodeň, jejíž hlavní příčinou byla přívalová 
srážka s mimořádně vysokou intenzitou (dle údajů místních znalců cca 170 mm 
v průběhu několika hodin), která si v Olešnici, Crhově, Křtěnově a Hodoníně 
vybrala daň na poškozeném majetku v předběžně zkalkulované výši (bez oprav 
silnic) cca 130 mil. korun. Olešnice byla na rozdíl od Crhova a Hodonína ušetřena 
lidských obětí. Přesto jsou materiální škody velké. Povodeň postihla 135 domů. 
Bylo poškozeno 56 bytů. Nejpočetněji byly postiženy nebytové prostory domů 
u 124 objektů, silně poškozeny nebytové prostory u 43 domů. Nejvíce postiženou 
oblastí v Olešnici byla část Dolní Vejpustek, kde byla nutná jedna demolice domu 
a kde vedle silně poškozených bytových prostor byly současně silně poškozeny 
i prostory nebytové.  

Velké škody napáchala povodeň také na obecním majetku, kde poničila povrch 
komunikací. Zcela zničen byl atletický areál školy a silně poškozeno koupaliště. 
Na vodohospodářských stavbách byly nánosy splavenin zaplaveny celé úseky 
kanalizace tak, že se stala neprůtočnou. 

Olešnicí protéká Nyklovický potok (Hodonínka), do kterého se ve středu města 
vlévá potok Veselský. Hodonínka je přítokem řeky Svratky. Povodní nejvíce 
zasaženo bylo povodí Veselského potoka (charakteristické vysokým procentem 

 
1 Ing., autorizovaný inženýr a soudní znalec, Komprdova 5, 602 00 Brno, Česká republika, 

tel. 54114 7753,  
2  Ing., CSc., Ústav vodního hospodářství krajiny, Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 

17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7773, fax. 54114 7771, e-mail: 
dumbrovsky.m@fce.vutbr.cz 
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zornění), kde byla v minulosti vybudována soustava rybníků, z nichž nejstarší, 
nazývaný Obecní rybník, byl založen již počátkem 16. století. 

Na Veselském potoce povodeň nejvíce poškodila zemní hráz starého rybníka, 
který leží bezprostředně nad obcí a před několika lety se rekonstruoval jeho 
přelivný objekt. Důvodem přelití zemní hráze povodňovou vlnou byla 
nedostatečná kapacita odpadu od přelivu, který se zahltil (obr. 1). Zemní hráz byla 
poškozena na několika místech mezi přelivným objektem a levým údolním 
svahem. Při přelití a poškození zemní hráze došlo pravděpodobně ještě ke zvýšení 
kulminačního průtoku, který pak způsobil dosti velké škody v obci. Bylo štěstím, 
že nedošlo k úplnému protržení zemní hráze. K přelití hráze nemuselo asi dojít, 
kdyby odpad od přelivu byl patřičně dimenzován na dvojnásobek kapacity přelivu, 
jak předepisuje ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 

Asi 1,5 km pod Olešnicí byla přelita a velmi poškozena zemní hráz dalšího 
starého rybníka. Hráz byla zcela protržena, a to v místě starého dřevěného 
a nového betonového požeráku (obr. 2 a 3). Při levém břehu pak bylo protržení 
hráze největší, kde byl zcela odnesen přeliv z lomového kamene (obr. 4). 

V Olešnici se opět prokázalo, jak je důležité, aby přelivné zařízení zemní hráze 
bylo dimenzováno s dostatečnou bezpečností a jeho konstrukce vycházela 
z osvědčených vzorů. Škody přelitím zemní hráze bývají totiž vždy větší, než 
úspory na vybudování přelivného objektu, a to nejen na vodním díle, ale i v území 
pod ním, zejména, když jde o zastavěnou část. To dokazují například sdružené 
přelivné objekty na zemních hrázích vodních nádrží Kunov a Lozorno 
na Slovensku, navržené dřívějším Hydroprojektem v Brně podle směrnic 
pro navrhování těchto objektů, které vycházely z modelových zkoušek, 
provedených již koncem šedesátých let minulého století v laboratoři vodních 
staveb Vysokého učení technického v Brně. 

Žlabový přeliv na Kunově byl dimenzován na 100letou velkou vodu 75 m3/s 
(obr. 5). Při povodni v roce 1999 přelivný objekt spolehlivě převedl kulminační 
průtok 130 m3/s, který byl 1,7 krát větší, než návrhová 100letá povodeň. 
Na Lozornu se pak převedl kulminační průtok 36,5 m3/s sdruženým objektem 
s přelivovou šachtou s diafragmou a s odpadní štolou, který se rovnal zhruba 
dvojnásobku 100letému návrhovému průtoku 19 m3/s. 

Spolehlivost a bezpečnost žlabových přelivů byly již dříve ověřeny, obdobně 
jako na Kunově, v dřívějších letech na řadě lokalit na Moravě. Tak na příklad 
žlabový přeliv na vodní nádrži v Měříně převáděl v roce 1985 povodňový průtok 
větší než dvojnásobek 100letého návrhového průtoku. Rovněž na řadě dalších 
lokalit byly tímto žlabovým přelivem spolehlivě převáděny výrazně větší průtoky, 
než návrhové. Dostatek zkušeností však nebyl dosud získán se sdruženými objekty 
s přelivovou šachtou s diafragmou. U těchto objektů byla obava, že průtok 
šachtovým přelivem a výtok z diafragmy bude dosti bouřlivý. Obavy byly 
zejména ze zahlcení odpadní štoly, jak k tomu došlo na sdruženém objektu 
na vodní nádrži Bojkovice, který však byl dosti odlišný od sdruženého objektu 



na Lozornu. Zkušenost je proto velmi významná, neboť plně potvrdila závěry 
z modelových zkoušek a vyvrátila dřívější obavy o nestabilitě průtoku. 

Před časem mne upoutal názor, publikovaný v odborné literatuře, „Kdo je 
největším nepřítelem malých vodních nádrží.“ Cituji : „...........nezkušení 
projektanti, lehkomyslní dodavatelé, neopatrní provozovatelé a neznalé správní 
orgány.“ Nikoli tedy povodně, ale lidé. Jistě stojí za to zamyslet se nad tímto 
názorem a promítnout si ho do naší současnosti.  

