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Pokud jde o souvislost s globální změnou klimatu,
je třeba vědět, že výsledná změna klimatu se
skládá ze složky přirozené a složky dané intenzivní
a extenzivní lidskou činností a rozvojem industria-
lizace. Rozhodnout o tom, která z těchto dvou složek
je významnější, je zatím obtížné a je předmětem stále
pokračujícího výzkumu. To však nesmí ani na oka-
mžik znamenat, že význam antropogenní složky
zcela odmítneme. Existuje totiž již řada dostatečně
přesvědčivých důkazů o jejím vlivu. Mezivládní
panel OSN ke změně klimatu v minulém roce shrnul
veškeré dostupné poznatky do obsáhlé publikace,
která popisuje příčiny, dopady změny klimatu, možná
a realistická adaptační opatření a opatření na zmír-
ňování takových dopadů. Rizika dopadů nejsou na
Zemi rozložena zcela rovnoměrně; existují oblasti,
kde lze očekávat velmi podstatný vliv antropogenní
složky, existují oblasti, kde se vliv této složky proje-
vuje minimálně a pouze v některých aspektech.

Ukazuje se, že z politického hlediska nebylo nej-
šťastnější, když se v devadesátých letech převážně
hovořilo o „globálním oteplování a jeho důsledcích“.
Teplota planety v posledním století skutečně v prů-
měru o 0,6°C stoupla. Modelové odhady v horizontu
konce 21. století předpokládají další nárůst teploty
v rozmezí 1,4 – 5,8°C v závislosti na sociálním, eko-
nomickém a populačním vývoji světa a na zatím před-
pokládané výhledové struktuře energetických zdrojů.
Pro evropský kontinent se odhady přiklánějí spíše ke
spodní hranici uvedeného rozmezí. Hovořit pouze
o nárůstu teploty však celý problém zlehčuje, neboť
veřejnost často nepředpokládá, že by tak malý nárůst
teploty mohl mít jakékoliv závažnější důsledky. Žel,
podobným způsobem uvažuje i řada politiků.

Je však třeba vědět, že i tak „nepatrná"“ změna
teploty a jejich prostorová nerovnoměrnost podstat-
ným způsobem naruší původně rovnovážný stav
složitého klimatického systému, který není schopen
se takovým změnám dostatečně rychle přizpůsobit.
Právě jeho narušení způsobuje nejzávažnější změny
v „běžném chodu počasí“. Podle závěrů Mezivládního
panelu se v Evropě tyto změny projeví zejména zvý-
šeným výskytem extrémních povětrnostních
jevů, mezi které můžeme zahrnout období dlouhodo-
bých such a naopak trvalejších srážek, častější
výskyt bouřek, často spojených s krátkodobými, ale
velmi vydatnými lijáky či krupobitím, častější výskyt
silných nárazovitých větrů a vichřic. Jde vesměs
o jevy, které mohou mít často velmi katastrofální
dopady, které se projeví někdy na malém, ale někdy
i na velmi rozsáhlém území. Právě zde je třeba spat-
řovat projevy změny klimatu v našich podmínkách
a právě sem je třeba směrovat snahy o zkvalitnění

meteorologických předpovědí. Postiženými sektory
na našem kontinentu budou zejména sektory hydro-
logie a dále zemědělství a lesní hospodářství.

Nelze zatím prokázat, že srpnové povodně byly
přímým a jednoznačným důkazem existence změny
klimatu na našem území. Je však možno vyloučit, že
byly důsledkem jevu El Nino. To, co se v srpnu
v Čechách stalo, lze považovat za „ilustrativní
ukázku“ toho, jak se v budoucnu může změna kli-
matu v našich podmínkách projevovat a jaké
může také mít dopady. Nelze v žádném případě
pominout skutečnost, že četnost výskytu extrém-
ních projevů počasí se v posledních letech
výrazně zvyšuje, a to nejenom v Česku, ale také
v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Slovensku
a v Polsku.

Po povodních na Moravě v roce 1997, které oby-
vatelstvo, organizace, řídící pracovníky i pracovníky
integrovaného záchranného systému poněkud
zaskočily, se povědomí o možných následcích
povodní a způsobu, jak jim čelit, příp. jak následky
minimalizovat, v Česku značně zlepšilo. Věřme, že
podobné poučení přijde i po srpnových povodních.

