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Městem Hradec Králové.

[Zadejte jméno autora.]

1. Úvod - Jak se vyvíjí klima na naší planetě?
Jaké jsou aktuální teorie o vývoji klimatu? Mají pravdu dnes zavedené teorie o oteplení
celého světa z důvodů průmyslového rozvoje a narušení rovnováhy klimatu? Tyto teorie,
které (stejně jako řada jiných paranáboženských směrů) vyplývají z nedostatku pokory, vedou
jednoznačně podle Neubauera1 k uznání zjevné iracionality jako reality a současně i k jejímu
zbožštění (podobně jako je tomu u některých oborů vědy). Tato situace je velmi nebezpečná,
zejména pokud máme čelit faktům, která jsou skutečná a která můžeme vidět na každém
kroku. Taková situace pak může způsobovat nebezpečná rizika a vytvářet hluchý prostor
v naší kruhové obraně proti rizikům okolního světa. Nutno podotknout že dochází k této
situaci právě ve chvíli, kdy masáž novinářů, alarmistů a ekologistů vytváří zdání zcela jiných
hrozeb a jejich příčin.

Omezení průmyslové výroby přispívá k omezení produkce skleníkových plynů, ale na druhou
stranu podvazuje pokročilým průmyslovým zemím krk v oblasti průmyslu tak, že přestávají
produkovat průmyslové výrobky a produkují výrobky pouze s vysokou přidanou hodnotou a
nízkými náklady na transport. Pod tímto tlakem se ovšem výroba nutně globalizuje a
schémata přesunu kapitálu a produktů jsou oživena po 24 hodiny denně ve sféře celé Země2.
Globalizační teorie o oteplení tak na jednu stranu slaví vítězství, protože nás tlačí do záměrně
nevýhodné situace, kterou si způsobujeme nedostatkem zdravého úsudku a současně
byrokratickou setrvačností projektů a dějů tzv. „na záchranu přírody“ a možná celé „planety“.
V této rétorice se nám podařilo nechat zmizet člověka i Vesmír, a tak dostáváme zaslouženou
odměnu jako Rabín, který odebral předkloněnému Golemovi šém a byl jím zavalen!3 My jsme
pomalu zavalováni nedostatkem potravin z neuvážené produkce energetických plodin, jsme
zároveň přitlačení dívat se, jak klesá životní komfort z důvodu rostoucích cen potravin a zcela
„obnovitelných“ energií a jejich podivných úspor. To vše je nám ovšem k ničemu, úspory
produkce, kterou máme, jsou jako chléb, který nesníme a který skončí dříve či později
v popelnici. Takto dokonalou vizi nám připravují současné administrativní zásahy úsporné,
alternativní, transformační a sociálně transformační, u kterých jsou nositelé až tak velcí jako
je Obama, Holland a nebo Barroso…
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Přítrž paravědeckým vývodům o změnách klimatu, zveličovaných při každém teplejším dnu a
upozaďovaných při každém ochlazení, může učinit jen pomalu prověřovaná „teorie
ochlazení“ spojená s prezentacemi aktuálních prací geologů, glaciologů a archeologů, která
naopak počítá se značnými rozkyvy teplot a s příklonem k větším srážkám a mírnému
ochlazení, a to zejména vlivem změn slunečního záření. To vše v rámci cyklických dějů, které
trvají stovky nebo jen desítky let a probíhají okolo nás4 i teď bez ohledu na všechny „potrhlé
věštce“ a „zelené spasitele“.
Očekávaný příchod oteplení anebo jiná reakce klimatu a jaké jsou dopady - to je skutečná
otázka, kterou se před námi média i další lidé snaží utajit nebo alespoň trochu zamlžit? Přitom
tato otázka je logická a přímá, navíc by nám usnadnila cestu k tomu, čemu říkáme adaptace na
nové podmínky a také resilience5, tedy odolnost vůči těmto vlivům.6

Ilustrační graf o oteplování, který není přímo podložen globálním měřením teplot a
parametrů oceánů a pevniny. (dle IPPC se i nadále vytrvale otepluje a jen scénáře rychlosti
oteplení se protáhly značně dopředu).

Zdroj: METELKA L., TOLASZ R. 2009
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2. Co pro nás může a pravděpodobně i bude znamenat příchod
klimatické změny?
Podle významných geologů a dalších specialistů (Cílek, Pokorný, Svoboda, Štorch, aj.)
zažijeme dozajista něco nového! Lidé dosud netušili, jak pravdivé jsou popisy změn klimatu a
jejich obrazy a odrazy, Dr.Svoboda již v roce 2009 popisuje rozsáhlé sociální nepokoje a
změny, spojené s rostoucím počtem migrantů a uprchlíků, přitom ale nic nemohl tušit o
„Arabském jaru“ a s ním spojené migrační vlně cca 45 milionů uprchlíků, kteří mají jediný
cíl, a to Evropu. Netušil ani nic o snahách pana Obamy legalizovat stále rostoucí počet
migrantů ve Spojených státech amerických, a také nemohl tušit, že k těmto pohybům skutečně
dojde7. Dr.Sádlo v roce 2006 nemohl tušit, že po změnách v klimatu velmi pěkně citelných
v roce 2013 kdy vlhko střídá teplo, dojde skutečně k revoluci v postagrární krajině jím
předpovězené, která způsobí dílčí pauperizaci bioty v krajině a také jinou distribuci druhů
biomasy v terénu, včetně růstu lánů energetických plodin a solárních panelů s větrníky.8

Graf rekonstruovaných teplot v průběhu 2000 let, ovšem věrně nekopíruje výsledky výzkumu
glaciologů a geologů, které posuzují výkyvy teplot a zejména jejich vzrůst v současnosti
jinak!9

Zdroj: METELKA L., TOLASZ R. 2009
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Co tedy lze očekávat od změn podnebí?10
Změny v rozložení srážek do celého roku, zejména nižší zimní a větší nárazové letní srážky.
Chladnější a významně deštivější léta s výkyvy teplot.
Chladnější a sušší zimy zejména s méně sněhu a různými pro nás méně obvyklými jevy jako
je ledovka, námrazy, apod.
Extrémnější výkyvy teplot při změnách proudění vzduchu (nad Islandem a Atlantikem
ovlivněné Golfským proudem).
Extrémní příhody v rámci lokálního klimatu zejména u srážek, zvýšené průtoky menších řek a
potoků, bouře s přívalovými dešti a krupobitím, tornáda, aj.
Silné vzdušné proudění nad Evropou, vánice, ledovky, kroupy, přívalové deště, časté vyšší
rozdíly teplot, holomrazy, extrémní tepla aj.

Jaké lze u těchto projevů klimatické změny, které ovlivňují dlouhodobé cykly Slunce, planet,
cykly oceánického výměníku očekávat důsledky pro krajinu a sídla nejpravděpodobněji:
Povodňové stavy častěji během roku, často v letním a jarním období.
Rozkolísání průtoků na menších vodních tocích a v menších povodích vlivem lokálních
nadměrných srážek nebo přísušků.
Větší pravděpodobnost zvýšeného proudění vzdušných mas doprovázené v přízemní oblasti
vznikem větrných smrští, tornád, či hladových větrů a následných kalamit v lesích a na
infrastruktuře.
Nové zimní extrémy – holomrazy, ledovky, lokální sněhové kalamity, apod. i na místech kde
doposud k nim nedocházelo, tedy i mimo vyšší polohy.
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3. Resilience a bezpečnost ze současného úhlu pohledu
V souvislosti se současnou situací v oblasti rizik pro obyvatele měst i vesnic se začíná stále
více akcentovat slovo RESILIENCE, kterého význam je znám jak ze společenských věd, tak
z klasické ekologie. V klasické ekologii je to zavedený a často citovaný pojem vyznačující
pružnost ekosystému – schopnost systému vracet se po vychýlení zpět do původního
stavu. Jde také o rychlost, jakou se vychýlení utlumí a navrátí se do výchozího stavu.11
Pružností ekosystému můžeme pak pochopit řadu dějů v přírodním prostředí (například silná
zima lesní nebo luční společenstva nezničí, pouze zpozdí jejich růst, podobně silné sucho)
nebo i v sociálním prostředí (různé finanční šoky nebo sociální změny lze zvládnout ve
společnosti právě díky resilienci – selhání sociálního systému, ztrátu majetku nebo úspor
apod.).
Značný je také významový rozsah slova resilience - pružnost, odolnost, houževnatost,
nezlomnost, popřípadě odolnost vůči zlému osudu naznačuje širokou škálu mezi prostou
mechanikou a komplexností osobní psychiky.
Resilienci si uvědomujeme zvláště, a zejména, když nám chybí, v případě, kdy s ní přímo
nepočítáme a kdy si podle nás „příroda neumí poradit sama“. V tom je vlastně pro nás poučná
současnost stejně jako doba před 120 lety, kdy povodně hučely krajinou Berounky či Vltavy a
Šumava (a řada dalších hor) byla zmítána jak dešti, tak vichřicemi s polomy.
Exaktnějším jazykem: resilience je schopnost systému absorbovat vnější narušení, projít
změnou ale stále si zachovat v základě stejnou/podobnou funkci, strukturu a zpětné vazby –
shodnou identitu.12
Místo, odkud již není návratu, zažily zejména Středomořské civilizace několikrát po sobě ve
svém území, byly to různé tsunami, výbuchy sopek ve Středomoří, ale i úbytek srážek a
následný devastační vývoj krajiny způsobený odlesněním a pastvou ovcí. Velmi často byla
Evropa podle posledních klimatologických šetření pod silným vlivem pohybu tlakových níží
nad Islandem navazujících na pohyb masy ohřáté vody v atlantickém oběhu tedy zejména
Golfského proudu. Jinými slovy hospodaření v Evropě a Středomoří do značné míry
ovlivňovalo proudění par nad Atlantikem a koloběh vody tamtéž13.
S takovou přírodní příčinou dějů hospodářských a návazně sociálních jde ovšem velmi těžko
cosi učinit, ovlivnit ji nebo jí vzdorovat. Aktivity směřující z hlediska omezení spotřeby
11 Wikipedie – otevřená encyklopedie[online] 2013 [cit.2013-06-12] Dostupné na www:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resilience
12 WALKER B., SALT D.: Resilience Thinking, – Island Press, Washington DC 2006
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fosilních paliv ke snížení produkce a k alternativní výrobě energie pak působí vůči těmto
mechanismům stejně komicky jako bývalé a značně vyčpělé „poručíme větru, dešti“. Snahy
ekologistů14 a úředníků jsou nicméně bohužel často úspěšné, a tak dochází k omezením právě
tam, kde by měl být podpořen silný růst, důležitý pro budoucnost rozvoje euro-atlantické
civilizace.
Má-li být nějaký komplexní systém víceméně udržován v rovnováze, děje se tak vždy
systémem (často záporných) zpětných vazeb, které jej dokáží vrátit do původního stavu v
případě, kdy je vychýlen ze stávající rovnováhy.15
Uvedená schopnost zpětných vazeb může být ovšem oslabena a nejčastěji je příčinou oslabení
pomalá postupná změna některé z klíčových charakteristik systému. Znovu je nutné se vrátit
k předchozímu odstavci, kdy, jak tvrdí dnes velmi přesvědčivě klimatologové, tak tím
klíčovým parametrem systému okolo nás jsou srážky a teplota zejména ve vegetačním
období16.
Podle předběžných odhadů mají klíčovou roli při zajištění resilience měst a aglomerací,
nikoliv jen v oblasti soběstačnosti (kdy systém trvalé udržitelnosti jednou provždy nefunguje)
adaptace a kooperace, prostřednictvím kterých lze dospět, jako nakonec vždy v historické
minulosti, k pozitivním výstupům (např. sdružení hansovních měst).

