VODNÍ STRÁŽCI
ČASOPIS KLUBU VODNÍCH STRÁŽCŮ
PODZIM 2022

pozvánka
pro členy Klubu vodních strážců a děti zaměstnanců na výstavu

Velká Praha 1922-2022 – Zrození velkoměsta
Kdy: sobota 8. října 2022, 15:00 – 17:00 hodin
Kde: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 – Nové Město
Co vás čeká:
- Komentovaná prohlídka výstavy
- Tematická hra – Pražské 100letí
Podmínkou účasti je registrace
na www.vodnistrazci.cz/kalendar-akci/vystava-velka-praha

Na Káranském vodovodníku

děti bádaly a bavily se
Květnová jarní akce Klubu vodních strážců byla tentokrát spojena s Káranským vodovodníkem. Pro děti, nejen
z řad vodních strážců, byl ve sportovním areálu připraven program ve spolupráci s Úžasným divadlem fyziky.
Při dílničkách se malí i velcí návštěvníci dozvěděli mnoho
zajímavých informací o vlastnostech vody a fyzikálních zákonitostech této životodárné tekutiny. A ještě se u toho
skvěle bavili. Menší děti zaujal také vodní písek, u kterého
některé dokázaly prostát celé hodiny.
Největším lákadlem však byly vodní rakety. Ty si děti samy vyrobily a potom je na speciálních odpalištích mohly
vystřelit do vesmíru. Až tak daleko sice žádná nedoletěla,
ale některé už to na oběžnou dráhu neměly daleko. Zlatým
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hřebem zábavného odpoledne bylo divadelní vystoupení
završené balónkovým výbuchem tekutého dusíku, samozřejmě plánovaným a pečlivě připraveným.
Už teď se těšíme na podzimní setkání a pokud se na akci
nedostanete, přejeme vám krásný podzim.

PojĎte se virtuálně projít
Čistírnou odpadních vod
Zajímá vás, jak funguje čistírna odpadních vod, ale neměli jste ještě možnost se tam podívat? V málokteré čistírně se konají prohlídky a ani do nově postavené části Ústřední čistírny odpadních vod v Praze,
do takzvané Nové vodní linky, nemá veřejnost přístup.
Firma Pražské vodovody a kanalizace, která čistírnu provozuje, ale přišla na způsob, jak lidem ukázat, co se
v novém zařízení, které je z větší části skryto pod zemí, děje.
Řešením je virtuální prohlídka pomocí 360° videa. To je
natočené speciální kamerou, díky níž se můžete podívat
do všech zákoutí snímaného prostoru. Moderátor vás seznámí s procesy, které se v té které části čistírny odehrávají,
a vy se mezitím můžete rozhlédnout.

vá. Ideální je, když máte nainstalovanou aplikaci YouTube,
která toto otáčení v prostoru dovolí (pokud má váš telefon
či tablet zabudovanou příslušnou technologii). Neotáčí-li
se video samo, můžete ho natočit dotykem prstů. Na YouTube je také možnost zapnout si anglické titulky.
Další variantou je pak otevření videa na monitoru ze stránek cistavoda.pvk.cz, kde se v prostoru můžete pohybovat
pomocí myši nebo touchpadu. Na stránkách jsou k vidění i pěkné fotografie ze stavby a další zajímavé informace.
A poslední možností je otevření přímo z YouTube kanálu PVK.
Věříme, že všechny technologické nadšence videa nadchnou.

Možností, jak se na virtuální prohlídku vypravit, je několik. Nejrychlejší je naskenovat QR kód (na konci článku)
do mobilního telefonu nebo tabletu. Po otevření videa se
s telefonem v ruce otáčejte kolem své osy, natáčejte ho
dolů či vzhůru a uvidíte, co všechno se kolem vás odehrá-

Co jsou to mikropolutanty?
Mikropolutanty – slovo, které nejspíš ve spojitosti s životním prostředím a vodou slýcháte čím dál častěji.
Ale co to vlastně je? Jde o složeninu slov: mikro = malý
a polutant = znečišťující látka. Když tyto dva výrazy spojíme v jeden, vznikne slovo mikropolutant, které označuje
velmi malé částečky různých látek, které něco znečišťují.
Ať už je to životní prostředí jako celek, nebo konkrétně
ovzduší, půda či voda.
Obsah těchto látek je v prostředí tak nízký, že je mnohdy
složité je vůbec identifikovat a stanovit jejich množství,
které je vyjádřeno v mikro, či dokonce v nanogramech.
Díky dlouhodobému působení však mohou mít nežádoucí vliv na živé organismy.