Intenzitu povodní a záplav s větším časovým před-
stihem nikdo přesně nepředpoví. Předpovědní model
ALADIN, který je provozován v ČHMÚ, na dlouhotr-
vající intenzivní srážky s předstihem několika dní
ukazoval a veřejnost i vodohospodáři potřebnou
informaci obdrželi včas a v plném rozsahu. Sku-
tečný průběh srážek byl přesně takový, jak model
předpověděl. Za takové situace musí vždy platit prin-
cip předběžné opatrnosti, zvláště když na horních
tocích řek se o vysoké vodě vědělo již několik dní
dopředu. Každý byl proto povinen být ve střehu
a snažit se hrozící důsledky minimalizovat.

V žádném případě nelze do budoucna dopady
možné změny klimatu do hydrologického systému
podceňovat. V našich podmínkách je právě tento sek-
tor ze všech nejzranitelnější. Platíme zde rovněž kru-
tou daň hospodaření v lesích a hospodaření
s půdou v minulých desetiletích. Snižování podílu
listnatých lesů, minimální péče při údržbě okolí vod-
ních toků, používání těžké techniky v lesích a v země-
dělství, extenzivní využívání zemědělské půdy, neří-
zené odvodňovací postupy, to vše významně snižuje
retenční schopnosti půdy. Ta pak v případě přívalo-
vých dešťů není schopna atmosférické srážky přiro-
zeným způsobem zadržet a zejména po delším
období sucha je nadměrná část srážkové vody odvá-
děna do koryt potoků a řek.

Vědecká komunita v Česku, která je od roku 1992
soustředěna do Národního klimatického programu,
identifikovala v uplynulém roce v rámci projektu VaV
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Katastrofické záplavy v Čechách znovu otvírají otázku, zda lze nalézt souvislosti se změnou klimatu či
zda jde o běžný důsledek průběhu počasí. Bohužel je skutečností, že v kritickém období došlo k souhře
několika okolností. Řídící tlaková níže, která byla položena nad  Horním Rakouskem a jižními Čechami, se
postupně prohlubovala a asi na týden se zde zastavila. Po celou dobu se nad oblast Čech nasouval teplý
a dostatečně vlhký vzduch ze Středomoří. Vypadávající srážky byly skutečně extrémní a několikanásobně
převýšily normálové hodnoty, typické pro toto období roku. Povětrnostní situace tedy byla mimořádná, nic-
méně nikoliv ojedinělá.
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Státní fond životního prostředí ČR sděluje, že
vyhlásil v souladu s rozhodnutím vlády ČR č. 780 ze
dne 13. 8. 2002 veřejnou sbírku  na pomoc odstraňo-
vání následků povodní a záplav roku 2002 a vede její
administrativu. SFŽP ČR zřídil vládní povodňové
konto, číslo účtu vedeného u ČNB 9025-001/0710,
variabilní symbol: 2002. Konstantní symbol pro bez-
hotovostní platby 558, pro platby v hotovosti kon-
stantní symbol 379. Při využití internetového bankov-
nictví je číslo účtu: ČNB 9025001/0710, var. symbol
2002.

Na tento účet mohou přispívat tuzemské i zahra-
niční právnické i fyzické osoby. Poskytnutou částku
lze odečíst od daňového základu. V případě zaslání
finanční pomoci ze zahraničí je nutné připsat k číslu
účtu i kód: SWIFT CODE: CNBACZPP

Stav na účtu vládního povodňového konta je ke dni
4. 9. 2002 přes 90,3 milionu Kč, z toho dary ze zahra-
niční dosahují částky 29,4 milionu Kč.

Počet dárců překročil 20 500.

Státní fond životního prostředí ČR se podílel již na
odstraňování následků povodní a záplav v roce 1997.
Na základě usnesení vlády č. 415 ze dne 10. 7. 1997
bylo neprodleně zřízeno u České národní banky
Praha tzv. vládní povodňové konto.