 
 

Obr. 1 Pohled na rekonstruovaný odpad od přelivu a poškozenou vzdušní 
část zemní hráze 

 
Obr. 2 Protržená zemní hráz rybníka pod Olešnicí v místě starého a nového 

požeráku. 
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Obr. 3 Pohled na vzdušní líc protržené hráze rybníka pod Olešnicí 

 
Obr. 4 Pohled na protrženou zemní hráz pod Olešnicí v části korunového 

přelivu  
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Obr. 5 Pohled na ukončení skluzu žlabového přelivu na zemní hrázi vodní 
nádrže Kunov  

 

Obr. 6 Pohled na přelivnou šachtu na zemní hrázi vodní nádrže Lozorno  
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Okolnosti spojené s protržením hrází rybníků 
Melín a Metelský při povodni v srpnu 2002 

Jaromír Říha1 
Abstrakt 
V průběhu katastrofické povodně v srpnu 2002, která postihla jak západní 
část České republiky, tak část území Německa a Rakouska, došlo na našem 
území k protržení desítek hrází malých vodních nádrží rybničního typu. 
V tomto příspěvku jsou uvedeny závěry naší analýzy protržení rybníků 
Melín a Metelský na Blatensku v Jižních Čechách. Důsledkem protržení 
byla přívalová povodňová vlna s kulminačním průtokem přesahujícím 550 
m3/s, která smetla velkou část níže položené obce Metly a Předmíř, 
způsobila protržení dalších čtyř po toku situovaných rybníků a byla příčinou 
značných škod v městě Blatná.  

 
klíčová slova:  rybník, porušení hráze, přelití hráze, povodeň 
keywords: pond, dam failure, dam overtopping, flood 
 
1. Předmět a cíle práce a metoda řešení 

Předmětem práce bylo objasnění okolností protržení rybníků Melín a Metelský 
na Blatensku v Jižních Čechách. Pro řešení byl zvolen tento postup: 

• získání dostupných podkladů a jejich doplnění místním šetřením; 
• rekonstrukce průběhu povodně v srpnu 2002 v prostoru předmětných 

rybníků Melín a Metelský s využitím dostupných podkladů; 
• modelová rekonstrukce průběhu povodně v srpnu 2002, která na jedné 

straně umožnila upřesnit některé nejasnosti v časové posloupnosti 
jednotlivých událostí, jednak poskytla údaje o průtočném množství 
vody v hodnoceném území. Šlo zejména o: 
- řešení srážko-odtokového procesu v povodí obou rybníků; 
- stanovení hydraulických parametrů funkčních objektů rybníků; 
- výpočet průběhu transformace povodně při průchodu rybníky; 
- simulace porušení hrází rybníků v důsledku filtračních deformací 

a přelití jejich koruny; 
- simulace proudění vody v inundačním prostoru Metelského 

potoka; 
• modelová simulace vybraných scénářů. 
• ve vazbě na výsledky simulací byl posouzen vliv stavu technických 

zařízení rybníků na protržení hrází. 

 
1 Doc. Ing. Jaromír Říha CSc., Ústav vodních staveb, Fakulta stavební VUT v 
Brně, Žižkova 17, 662 37 Brno, Česká republika, tel. 54114 7753, 
fax. 54114 7728, e-mail: riha.j@fce.vutbr.cz 



2. Všeobecné údaje 
Hodnocené území se nachází cca 12 km na severozápad od obce Blatná 

v okrese Strakonice. Oba rybníky se nacházejí severně od obce Metly (obr.1). 
Území je zemědělsky využíváno, oblast je zhruba z 30% zalesněna, přičemž horní 
část povodí je zalesněna až ze 70%, dolní část pouze z cca 10%. 

 
 

Obr.1 Mapa zájmového území 
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Rybník Melín je průtočný. Je napájen třemi přítoky, od východu z Nového 
rybníka, od severu bezejmenným potokem z rybníka Březinský, od západu 
Metelským potokem. Kapacita koryta Metelského rybníka je cca 1 m3/s, je 
limitována mostky v křížení komunikací s potokem. Při překročení kapacity toku 
dojde k inundaci vody na louky do šířky cca 100 m. Rybník Metelský je rybníkem 
průtočným s povodím plochy 15,83 km2. Má dva přítoky, od severovýchodu 
bezejmenný přítok z rybníka Bukovec, zleva (od severu) Metelský potok (přítok z 
rybníka Melín). Nejvyšším bodem povodí je vrchol Vrchy (712,00 m n.m.). 

 
3. Hydrologické údaje 
3.1 Srážky 

Hodinový výpis údajů o směru a rychlosti větru a množství spadlých srážek 
v období od 5. do 13. 8 2002 ze synoptické stanice Kocelovice a denní úhrny 
srážek ve srážkoměrných stanicích Radošice, Blatná, Závišín a Nepomuk byly 
poskytnuty pobočkou ČHMÚ v Českých Budějovicích, denní úhrny srážek ve 
srážkoměrných stanicích Podlesí, Zaječov, Hvozdec, Neumětely, Voznice a 
Mníšek pod Brdy byly poskytnuty ČHMÚ Praha. 

Tab. 1 Základní hydrologické údaje  
Hydrologické pořadí 1-08-04-002 

Název profilu Hráz rybníka Metelský 
Plocha povodí hydrologického pořadí 17,546 km2 

Plocha povodí  15,830 km2 
Průměrné roční srážky 630 mm 

Název profilu Hráz Melínského rybníka 
Plocha povodí 11,2 km2  

Průměrné roční srážky 613 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok 0,056 m3/s 

 
3.2 N-leté průtoky 

Tab. 2 N-leté průtoky 
N- leté průtoky QN - Lomnice pod Metelským potokem [m3/s] 

N- leté průtoky QN 1 2 5 10 20 50 100 
HMÚ 1970  5 7 10 12 15 19 23 

N- leté průtoky QN - Metelský potok k hrázi Metelského rybníka [m3/s] 
N- leté průtoky QN 1 2 5 10 20 50 100 
MŘ Metelského rybníka  4,1 - 8,2 10 12,5 15,6 19,0 

N- leté průtoky QN - Metelský potok k hrázi rybníka Melín [m3/s] 
N- leté průtoky QN 1 2 5 10 20 50 100 
MŘ Metelského rybníka  3,3 - 6,5 7,8 9,7 12,3 15,0 
Hydrologická data 2002 2,9 4,4 6,8 8,9 11,0 15,0 18,0 

 



4. Charakteristika vodních děl 
4.1 Rybník Metelský 
Základní údaje 

• Katastrální výměra:  51,4771 ha 
• Účel rybníka:    rybochovný - kaprový 
• zásobní objem:   781 000 m3 
• retenční objem (neovladatelný): 412 000 m3 
• celkový objem:   1 193 000 m3 

Hráz 
• provedení:   zemní s návodním hlinitým těsněním 
• délka hráze:   433 m 
• šířka koruny:   4 až 6,85 m 
• sklon návodního líce:  1:1,75 až 1:2 
• sklon vzdušního líce:  1:2 

Bezpečnostní přeliv se nachází na levobřežním konci hráze rybníka. Jedná se 
o pevný zděný kamenný přeliv obdélníkového tvaru s šířkou přelivné hrany 
8,65 m a kótou přelivné hrany 502,98 m n.m. Za přelivem navazuje cca 15 m 
dlouhý betonový skluz, přes který na jeho konci přechází klenutý mostek s šířkou 
ve dně 3,5 m a světlou výškou v nejvyšším bodě klenby 2,20 m (obr. 2). 