Jak se mikropolutanty do vody dostávají?
Nejčastěji z přípravků na ochranu rostlin v zemědělství,
z kosmetických přípravků a z léků, které lidé, ale i zvířata,
užívají. Tělo část látek obsažených v lécích vyloučí a ty se poté s odpadní vodou dostávají do čistíren odpadních vod, které však nejsou na odstraňování mikropolutantů zařízené.
Potenciálně nebezpečné látky se tak dostávají do přírody, kde mohou mít vliv na křehký vodní ekosystém a logicky se vyskytují i ve vodě, kterou vodárny využívají
pro výrobu pitné vody.

Je důvod se těchto látek obávat?
Ano. Mikropolutanty často ovlivňují živé organismy včetně
člověka. Vědci čím dál častěji varují před tím, že někteří živočichové, například žáby a ryby, mění pod vlivem těchto látek
své chování, což má vliv na jejich rozmnožování. Navíc mohou tyto látky napomoci ke vzniku závažných onemocnění.

Dají se mikropolutanty z vody odstranit?
Jednou z možností řešení je adsorpce*, což v praxi znamená
zařazení filtru s granulovaným aktivním uhlím v úpravnách
vody. Tento stupeň úpravy je v České republice postupně
instalován do mnoha vodáren a například na Želivce a v Podolí už je samozřejmou součástí výroby pitné vody.

Více se dozvíte ve Vodním domě
Pokud vás problematika mikropolutantů ve vodě zajímá,
navštivte Vodní dům v Hulicích. Tam vznikl projekt „Čistá voda není náhoda“, který má záštitu Českého svazu
ochránců přírody Vlašim a financován je z Norských fondů.
Více informací k tématu si můžete dohledat na webu
www.vodni-dum.cz.
* adsorpce = granulované aktivní uhlí má díky své pórovité
struktuře velký povrch, na kterém zachytí, respektive naváže znečišťující látky obsažené ve vodě. Stejným způsobem
funguje například i aktivní uhlí z lékárny.
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Když je vody

moc

Pokud občas sledujete zprávy, jistě vám neuteklo, že v letos v létě uplynulo 20 a 25 let od dvou velkých povodní,
které zasáhly Českou republiku. Nejprve to byla v roce 1997 velká povodeň na Moravě a v části východních Čech.
O pět let později, v roce 2002, pak voda řádila v Čechách. Z pohledu letošního suchého léta, kdy bylo možné přejít
koryta některých potoků a řek suchou nohou, se zdá téměř neskutečné, že tehdy voda bourala domy a dokonce
i brala životy.
Pro začátek bude dobré vysvětlit, co to vlastně je povodeň.
Je to přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství
vody v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky
mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či dokonce oběti na lidských životech. Povodně se v přírodě vyskytují v různé intenzitě (ne každá povodeň musí
mít ničivé následky) a v různých časových intervalech (nemusí se opakovat pravidelně, ale někdy je mezi nimi časový odstup i několik desítek nebo stovek let a někdy se
zopakují hned za 2 roky). V současnosti se mezi vědci a už
i mezi laiky hodně mluví o vlivu klimatických změn
na naši planetu, jejichž následky jsou právě časté povodně
nebo naopak velká sucha.
Další slovo, které se v souvislosti s velkou vodou používá, je
záplava. Ta označuje důsledek povodní - tedy nejprve dojde
k přechodnému zvýšení vodní hladiny (povodni) a v jejím
důsledku se voda vylije z koryta (záplava). V běžné mluvě
jsou však používány oba významy pro stejnou událost. Pojišťovny sice rozdíl mezi povodní a záplavou vnímají trochu
jinak, ale my se na to podíváme spíše z vědeckého pohledu.

▶ Přívalové, někdy také nesprávně nazývané bleskové. Tyto
povodně se většinou vyskytují lokálně, na malých územích
a jejich příčinou je sice krátký, ale velmi intenzivní déšť.
Přívalové povodně obvykle přicházejí s prudkými letními
bouřkami a mohou mít i velmi ničivou sílu. Velmi špatně
se předpovídají a varování přichází na poslední chvíli, proto se na ně lidé nemohou dostatečně připravit a souvisí
s nimi velké škody na majetku i životech.
▶ Poslední kategorií jsou povodně zvláštního druhu, které
nejsou způsobeny přirozeným jevem. Mohou se odehrát
například po havárii vodního díla (např. na hrázi přehrady
nebo rybníku). Ve výjimečných případech mohou nastat
třeba i po sesuvu půdy do vodní nádrže nebo do řeky, kdy
velké množství materiálu „vytlačí“ vodu a způsobí povodňovou vlnu.
V jiných oblastech světa (zejména kolem rovníku) se vyskytují i jiné druhy povodní, např. způsobené hurikány. Tento
přírodní jev s sebou nese velké množství vody a kromě toho rozhýbá vodní hladinu, která se pak ve vysokých vlnách
žene na pobřeží. V oku hurikánu je navíc velmi nízký tlak
a voda tam tedy vystoupá výše než mimo hurikán, to opět
způsobí přívalovou vlnu.
Specifické jsou i monzunové povodně, které se vyskytují
v rovníkových zemích. Způsobuje je vítr zvaný monzun, který dle sezóny mění směr svého proudění a přináší s sebou
od oceánu velkou oblačnost s deštěm.