Jeden z problémů, kterého si můžeme být pevně vědomi a který bude v blízké budoucnosti u
nás nutno z hlediska bezpečnosti měst řešit, je již uvedený problém s globální změnou klimatu
(v tuto chvíli a aktuálně mírné oteplení v našich zeměpisných šířkách), která je faktem17 a
která přinese do výpočtu stávajících bezpečnostních rizik měst obcí i aglomerací nový rozměr.
V současnosti se podle uvedených zdrojů zvyšují teploty v ČR (v průměru cca o 1oC na celém
území) a mění se rozsah a hlavně roční distribuce srážek a jiných klimatických projevů
(pozvolná změna hlavních klimatických parametrů celých oblastí). Tyto změny budou mít
dozajista vliv na člověka, zejména pak na vegetaci a faunu jak ve městech, tak ve volné
krajině. V současnosti zejména zoologové na našem území pozorují výskyty druhů i staletí
omezených na určité areály, které se dnes objevují v teplejších polohách Čech i Moravy. S tím
je spojen i výskyt některých méně příjemných jevů jako jsou komáři, pavouci a paraziti, kteří
se také postupně patrně posunou z jihu i do našich zeměpisných šířek.
14
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V obecné rovině změny srážek totiž podpoří významně růst zeleně ve vegetačním období a
podobně jej podpoří i mírně rostoucí sluneční aktivita spojená se zvýšením teplot, samozřejmě
v pásmu, odpovídajícím u nás spíše vegetačnímu optimu18.
Uvedené znamená také, že na druhou stranu se prohloubí některé extrémy a negativní projevy
podnebí, tedy zejména vlivy delšího sucha, přívalových dešťů, bouřek a paradoxně lze také
očekávat, že pro zeleň stromovou a keřovou bude tento dopad v celkovém rozsahu pozitivní,
stejně jako následný vliv měřitelný u městské zeleně, stejně jako komplex jevů tlumících
hroty dopadu klimatických změn v sídlech.
Další projevy (změny teplot a srážek) bude možno definovat až v rámci dalšího výzkumu
klimatické změny a jejích projevů a vlivů na sídla, jejich obyvatele a městskou zeleň.
Ve spojení s ochranou přírodního prostředí, zemědělské krajiny a ochranou klimatu tady
v našem evropsko-africkém prostoru Středozemí dochází v zázemí k přesunu osob, financí a
zejména organismů, ekosystémů směrem k severu.
Projevy klimatické změny jsou, jak již bylo konstatováno na postupu a v rámci zkušeností tu
lze hovořit o synchronicitě řady jevů klimatických i sociálních. Zatím jsou uzavřeny uvnitř
skutečné resilience stávajících demokratických systémů, kterou můžeme ve svém zájmu na
jakékoliv úrovni podporovat. Ovšem v případě, že dojde někde v tomto prostoru k limitnímu
stavu, pak lze očekávat již jen těžkou zkoušku a trvalé změny s dopadem na vše okolo nás.
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4. Percepce klimatických změn a jejich vlivu na města v České
republice
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žným jevem, který je součástí
souč
paměti společenství obecněě a který je prezentován
nejčastěji, tedy s obecnou a vlastní složkou paměti.
pam
Co znám a bylo mi již prezentováno, tak
mohu poslat dále a potvrdit, že se to stalo. Jde to až do polohy pamětníků
pamě
ů „ano a tehdy sahala
voda až sem“, nebo podobně a „tady stál – Vavákův dům“.
m“. Jinými slovy, o paměti
pam krajiny
víme jen to, co jsme zažili, případně
případn bylo nám důsledně prezentováno, což česká
č
média, která
nesdělují
lují jen zprávy ale rovnou názory, dobře
dob umějí… Poměrněě zajímavé je, že druhou
nejvýraznější
jší hrozbou je sucho! To vychází opět
op t ze zasuté zkušenosti, kdy je omezena
spotřeba vody, což často obyvatelé měst
m v bývalých časech
asech zažili a znamenalo to i několika
n
denní čekání
ekání na vodu dovezenou v cisternách, případně dovoz vody balené. Fakt poukazuje i
na to, že v obecné roviněě problémů
problém s klimatem je vnímána voda jako největší
nejvě rizikový faktor
v našem území, tedy spíše
píše správně.
správn
Proč tedy v duši straší zcela konkrétní obraz povodně?
povodn
Především proto, že ji část
ást populace více než dvakrát, třikrát
t ikrát zažila nebo aspoň
aspo viděla.
Protože je rychlá a víme, jak může
mů vypadat a být ničivá, ochrana je před
řed ní často
č
iluzorní.
Protože paměť nám ještěě dovolí si představit
p
to, co jsme někde už viděli.
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Umíme si ale představit
edstavit i bez reálné aktuální hrozby, co je nejohroženější
nejohrožen
nejohroženě
součást našich
sídel? Umíme skutečně
č ě najít a imaginovat místo, kde budou rizika hrozeb a případné
p
dopady
největší?
í? Umíme tedy imaginovat dopad klimatických změn?
zm

Jaké největší
tší dopady by mohly mít klimatické změny
zm
z hlediska ohrožení ve Vašem městě?
m
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013

Otázky spojené s vodou a hospodařením
hospoda
s ní jsou opětt vnímány jako klíčové,
klí
kupodivu
fungování infrastruktury a dodávky elektrické energie již takovou důležitost
d
podle
respondentů nemají, a to i přesto,
řesto, že jde prakticky o spojené nádoby z hlediska zásobování a
života obcí, přerušení
erušení dodávek elektrické energie nemá takový dopad jako například
nap
nedostatek pitné vody, ale v zimním období může
m
být silně vnímáno jako klíčové,
klí
protože se
karty otočí a bez elektřiny
řiny ústřední topení neoživíte.

Poslední otázka se jeví klíčová,
čová, protože hledá odpověď
odpov na to, zda odhadneme, kde nás může
m
změna klimatu náhle postihnout nejcitlivěji.
nejcitliv
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Jaká jsou nejdůležitější
nejdů
nejzranitelnější místa ve Vašem městě
ěstě?

centrum obchod s
elektrárna
města potravinami škola ČOV
2%
celé město
2%
2%
2% 2%
2%

průmysl
2%

úřad
2%
nemocnice
22%

sportovní areál
3%
obytná
zóna
5%
dopravní systém
7%

mosty
21%

nádraží
9%
vodárna
17%

Zdroj: vlastní zpracování, 2013

V anketě jako citlivé místo jednoznačně
jednozna
vede nemocnice, vzhledem k vlivu povodní na
psychiku obyvatelstva pak jsou čelně
č
postaveny mosty z hlediska důležitosti,
ůležitosti, což odpovídá i
pohledu některých geografů.
ů. V poměrně těsném závěsu
su je za nimi vodárna a pak až téma
dopravy (nádraží a dopravní infrastruktura). To souvisí se současnou
sou asnou zkušeností, kdy většina
v
mimořádných událostí přichází
hází zejména v období letním až podzimním, tedy ještě
ješt bez
extrémní potřeby elektřiny
řiny a vytápění.
vytáp
Provedená anketa aktuálních názorů
názor na hrozby a rizika ve městech
stech současnosti
sou
nám i
s malým počtem
tem respondentů přiblížila
př
vidění nebezpečíí pohledem obyvatel měst
m a můžeme
shrnout, že za největší
tší rizika jsou považovány povodně
povodn a sucha a největším
ětším problémem je ve
vnímání obyvatelstva problém s vodou a zejména nedostatkem vody.
Nejohroženějšími
jšími místy dopadu klimatické změny
zm ny jsou vnímána zejména zdravotnická zařízení
za
a mosty, v těsném sledu s vodárnou a dopravní infrastrukturou.
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5. Typy hrozeb spojených se změnami klimatu
Výše uvedená typologie hrozeb není pro potřeby zkoumání hrozeb spojených se změnami
klimatu dostatečně podrobná, proto jsme ji pro potřeby této práce dále rozpracovali, do
následující podoby:

Typ hrozby

Popis, poznámka

1) Přírodní hrozby:
a) Extrémy počasí
Druh deště s obrovským množstvím srážek, které spadnou za
Lokální
přívalové deště

krátkou dobu. Obvykle trvá asi 5 minut. Jde o hlavní příčinu
přívalové neboli bleskové povodně. Dešťové kapky v něm bývají
mnohem větší než u normálních kapek, někdy dochází i ke
krupobití.
Padání krup, které jsou jedním z druhů atmosférických srážek.

Krupobití

Jedná se o ledové či sněhové hrudky pokryté vrstvou či několika
vrstvami zmrzlé vody dopadající na zemský povrch. Jejich velikost
dosahuje od 5 milimetrů až do několika centimetrů v průměru.

Téma voda

Přívalové povodně způsobené krátkodobými srážkami s velkou
intenzitou představují lokální ohrožení, jehož výskyt je možný na
celém území státu s možnými katastrofálními důsledky na menších
vodních tocích odvodňujících zejména sklonitá území; závažnost
ohrožení zvětšuje obtížnost přesnějších předpovědí těchto událostí.
Lokální
povodeň

Může se vyskytovat i tam, kde je znemožněno nebo silně omezeno
vsakování vody do půdy (například na rozsáhlých zpevněných
plochách, především v městské zástavbě, s poddimenzovanou nebo
ucpanou kanalizací). Hraniční intenzitu a trvání srážek potřebných
pro vznik přívalové lokální povodně nelze jednoznačně stanovit,
protože závisí na mnoha faktorech od typu a tvaru terénu až po
nasycenost půdy vodou, ale ovlivňuje ji negativně např. nevhodné
hospodaření s krajinou.
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Přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v
krajině mimo koryta vodních toků. Rozlišujeme následující typy
povodní:
• letní povodně způsobené déletrvajícími regionálními srážkami o
velké intenzitě s vysokými úhrny, projevující se výraznými
důsledky na středních a větších vodních tocích,
• zimní a jarní povodně způsobené rychlým táním sněhové
Plošná povodeň

pokrývky, často v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto
povodně zasahují nejčastěji podhorské vodní toky a při
rozsáhlejším oteplení v kombinaci s dešti zasahují i velké nížinné
vodní toky,
• zvláštní povodně jsou povodně způsobené umělými vlivy, tj.
situacemi, které mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních
děl, při narušení vzdouvacího tělesa, při poruše hradících
konstrukcí výpustných zařízení, nebo při řešení kritických situací
z hlediska bezpečnosti vodních děl.
Omezení množství vody v půdním horizontu i v půdním komplexu