 
Obr. 2 Mostek za bezpečnostním přelivem Metelského rybníka  

Součástí hráze je rovněž tzv. nouzový přeliv, který je situován na pravém 
konci hráze. Přeliv je tvořen částí komunikace Metly-Smolinec. Vzhledem ke kótě 
nejnižšího bodu hráze zde však zbývá poměrně malá přepadová výška (cca 0,2 m), 
pokud by nemělo dojít k přelití hráze rybníka. 
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Spodní výpusti. Rybník má dvě spodní výpusti tvořené dřevěnými potrubími 
400/700 mm. Potrubí jsou tesaná a skládají se ze dvou k sobě zrcadlově 
přiložených částí (tvaru U). Jako uzávěr potrubí slouží stavidlové uzávěry 
ovládané z manipulačního domku na návodní straně (obr. 6). Přístup do domku je 
po lávce. Bylo zjištěno, že uzávěr levé výpusti je zřejmě nefunkční, trvale 
uzavřený. Na vzdušním svahu v profilu mezi oběma výpustmi je v dolní části 
svahu terénní propadlina. Tato deformace vyvolávající podezření na kaverny 
v tělese hráze byla hlavním důvodem k prohlídce potrubí televizní kamerou. 

  
4.2 Charakteristika vodního díla - rybník Melín 
Základní údaje 

• vodní plocha   11,4 ha; 
• účel rybníka:    rybochovný – kaprový. 
• zásobní objem:   182 500 m3; 

Hráz  
• provedení:   zemní homogenní; 
• délka hráze:   165 m; 
• šířka koruny:   2,5 až 3,5 m; 
• sklon návodního líce:  1:1,5;  
• sklon vzdušného líce  1:1,5; 

Bezpečnostní přelivy - rybník je opatřen 2 bezpečnostními nehrazenými přelivy 
umístěnými při levobřežním a pravobřežním zavázání do terénu. Na levé straně je 
betonový práh obdélníkového tvaru, šířky cca 2 m, omezený na obou stranách 
stromy. Na pravé straně je pevný přelivný práh šířky přelivu 4 m.  
Spodní výpust sestává z dřevěného potrubí světlého rozměru 450/350 mm. 

 
5. Průběh povodně v srpnu 2002 

Na základě dostupných podkladů byl rekonstruován průběh povodně v srpnu 
2002 v prostoru rybníků Melín a Metelský (tab. 3). Protože k porušení hrází 
rybníků Melín a Metelský došlo v noci, neposkytují z pochopitelných důvodů 
podklady jednotné a ucelené informace o celé události. Přesnost časových údajů 
i odvozených hodnot průtoku uvedených v tab. 3 tomu odpovídá. Sled událostí 
sloužil jako podklad pro kalibraci modelu obsahujícího řešení 

• srážko-odtokového procesu v povodí obou rybníků (obr.1); 
• průběhu transformace povodně při jejím průchodu rybníky; 
• hydraulické poměry na jednotlivých funkčních objektech rybníků; 
• porušení hrází v důsledku filtračních deformací a přelití koruny; 
• proudění vody v inundačním prostoru Metelského potoka. 
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Tab. 3 Průběh povodně v srpnu 2002 - rybníky Melín a Metly 

Průtok [m3/s] Datum Hodina 
Melín Metelský

Poznámka 

8. – 9. 8.    Deště v povodí Metelského potoka, nárůst 
hladin na rybnících v povodí.  

10 .8.    Zvýšená pozornost a sledování rybníka 
Metelský. Rybník bez pohybu hladiny. 
Doporučení občanů na odpouštění vody 
z rybníka nevyslyšeno. 

11. 8.    Metelský rybník bez pohybu hladiny. 
12.8. ráno  0,1 m3/s Na Metelském rybníku přepad do 3 cm. 
 8.30 0,4 

m3/s 
 Přepad vody levobřežním přelivem rybníka 

Melín, výška paprsku cca 0,20 až 0,25 m, pravý 
přeliv bez vody. 

 9.00  0,5 m3/s Stav hladiny na rybníku Metelský v normálu. 
 11.00  0,7 m3/s Přepad přes přeliv Metelského rybníka 6 cm. 
 12.00 – 

12.30 
2,5 

m3/s 
 
 

0,7 m3/s Přepad přes přeliv Metelského rybníka 6 cm, 
hradidla výpustí uzavřena. Výpust rybníka 
Melín uzavřená, bezpečnostním přelivem teče 
velké množství vody. Louky pod hrází 
zaplavené. Levým přelivem přepadá voda 
paprskem 0,50 až 0,60 m, pravým cca 0,20 m. 
Hladina stoupá. 

 14.00 - 
16.00 

 0,85 m3/s Přepad přes přeliv Metelského rybníka 10 cm. 
Silný vítr. 
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 17.00 – 
18.00 

 1,5 m3/s Stoupání hladiny na rybníce Metelský cca 0,05 
m /hod . Hladina na Metelském potoce cca 0,20 
m pod spodní hranou mostovky mostu 
v Metlách.  

 19.00 – 
20.00 

 3,5 m3/s Zahájeno odpouštění z rybníka Metelský 
vytažením jednoho hradidla („lopaty“), druhé 
vytaženo pouze o 0,10 m (dlouhodobé 
poškození). Vylití Metelského potoka z břehů. 
Přepad přes bezpečnostní přeliv 0,30 m. 

 20.00 – 
20.45 

4,5 
m3/s 

 Postupující voda od Starého Smolivce do 
Melína. Hladina v Melíně stoupá, na 
levobřežním přelivu přepadá 0,60 až 0,70 m, 
pravobřežní přeliv nepřípstupný.  

 21.00   Voda stoupá a zaplavuje práh obecního domu 
v Metlách. 

 21.30   Začátek evakuace obce Metly. Přehrabání hráze 
požární nádrže pod hrází rybníka Metelský. 

 22.00  v 
Předmíři 
cca 20 
m3/s 

Voda na silnice v Předmíři dosáhla cca 0,60 m. 
Evakuace v Předmíři. Návrh na přehrabání 
hráze rybníka Metelský na levém břehu od 
bezpečnostního přelivu. Na rybníku Metelský 
hladina stoupá, větrové vlny 50 – 70 cm. 