Povodně mohou mít různé příčiny
V našich končinách rozdělujeme povodně do těchto základních kategorií:
▶ Způsobené táním sněhu, někdy také nazývané zimní
nebo jarní.
▶ Ledové, podmínky pro ně nastávají při oteplení po silných mrazech, kdy ledy ještě nestihly rozmrznout, ale voda
je nese korytem řeky. V zúžených nebo mělkých místech se
ledy mohou zaseknout a nahromadit a způsobí tak ucpání odtoku vody. Nad místem ledové bariéry se voda vylije
z břehů, případně velké ledové kry unášené vodou ničí břehy, mosty a vše další, co jim stojí v cestě.
▶ Dešťové, ty jsou obvykle způsobeny větším množstvím
srážek na určitém území. Záleží na intenzitě a délce deště, ale po několika dnech už je půda natolik nasycena vodou, že žádnou další nepojme. Voda pak odtéká po povrchu
a rychle plní koryta řek. Pokud je vody přespříliš, z koryt se
vylije a způsobí povodeň.
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Přináší povodeň vždy jen problémy?
Abychom nebyli jen pesimisté, je důležité říct, že v některých místech nebyly, nebo dodnes nejsou, povodně vnímány jako problémový jev. Jsou oblasti, kde se s povodněmi počítá a dokonce je tam všichni netrpělivě očekávají.
Bez pravidelného rozlévání vody z břehů by se jistě Egyptská, Mezopotámská nebo Čínská civilizace nevyvíjely tak,
jak tomu bylo právě díky rozvinutému zemědělství. Lidé
zkrátka s vylitím vody z břehů řek počítali a uměli s touto situací pracovat. Postupem času vymysleli propracované systémy zavlažovacích kanálů a hrází, díky nimž dokázali povodňovou vodu pro svá pole zadržet i do suchých částí roku.

Co s tím?
Vraťme se však do dnešních dní a našich zeměpisných šířek a délek a pojďme si říct, co se dá dělat proto, aby pro
nás povodně neměly tak zničující účinky. Zdánlivě nesouvisející radou je nezapomínat a poučit se! Mezi velkými
povodněmi, jako byly ty z přelomu století, může uplynout
mnoho let, často i staletí. A lidé mají bohužel velmi krátkou paměť. Byť se v to v dnešní době, kdy všechno zapisujeme a archivujeme, zdá neuvěřitelné, tak historická paměť
přetrvá jen několik málo generací a zkušenosti se postupně vytrácí. Jak si jinak vysvětlit, že si lidé postavili tolik domů v záplavových územích? Nikdo by si přece dobrovolně nepostavil dům na místě, o kterém ví, že mu ho dříve
nebo později vezme voda. Postavil si ho tam proto, že se
k němu od předků nedonesla informace, že před třeba
200 lety byly v tom místě 3 metry vody a silný proud, nebo
že není dobré stavět si obydlí v bývalém korytě řeky, protože voda si svou cestu vždy najde.

A co tedy dělat v místech, kde již naši předci svá obydlí
z nevědomosti nebo troufalosti postavili? Především se musíme smířit s tím, že nemůžeme 100% ochránit vše. Musíme dát vodě prostor a obětovat místa, kde nenapáchá tak
velké škody. Je lepší soustředit se na ochranu obydlí a nechat vodu rozlít např. do luk v okolí měst nebo do parků,
hřišť a podobných území, která se dají celkem rychle vyčistit
a opravit a nejsou k životu nutně potřeba.
V okolí vesnic a měst můžeme vybudovat protipovodňové valy, které vodu udrží mimo zastavěné území. Ve městech, kde jsou domy často postaveny přímo na březích řek,
nezbývá nic jiného, než stavět mobilní (skládací) protipovodňové bariéry, tedy rychle postavitelné zdi, které můžeme podpořit třeba i pytli s pískem a vodu držet mezi nimi.
Z míst, kam voda i přes naši snahu nateče, ji můžeme vyčerpávat čerpadly.