Správou Vládního povodňového konta byl pověřen
SFŽP ČR, který zajišťoval jeho finanční, účetní

a smluvní agendu. Na účtu Vládního povodňového
konta bylo shromážděno od 29 221 tuzemských
i zahraničních dárců od počátku sbírky v roce 1997
do 31. 12. 2000 celkem 239 mil. Kč. Celková částka,
včetně úroků, dosáhla výše 253,2 mil. Kč.

Na základě rozhodnutí vlády byly nashromážděné
prostředky uvolňovány k těmto účelům:
– podpora bytové výstavby v rámci realizace obnovy

a rozvoje oblastí postižených povodňovou katastro-
fou (ve výši cca 194 mil. Kč);

– nákup vysoušecích zařízení pro podmáčené byty
a domy (ve výši cca 45,5 mil. Kč), bylo zakoupeno
2352 kusů vysoušecích zařízení, která byla pře-
dána k dispozici okresním hasičským záchranným
sborům;

– humanitární účely – nevládním a nestátním organi-
zacím po předložení projektu na výdaje bezpro-
střední a přímé pomoci občanům (pomoc pro
Domov Naděje v Otrokovicích), pomoc Okresnímu
úřadu v Rychnově nad Kněžnou na odstranění
následků povodní v nejpotřebnějších obcích.
Vládní povodňové konto bylo v roce 2000 finančně

ukončeno a řádně vypořádáno.
Aktuální informace k tématu získáte na

www.sfzp.cz – aktuality.

(tisková informace SFŽP)
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oblasti, do kterých by měla adaptační opatření na
minimalizaci negativních dopadů možné změny kli-
matu prioritně směřovat. Jde zejména o návrhy
změn parametrů vodohospodářských děl za účelem
zajištění jejich bezpečnosti proti přelití, návrhy změn
manipulačních řádů vodohospodářských soustav
a zvýšení efektivity jejich řízení za mimořádných pod-
mínek, zajištění komplexního a integrovaného využití
vodních zdrojů za extrémních situací a ochranu území
před povodněmi, tj. uzávěra výstavby v inundačních
územích toků, příp. odstranění nevhodných objektů.

Celkové škody srpnových povodní nejsou ještě
ani zdaleka vyčísleny. První odhady ukazují, že asi
výrazně převýší částku 100 mld. Kč. Již nyní je tak
zřejmé, že v budoucnu bude výrazně levnější
s předstihem investovat do adaptačních opatření
než vzniklé škody následně nákladně likvidovat
a navíc riskovat ztráty lidských životů.

RNDr. Jan Pretel, CSc.,
vedoucí oddělení změny klimatu,

Český hydrometeorologický ústav 
a sekce zahraničních vazeb MŽP



���������	
��	������ 

Při povodni bylo z 95 „hlavních zdrojů“ v povodí
Labe poškozeno (zatopeno) celkem 30 čistíren
odpadních vod, tj. cca 32 %. Předběžný odhad
nákladů na uvedení do provozu se pohybuje okolo
částky 0,5 mld. Kč s tím, že u některých čistíren zatím

odhad nebyl učiněn. Z menších ČOV (pod 10 tis EO)
je poškozeno cca 40, další se prověřují. V následující
tabulce jsou uvedeny předpokládané termíny uve-
dení nejdůležitějších ČOV do provozu.
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„Pokud provozovatelé čistíren odpadních vod
a kanalizací (dále jen „provozovatelé“) neprodleně
zpracují věcný i časový harmonogram zprovoznění
ČOV poškozených povodní v srpnu 2002 a předají ho
bezodkladně místně příslušnému vodoprávnímu
úřadu, ČIŽP a SFŽP:
1. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povr-

chových se za období od doby poškození do doby
zprovoznění ČOV, nejdéle však do konce roku 2002,
budou platit  na úrovni stavu před vzniklým poško-
zením ČOV povodní podle zálohového výměru na
rok 2002 (§ 93 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách); to neplatí, pokud by postup podle § 93
odst. 4 zákona o vodách byl z technických i časo-
vých důvodů možný.

2. Místně příslušné vodoprávní úřady a ČIŽP budou
sledovat dodržování výše uvedených harmono-
gramů zprovoznění ČOV. Harmonogramy zprovoz-
nění ČOV lze po dohodě s příslušným vodoprávním
úřadem v průběhu zprovozňování ČOV aktualizovat.