 22.30  4 m3/s Návrh na překopání hráze na jihovýchodní 
straně rybníka. Všemi zúčastněnými rozhodnuto 
hráz nepřekopat. Přes přeliv přepadá cca 0,30 m 
vody. 

 23.00   Požadavek na kopání hráze Metelského rybníku 
vedle bezpečnostního přelivu. 

 23.30 – 
23.45 

  Vytažena obě stavidla Metelského rybníka, 
hladina stále stoupá. 

 24.00 až 8 
m3/s 

6 m3/s Navrženo kopání v pravobžeýním zavázání 
hráze (3x2 m), opatření nepřijato. Voda 
dosahuje téměř ke koruně hráze, místy se 
přelévá větrovými vlnami výšky až cca 1 m. 
Přepad na Melíně vlevo cca 1 m, vpravo 0,70 – 
0,80 m. Do dosažení koruny hráze zbývá cca 
0,30 – 0,40 m. 

13.8. 00.30 – 
01.00 

  Příjezd bagru k pravému zavázání, odstranění 
drnu a zprovoznění koryta u silnice Metly – 
Mladý Smolivec. 

 01.30   Voda stoupá, požadavek na přejetí bagru 
DH112. 

 02.00  9 m3/s Úprava terénu v nejnižším místě hráze 
v jihovýchodní části rybníka v pravobřežním 
zavázání. Přepad přes přeliv cca 0,50 m. Po 
pročištění voda stoupá, začíná narušovat asf. 
komunikaci pod DH112, odjezd na náves. 
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 03.15  12 m3/s 
 
 

Poslední kontrola hráze Metelského rybníka, 
hladina dosahuje maxima, požadavek na úplné 
otevření hráze. Voda přetéká přes přeliv, 
v pravobřežním zavázání, vytéká spodní výpustí 
a značně prosakuje hrází (vývěry vpravo od 
požeráku). 

 3.20 – 
3.40 

130 až 
150 
m3/s 

20 m3/s Destrukce hráze Metelského rybníka vpravo od 
výpusti, hráz vlevo od výpusti prozatím 
neporušena. Protržení hráze rybníka Melín. 

 04.00  40 m3/s Začátek destrukce hráze Metelského rybníka 
vpravo od výpusti, hráz se chvěje. Okamžité 
opuštění hráze, návsi a prostoru pod hrází. 

 04.10 – 
04.30 

 až 550 
m3/s  

Kolaps hráze Metelského rybníka. Výška 
vlny v Metlách pod hrází až 3,5 – 4,5 m. Doba 
destrukce cca 20 až 30 minut. Levá průrva je 
v místě staré zrušené výpusti, která zůstala 
v tělese hráze (obr. 6). 

 04.30  Předmíř 
až 500 
m3/s 

Voda v Předmíři dosahuje cca 2,5 m, všechny 
domy dosud stojí. 

 8.00   Proud vody odtékající z rybníka nebylo možné 
ještě v obci Metly přejít. 

 
6. Příčiny protržení hrází rybníků  

Hodnocení protržení hrází rybníků bylo provedeno s ohledem na tyto příčiny: 
1. eroze zemního materiálu v důsledku přelití; 
2. ztráta stability tělesa hráze, zejména zvýšeným průsakem tělesem hráze; 
3. filtrační deformace, zejména kontaktní sufoze, vnější sufoze a vyplavování 

materiálu hráze do poškozených potrubí spodních výpustí; 
4. kombinace uvedených faktorů. 

Z údajů uvedených v dostupných pramenech vyplývá, že k porušení hrází obou 
rybníků došlo zřejmě kombinací jednotlivých příčin. V dalším textu je provedena 
analýza možností jednotlivých příčin u obou rybníků. 

 
6.1 Rybník Melín 
6.1.1 Přelití koruny hráze 

Podle svědeckých výpovědí i podle stop hladiny vody na návodním líci hráze 
rybníka lze soudit, že prvotní příčinou protržení rybníka Melín nebylo jeho přelití 
soustředěným proudem vody. Modelové řešení naznačuje rychlé zvýšení přítoku 
vody do rybníka v podvečer 12.8.2002, kulminační průtok na přítoku do rybníka 
dosáhl cca 15 m3/s (obr. 3). Transformací povodňové vlny při průchodu rybníkem 
by došlo ke snížení kulminačního průtoku na cca 13,5 m3/s a posunutí kulminace 
cca o 2,5 hodiny. Průtok 10 m3/s přitom zhruba představuje kapacitu obou 
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bezpečnostní přelivů při hladině na úrovni nejnižšího místa koruny hráze, které se 
nacházelo zhruba v místě protržení. Výsledky výpočtů proto naznačují na možnost 
přelití koruny hráze. Skutečností nicméně je, že k protržení hráze došlo ještě před 
příchodem kulminačního průtoku do rybníka Melín.  

Výpočet naznačil výšku výběhu větrových vln 0,55 až 0,60 m na návodní svah. 
To nasvědčuje, že docházelo po dobu cca 3 hodiny k místnímu periodickému 
přelévání hráze v důsledku větrových vln na hladině rybníka, a to v místě nejnižší 
úrovně koruny hráze, tj. cca v místě porušení.  

 
6.1.2 Průsak tělesem hráze a filtrační deformace 

Těleso hráze rybníka Melín je prakticky homogenní. Je tvořeno písčitým jílem 
se součinitelem hydraulické vodivosti k = 1,5.10-8 až 4,5.10-8 m/s, číslem plasticity 
v mezích Ip = 31,2 až 45,2 a průměrem efektivního zrna de = 0,3 mm. Průsak 
vlastním tělesem hráze a jeho podložím lze vzhledem k malé propustnosti 
sypaniny považovat za zanedbatelný.  

Místní šetření i poskytnutá dokumentace však potvrzují skutečnost, že svrchní 
pokryvná vrstva koruny a vzdušního líce hráze mocnosti místy 0,3 až 0,4 m je 
tvořena zrnitějším humózním materiálem, jehož struktura je narušena kořenovým 
systémem vegetace. Tento materiál má zřejmě podstatně vyšší propustnost. Při 
dosažení vyšší úrovně hladiny vody v nádrži mohlo dojít k intenzívnějšímu 
průsaku touto vrstvou po dobu 8 až 10 hodin a v důsledku poměrně odvážných 
sklonů vzdušního svahu hráze (1:1,5) způsobit jeho lokální nestabilitu. 