Kdy přijde velká voda příště?

I v již zmíněných letech 1997 a 2002 byli lidé překvapeni, kam až voda vystoupala a jaké škody napáchala. A to
se bavíme o technicky vyspělém přelomu 20. a 21. století. Úkolem naší a budoucích generací proto bude uchovat
povědomí o tom, kam až voda dosahovala a co všechno
zaplavila. Stavby, které už v záplavových územích jsou, bude třeba ochránit a lidé by měli dodržovat zákaz výstavby
obydlí v místech, kam může voda dosáhnout. Na to jsou
dnes již přesně vymezené (vyměřené) hranice takzvaných
záplavových území a dodržování zákazu výstavby by měly hlídat úřady.

To nikdo říct neumí. Malé povodně se na menších tocích
vyskytují každoročně, ty velké, které zasáhnou i větší oblast a působí velké škody, naštěstí tak časté nejsou. Byť
se povodně označují jako např. 10leté, 50leté nebo 100leté, neznamená to, že se objeví jen jednou za 10, 50 nebo
100 let. Číslo vychází z dlouhodobého statistického sledování, tedy za jakou průměrnou dobu se takto velká povodeň na toku v historii objevila. Statistika však může být
ošidná a během jednoho století se sice může 10letá povodeň objevit průměrně jednou za 10 let, ale ve skutečnosti
to může být během třiceti let třeba 8x a během následujících sedmdesáti jen 2x.

Protipovodňová opatření

Díky vodě je možné tuto planetu obývat, bez ní by to nešlo.
Nesmíme však zapomínat, že voda je i živel, který musíme
respektovat, a pokud s ním chceme žít v souladu, musíme
mu poskytnout dostatek prostoru. Doufejme tedy, že až
příště přijde velká voda, budou už lidé vědět, jak se zachovat a ztráty na životech i majetku budou minimální.

Protipovodňová ochrana začíná už ve volné nezastavěné
krajině. Lidé by měli vymezit místa, kam se voda může volně
rozlít, kdykoli to je třeba. Nezastavěné údolní nivy a retenční nádrže mají svůj velký protipovodňový význam. Stejně
tak budování suchých a polosuchých polderů, tedy nádrží,
ve kterých za normálních okolností není žádná voda nebo
je jí tam minimum, a kapacita je určena právě pro zadržení
povodní. Prudké povodňové vlny také zadrží volně meandrující řeky a potoky, není tedy dobré jejich koryta narovnávat a dláždit, jak se dělo v minulosti. Voda pak nabere
velkou rychlost a o to ničivější její účinky bývají. Velké vybetonované plochy u skladovacích areálů, nákupních center a dalších staveb nám také nedělají dobrou službu, voda
po nich rychle steče a přispívá ke zvyšování hladiny vody.
Lepší je zatravňovací dlažba, která vodě dovolí vsáknout se
alespoň z části do půdy.

POVODŇOVÝ SLOVNÍČEK
Kulminace – dosažení nejvyššího průtoku, vrchol povodňové vlny
Záplavové území – oblast, do které nateče voda
při povodni
Vodočet – jednoduché zařízení (lať) opatřené stupnicí, které slouží ke sledování vodních stavů (výšky
hladiny)
Hydrologie – věda zabývající se vodou a s ní souvisejícími procesy, její odnoží je hydrometeorologie, která
se zabývá mimo jiné předpovědí povodní
www.vodnistrazci.cz
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POVODŇOVÝ KVÍZ
1/ Ve kterém roce byly poslední velké povodně
na Moravě a ve východních Čechách?

5/ Jak se říká nádržím, které jsou za normálních
okolností bez vody a jejich úkolem je zadržet vodu
při zvýšených průtocích?

a/ 1958

a/ mokrý polder

b/ 1997

b/ povodňový polda

c/ 2009

c/ suchý polder
2/ Velké povodně se v České republice vyskytují…
a/ nepravidelně a s různou intenzitou

6/ Jak se říká přirozeným zátočinám na vodních tocích,
které napomáhají ke zpomalení povodňové vlny?

b/ pravidelně v rozestupu několika let, proto je umíme
předvídat

a/ meandry
b/ mandaly

c/ opakují se vždy přesně po 100 letech

c/ levandy
3/ Který druh povodní se v ČR nevyskytuje?
7/ Co se měří na stupnici vodočtu?