Nedostatek
srážek

významně ovlivní absorpci půdy a schopnost rostlin uvolňovat
živiny, samozřejmě dochází také k omezení fotosyntézy rostlin a
hutnění půd, v extrémním případě může dojít i úhynu živočichů a
rostlin

Téma sucho

Nedostatek srážkové vody, podzemní vody anebo jejich
Dlouhotrvající

kombinace. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva

sucho

v zasažené oblasti a k následnému vymírání živočichů, či ke
zhroucení celého ekosystému.
Požárem se obecně rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém

Požáry vzniklé
přírodními vlivy
(v následku
sucha)

došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na
materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí
hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo
životní prostředí bezprostředně ohroženy". Za požár se také
považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých
kapalin či prachů s plynným oxidantem.
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Téma vítr

Je soubor atmosférických jevů vázaných na hlubokou cyklónu
Bouře, smrště,
vichřice, větrné
poryvy, tornáda

(tlakovou níži) nebo též označení pro samotnou cyklónu, v níž se
tyto jevy vyskytují, jedná se především o silné větry, které vyvrací
stromy a poškozují budovy; jsou provázeny rozsáhlými oblastmi
konvekčních bouří s intenzívními srážkami a bouřkami na studené
frontě.
Vyjadřuje plošnou pohromu způsobenou především nepříznivými
klimatickými vlivy, např. sněhem, ledem a větrem. Kalamita tohoto
druhu pak sekundárně způsobuje zejména velké dopravní

Sněhová
kalamita

komplikace, počínajíc velkými zpožděními prostředků veřejné
dopravy až po enormní nárůst dopravních nehod, popadané sloupy
elektrického rozvodu, nárůst úrazů díky zvýšeným pádům na zem
(zlomeniny), zamrzání různých sypkých substrátů v železničních
vozech, nárůst počtu vodovodních poruch, plošná poškození
lesních porostů (plošné polomy atd.) apod.
Atmosférický jev, který se projevuje vznikem ledových krystalů na

Téma mráz

povrchu objektů působením následující vlivů:mrznutím drobných
kapének vzdušné vlhkosti (mraků, mlhy apod.) při jejich styku s
povrchem země, objektů nebo jiných předmětů o teplotě 0 °C a
Námraza a
ledovka

nižší nebo srážením (sublimací) vzdušné vlhkosti na dostatečně
prochlazeném zemském povrchu nebo předmětech, a to i bez
přítomnosti mlhy nebo oblačnosti. Ledovka je hladká, průhledná a
homogenní vrstva ledu, vznikající, když mrznoucí déšť nebo
mrholení dopadá na zem nebo jiný povrch. Dochází k tomu tehdy,
když se ve výšce nachází teplý vzduch a z něj dopadá déšť na
povrch s teplotou pod 0 °C
Povodně způsobené ledovými jevy na vodních tocích v zimním
období způsobené ledovými nápěchy nebo zácpami, které mohou

Ledové bariéry

vzniknout na vodních tocích všech kategorií; intenzitu povodně

na tocích

určují kombinace místních podmínek v korytech vodních toků a
výskytu příčinných meteorologických jevů (dlouhá mrazová
období střídaná teplotními inverzemi nebo prudkým oteplením),
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Holomráz je stav počasí, kdy teploty spadají pod nulu a ochlazují
povrch. Počasí je bez sněhových srážek, které nemohou vytvořit
přirozenou tepelnou izolaci půdy, která se neustále ochlazuje, což
Holomrazy

umožňuje eskalaci zimy. Holomráz se nejčastěji vyskytuje v měsíci
lednu. Má negativní dopady na zemědělskou produkci, jelikož díky
silnému mrazu dochází k úhynu rostlinek, které by měly na jaře
vyrůst.
Meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní
atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá. Jedním z následků inverze
teploty vzduchu je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků

Teplotní inverze

a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. K inverzním
situacím, trvajícím řadu dní, dochází zpravidla v podzimních a
zimních měsících. Charakteristická je nízká oblačnost, zahalující
nížiny, zatímco vystupující horské oblasti se těší jasnému a
teplému počasí.

b) Tektonická činnost
Zemětřesení

Náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí – např. z
neustálých pohybů zemských desek – podél zlomů.
Soubor pohybů a pochodů působících na svahu. Dělí se do několika
skupin v závislosti na rychlosti, typu a vedoucím procesu.
Gravitační svahové pohyby
Skupina svahových pohybů, u nichž je původcem gravitace. Napětí
ve svahu ovlivňuje vývoj svahu (změna výšky či sklonu), jeho
odlehčení a režim podpovrchových vod. Gravitační síly následně u

Sesuvy půdy,
bahnotoky

svahů působí smykové napětí, čímž dochází k deformaci horniny
nebo zeminy. V závislosti na rychlosti se gravitační svahové
pohyby dělí (od nejpomalejšího k nejrychlejšímu):
1. ploužení – Velmi pomalý a dlouhodobý pohyb, při němž
dochází k tečení zeminové nebo horninové hmoty. Dochází
k deformaci, která ale nepřekračuje mez pevnosti hmoty.
Podle hloubky se ploužení dále dělí na povrchové a
podpovrchové (někdy taky hlubinné).
2. sesouvání (též sesuv) – Pokud gravitační napětí překročí
16

mez pevnosti horniny či zeminy, dojde k náhlé deformaci
svahu – sesouvání. Jde o rychlý, krátkodobý a klouzavý
pohyb hmoty po svahu podél smykové plochy.
3. řícení – Náhlý a krátkodobý pohyb horninové hmoty na
strmých svazích, která se zpravidla volným pádem přesouvá
do nižších poloh.
Fluviální svahové pohyby
Skupina svahových pohybů podmíněných vodou. V případě
působení povrchového odtoku vody, ať již srážkové či tavné (tj.
způsobené táním), se hovoří o ronu. Při něm dochází
k nesoustředěnému stékání vody po povrchu terénu, která sebou
odnáší jemné částice půdy nebo zvětralinového pláště. Srážková či
tavná voda, která se vsákne (infiltruje) do půdy, na svah dále
působí mechanicky a chemicky. Podpovrchová voda pak může
způsobit následující svahové pohyby:
1. sufoze – Mechanický odnos drobných půdních či
horninových částic podzemní vodou, který vede k sesedání
povrchu, vzniku výdutí a sníženin.
2. soliflukce (též půdotok) – Při nasycení půdy svahu může
dojít k plastickému pohybu materiálu. Na základě míry
nasycení se rozlišuje (od nejpomalejšího): pomalá
soliflukce, rychlá soliflukce, bahenní proudy a
blokovobahenní proudy.
3. tečení – Za určitých podmínek může dojít ke ztekucení
jílového podloží. Svahový pohyb nejprve začíná jako sesuv,
ale záhy se mění v tečení rozbředlých jílů.
4. plíživý pohyb zvětralin – Velmi pomalý pohyb hmoty po
svahu v důsledku různých příčin. Dále se dělí na plíživý
pohyb půd a plíživý pohyb sutí.

17

c) Jiná přírodní ohrožení
Chemické znečištění atmosféry, způsobené lidskou činností. Jev,
během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní
normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Smog rozlišuje
Výrazné zhoršení
kvality ovzduší
(smogové situace)

na dva typy:
•

Redukční smog (též londýnský nebo zimní) - složenina

městského a průmyslového kouře s mlhou, vyskytující se během
roku typicky v zimních podmínkách s výraznými přízemními
inverzemi teploty vzduchu.
•

Oxidační smog (též kalifornský, nebo letní) má silné oxidační,

agresivní, dráždivé a toxické účinky.
Rušivou činnost větru lze rozdělit na „korazi“ = obrus třením
větrem transportovaného materiálu a „deflaci“ = větrný odnos
sypkého zvětralého povrchu. Koroze je závislá na síle větru,
Větrná eroze

množství a hrubosti unášeného materiálu a na úhlu dopadajícího
větru. V širším slova smyslu se název koraze používá jako
synonymum „abraze“, tj. procesu erodování povrchu
transportovaným materiálem vůbec.
Eroze způsobená deštěm, kdy dochází k oddělování malých
půdních částic dopadem dešťových kapek. Pokud množství srážek
převýší infiltraci půdy, dochází ke splachu částic proudící vodou.
Jiným typem je eroze tekoucí vodou. Na horních tocích je převážně
hloubková (vertikální), údolí mají typický průřez ve tvaru písmene

Vodní eroze

V a spád toku je poměrně značný. Po dosažení erozní základy
začne převažovat boční (laterární) eroze, míříci vodorovně na
některou stranu. Dochází k rozšiřování údolí a vytváří se úzká
povodňová oblast. V období záplav pak dochází k zvyšování eroze
při zvýšení množství protékané vody i unášeného materiálu. Na
horních tocích řek se můžeme setkat se zpětnou erozí,
prohlubováním koryta zpětným proudem.
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Mezi neznámé vlivy lze počítat synergentní vlivy na obyvatele
Neznámé vlivy na

například ovzduší a vody, dále pak skrytou radiaci, vlivy

zdraví obyvatelstva

neznámých sloučenin ve vodě (např. enzymů) apod.

Únik plynu ze

Událost spojená s nežádoucím uvolněním radioaktivních látek nebo

zemského nitra

ionizujícího záření (radon).
2) Antropogenní hrozby:

a) Technogenní v následku extrémů počasí
Chemické havárie

Havárie s únikem nebezpečné látky.

Havárie ropovodů

Únik ropy z ropovodu.
Havárie při úniku nebezpečné látky. U plynovodů jde především o

Havárie plynovodů

plynnou látku (zemní plyn), případně o kapalné látky (gazolin,
oleje, metanol).

Havárie teplovodů

Přerušení dodávky tepelného média (horkovodu nebo parovodu) a
dodávky teplé užitkové vody.

Havárie vodovodních

Únik vody z potrubí, přerušení dodávek pitné, případně užitkové

řadů

vody.
Narušení odvodu splaškových vod z urbanizovaného území,
vytékání splaškových vod z kanalizační soustavy na povrch,

Havárie kanalizace a
vyřazení ČOV
z provozu

případně vytváření „jezer“ splaškové vody v důsledku jejího úniku
z kanalizační soustavy, a to buď v důsledku technické poruchy
(ucpávky) na kanalizačním systému nebo v důsledku jejího
přetížení např. přívalovými dešti. Vyřazení ČOV z provozu a
vypouštění nepřečištěných splaškových vod do vodotečí v důsledku
technických problémů nebo přetížení ČOV.
Omezení nebo zastavení svozu TKO z urbanizovaných částí a

Narušení svozu a

hromadění se odpadků na ulicích, případně v objektech, čehož

likvidace odpadu

následkem mohou být problémy hygienické, epidemiologické
apod.
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Rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny na určitém území. Vzniká
zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě. Na
rozdíl od jiných komodit musí být u dodávek elektřiny v každém
okamžiku vzájemně vyrovnána bilance výroby a spotřeby
Narušení a rozpad

elektrické energie. Vznik nerovnovážného stavu např. v důsledku

energetických sítí

poruchy části přenosové soustavy může vyvolat dominový efekt,

(blackout)

kdy na jedné straně je automaticky omezována spotřeba elektřiny
z důvodu přetížení soustavy a na druhé straně v důsledku jejího
odlehčení jsou odpojovány od sítě nezatížené odlehčené výrobní
zdroje. Blackoutu často předchází rozpad elektrické rozvodné
soustavy a vznik ostrovních provozů.