Podrobné hydraulické posouzení nenaznačuje pro hydraulické gradienty 
vyskytující se v tělese hráze a jejím podloží (cca do J = 1,5 v „těsnicím prvku“ 
tělesa hráze) náchylnost materiálu hráze k vnitřní nebo kontaktní sufozi (kritické 
hydraulické gradienty se pohybují od JK = 2 do 40). Významnější skutečností však 
je, že se v místě protržení nacházelo staré dřevěné potrubí. Jeho zbytky byly 
nalezeny v prostoru pod hrází, a to ve vzdálenosti 50 m a dokonce až 300 m od 
hráze. Lze se oprávněně domnívat, že nejkritičtějším místem z hlediska průsaků a 
vzniku vnější sufoze (vyplavování) materiálu hráze byla oblast v blízkosti starého 
potrubí nepoužívaných spodních výpustí. Teoretický rozbor naznačuje, že pokud 
se pod zeminou hráze vyskytne otvor velikosti alespoň 18 mm, je vysoká 
pravděpodobnost nestability okolní zeminy a jejího vyplavování do starého 
potrubí. Dlouhodobé vyplavování materiálu hráze mohlo způsobit pokles koruny 
hráze, která měla před poruchou v tomto místě nejnižší úroveň. Podél potrubí 
mohla v průběhu vysokých vodních stavů a zvýšených hydraulických gradientů 
vzniknout privilegovaná cesta, která způsobila intenzívnější vyplavování okolní 
sypaniny (piping) a napomohla následnému kolapsu hráze. 

 
6.1.3 Závěry k protržení hráze rybníka Melín 

Primární příčinou protržení hráze rybníka Melín byla nedostatečná kapacita 
bezpečnostních přelivů jak s ohledem na běžně používané návrhové povodňové 
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průtoky (Q100, výjimečně pouze Q50 až Q20), tak s ohledem na skutečný přítok 
vody do nádrže, který lze odhadnout jako Q50 až Q100. Hydraulické výpočty 
naznačují maximální kapacitu obou přelivů cca Qkap = 10 m3/s při hladině vody 
v rybníce na úrovni blízké nejnižšímu místu koruny hráze!  

Nadměrně vysoká poloha hladiny vody v nádrži způsobila místní sesuvy 
v důsledku průsaků svrchní propustnější vrstvou, povrchovou erozi hráze na 
vzdušním líci pak vyvolalo přelévání vln způsobených větrem o rychlosti až 
13,1 m/s (v noci 12.8.). Proces porušení mohl být urychlen vytvořením 
privilegované cesty podél starého výpustného potrubí, popř. vyplavováním 
materiálu do dřevěného potrubí.  

Tyto faktory, působící v místě nejnižší koruny hráze po dobu cca 3 hodin, 
způsobily s nejvyšší pravděpodobností její protržení. Vzhledem ke skutečnosti, že 
k protržení hráze došlo cca 2,5 hodiny před kulminací přítoku do rybníka, lze 
oprávněně předpokládat, že pokud by nedošlo k protržení hráze v důsledku 
kombinace výše uvedených skutečností, zcela jistě by došlo k jejímu protržení 
přelitím po 4.00 hodině ranní dne 13.8.2002. 

 
6.2 Metelský rybník 
6.2.1 Přelití koruny hráze 

Z dostupných pramenů i na základě výsledků modelové rekonstrukce 
povodňové epizody je zřejmé, že primární příčinou protržení Metelského rybníka 
bylo jeho přelití soustředěným proudem vody. Modelové řešení sestávalo z: 

• hodnocení neovlivněného přítoku vody do Metelského rybníka (obr. 3); 
• hodnocení průběhu porušení hráze rybníka Melín (obr. 4); 
• hodnocení transformace průlomové vlny od rybníka Melín inundací 

v úseku mezi rybníky Melín a Metelský a hodnocení průchodu 
přívalové vlny Metelským rybníkem a hodnocení průběhu porušení 
jeho hráze.  

Podrobné hydraulické a vodohospodářské řešení naznačuje náhlé zvýšení 
přítoku vody do rybníka v době mezi 03.30 hod až 03.50 hod v noci z 12.8.2002 
na 13.8.2002 (obr. 5). Toto množství odhadujeme kulminačním průtokem cca 
130 m3/s na přítoku do Metelského rybníka. Přitom retenční schopnost 
Metelského rybníka byla z velké části vyčerpána v důsledku přítoků do rybníka 
v průběhu dne 12.8.2002.  

Bezpečnostní a nouzový přeliv spolu se spodní výpustí mají při hladině na 
úrovni nejnižšího místa hráze kapacitu cca 12,5 m3/s, kapacita bezpečnostního 
přelivu je limitována zahlcením profilu mostku za přelivem (obr. 2), kapacita 
nouzového přelivu pak vysoko položenou úrovní nivelety (oproti nejnižší kótě 
koruny hráze) asfaltové komunikace. Kapacitu spodních výpustí omezuje 
průtočnost tlakových potrubí, stav uzávěrů a částečné zanesení česlí. 
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Obr. 4 Průběh porušení rybníka Melín  
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Obr. 5 Průběh porušení Metelského rybníka  

Výpočet naznačil výběh větrových vln na návodní svah do výšky 0,75 až 
0,80 m. Výpočty ukazují, že po dobu cca 4 hodiny docházelo k místnímu, časově 
omezenému přelévání hráze větrovými vlnami, a to zejména v místech s nižší 
úrovní koruny hráze. To způsobilo místní porušení vegetačního pokryvu koruny a 
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vzdušního líce hráze a také promáčení vzdušní písčité části hráze. Na základě 
místního šetření byly potvrzeny četné sesuvy travního drnu na vzdušním svahu 
hráze i v místech, kde k poruše nedošlo. Ty vznikly ztrátou stability v důsledku 
vysakování vody z hráze vzdušním lícem (viz dále). 

 
6.2.2 Průsak tělesem hráze a filtrační deformace 

Těleso hráze Metelského rybníka je nehomogenní. Těsnicím prvkem je 
návodní klín z písčitého jílu charakterizovaného součinitelem hydraulické 
vodivosti k = 2,5.10-6 až 4,4.10-6 m/s, číslem plasticity Ip = 15 až 15,2 a průměrem 
efektivního zrna de = 0,50 mm. Stabilizační část tvoří jílovitý písek s průměrem 
efektivního zrna de = 1,58 mm a součinitelem hydraulické vodivosti k = 4,7.10-5 
m/s. Zvýšený průsak tělesem hráze nelze při vyšších vodních stavech v rybníce 
vzhledem k poměrně malé tloušťce těsnicího prvku při koruně hráze a střední 
propustnosti jeho materiálu zcela vyloučit. Zcela pominout nelze ani činnost 
drobných živočichů, kteří svou činností narušují „neponořené“ partie hráze, kdy 
síť kanálků a nor může při extrémních vodních stavech v rybníce vytvořit 
privilegované cesty průsaku a způsobit filtrační deformace svrchních partií s jejich 
další propagací a zvětšováním velikosti nátrže. 