3. Zahájení provozu po odstranění škod způsobených
povodní oznámí neprodleně provozovatelé místně
příslušnému vodoprávnímu úřadu, ČIŽP a SFŽP.

4. Správci vodních toků budou dle možností a dohody
s provozovateli  zajišťovat zvýšené průtoky omezu-
jící negativní vliv vypouštění nečištěných odpadních
vod z ČOV poškozených povodní.

5. Níže uvedené orgány a organizace budou využívat
jim dostupné informační prostředky k prosazování
zásad chování obyvatel k omezení následků
povodně v srpnu 2002 v oblasti ČOV a kanalizací,
uvedených v příloze.“

Příloha

Zásady likvidace odpadů po povodních,
které nepatří do kanalizace

V současné době po opadnutí vody po povodních
jsou vyřazeny z provozu čistírny odpadních vod
a proto se žádají občané a všechny podniky a provo-
zovny na území postižené povodněmi, aby v nejbližší
době co nejdisciplinovaněji přistupovali k likvidaci
odpadů.
● Biologický odpad
kontejnery na směsný odpad: odpady z kuchyň-
ských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce
a dalších potravin
sběrné vozy: oleje (fritovací a ostatní oleje z do-
mácnosti), tuky a oleje z nefunkčních lapolů z potra-
vinářských provozoven a restaurací
● Hygienické potřeby
kontejnery na směsný odpad: dámské vložky, pre-
zervativy, buničina
● Chemikálie
stabilní sběrová místa v jednotlivých městech:
staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy,
detergenty, mazadla, oleje, zbytky čisticích pro-
středků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií,
ropné látky, vyčerpané roztoky z fotolaboratoří,
odpady ze zubních laboratoří, oplachovací lázně
z elektropokování a další chemické látky
● Léky
stabilní sběrová místa
lékárny

(informace odboru ochrany vod MŽP)
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Dne 30. srpna 2002 byly zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Sdru-
žení oboru vodovodů a kanalizací, České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního
prostředí odsouhlaseny následující zásady:

Název ČOV Odhad termínu zprovoznění

Roztoky nad Vltavou 1 měsíc mechanické předčištění
Kralupy nad Vltavou 1 měsíc mechanické předčištění
Mělník 1 měsíc
Roudnice n.L. 1 měsíc
Ústí n.L. – Neštěmice 2 měsíce
Litoměřice 2 měsíce
Děčín – Boletice 2 měsíce
Frantschach Štětí 6 týdnů
Lovochemie a.s. Prozatím nelze odhadnout

Název ČOV Odhad termínu zprovoznění

ÚČOV Praha Do 6 týdnů mechanické předčištění, 
ostatní do konce roku 2002

České Budějovice 1 – 2 měsíce
Písek 1 měsíc
Prachatice 1 měsíc
Protivín 1 – 2 měsíce
Tábor-Klokoty 1 měsíc
Plzeň 1 – 2 měsíce
Beroun 1 měsíc

Stav k 27. 8. 2002 (z materiálů tiskového oddělení MŽP)



Státní fond životního prostředí ČR může poskyt-
nout na základě žádosti obcím a městům, případně
podnikatelským subjektům, přímou finanční podporu
na obnovu čistíren odpadních vod a kanalizací
poškozených povodněmi a záplavami nebo na
výstavbu ČOV a kanalizací v rámci nového speciál-
ního programu pro obnovu nebo výstavbu kana-
lizační sítě a ČOV ve vazbě na obnovu nebo rekon-
strukci ostatní infrastruktury obcí, označovaného
číslem 11.1. Program je vyhlášen pro území posti-
žená povodní v roce 2002, ve kterých byl vyhlášen
nouzový stav.

Dne 22. 8. 2002 ministr životního prostředí schvá-
lil „zjednodušený“ formulář a upravený postup pro
předkládání žádostí pro obnovu či sanaci již existující
nebo rozestavěné kanalizační sítě a ČOV včetně
odbahnění, vyčištění, vysušení atd.