Narušení a rozpad

Rozsáhlý výpadek telekomunikačních sítí (např. telefonické sítě,

telekomunikačních sítí

internetu)na určitém území v důsledku n´mimořádné události.
Narušení, poškození, vyřazení z fungování nebo destrukce staveb

Destrukce staveb

jako jsou nemocnice, zdravotnická či sociální zařízení, úřady

nezbytných pro

veřejné správy apod., které zajišťují veřejné služby nezbytné pro

fungování území

fungování území.
Narušení, poškození, vyřazení z fungování nebo destrukce
dopravních tras (narušení nebo zavalení průjezdních profilů

Narušení a destrukce

důležitých komunikací) a uzlů (nádraží, mosty, čerpací stanice

dopravních tras a uzlů

pohonných hmot atd.) tak, že bude narušena minimální konektivita
dopravní sítě a znemožněn nebo pod kritickou mez omezen provoz
na ní.

b) Ekologické (environmentální)
Nadměrná emise
škodlivých látek do
ovzduší

Vypouštění látek např. prachu, záření, tepla… do ovzduší.
Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových
jednotkách vypouštěné škodlivé látky za určitou dobu, většinou za
rok.

Masový úhyn živých

Jde vždy o masový úhyn živých organismů v nějakém prostoru,

organismů

kdy důvod nebo příčina nemusí být jasné a zjevné
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c) Agrogenní
Jde o pokles kvality půdy erozí nebo na exponovaných místech
Degradace kvality půdy vymýváním, v případě zvýšení teplot a srážek i aridizací, může jít
ale i o poškození kvality půdy hutněním.
Zhoršování kvality vody ve vodních zdrojích může být způsobeno
snížení obnovy vodních zdrojů a současně i jejich kontaminací
Zhoršování kvality

z povrchového oběhu vod, zejména v rámci srážkového cyklu.

vody ve vodních

Vodní zdroje lze nevědomě kontaminovat na relativně dlouhou

zdrojích

dobu i banálním uskladněním odpadu na nevhodném místě
Vysychání zdrojů podzemních vod je převážně způsobeno

Vysychání vodních
zdrojů

omezením průsaků povrchových vod do podzemního kolektoru a
současně i omezením srážek a průtoků vodotečí na povrchu,
k vysychání zdrojů může dojít i nadměrným čerpáním v místech
zástavby.

Zhoršení zemědělské
produkce

K poklesu zemědělské produkce dochází zejména změnami klimatu
a klimatickými extrémy, z nichž na řadu (holomrazy, ledovka,
průtrž mračen) nelze reagovat např. jako na sucho závlahami…
3) Sociální, společenské a ekonomické hrozby:

a) Bezpečnostní
Jsou nedobrovolné (násilné, vynucené) přesuny, kdy jsou celé
Masová a násilná

skupiny (národnostní, náboženské apod.) donucovány ke stěhování,

migrace

z důvodu např. politických, bezpečnostních, územně-technických
apod.

Šíření poplašných

Nadměrné nebo přehnané informování o skutečné, či domnělé

zpráv, alarmismus,

hrozbě. Alarmista preferuje zastrašování a donucování namísto

manipulace veřejným

smysluplné diskuse a je často motivována touhou, aby se dostal do

míněním

popředí diskuse či zájmu.
Trestná činnost, kterou nepáchají jedinci, ale organizované

Organizovaný zločin

skupiny. Jejich cílem je co největší zisk, příp. jiné výhody (vliv),
čehož dosahují metodami ilegálního podnikání a pronikání do
legální ekonomiky, zejména v oblastech obchodu s drogami,
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zbraněmi, lidmi, rizikovým materiálem, praní špinavých peněz,
padělání apod.
b) Vnitrobezpečnostní
Zřetelný nesouhlas nebo jasně vyjádřený odpor proti nějaké
skutečnosti nebo osobě. Skupina více osob vyjadřující protesty se
obvykle nazývá protestní shromáždění. V praxi mohou být slovní
protesty doplněny dalšími formami vyjádření nesouhlasu, jednou z
nich je například hladovka, pálení státní vlajky apod.
Rabování je nekontrolované braní cizích věcí a zboží během
Sociální konflikty,

katastrofické události, či občanských nepokojů včetně války

protesty, rabování

v období anarchie, kdy státní složky dohlížející na pořádek nejsou
schopny nebo ochotny zasáhnout. Dopouští se ho buď jednotlivé
osoby či větší počet lidí. Jedná se o speciální formu krádeže, která
je prováděna v čase nouze, při snížené obranyschopnosti
napadených majitelů. Účel rabování může být stejný jako u běžné
krádeže (nezákonné sebeobohacování), může jít ale i o získání
základních komodit pro přežití.

c) Ekonomické
Nerovnoměrnost
ekonomického vývoje
(regionální disparity)

Nezákonné obchody a
toky financí
(nezákonné čerpání
dotací, pojistné
podvody apod.)

Regionální rozdíly v úrovni ekonomického a sociálního rozvoje
regionů. Disparitami, které je třeba řešit, jsou rozdíly vyvolané
subjektivní lidskou činností, nikoliv rozdíly vzniklé z objektivních
příčin, například na základě přírodních podmínek.
Nezákonné obohacování (defraudace) - přisvojení si věcí nebo
finančních prostředků osobou nebo osobami, kterým byli svěřeny
do péče/správy nebo k rozdělení za veřejně prospěšným účelem.
Pojistný podvod je jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo
právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na
úkor pojišťovny.
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6. Analýza hrozeb spojených se změnou klimatu v Hradci Králové
6.1.

Přírodní hrozby

6.1.1. Extrémy počasí
Téma voda
Hradec Králové je součástí oblasti povodí Horního a středního Labe. Vodní toky na území
města Hradec Králové jsou ve správě Povodí Labe, s.p., závod Hradec Králové. Kromě Labe
je dalším významným tokem na území města řeka Orlice. Dalšími toky jsou Piletický potok,
Melonka a Malý Labský náhon. Na území města Hradec Králové se nenachází žádné velké
vodní dílo – přehradní nádrž. Valná většina vodních ploch v území je pozůstatkem těžby
písku a následného průsaku vod.
Území města je ohroženo záplavovou vlnou zvláštní povodně pod vodním dílem Rozkoš.
Na území ORP Hradec Králové se nacházejí záplavová území. Jedná se o úseky podél
následujících řek:
Řeka
Orlice
Labe
Labe
Labe

Úsek (dle Povodí Labe, s.p.)
Hradec Králové - Týniště
Hradec Králové – Dvůr Králové n.L.
intravilán – Hradce Králové
Hradec Králové - Lochenice
Zdroj: Povodí Labe, s.p.

Ochrana před záplavami je dána zejména úpravami říčních koryt, které byly většinou
provedeny na přelomu 19. a 20. století a jsou funkční dodnes (jak se ukázalo při povodňovém
stavu v roce 1997). Zabezpečení a volná niva toků nad městy zejména Orlice a Labe nad
Hradcem Králové a niva Cidliny a Bystřice nad Chlumcem způsobily, že dopad povodně na
město byl relativně malý. V území se nachází několik protipovodňových objektů/zařízení.
Jsou to:
Protipovodňový objekt
Ochranná hráz
Ochranná hráz
Ochranná hráz
Ochranná hráz
Ochranná hráz
Poldr
Ochranná hráz
Ochranná hráz
Ochranná hráz
Ochranné hráz

Úsek
(dle Povodí Labe, s.p.)
Třebeš
Chlumec nad Cidlinou
Písek-Kosice
Třebechovice
Svinary
Věkoše
Předměřice-Lochenice
Smiřice-Jaroměř
Předměřice
Hradec Králové
Zdroj: Povodí Labe, s.p.
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Záplavová území Hradce Králové20

Na území města se nachází pouze jeden retenční prostor (poldr), a to na území Věkoš a dále
systém ochranných hrází při řekách Labe a Orlice.
Objekty a zařízení protipovodňové ochrany21

V minulosti byl dlouhodobě projednáván návrh na vytvoření polderu nebo nádrže v lokalitě
Mělčany na toku řeky Dědiny, která má v současnosti rozkolísané průtoky až extrémně, a to
mezi lokálními povodněmi až po totální vysychání vodního toku (rozčlenění na málo průtočné
tůně) vedoucí k uhynutí ryb na některých úsecích. Návrh neustále narážel naproti útoky
ochrany přírody, pro kterou jsou tyto lokality údajně zásadní, postupně se ukázalo, že zásadní
20
21

http://mapserver.mmhk.cz/tms/hkpovoden/index.php?client_type=map_resize&strange_open
ÚAP pro ORP Hradec Králové 2012
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jsou v podstatě všechny louky v nivě Dědiny, protože jde o jeden z mála toků v zemědělské
krajině s přirozenými doprovodnými porosty. V současnosti ovšem organizace ochrany
přírody podaly návrh na vyhlášení přírodní rezervace v oblasti Mělčan, který Krajský úřad již
vyvěsil k projednání.
Výsledek – zabránění tvorby záchytného polderu na středním toku říčky Dědiny, který by
omezil případné jarní a letní povodně na toku a mírně upravil kolísající průtoky. Výsledek na
sebe nenechá dlouho čekat, protože se bude zvyšovat ohrožení obcí na toku pod Dobruškou
(město s nízkou mírou retence kanalizované do toku) – Pulice, Pohoří, České Meziříčí, Ledce
a další.

Město má zpracovanou Studii odtokových poměrů, která byla zpracována mezi lety 2009 a
2011 stanovuje základní vodohospodářské podmínky pro výstavbu ve stávající zástavbě i na
rozvojových lokalitách a základní kritéria pro odvodnění, se kterými bude třeba při výstavbě
počítat. Studie odtokových poměrů vytipovala hlavní rizikové oblasti a definovala
zabezpečení ochrany povrchových a podzemních vod dle platné legislativy.