Obdobně jako v případě rybníka Melín potvrzují místní šetření i poskytnutá 
dokumentace skutečnost, že svrchní pokryvná vrstva koruny a vzdušního líce 
hráze má vyšší propustnost, než návodní těsnicí prvek. Při dosažení vyšší hladiny 
vody v nádrži mohlo dojít k intenzívnějšímu průsaku touto vrstvou po dobu až 5 
hodin a způsobit jeho lokální nestabilitu. K tomu jistě napomohlo lokální 
přelévání koruny hráze v důsledku působení větrových vln. Lokální nestabilita 
sice sama o sobě zřejmě nezpůsobila protržení hráze, ale mohla způsobit její 
místní oslabení a v případě přelití i malým vodním paprskem urychlila proces 
povrchové eroze.  

Hydraulické posouzení nenaznačuje náchylnost materiálu hráze k vnitřní nebo 
kontaktní sufozi. Závěry jsou prakticky shodné se závěry týkajícími se rybníka 
Melín. Významnou skutečností je, že se v místě protržení blíže levému břehu 
nacházelo staré dřevěné potrubí (obr. 6). Jeho zbytky byly nalezeny jak přímo 
v profilu hráze v místě protržení, tak v prostoru pod hrází. Vyplavování písčitého 
materiálu stabilizační části způsobilo pokles koruny hráze, která pak měla v tomto 
místě nižší úroveň. Podél potrubí mohla při vysokých vodních stavech a 
zvýšených hydraulických gradientech vzniknout privilegovaná cesta, která 
napomohla kolapsu hráze. 

 
6.2.3 Závěry k protržení hráze Metelského rybníka 

Hlavní příčinou protržení hráze Metelského rybníka (obr.6) byla extrémní 
hydrologická situace, kdy přirozené kulminační průtoky dosáhly na přítoku do 
Metelského rybníka v druhé povodňové vlně až cca 22 m3/s. Maximální kapacita 
přelivů spolu se spodní výpustí mají přitom při hladině na úrovni nejnižšího místa 



koruny hráze kapacitu cca Q20 = 12 m3/s, při maximální přípustné hladině pak 
pouze cca 9 m3/s. Kapacita bezpečnostního přelivu je při vyšších průtocích 
limitována zahlcením profilu mostku za přelivem, kapacita nouzového přelivu je 
omezena poměrně vysoko položenou úrovní nivelety asfaltové komunikace. 
S převáděním povodňových průtoků spodní výpustí nelze počítat. Výpočty 
prokázaly, že by k určitému malému přelití koruny hráze došlo i v případě, že by 
se rybník Melín neprotrhl s tím, že by k přelití došlo 13.8.2002 cca v 7.00 až 8.00 
hodin ráno. Vzhledem k promáčení tělesa hráze dlouhotrvajícími dešti, 
průsakovou vodou a vodou místně se přelévající v důsledku větrových vln by 
pravděpodobně došlo k protržení hráze i při tomto nižším přepadovém paprsku 
(10 až 15 cm). Celá situace byla urychlena a stala se nezvladatelnou v okamžiku 
protržení rybníka Melín, kdy při téměř vyčerpané retenční kapacitě nádrže 
Metelského rybníka přitekl v rozmezí 40 minut objem vody cca 300 000 m3 při 
kulminačním průtoku až 130 m3/s. Celkový objem následné přívalové vlny 
z rybníka Metelský byl cca V = 2 310 000 m3 (tab. 4). 

 
Obr. 6 Pohled na nátrž Metelského rybníka se zbytkem starého potrubí  

Dílčími okolnostmi, které sice protržení hráze primárně nezpůsobily, ale 
přispěly k urychlení degradace tělesa hráze, byly místní přelévání koruny hráze 
větrovými vlnami, průsak vody tělesem hráze „přelitím“ těsnicího prvku (to 
způsobilo místní a posléze plošné sesuvy materiálu na vzdušním líci hráze), 
vyplavování materiálu vzdušní stabilizační části (písku) do netěsných dřevěných 
potrubí, nedůsledná údržba tělesa hráze, jejímž výsledkem byla místa s nižší 
niveletou koruny hráze a poklesy vzdušního líce. Výpočty prokázaly, že 
 160
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manipulace se spodními výpustmi nemohla odvrátit přelití hráze Metelského 
rybníka. Tyto dílčí faktory, působící ve vzájemné kombinaci v místech s nejnižší 
korunou hráze po dobu cca 3 hodiny způsobily s nejvyšší pravděpodobností 
urychlení protržení hráze. Absence těchto faktorů však nemohla odvrátit její 
protržení.  

 
7. Diskuze ke kapacitě bezpečnostních přelivů 
7.1 Rybník Melín 

Stávající bezpečnostní přelivy nemají dostatečnou kapacitu pro převedení 
návrhové povodně, která by měla být zvolena průtokem alespoň Q100 = 18 m3/s při 
hladině cca 0,65 m pod korunou hráze dle platné ČSN 75 2410. Stávající kapacita 
bezpečnostních přelivů při hladině na koruně hráze pouze cca 10 m3/s, což je 
průtok menší, než Q20 = 11 m3/s. Tato skutečnost představovala potenciální 
hrozbu přelití a protržení hráze při průtocích vyšších než Q = 10 m3/s. 

 
7.2 Metelský rybník 

Obdobně, jako u rybníka Melín, nemá stávající bezpečnostní přeliv (včetně 
nouzového) dostatečnou kapacitu pro převedení návrhové povodně, která by měla 
být zvolena návrhovým průtokem alespoň Q100 = 19 m3/s (spíše však Q1000, který 
odhadujeme hodnotou 32 až 38 m3/s) při hladině cca 0,65 m pod korunou hráze. 
Stávající kapacita bezpečnostních přelivů při hladině vody na úrovni koruny hráze 
však má kapacitu pouze cca 11 m3/s, což je průtok menší, než Q20 = 12,5 m3/s. 
Nedostatečná kapacita levobřežního bezpečnostního přelivu je způsobena mimo 
jiné škrcením průtoku v místě mostku za přelivem (obr. 2).  
 
8. Manipulační řády a manipulace s vodou 

Manipulační řády obou rybníků byly zpracovány v polovině 70. let 20. století 
(1977 a 1976). Ustanovení manipulačních řádů (MŘ) o způsobu manipulace 
s vodou za povodní se prakticky neliší. Lze je shrnout do následujících bodů: 

• Oba rybníky jsou „bez manipulace“, v manipulačních řádech není 
předepsána manipulace spodními výpustmi za povodní. 

• Oba manipulační řády konstatují nedostatečnou kapacitu bezpečnostních 
přelivů pro průtoky odpovídající zhruba Q20 při hladině na úrovni 
nejnižšího místa koruny hráze. To představuje z pohledu soudobých 
standardů nepřijatelně vysoké riziko možného přelití hráze. 