a/ přívalové povodně

a/ celková roční spotřeba vody v domácnosti

b/ monzunové povodně

b/ aktuální vodní stav toku nebo nádrže (výška hladiny)

c/ dešťové povodně

c/ průměrný týdenní průtok vody v daném místě
4/ Musí mít povodeň vždy jen katastrofické následky?
8/ Jak často se objevuje 50letá povodeň?

a/ ano, každá povodeň automaticky znamená velké
ztráty na majetku a často i na lidských životech

a/ na základě dlouhodobé statistiky jednou za 50 let, ale
může to být i častěji nebo naopak méně často

b/ ne, v některých oblastech s nimi lidé umí pracovat
a zejména v zemědělství je nadměrné množství vody
vítané

b/ maximálně jednou za 50 let
c/ každých 5 let
Řešení: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a

POZNÁŠ ČESKÉ PŘEHRADY?
K obrázkům vodních nádrží přiřaď správný název.
1.

2.

A - Les Království
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B - Orlík

5.

C - Švihov

D - Slapy

E - Lipno
Řešení: 1B, 4D, 2E, 3A, 5C

4.

3.

NAJDI
KAPROVI CESTU DO RYBNÍKA
Kterým z potoků doplave kapřík až do rybníka?

Osmisměrka
Najdi 14 pohádkových postav
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NAJDI 10 ROZDÍLŮ

Řešeni: barva hada, chybí ryba ve vodě, menší velikost stromu, oblaka navíc, větší ptáček, sníh navíc
na horách, chybí květ leknínu, jiná barva vodní rostliny, zajíc navíc, liška jde na druhou stranu

www.vodnistrazci.cz
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TIPY NA VÝLETY
Výlet lodí Porta Bohemica
Skvělý tip na nenáročný podzimní výlet pro celou rodinu. Labské údolí se na podzim barví do celé palety barev
a pozorovat tuto krásu z paluby lodi je výjimečný zážitek. Loď pluje v pracovních dnech i o víkendech a svátcích
mezi Mělníkem a Ústím nad Labem. Buď si můžete užít
plavbu v celé její délce, nebo můžete přistoupit v některém z měst, kde zastavuje (např. Roudnice, Lovosice nebo Litoměřice). Zpět se můžete vrátit vlakem, který jezdí
po obou březích řeky. V Ústí nad Labem navíc můžete navštívit i Masarykova zdymadla nebo hrad Střekov. Mělník
zase nabízí prohlídky středověkého podzemí.
www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/turistum/lodni-doprava/

Výstava: ZeMě (do 31. 12. 2022)
„Záleží na mně, jaká bude Země“, takové je motto výstavy, která návštěvníkům ukazuje jak mohou sami přispět
k ochraně životního prostředí a k udržitelnosti. Kromě klasických výstavních panelů tu najdete i 20 mechanických interaktivit jako jsou odklápěčky, hlavolamy, hry a stavebnice.
Děti i dospělé baví také dalekohled, který směřuje na ptačí
krmítko v Čelakovského sadech. K výstavě je připraven i bohatý doprovodný program. Výstava je rozdělena na sedm tematických ostrovů zaměřených zejména na spotřebu (móda, jídlo, voda), produkci (odpad) a vnímání prostředí kolem
nás (krajina, biodiverzita). Sedmé téma s názvem upcycling
je pak zaměřené i na podporu kreativity.
Adresa: Národní muzeum – historická budova, Václavské
náměstí 68, Praha 1
www.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/zeme

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Hřebčín chová přibližně 500 starokladrubských koní
ve dvou barevných variantách – bělouše a vraníky. Během
návštěvy můžete projít několik prohlídkových okruhů. Podívat se můžete třeba do stájí, zámku, kočárovny nebo
třeba na rozhlednu. Návštěvnická sezóna začíná v dubnu
a končí v říjnu. Vzhledem k velkému zájmu z řad návštěvníků je lepší objednat si na webu on-line vstupenky.
Adresa: Kladruby nad Labem č.p.1
www.nhkladruby.cz
Vydaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Kontakty na redakci: jana.mendlova@pvk.cz / marcela.segetova@pvk.cz, tel.: 267 194 223, uzávěrka: 6. 9. 2022
www.vodnistrazci.cz
www.pvk.cz
www.veolia.cz
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Layout & tisk: ProKreativ s.r.o.

Navštivte jeden z nejstarších hřebčínů na světě, který je
domovem nejstaršího původního českého plemene - koně
starokladrubského. Tradice chovu koní v Kladrubech nad
Labem sahá minimálně do poloviny 14. století.