V budoucnu může být město ovlivněno změnami distribuce srážek, jak ukazuje následující
mapa.
Potenciální riziko silných přívalových srážek v Evropských městech22

22

http://eyeonearth.org/templates/eoebasicviewer/index.html?appid=25dbcdaecec84e7aa58b5b64519e7ba4
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I když je město před povodněmi relativně dobře ochráněno existuje několik problémů a témat,
která by měla být v budoucnosti nadále výrazně sledována:
-

protipovodňová ochrana malých toků (problémem je zejména roztříštěné vlastnictví
malých toků, které znemožňuje budování účinné protipovodňové ochrany);

-

významným problémem jsou sítě vedené přes vodoteče, které vytváří bariéru při
povodňových stavech;

-

stromořadí podél vodních toků jsou dožilá, stromy jsou křehké, hrozí tak jejich pád a
vytváření bariér na tocích při povodňových stavech (na druhou stranu tyto stromy
vytváří příznivé mikroklima ve městě v období sucha – existuje zde střet zájmů
Povodí s OŽP: stromořadí jsou významná pro své kladné mikroklimatické působení
zejm. v horkých dnech, kdy snižují teplotu vzduchu ve městech);

-

odkanalizování ve chvílích extrémních a přívalových srážek, kdy se voda z kanalizace
dostává do nemovitostí (50ti či 20ti letý déšť), protože kanalizace je navržena na 5ti
letou srážku a přívalový déšť po dobu 15 min. (tento problém již částečně řeší Studie
odtokových poměrů města);

-

měla by být vytvořena existovat mapa rizikových lokalit v HK v oblasti rizika
zpětného vtoku vody z kanalizace do objektů i na komunikace (i z hlediska MHD).

Téma sucho
Průměrné červencové teploty kolísají kolem 18 oC, průměrná lednová teplota je na většině
území vyšší než -2oC, průměrná teplota za období IV-IX se pohybuje kolem 14,5oC, průměrná
roční teplota do 8,5oC, malé vegetační období (td>10oC) trvá okolo 165 dní. Průměrný roční
úhrn srážek se pohybuje mezi 600 až 650 mm. QUITT řadí region převážně do teplé
klimatické oblasti - T 2, čehož plyne, že při trvale se zvyšujících teplotách bude území spíše
zatíženo vysokými teplotami.

Pro region Hradec Králové jsou využívány podzemní zdroje pitné vody z několika lokalit –
jedná se zejména o podzemní zdroje Litá, Třebechovice pod Orebem, Nový Bydžov, Třesice a
Písek. Část pitné vody je také nakupována z regionu Náchod a Pardubice – prostřednictvím
Východočeské vodárenské soustavy. I tato voda je vodou z podzemních zdrojů.
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Riziko horka v Evropských městech23
Počet tropických dnů v letech 1971 – 2000

Předpokládaný počet tropických dnů v letech 2021 – 2050

23

http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d4124af689f14cbd82b88b815ae81d76
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Předpokládaný počet tropických dnů v letech 2071 – 2100

V regionu je řešena otázka zajištění dostatečných zdrojů pitné vody. Omezení čerpání pitné
vody z vrtů vodního zdroje Litá bylo údajně důležité pro ochranu několika desítek m2
slatinných luk bez ohledu na stávající poznatky. Ochrana přírody v podání botaniků si
vymohla nelogické omezení odběrů vody pro město Hradec Králové až do července
kalendářního roku, tedy v době sucha. Výsledek - ukázalo se, že lužní les a zejména louky
v rezervaci v rozloze několika hektarů jednoznačně tímto opatřením trpí podmáčením a
zaplavením, v důsledku došlo k dlouhodobé likvidaci enomofauny na lokalitě vlivem
podmáčení i v pozdní vegetační době a k jejímu ochuzení, navíc les přestal být bezpečný a
došlo v roce s přísušky k zásadnímu ohrožení dodávek pitné vody pro krajské město a
potažmo pro celou aglomeraci, navíc to znamenalo značné finanční ztráty.
Přitom je třeba konstatovat, že oddílný vodovod spořící pitnou vodu skutečně jen pro pití a
hygienu není v plošném rozsahu investičně reálný. I když stávající spotřeba vody na osobu ale
již klesla pod hygienický limit WHO (EU), který je 125 l/os./den. Stávající stav je 78
l/os./den, optimum v podmínkách ČR by bylo cca 100 l/os./den a spotřeba vody je dále
omezována šetřením u spotřebitele z důvodu ceny vody.
Současně s otázkou pitné vody musí nutně být řešena i otázka zdržení vody v krajině, kde je
nutno hledat nové možnosti snížení zejména letních a zimních odtoků srážkových vod mimo
území. Problémem je neexistence protipovodňových opatření a opatření k zadržení vody,
např. poldr Mělčany – nemožnost projednat jejich vznik, přitom by mj. řešily dotaci průtoků
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ve vodních tocích v létě a dotaci podzemních vod zásaky srážek do horizontu podzemních
vod.
Z hlediska čistoty povrchových vodních toků je na tom v kvalitě zřejmě nejlépe Orlice, ale
kvalita vody se postupně zlepšuje s přibývajícím počtem odkanalizovaných obcí s napojení na
ČOV i v Labi. Průmyslové znečištění bylo zaznamenáno na Labi v profilech již severně nad
městem. Kvalita vody klesá při nižších letních průtocích v toku. Podobně je tomu u množství
vodních nádrží, kdy se stoupající teplotou v létě klesá i kvalita koupacích vod v celé oblasti.
Zásadním úkolem je stabilizovat průtoky na tocích a zdržet vodu v krajině, tak aby se
vsakovalo její větší množství, proto je nutno v krátkodobém horizontu uvažovat v rozšíření
programu na šetření vodou, omezit závlahy a zajistit i recyklaci splachové (tzv. bílé) a
přečištěné odpadní vody plošně. Opatření se přímo dotýká zejména měst Chlumec n. C. a
Hradec Králové.

V této oblasti by měla být v budoucnu sledována zejména následující témata:
-

problematika čerpání pitné vody: v případě dlouhodobého sucha (červenec) nebude
možno brát ani vodu z Orlice, ani ze zdroje podzemní vody Litá;

-

případný nedostatek vody je dosud saturován Východočeskou vodárenskou soustavou
– dotace vody a převody sever – jih, v budoucnu ale může nastat problém ve všech
částech soustavy, pak není známo, jak by se situace řešila

-

je třeba zachovat a ochránit prameniště Zbytka jako zásadní vodní zdroj!!!

-

zásoby podzemní vody jsou závislé na zimních srážkách (zejména v Orlických
horách), protože letní srážky odtečou nebo se vypaří

-

na Zbytkách je snížený limit pro čerpání podzemní vody právě v období letního sucha

-

stávající úpravna vody na Orlici (s výkonem 150 l/s) také závisí na průtoku Orlice,
v případě poklesu průtoku vody v Orlici je plně nevyužitelná

-

vytvořit krizové plány na zvládání sucha tak, jak existují i v zahraničí (např. Londýn
má třístupňový varovný systém v oblasti sucha)

-

v plánu vodovodů a kanalizací, je třeba dořešit problematiku bilancí spotřeby.
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Téma vítr
I když Hradec Králové neleží právě v území, kde by byla evidována zvýšená průměrná
rychlost větru (naopak zdejší průměry se pohybují okolo 2 – 2,5 m/s) nejsou větrné smrště a
s nimi spojené kalamity v poslední době ve městě a jeho okolí /zejména v městských lesí
výjimkou). Největší kalamita tohoto druhu se nad městem přehnala počátkem července 2012,
kdy vítr dosahoval rychlosti až 200 km za hodinu. Jejím následkem padlo 74 tisíc kubíků
dřeva, postiženo bylo přibližně 200 hektarů lesní plochy, po vichřici vzniklo na 170 holin,
které bylo třeba znovu zalesnit, a lesy byly pro veřejnost nepřístupné téměř tři měsíce.
Průměrná rychlost větru v 10 m24

Poslední větší událost nastala 6. 12. 2013, kdy radnice i lesníci z městských lesů kvůli
nebezpečí pádu větví apelovali na lidi, aby se vyhnuli návštěvám parků a městských lesů.
Město má k dispozici pasport zeleně včetně GIS aplikace, ale, je třeba, aby existovala
koncepce, jak se zelení nakládat i z hlediska její nebezpečnosti (pády stromů, větví).

24

Jiří Škorpík, VUT v Brně, http://www.transformacni-technologie.cz/obrazky/17.jpg
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V této souvislosti bude v budoucnu třeba:
-

průběžná obnova zeleně (v pohledově významných lokalitách při větších cestách,
v krajině spíše postupně);

-

v případě větru a dešťů uzavírat parky a některé aleje pro veřejnost (nebezpečí pádu
větví či celých stromů);

-

větry a větrné kalamity a jejich následky: problém lesa je, jsou-li tyto bořivé větry
z jiné, než obvyklé strany (tj. z jihozápadu nebo západu – tak je les dlouhodobě
pěstován), bořivé větry jsou nad 130 km/hod.

-

pomoci lesům může pestřejší dřevinná skladba vč. listnatých dřevin a pásů křovin u
okraje lesa;

-

větrům se nedá předcházet, dají se jen rychleji likvidovat a odstraňovat následky,
likvidace polomů po smršti v roce 2012 byla dobře časově i technicky zvládnutá.

Téma mráz
Problematika námrazy a ledovky víceméně každoročně vytváří problémy v oblasti silniční
dopravy. Technické služby města Hradce Králové ošetří každoročně přibližně 300 km
chodníků, cyklostezek a dalších veřejných míst. Na zimní údržbě se obvykle podílí kolem
dvou set pracovníků organizace. Technické služby disponují dostatečným množstvím
techniky i posypového materiálu – cca 2000 tun soli, písku, kamenné drti nebo ekologického
ekogritu. Kromě čtyř sypačů a jednoho záložního je k okamžitému výjezdu připraveno sedm
traktorů, tři malotraktory, šest nakladačů, jeden minibagr, sněhová fréza a 25 vozidel na
údržbu chodníků a stezek. Další mechanismy mají Technické služby pro případ potřeby
smluvně zajištěny u různých firem.
Jediným trvalým problémem v této oblasti je zamrzání vzduchových soustav vozidel MHD
díky zvýšené vlhkosti ve městě (řeky).
V roce 2010 byla v Královéhradeckých lesích raritní námraza (dle dostupné lesnické literatury
se doposud nevyskytla). Nerespekování zákazu vstupu do lesa bylo osudné lyžařce, kterou
zranil padající vršek borovice. Tuto problematiku lze řešit pouze systémem předběžného i
aktuálního informování a varování občanů.