• Kóta maximální hladiny vody v rybnících je v manipulačních řádech 
uvedena cca 0,60 m pod nejnižším místem koruny hráze bez ohledu na 
průtočné množství, které bezpečnostní přelivy při této hladině 
převedou. Tato množství jsou zhruba Q1 = 3 m3/s u rybníka Melín a Q5 
= 8 m3/s u Metelského rybníka. 
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• Manipulační řád Metelského rybníka předepisuje vzhledem k jeho 
zařazení do III. kategorie technicko-bezpečnostní dohled vodního díla.  

• Z pohledu předchozích bodů, kdy je v případě obou MŘ hodnocených 
rybníků konstatována nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů, 
působí poněkud zvláštně odstavec Závěrečných ustanovení, který říká: 
„Bude-li se postupovat na vodním díle podle ustanovení tohoto 
manipulačního řádu a dojde-li k situacím, kdy nádrž a obsluha nebudou 
moci splnit funkční požadavky na ně kladené (živelná pohroma) 
nevzniká žádnému z dotčených nárok na náhradu škod od provozovatele 
vodního díla.“ 

Za nejpodstatnější závadu ne v samotném obsahu manipulačních řádů, ale 
v interpretaci jejich ustanovení považujeme ignoranci konstatování o nedostatečné 
kapacitě bezpečnostních přelivů, a to ze strany všech odpovědných subjektů. Je 
zarážející, že tento konstatovaný, z pohledu bezpečnosti obou vodních děl zcela 
nevyhovující, stav přetrvával více než 20 let. 

 
9. Prokopání rybníka Metelský 

Jak je patrné z tab. 3, v podvečer protržení hráze Metelského rybníka byla 
místními obyvateli diskutována otázka prokopání jeho hráze. V této části textu 
hodnotíme tuto činnost a její vliv na případné odvrácení protržení hráze. V dalším 
uvažujeme realizaci průkopu dne 12.8.2002 v 23.30 hod při levobřežním zavázání 
hráze po levé straně stávajícího bezpečnostního přelivu, a to otevřením otvoru 
příčného řezu 3 x 2 m. 

Výsledky modelového řešení ukazují, že k výraznějšímu zvýšení kapacity 
bezpečnostního přelivu dojde pouze při menších přepadových výškách do průtoku 
cca 8 m3/s, kdy se ještě neprojeví zahlcení mostního profilu. Po zahlcení profilu 
mostku (od průtoku cca 8 m3/s) se již zvýšení kapacity průkopem prakticky 
neprojeví. Lze proto říci, že prokopáním břehu na levobřežní straně hráze by se 
nezabránilo přelití koruny hráze Metelského rybníka. 

 
10. Posouzení variant možné manipulace  
10.1 Rybník Melín 

Rybník Melín je průtočný, povodně se převádí bezpečnostními přelivy. 
V manipulačním řádu je ovšem zmíněna jejich nedostatečná kapacita. Výsledky 
místního šetření ukazují, že se spodními výpustmi se v průběhu povodně v srpnu 
2002 nemanipulovalo, manipulační řád to ostatně ani nepředepisuje. Je 
skutečností, že manipulace se spodními výpustmi za vysokých vodních stavů 
v rybníku by byla značně obtížná, na horní plošinu požeráku není přístup, koruna 
hráze je v místech zavázání hráze odříznutá od okolního terénu proudem vody 
přepadajícím přes přelivy, úroveň horní plošiny požeráku je navíc o cca 0,60 m 
níže než nejnižší místo koruny hráze. Předmětem hodnocení byly tyto varianty: 
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• varianta s „nekonečně“ vysokou hrází, která vystihuje např. provizorní 
zvýšení hráze zapytlováním jejího nejnižšího místa. Výsledky ukazují, 
že koruna hráze by musela být takto zvýšena nejméně o cca 0,30 m, 
s ohledem na větrové vlny však spíše 0,80 až 0,90 m. Zvýšený 
hydraulický gradient by však způsobil urychlení degradace vzdušního 
líce, jeho porušení sesuvy a následným kolaps koruny hráze v jejím 
nejnižším místě. Problémem praktického provedení těchto opatření je 
ztížený přístup na korunu hráze v době povodně. Je třeba konstatovat, 
že v případě protržení zapytlované hráze by byl kulminační průlomový 
průtok i objem povodňové vlny větší, než jak tomu bylo 13.8.2002 (cca 
Qmax = 160 m3/s; V = 630 000 m3); 

• simulace „nejúčinnější“ manipulace, kdy by na počátku první povodňové 
epizody dne 6.8.2002 byl rybník Melín zcela vyprázdněný a po celou 
dobu obou povodňových epizod byla spodní výpust otevřená.  

Výsledky řešení ukazují, že při současném uspořádání funkčních objektů 
nebylo možné odvrátit protržení rybníka Melín. Průlomová vlna při všech 
řešených variantách má obdobné parametry, tj. kulminační průlomový průtok cca 
Qmax = 140 až 150 m3/s a objem vlny cca V = 590 000 m3 (tab. 4).  

 
10.2 Metelský rybník 

Rybník Metelský je průtočný, vypouští se pomocí spodních výpustí. Kapacita 
jedné výpusti činí cca 0,80 m3/s. Výpustné zařízení nesplňuje požadavky na 
manipulaci při velkých průtocích, o manipulaci se spodními výpustmi při 
povodňovém nebezpečí manipulační řád nehovoří. 

Konstatování, že i při optimální manipulaci na Metelském rybníce by došlo 
k jeho protržení, je podloženo hodnocením vybraných scénářů manipulace na 
Metelském rybníce. Předmětem řešení byly podvarianty: 

• simulace vlivu prokopání hráze v jejím levobřežním zavázání za 
předpokladu ostatních podmínek shodných se skutečností (kapitola 9);  

• varianta s „nekonečně“ vysokou hrází, která vystihuje provizorní zvýšení 
hráze, např. zapytlováním jejích nejnižších míst. Výsledky ukazují, že 
koruna hráze by musela být takto zvýšena nejméně o cca 0,25 m, 
s ohledem na větrové vlny však spíše 0,90 až 1,0 m.  