Podporu je možno poskytnout ve výši 80 %
z nákladů, a to obcím a městům ve formě dotace,
podnikatelským subjektům ve formě půjčky s úrokem

4 % p.a. splatnou nejpozději do 8 let, případný odklad
splatnosti může v rámci této lhůty dosáhnout maxi-
málně 2 let.

Vyplněný formulář předloží žadatelé místně
příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP.
Oblastní inspektorát ČIŽP předá následně se svým
vyjádřením žádost SFŽP ČR.

Kromě toho mohou obce a města, ale též ostatní
typy žadatelů dle Směrnice MŽP, využít též vybrané
stávající programy, které se týkají například ochrany
přírody a krajiny (program péče o zamokřená území
a vodní plochy k odbahňování a opravě technických
prvků rybníků, program péče o půdu k obnově nebo
založení stávajících protierozních mezí, zasakovacích
pásů a průlehů, založení drobných poldrů apod.).

Informace o možnostech poskytnutí finanční pod-
pory ze SFŽP ČR lze získat na všech pracovištích
Fondu a také na internetové adrese www.sfzp.cz.

(z tiskových zpráv SFŽP)
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1. Při odstraňování odpadů vzniklých v souvis-
losti s povodněmi se postupuje podle krizo-
vého zákona.

2. Za ukládání těchto odpadů na skládky není
původce povinen platit poplatek podle zákona
o odpadech.

3. Peněžní náhradu provozovatelům  skládek za
uložení tohoto odpadu vyplácí orgán krizového
řízení.

4. Peněžní náhradu obcím (popř. jiným dotčeným
osobám) za odklízení tohoto odpadu může
poskytnout stát.
Odůvodnění:
Při řešení problematiky odstraňování odpadů

vzniklých v souvislosti s povodněmi se postupuje
výhradně podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Ten je speciálním zákonem k zákonu č. 185/2001
Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
v případě krizové situace. Podle § 29 odst. 4 tohoto
zákona – dojde-li za krizového stavu k ohrožení
života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého rozsahu na
majetku nebo životním prostředí, jsou právnické
osoby a podnikající fyzické osoby povinny splnit
úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených
v krizových plánech, pokud jim tyto úkoly uloží hejt-
man (§ 17), přednosta okresního úřadu (§ 20) nebo
orgány obce. Peněžní náhrady  vyplácí orgán krizo-
vého řízení, který o omezení práv nebo uložení povin-
nosti rozhodl ( v tomto případě by se jednalo o ulo-
žení odpadu na příslušnou skládku).

Při odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti
s povodněmi se používá zákon o odpadech pouze

podpůrně nebo tam, kde předmětná problematika
není krizovým zákonem upravena. Shora uvedený
postup orgánu krizového řízení se pak zejména neo-
pírá o zjišťování původce odpadu, nehledě na to, že
jej zpravidla zjistit ani nelze. Ke vzniku odpadu
dochází nejčastěji v důsledku tzv. „vyšší moci“. Pou-
žití zákona o odpadech ve věci povinnosti platit
poplatky za ukládání odpadů na skládky (§ 45
a násl.), zejména s ohledem na skutečnost, že se
nezjišťuje původce odpadu,  by proto bylo absurdní.

Vzhledem k tomu, že odstraňování odpadů vznik-
lých v souvislosti s povodněmi je jednou z činností
obnovy území postiženého živelní pohromou, může
stát poskytnout obcím, které odklízení odpadů fyzicky
zajišťují, státní finanční pomoc na obnovu majetku
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území
podle § 2 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při
obnově území postiženého živelní nebo jinou pohro-
mou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťov-
nictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších přepisů (zákon o státní pomoci při
obnově území).

Návrh strategie obnovy území zpracovává Minis-
terstvo pro místní rozvoj s Ministerstvem financí na
základě podkladů stanovených tímto zákonem
a ministr pro místní rozvoj jej předloží vládě ke schvá-
lení do 20 dnů po uplynutí doby, na kterou byl stav
nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen podle § 4
odst. 3 tohoto zákona.

(MŽP, sekce technické ochrany životního 
prostředí společně se sekcí legislativy 

a řízení státní správy)
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