31

6.1.2. Tektonická činnost
V případě území Hradce Králové nejsou jiné živelné pohromy typu větších zlomů, propadů,
či sesuvů půdy předpokládány. Česká geologická služba eviduje rizikové lokality pouze
v přilehlém území „novohradeckých“ lesů, a to ve velmi omezeném rozsahu.
Svahové nestability25

6.1.3. Jiná přírodní ohrožení
Výrazné zhoršení kvality ovzduší
Ovzduší Hradce Králové je relativně čisté a jeho kvalita závisí na srážkách v zimním období,
které, s výjimkou roku 2005 vytrvale klesají. V celém území, jako jinde platí úměra, že pokud
je teplá mírná zima, tak jsou parametry znečištění značně lepší, než v zimě se sněhem.
Zásadním z nečištění ovzduší, které stále narůstá, jsou zejména emise plynů z dopravy, které
ovšem dostavba dálnice i okruhu kolem HK odvede jinam a sníží je (umožní plynulý průjezd).
Alarmujícím v regionu je samozřejmě kromě NOx a CO2 z dopravy i resuspendovaná prašnost
z dopravy podle hlavních komunikací zejména v okolí větších center. Tomu odpovídá
rámcové rozložení oblastí zhoršené kvality ovzduší, které, která zabírá celé město Hradec
Králové a zahrnuje zčásti i okolí hlavních výpadovek z města směrem na Hořice,
Třebechovice a Pardubice, případně i Smiřice a Jaroměř. S počtem ploch lad ve volné krajině
stoupá i primární spad prachu PM 10 částic a menších v území (i zde hraje roli, zejména na
jaře a na podzim dálkový přenos prachových částic). Území je za nepříznivé povětrnostní
situace daleko více ovlivněno dálkovým přenosem škodlivin v ovzduší směrem z průmyslové
aglomerace v okolí Pardubic, než vlastní průmyslovou nebo zemědělskou výrobou. Zásadním
25

Geologické a geovědní mapy. [online].[cit. 2013-06-16] Dostupné
z WWW:http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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pro znečištění ovzduší v regionu je znečištění ovzduší troposférickým ozonem, které je v ČR
plošně na vysoké úrovni. Na královéhradecku je toto znečištění z důvodu dobrého odvětrání
kotliny Labe relativně nízké (nejnižší v ČR), ale město Hradec Králové je místem
s překročením ročních limitů koncentrací ozonu v ovzduší z hlediska ochrany zdraví.
Mapa znečištění ovzduší26

Z hlediska radonového nebezpečí je území Hradce Králové výjimečně dobře situováno nachází se převážně na nivních uloženinách a říčních terasách, které jsou tvořeny vodou
promývanými písky a štěrkopísky. Na základě různých předchozích měření koncentrace
radonu nebylo nalezeno větší množství úniku radonu z podloží v celém území. Extrémně
nízké koncentrace radonu při průzkumech plošně v celém území jsou způsobeny hlavně
polohou na štěrkopískových terasách nivy Labe a Orlice a přítoků, kde díky vysoké hladině
podzemních vod a značnému zvodnění není umožněno pronikání radonu vodním prostředím
do horních vrstev půdy nebo obytných domů. Vzhledem ke změnám vodní hladiny a trvalému
proudění podzemních vod v ročních obdobích jsou plyny z prostoru štěrkopísku trvale
vymývány i vytlačovány a jejich koncentrace, včetně radonu tak zůstávají nízké.
26

zdroj: www.opzp.cz
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Mapa radonového rizika27

6.2.

Antropogenní hrozby

6.2.1. Technogenní v následku extrémů počasí
Chemické havárie
Přestože riziko chemické havárie není v Hradci Králové s ohledem na hospodářskou základnu
města příliš vysoké, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, oddělení technické ochrany životního prostředí eviduje na území města Hradec
Králově dvě právnické osoby, na jejichž území jsou umístěny chemické látky, na které se
svým složením, fyzikálními a chemickými vlastnostmi a množstvím vztahuje zákon č.
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami
nebo chemickými přípravky. Jedna se o následující právnické osoby28:

27

Zdroj: Geologické a geovědní mapy. [online].[cit. 2013-06-16] Dostupné z WWW:
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=radon500&y=648357&x=1058592&r
=40000
28
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Dále se nebezpečné látky mohou vyskytovat v následujících provozech29:
Název organizace a místo
ČD - Regionální centrum
provozu Hradec Králové
Hradec Králové
ABD INVEST s.r.o.
Hradec Králové
EUROICE s.r.o.
Hradec Králové - Březhrad
Dítě logistic s.r.o.
Hradec Králové
Královéhradecká provozní
Hradec Králové
Správa nemovitostí
Hradec Králové
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Pavel Bendák – Linde
Technoplyn Hradec Králové
UNO – HK
Hradec Králové
PROFER PLUS
Hradec Králové

Charakter provozu
Přeprava
nebezpečného zboží

Nebezpečná látka
výbušniny, toxické plyny, hořlavé
plyny, kapalné hořlaviny, kyseliny
atd.

Zimní stadion

amoniak

Chlazený sklad

amoniak

Chlazený sklad

amoniak

Dezinfekce vody

chlór

Městské lázně

chlór

Dezinfekce vody

chlór

Prodej technických
plynů
LPG stanice a plnění
tlakových láhví

hořlavé plyny
propan-butan

Přečerpávání LPG

propan - butan

LPG čerpací stanice
Vytápění budov a
objektů
Přeprava propanbutanu

propan-butan
propan, propan-butan
propan-butan

V budoucnu bude třeba omezit nebo vyloučit přechovávání hořlavého a výbušného LPG na
jednom místě v blízkosti koncentrované obytné zástavby Slezského Předměstí na takové
množství LPG, které neohrozí životy a zdraví obyvatel Slezského Předměstí.

29
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Narušení a rozpad telekomunikačních sítí
Veřejně dostupnými službami elektronických komunikací jsou poskytování hlasových a
datových služeb mobilních a pevných, přístup k internetu a televizní kabelové služby.
Na pevné telefonické síti se nachází bránová telefonní ústředna TTÚ -Akademika Bedrny
365/10 a dvě koncové místní ústředny HOST – HK 55 –Československé armády 954/7 a
HOST – HK 56 – Akademika Bedrny 365/10.
Příjem a vysílání z pozemních a satelitních vysílačů pro UPC Česká republika a.s. a uzlový
bod rozvodů kabelové televize se nachází v Průmyslové ulici č.p. 1200 (budova PVT).
Telekomunikační zařízení30

V síti radioreléových spojů působí i přenos dat Policie ČR. Tato organizace využívá jednak
trasy ČRa a do některých oblastí má vlastní trasy paprsků. V síti radioreléových spojů působí
kromě výše uvedených rr spojů i spoje provozované vojenskou správou MO. Radioreléové
trasy společnosti ČEZ, a. s., jsou vedeny převážně ve stínících vodičích rozvodné soustavy
venkovního vedení VN a VVN. Malá část přenosových dat je vedena po RR paprscích.
Narušení a rozpad energetických sítí
Na území Hradce Králové se nenachází zdroj elektrické energie pokrývající jeho spotřebu.
Potřeby města zajišťuje distribuční soustava 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. tvořená dvojitými
linkami venkovního vedení elektrárna Opatovice – rozvodna Všestary a rozvodna Všestary –
Hradec Králové. Zdroji elektrické energie jsou pouze malé vodní elektrárny (do 10 MW
včetně), solární elektrárny FVE a spalování bioplynu.

30

ÚAP ORP HK 2008
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V severozápadní části regionu je vedeno vedení VVN 400kV. Transformátor 400/110 kV je
však umístěn mimo území ORP – na katastru obce Neznášov, která sousedí s k.ú. Habřina.
Odtud je napojena vedením VVN 110kV trafostanice Všestary, zásobující pomocí trafostanice
Hradec Králové-Sever město Hradec Králové a také ČKD Plotiště. Zároveň zásobuje i
přilehlé obce. Dalším zásobovacím uzlem ležícím mimo ORP Hradec Králové je elektrárna
Internetional Power Opatovice (Elektrátna Opatovice), která zásobuje prostřednictvím
trafostanice Hradec Králové – Jih rovněž město Hradec Králové. Poslední trafostanicí
systému přenosové soustavy ČR 110-400kV na území ORP Hradec Králové je ČD Káranice.
Zásobování jednotlivých obcí v regionu je prováděno pomocí rozvodné sítě vysokého napětí
22 nebo 35kV.
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Schéma distribučních a přenosových sítí ČR 110-400kV - výřez31

Zdroj: ČEPS, a.s, dostupný z http://www.ceps.cz/doc/soubory/Internet_16_10_2008/schema_siti_1_1_2009.pdf.

Rozhodujícími napájecími místy pro rozvod elektrické energie ve městě jsou transformovny
Hradec Králové Sever a Hradec Králové Jih. Transformovna Hradec Králové Sever je
venkovní a je situována v katastrálním území Plácky. V rozvodně transformovny je ukončeno
venkovní vedení 110 kV z rozvodny Všestary. Dva transformátory 110/35 kV jsou o
zdánlivém výkonu 40 MVA. V transformovně se dále uskutečňuje transformace 110/22 kV
pro měnírnu ČD dvěma transformátory o zdánlivém výkonu 10 MVA. Transformovna Hradec
Králové Jih je venkovní a je situována v katastrálním území Třebeš. Do transformovny jsou
zavedena venkovní vedení 110 kV, která tvoří smyčku venkovního vedení mezi Elektrárnou
Opatovice a rozvodnou 110 kV Všestary. Dva transformátory 110/35 kV jsou o zdánlivém
výkonu 40 MVA.
Rozvod podzemního kabelového vedení 35 kV je proveden v převážné části vnitřního města
Hradec Králové a v průmyslové oblasti v severní části města. V transformovnách 35/10 kV se
snižuje napětí pro distribuci elektrické energie do distribučních transformoven 10/0,4 kV
v historické části města a sídlištích Slezské předměstí Jih a Sever. Převážná část vnitřního
města Hradec Králové a průmyslová oblast v severní části města je připojena na rozvod
35 kV. Z celkového počtu 281 vnitřních distribučních transformoven je 8 věžových
koncových, tzn., že jsou připojeny na venkovní vedení 35 kV. 273 vnitřních transformoven je
31

ÚAP ORP HK 2008
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připojeno na kabelový rozvod 35 kV. V provedení jsou zděné, samostatně stojící, vestavěné
do objektů, většinou do objektů občanského vybavení a jako kioskové distribuční
transformovny.32
Elektrická stanice vč. ochranného pásma33

Slabé stránky
•

časté přeložky kabelových sítí vyvolané stavební činností a tím přerušování distribuce
el. energie a snižování spolehlivosti distribuční sítě

Hrozby
•

havárie distribuční sítě 110 kV

•

majetkoprávní vztahy při navrhování venkovních a podzemních vedení

Velký výpadek elektrické energie (blackout) by byl na území města řešen tzv. ostrovním
provozem energetického zdroje 350 MW z Elektráren Opatovice.
Havárie plynovodů
Východočeská plynárenská zajišťuje v území dálkovodní sítě s tlakem pod 4 MPa a místní
sítě v jednotlivých plynofikovaných obcích provozované pod tlakem do 0,3 MPa (středotlaké
sítě) a do 2 kPa (nízkotlaké sítě). Město je zásobováno VTL plynovodem DN 500 (vede z jihu
západně od Plačic, prochází oblastí mezi Kukleny a Stěžerami a pokračuje na sever přes
Svobodné Dvory). Dále je po východním okraji města vybudován VTL plynovod DN 300
(vede z jihu po východním okraji Nového Hradce Králové, v oblasti mezi Malšovicemi a
32
33
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Malšovou Lhotou a pokračuje po okraji Slezského předměstí na východ). Od roku 1986 je
město zásobováno oběma zmiňovanými VTL plynovody.
Rozvody středotlakého plynu jsou využívány hlavně pro zásobování větších odběratelů a pro
plynofikaci ucelených částí města. Rozvody nízkotlakého plynu jsou situovány převážně
v původní městské zástavbě (Slezské předměstí, Malšovice, Kukleny a okolí Velkého
náměstí), případně v kombinaci se středotlakou plynovodní sítí v okrajových částech města.
Vedení plynovodu34