• simulace předpokládající hypotetickou bezporuchovou funkci rybníka 
Melín bez jeho protržení a spodní výpusti Metelského rybníka 
odpouštějící pouze cca 1 m3/s, za předpokladu ostatních podmínek 
shodných se skutečností, naznačuje, že by došlo k přelití hráze 
paprskem výšky 0,08 až 0,1 m po dobu cca 4 hodin. To by při 
promáčené hrázi a větrových vlnách výšky až 0,8 m vedlo zřejmě 
k jejímu protržení se zpožděním cca o 1 až 2 hodiny oproti situaci 
v 8/2002.  
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• simulace „optimální“ reálné manipulace, kdy by na začátku první 
povodňové epizody byla kóta hladiny cca 2,3 m pod hranou 
bezpečnostního přelivu (kapacita výpustí odpovídá přítoku), po celou 
dobu obou povodňových epizod by byly obě výpusti Metelského 
rybníka zcela otevřeny a rybník Melín by se protrhl. Tento případ 
představuje hypotetickou „nejúčinnější“ mezní situaci v manipulaci. 
Z výsledků modelových výpočtů jsou patrné následující skutečnosti  

Výsledky řešení jsou souhrnně uvedeny v tab. 4. Z výsledků řešení je patrné, 
že při příčinných srážkách v období 6.8. až 13.8. nebylo možné jakoukoliv 
manipulací na rybnících Melín a Metelský zabránit jejich protržení. „Vhodnou“ 
manipulací bylo možné pouze do jisté omezené míry snížit kulminační průtok 
(maximálně o cca 2,5 %) a objem povodňové vlny (maximálně o cca 4,8 %). Je 
ovšem třeba říci, že zvažovaná manipulace nebyla ustanoveními manipulačního 
řádu předepsána. Vzhledem k ani ne týdennímu předstihu meteorologické 
předpovědi nebylo ani možné rybníky na uvažovanou úroveň hladiny předpustit. 

Tab. 4 Výsledné kulminační průtoky a objemy povodňových vln vypočtené 
v jednotlivých variantách 

Varianta Kulminační 
průtok pod 
hrází [m3/s] 

Celkový objem 
povodňové vlny 

[mil. m3] 

Poznámka 

Rybník Melín    
Situace v 8/2002 150 0,598 Hráz 

protržena 
Rybník prázdný 6.8.2002, spodní výpust 
zcela vyhrazena po celou dobu povodně 

149 0,584 Hráz 
protržena 

Metelský rybník    
Situace v 8/2002 554 2,31 Hráz 

protržena 
Hráz prokopána při levobřežním 
zavázání 

550 2,28 Hráz 
protržena 

Varianta bez protržení Melína 537 1,98 Hráz 
protržena 

Rybník povyprázdněný 6.8.2002, 
spodní výpusti zcela vyhrazeny po 
celou dobu povodně 

541 2,20 Hráz 
protržena 

 
11. Závěry  

V případě obou hodnocených rybníků byla příčinou protržení souhra 
nepříznivých faktorů, které lze shrnout do následujících bodů: 

• V případě rybníka Melín bylo protržení způsobeno 
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- primárně nedostatečnou kapacitou bezpečnostních přelivů 
s ohledem na extrémní přítok vody do nádrže z 12.8 na 13.8. 
2002, který lze odhadnout jako Q50 až Q100; 

- současným působením dalších dílčích faktorů, které způsobily 
snížení odolnosti hráze proti jejímu protržení. Šlo zejména o 
místní sesuvy v důsledku průsaků svrchní propustnější vrstvou a 
místní přelévání hráze, povrchovou erozi koruny a vzdušního líce 
v důsledku větrových vln, pravděpodobné vytvoření privilegované 
cesty podél starého výpustného potrubí, popř. vyplavováním 
materiálu do dřevěného potrubí. Pokud by nebyl rybník porušen 
těmito vlivy, byl by jistě přelit a protržen cca o 1 hodinu později. 

• V případě Metelského rybníka bylo protržení způsobeno 
- zejména jeho přelitím v důsledku kombinace přirozených 

extrémních průtoků s přívalovou povodní způsobenou protržením 
rybníka Melín a nedostatečnou kapacitou bezpečnostních přelivů; 

- současným působením dalších dílčích faktorů, které samy o sobě 
protržení nezpůsobily, v extrémní situaci ale snížily odolnost 
hráze proti jejímu protržení. Šlo o místní přelévání koruny hráze 
větrovými vlnami, průsak vody tělesem hráze „přelitím“ těsnicího 
prvku, vyplavování materiálu vzdušní stabilizační části do 
netěsných dřevěných potrubí, nedůslednou údržbou tělesa hráze, 
jejímž výsledkem byla místa s nižší niveletou koruny hráze a 
poklesy vzdušního líce, dále pak rezervy v manipulaci s uzávěry 
spodních výpustí. Manipulační řád nepočítá s manipulací na 
rybníce v průběhu povodní, rybník je „bez manipulace“. 

 
Závěrem uvádíme některá doporučení související s dalším fungováním 

rybníků a potenciálně ohroženého území. 
1. Před opravou hrází rybníků bude třeba provést revizi stavu hrází a jejích 

funkčních objektů. Nelze připustit obnovu rybníků při stávajícím stavu 
funkčních objektů, zejména nedostatečné kapacitě bezpečnostních přelivů. 
Návrhové parametry objektů doporučujeme přizpůsobit soudobým 
standardům. 

2. Doporučujeme provést přehodnocení kategorizace vodních děl s ohledem na 
soudobé standardy i s ohledem na možný vliv porušení jednotlivých vodních 
děl na funkci a bezpečnost území a vodních děl umístěných směrem po 
proudu. 

3. Ustanovení o manipulaci na jednotlivých rybnících bude třeba formulovat ve 
vazbě na optimální funkci celé soustavy (například větší řízené odpouštění 
z výše položených rybníků může spolu s extrémními hydrologickými poměry 
způsobit problémy na níže položených nádržích). 

4. Při vymezení potenciálně záplavového území doporučujeme zohlednit i 
zvláštní povodně, do stávajících povodňových a evakuačních plánů bude 
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třeba zapracovat hodnocení rizika od extrémních průtoků, ale i od možné 
poruchy (kolapsu) vodního díla. 

Závěrem podotýkáme, že výše konstatované nedostatky v konstrukci, 
uspořádání, parametrech a mnohdy i provozování hrází menších výšek (menších 
než 15 m) a jejich příslušenství nejsou v České republice (ale i v zahraničí) 
ojedinělým jevem. Náprava stávajícího nevyhovujícího stavu je však časově a 
finančně náročná a představuje složitý problém z hlediska majetkoprávních a 
vlastnických vztahů, financování nápravných opatření, dále pak platných právních 
předpisů a jejich uvádění do praxe.  

 
Poděkování: Kromě autora tohoto příspěvku se na řešení podíleli kolegové Ing. 
Jan Jandora, Ph.D., Ing. Aleš Dráb, Ph.D., Ing. Tomáš Ryl, Ph.D., Ing. Tomáš 
Julínek a Ing. Pavel Golík z Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Autor jim 
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