V současnosti se v Hradci Králové nenachází žádné významné problémové nebo kapacitně
nevyhovující plynovodní řady. Nejvíce poruchové se jeví plynovody z materiálu LITEN
(polyethylenové trouby), které VČP, s.r.o. postupně nahrazuje potrubím z jiných materiálů
(do roku 2015). Dále jsou obnovovány stále fungující plynovodní řady z ocele vybudované
kolem roku 1960.35
Slabé stránky
•

technický stav stávající trubní sítě

Havárie teplovodů
Město Hradec Králové je napojeno na soustavu centralizovaného zásobování teplem, jehož
hlavním zdrojem je Elektrárna Opatovice. Dodávka tepla z elektrárny do města Hradce
Králové je zajištěna tepelným napaječem do rozdělovací a předávací stanice Farářství, odkud
je dále distribuována městskou horkovodní sítí k odběratelům. Zdroj tepla pro SCZT je
Elektrárna Opatovice. Byla uvedena do provozu v letech 1959 – 1960 s celkovým
34
35
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instalovaným výkonem turbosoustrojí 330 MW. V elektrárně je nainstalováno 6 výrobních
bloků. Jako palivo se používá hnědé uhlí. Na začátku listopadu 2002 v průběhu topného
období došlo v Opatovické elektrárně k havárii, která znamenala úplnou destrukci střechy
kotelny. Katastrofa měla za následek výpadek dodávky tepla pro široké okolí Hradce Králové
a Pardubic a ovlivnila život několika set tisíc obyvatel.
Pro případ poruchy nebo odstávky EOP nebo zvýšené poptávky po tepelné energii při
klimatických extrémech jsou v Hradci Králové vybudovány záložní zdroje tepla. Tyto zdroje
byly vybudovány po roce 2002. Záložní zdroje jsou schopné pokrýt cca 50% potřeby tepla pro
město. Fakultní nemocnice je napojena na SCZT, ale navíc je vybavena i vlastní kotelnou,
která je schopna v krizových situacích dodávat teplo do SCZT.

Teplo je z Elektrárny Opatovice dopravováno do města Hradce Králové pomocí tepelného
napaječe v délce 8,1 km. Napaječ je napojen do rozdělovací a předávací stanice Farářství,
odtud jsou vyvedeny primární rozvody tepla. Touto sítí je teplo rozváděno do předávacích
stanic, ze kterých jsou vedeny sekundární rozvody k odběratelům tepla a teplé užitkové vody.
V současnosti se v Hradci Králové nenachází žádné významné problémové nebo kapacitně
nevyhovující primární rozvody tepla.36
Slabé stránky
•

technický stav stávající trubní sítě

Hrozby
•

dlouhodobější výpadek nebo havárie hlavního zdroje tepla (elektrárna)

Havárie vodovodních řadů
Město Hradec Králové má vybudován systém zásobování pitnou vodou. Nadřazený
vodovodní systém tvoří Vodárenská soustava východní Čechy. Systém má řadu transportních
a regulačních prvků a jejími rozhodujícími prvky jsou:
•

jedenáct trubních studní v jímacím území Litá s využitelnou vydatností cca 250 l/s;

•

přivaděč vody DN 400 a 800 od předávacího místa Bohuslavice do hlavní čerpací
stanice v Hradci Králové;
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•

hradecká úpravna vody na Orlici s kapacitou úpravny 150 l/s;

•

vodojemy na Novém Hradci s kapacitou cca 50 tis. m3;

•

přivaděč vody DN 500 z Pardubické části soustavy s předávacím místem pod
Kunětickou horou.

Vzhledem k realizovanému propojení vodovodů Hradec Králové (VSVČ) a Pardubice je
možné vzájemné doplňování obou systémů. Oba systémy si předávají vodu z oblasti Chrudim
do Hradce Králové a naopak z Hradce Králové do Pardubic (Chrudimi). Propojení kapacitně
pokrývá průměrnou denní potřebu celého Královéhradecka.
Vodárenská soustava východních Čech37
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Zdrojem vody jsou křídové kolektory Náchodska (Podorlická křída) a Rychnovska (Polická
křídová pánev – PKP, odběr 250 l/s), náhradním zdrojem v případě havárií nebo odstávek je
úpravna na řece Orlici (maximální kapacita úpravny 150 l/s). Další menší zdroje propojení
s VSVČ jsou prameniště Třebechovice – Bědovice, prameniště Třesice – Písek (Chlumecko) a
prameniště Nový Bydžov.
Distribuční síť vykazuje vysokou nestabilitu průtoků a zejména při mimořádných uzavírkách
sítě je významně ohrožena nestabilitou průtokových poměrů. Významné změny průtoků
v rozvodné síti může v dnešním stavu vyvolat uzavření i méně významných rozvodných řadů.
Takřka celá distribuční síť města vzhledem k rovinatému území i malým rychlostem proudění
je náchylná k významné tvorbě zákalů. Určitým vodítkem pro vyhodnocení tohoto rizika je
také vyhodnocení stáří a materiálu sítě, kdy samozřejmě nejvíce jsou ohrožena místa starých
řadů z kovových materiálů. Naproti tomu k radikálnímu zlepšení dochází po výměně řadů za
plastové materiály.
Nejpodstatnější vliv na nestabilitu tlakových poměrů za standardních podmínek stávajícího
sytému mají odběry mimo Hradec Králové a někteří velkoodběratelé.
V části Slatina dochází k rychlým změnám průtoků na přítoku do nádrže ATS, která má malý
objem. V současné době již probíhají přípravné práce na odstranění tohoto problému, a
připravuje se napojení ATS Slatina přímo na přívodní potrubí bez přerušení tlaku na straně
sání. Tím dojde k odstranění stávajících špiček způsobených nárazovým plněním nádrže ATS.
V části Malšovice byla měrnou kampaní identifikována místa s omezenou kapacitou
vodovodní sítě. V dané lokalitě probíhaly v minulém roce rekonstrukce potrubí, které mají
zlepšit hydraulickou průtočnost. Doporučuje se rekonstrukce zbývajícího úseku DN 125 do
většího profilu pro kapacitní napojení ulice Úprkova na městský okruh.
Z analýzy minimálních tlaků se jako výhledově problémová ukazuje jenom koncová část
Svobodné Dvory, kde se výhledově počítá s intenzivnějším využitím existujících ploch. Ve
stávajícím stavu zásobování s ohledem na nízký charakter zástavby je tlak v potrubí
vyhovující.
Slabé stránky
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•

technický stav stávající trubní sítě

•

tvorba zákalů vyplývající z technického stavu sítě a charakteru území

•

tlakové poměry v určitých částech města 38

zdroj: Územní plán města Hradec Králové, průzkumy a rozbory 2011
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Havárie kanalizace a vyřazení ČOV z provozu
Město má aţ na výjimky vybudovanou jednotnou kanalizaci. Největší provozovanou čistírnou
odpadních vod v území je ČOV Hradec Králové, kam jsou přiváděny odpadní vody z města
Hradec Králové, Třebechovic a nejbližšího okolí. Prostor ČOV je připraven dostatkem ploch
pro rozšíření biologické sekce i ploch pro dosazovací nádrže. V roce 2010 byla ČOV částečně
zrekonstruována tak, aby vyhovovala nařízení č. 61/2003 Sb., které stanovuje přísnější limity
dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV pro aglomerace nad 10.000 EO
(ekvivalentních obyvatel).
Kapacitně nedostačující kanalizační síť je v prostoru městské části Kukleny, kde se nachází
jednotná kanalizace DN 500. Stávající technický stav a vytížení nedovoluje do této kanalizace
v současné době napojovat nové producenty odpadních vod.
V ostatních částech města jsou problémová a limitující místa spíše lokálního významu,
zejména spojená s odváděním přívalových dešťových vod.
Obecným problémem na kanalizační síti města je její stávající technický stav, který se
projevuje na kapacitním průtoku kanalizačními řady i úniky odpadních vod do spodních vod a
naopak průniky balastních vod do potrubí. Balastní vody ředí odpadní vody a komplikují
čistění na centrální čistírně odpadních vod.
Slabé stránky
•

technický stav stávající trubní sítě

•

nevyhovující kapacitní průtoky v určitých lokalitách 39

Narušení svozu a likvidace odpadu
Pro město Hradec Králově zajišťuje svoz a likvidaci odpadů firma Hradecké služby a.s.,
dceřiná společnost Marius Pedersen Group, a to v následujících kategoriích:
•

svoz směsného komunálního odpadu,

•

svoz tříděného odpadu,

•

svoz velkoobjemového odpadu,

•

svoz nebezpečných složek komunálního odpadu,

•

provoz překladiště odpadu Temešvar,

•

provoz sběrných dvorů na území města.

Celkem je za rok odstraněno cca 23 500 tun odpadu, z toho cca 18 500 tun směsného
komunálního odpadu. Směsný komunální odpad a objemný odpad je odvážen na překladiště
39
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v lokalitě Temešvár, kde je přeložen o velkokapacitních kontejnerů a odvážen na skládku ve
Zdechovicich (okres Pardubice). Na území Hradec Králové se nenacházejí skládky odpadů,
evidovány jsou pouze následující sběrny odpadu:40
Sběr a výkup odpadů
Sklad nebezpečného odpadu

Hradec Králové, Vážní ulice
Hradec Králové, Bří. Štefanů
Hradec Králové – Na Brně
Hradec Králové – Kukleny
Hradec Králové – Říční ulice

TSR Czech Republic, s.r.o.
NORRA, s.r.o.
Technické služby Hradec
Králové,
Marius Pedersen, a.s.

Překládací stanice
komunálního odpadu

Hradec Králové – Temešvár

Marius Pedersen, a.s.

Sběr a výkup – kovy

Hradec Králové, Vážní ulice

Sběr a výkup odpadů
Sběr a výkup odpadů
Výkup železa a barevných
kovů

Hradec Králové, Piletice
Hradec Králové, Bří. Štefanů

KOVOŠROT Hradec
Králové
Petr Stýblo - FEĎA
Marius Pedersen, a.s.

Hradec Králové, Na Hrázce

Josef tichý

Hradec Králové – Na Rybárně

Carmen Bydžovská COLLECT

Sběr a výkup odpadů

Sběr a výkup odpadů
Sběr a výkup odpadů
Sběr a výkup odpadů

Hradec Králové - Svobodné
Dvory
Hradec Králové

AGRO Svobodné Dvory
Málek

Na území města Hradec Králové se nachází spalovna zdravotnického odpadu, a to
v prostorách Fakultní nemocnice Hradec Králové. V území se nachází jedno místo, kde byly
nevhodně skladovány nebezpečné látky, a to v areálu firmy FOMA v Hradci Králové.
Slabé stránky
•

sběr a odstraňovaní biologického odpadu z domácnosti (mimo odpady ze zahrad a
parků)

Hrozby
•

výstavba spalovny odpadů na území města či jeho okolí, která by naležela mezi
zvláště velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění

Destrukce staveb nezbytných pro fungování území
Z hlediska rizika narušení nebo destrukce staveb nezbytných pro fungování území je míra
rizika v Hradci Králové nejvyšší u objektů nemocnic, a to jednak Fakultní nemocnice, která se
nachází v těsném sousedství řeky Labe i tzv. staré nemocnice, která leží na břehu Orlice. Oba
areály jsou ohroženy povodněmi.
40
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Z hlediska dalších typů staveb se riziko dotýká objektů nezbytných pro fungování státu –
objektů Policie ČR a objektů Hasičského záchranného sboru.
Objekty důležité pro obranu státu (označeny červenými tečkami)41
Policie

Hasičský záchranný sbor

Narušení a destrukce dopravních tras a uzlů (mosty apod.)
Z hlediska rizika narušení a destrukce dopravních tras a uzlů jsou nejvíce ohroženy mosty
přes řeky Labe a Orlice. Obzvláštní význam z tohoto úhlu pohledu má Moravský most
spojující centrum města s areálem Fakultní nemocnice resp. most U soutoku spojující
nemocnici s východním sektorem města.

6.2.2. Ekologické (environmentální)
Environmentální hrozby nejsou na území Hradce Králové nijak akcentovány ani očekávány,
protože

zde

nejsou

žádná

větší

ložiska

environmentální

nestability,

z hlediska

nepravděpodobnosti vzniku takové situace je území velmi vysoko hodnoceno v řadě studií
jednak díky odvětrání území a také díky malé náchylnosti k environmentálním poškozením.
Jedinými nestabilními plochami z tohoto pohledu jsou staré zátěže , které jsou ovšem zejména
na okrajích města a většina z nich je postupně odstraňována.

41
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Staré zátěže a kontaminované plochy42

6.2.3. Agrogenní
Z hlediska postižení půd je území Hradce Králové a okolí zatím neznamenáno, ale jsou zde
plochy s náchylností k erozi půd a to jak větrné (v místech písčitých půd), tak vodní na
několika byť mírných svazích řek, typickým územím je okolí řeky Orlice. Z hlediska hutnění
a degradace půd jinými způsoby nehrozí další problémy.

6.3.

Sociální, společenské a ekonomické hrozby

6.3.1. Bezpečnostní
Z hlediska bezpečnostního tj. v oblasti rizika masové či násilné migrace, šíření poplašných
zpráv, alarmismu s manipulace veřejným míněním, případně problematiky organizovaného
zločinu lze v Hradci Králové vysledovat zejména projevy „ekologicky“ (či spíše
„ekologisticky“) motivovaného alarmismu. Některé zájmové skupiny pod rouškou péče o
životní prostředí vytváří nátlakové akce směřující ke znemožnění investičních akcí města či
soukromých investorů, a to až do situací ohrožujících bezpečnost obyvatel města a jejich
majetku. Příkladem může být (pseudo)ochrana starých stromů ve městech – ohrožení
bezpečí obyvatel města v případě větrných kalamit (Hradec Králové - centrum) – ve městě
probíhaly dlouhodobé diskuze o úloze starých stromů s tím, že jde o příbytky mnoha druhů
zvířat jako brouci, ptáci a netopýři… bylo zabráněno nebo výrazně zbržděno v několika
alejích kácení (alej V Lipkách,.v ulici Zámostí aj.). Větrná smršť v červenci 2012 diskuze
42
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částečně ukončila, protože došlo k obecnému ohrožení a část stromů spadla na chodníky,
některé poničily auta, „eko“ organizace se ovšem k odpovědnosti dále nepřihlásily!
Pády přestárlých lip v ulici V Lipkách v 1. desetiletí 21. století a jejich následky

Zdroj: archiv Technických služeb města Hradec Králové

6.3.2. Vnitrobezpečnostní
Vnitrobezpečnostní problémy jako sociální konflikty, protesty, rabování se ve městě prakticky
nevyskytují. Kriminalita ve městě ne obecně na nízké úrovni v roce 2013 bylo průměrně v ČR
zjištěných trestných činů na 10 tisíc obyvatel s objasněností 39,5%. V Královéhradeckém
kraji to bylo 195 zjištěných trestných činů na 10 tisíc obyvatel s objasněností 47,2%.

6.3.3. Ekonomické43
Hlavní vliv na socio-ekonomické změny na Královéhradecku má stárnutí populace, které je
zapříčiněno prodlužováním střední délky života a snižováním porodnosti. Křivka indexu stáří,
která ukazuje počet obyvatel starších 65 let na 100 obyvatel z dětské složky. V roce 1993
tento index měl hodnotu 80 obyvatel starších 65 let na 100 obyvatel mladších 15 let. Podíl
produktivního obyvatelstva se koncem sledovaného období nezměnil, ale došlo k poklesu
dětské složky o 4% a k 4 % nárůstu podílu obyvatel starších 65 let.

43

BERNÝ, Petr. Vývoj sociodemografické a sociální struktury populace území obce s rozšířenou působností.
Pardubice, 2012. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
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Volný lidský kapitál je tvořen nezaměstnanými občany. K 31.12.2011 byla míra
nezaměstnanosti v Hradci Králové 6,3%, což je o 1% méně než v ORP Hradec Králové, kde
byla 7,3% a o 0,8% méně než obecná míra nezaměstnanosti ve sledovaném období,
Největším zaměstnavatelem v Hradci Králové je Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Druhým největším zaměstnavatelem jsou Lesy České republiky, s.p., následuje Rubena a.s.,
Finanční ředitelství a ARROW International CR, a.s. Ekonomická základna města je
stabilizovaná.

49

Zdroj: ČSÚhttp://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/struktura_subjektu_zapsanych_v_res_podle_prevazujici_cinnosti_cz_nace_k_31_12_201
2)
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7. Hodnocení hrozeb spojených se změnou klimatu
v Hradci Králové
Hodnocení hrozeb spojených se změnou klimatu bylo pro Hradec Králové provedeno expertní
metodou

DELPHI2.

Definované

hrozby

v prvním

kole

hodnotilo

pět

expertů:

environmentalista, urbanista, specialista na technickou infrastrukturu, sociální geograf a
specialista na bezpečnost. Agregované výsledky prvního kola byly verifikovány ve 2. kole
hodnocením interního a externího specialisty na bezpečnost.
Každý typ hrozby byl zhodnocen na pětistupňové škále od +2 do -2 s následujícími významy:
+2 velmi velká hrozba, +1 středně velká hrozba, 0 neutrální, -1 malá hrozba, -2 velmi malá žádná hrozba. Dvoukolové hodnocení expertů bylo agregováno do následující tabulky:

Typ hrozby

Hodnocení

1) Přírodní hrozby:

vítr

Téma mráz

Téma

Téma sucho

Téma voda

a) Extrémy počasí
Lokální přívalové deště

+1

Krupobití

+1

Lokální povodeň

+2

Plošná povodeň

+1

Nedostatek srážek

+2

Dlouhotrvající sucho

+2

Požáry vzniklé přírodními vlivy (v následku sucha)

+1

Bouře, smrště, vichřice, větrné poryvy, tornáda

+1

Sněhová kalamita

0

Námraza a ledovka

0

Ledové bariéry na tocích

0

Holomrazy

0

Teplotní inverze

0
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b) Tektonická činnost
Zemětřesení

-2

Sesuvy půdy, bahnotoky

-2

c) Jiná přírodní ohrožení
Výrazné zhoršení kvality ovzduší

+1

Větrná eroze

-1

Vodní eroze

0

Neznámé vlivy na zdraví obyvatelstva

0

Únik plynu ze zemského nitra (radon)

-1

2) Antropogenní hrozby:
a) Technogenní v následku extrémů počasí
Chemické havárie

+1

Havárie ropovodů

-2

Havárie plynovodů

+1

Havárie teplovodů

+1

Havárie vodovodních řadů

+1

Havárie kanalizace a vyřazení ČOV z provozu

+1

Narušení svozu a likvidace odpadu

0

Narušení a rozpad energetických sítí

+1

Narušení a rozpad telekomunikačních sítí

+1

Destrukce staveb nezbytných pro fungování území (nemocnice)

+1

Narušení a destrukce dopravních tras a uzlů (mosty apod.)

+1

b) Ekologické (environmentální)
Nadměrná emise škodlivých látek do ovzduší (např. prach)

+1

Masový úhyn živých organismů

0
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c) Agrogenní
Degradace kvality půdy

0

Zhoršování kvality vody ve vodních zdrojích

+1

Vysychání vodních zdrojů

+2

Zhoršení zemědělské produkce

+1

3) Sociální, společenské a ekonomické hrozby:
a) Bezpečnostní
Masová a násilná migrace

-1

Šíření poplašných zpráv, alarmismus, manipulace veřejným míněním

0

Organizovaný zločin

0

b) Vnitrobezpečnostní
Sociální konflikty, protesty, rabování

-1

c) Ekonomické
Nerovnoměrnost ekonomického vývoje

-1

Nezákonné obchody a toky financí (nezákonné čerpání dotací,
pojišťovací podvody apod.)
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0

8. Závěr
Na základě provedené analýzy a výše uvedeného hodnocení hrozeb lze konstatovat, že
nejvyšší ohrožení města Hradec Králové lze spatřovat v oblasti vody, ať již jejího nedostatku,
tak i přebytku. Jako hrozby v nejvyšší kategorii tedy jako velmi velká hrozba jsou
hodnoceny následující:
•

Lokální povodeň.

•

Nedostatek srážek.

•

Dlouhotrvající sucho.

•

Vysychání vodních zdrojů.

Jako středně velké jsou pak hodnoceny následující hrozby:
•

Lokální přívalové deště.

•

Krupobití.

•

Plošná povodeň.

•

Požáry vzniklé přírodními vlivy (v následku sucha).

•

Bouře, smrště, vichřice, větrné poryvy, tornáda.

•

Výrazné zhoršení kvality ovzduší.

•

Chemické havárie.

•

Havárie plynovodů.

•

Havárie teplovodů.

•

Havárie vodovodních řadů.

•

Havárie kanalizace a vyřazení ČOV z provozu.

•

Narušení a rozpad energetických sítí.

•

Narušení a rozpad telekomunikačních sítí.

•

Destrukce staveb nezbytných pro fungování území (nemocnice).

•

Narušení a destrukce dopravních tras a uzlů (mosty apod.).

•

Nadměrná emise škodlivých látek do ovzduší (např. prach).

•

Zhoršování kvality vody ve vodních zdrojích.

•

Zhoršení zemědělské produkce.
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Vzhledem k provázání problematiky hospodaření s vodou ve všech oblastech života města
Hradec Králové i okolí je tedy v dalším období přípravy města na zvýšenou resilienci nutno
uvažovat o zajištění odpovědného a inteligentního systému zásobování a distribuce vody a
současně pak i o systému zajištění zejména menších vodních toků jako např. říčka Dědina
z hlediska průtoků extrémních i extrémně nízkých a to i se snížením ohledu na zájmy ochrany
přírody a krajiny, protože zájem na ochranu životů a majetku v povodí toků zde již převyšuje
zájmy ochrany přírody!
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