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Výška sněhové pokrývky (cm) 
v období let 1989 – 2020

.

Pec pod Sněžkou



Počet dnů během měsíce prosince, kdy byly vhodné 
podmínky pro technické zasněžování

.

Pec pod Sněžkou



Počet dnů během jednotlivých zim, kdy byly vhodné 
podmínky pro technické zasněžování

.

Pec pod Sněžkou



Průběh 
průtoků

Svatopetrský potok



Odběry vody z akumulačních nádrží

• Možnost technického zasněžování prakticky kdykoliv, 
pokud to povětrnostní podmínky dovolí a je voda v nádrži

• Možnost akumulace vody 
– Využitím vody z toku (i z menšího)
– Vody ze srážek (přívalové srážky x dlouhodobá 

akumulace menších srážek)
• Možnost naplnění nádrže v době vysokých průtoků  

• eliminace negativního dopadu na pokles průtoků
• možnost většího odběru vody (pokud to povolení k nakládání s 

vodou umožňuje)

• Možnost efektivnějšího hospodaření s dostupnou vodou

• !!! Akumulační nádrž by měla ležet mimo vodní tok !!!
• Hydraulické řešení manipulace s vodou
• Organismy ve vodě



Dodržení hodnoty MZP pomocí vhodného technického 
řešení jímání vody

1.

2.

Po dokončení výstavby 
odběrového profilu 
pravidelně kontrolovat 
technický stav profilu pro 
odběr vody pro účely 
technického zasněžování 
(před zimou, po velkých 
průtocích)

V ideálním případě měřit 
nejen vodní stavy, ale i 
průtoky



Odběr vody 
a minimální 

zůstatkový průtok

Takto ne !!!

X

Dopad odběru vody na tok za běžné situace Dopad odběru vody na průtoky při odběru 
pod úrovní minimálního zůstatkového průtoku 



Aplikace Odběr vody

https://shiny.vuv.cz/Zasnezovani
http://snih.vuv.cz/Zasnezovani



Projekt s názvem „Podpora 
dlouhodobého plánování v oblasti 
vodního hospodářství  na území 

Krkonošského národního 
parku s důrazem na řešení 

problematiky vlivu technického 
zasněžování na pokles průtoků “



Výstupy projektu s názvem „Podpora dlouhodobého plánování 
v oblasti vodního hospodářství  na území Krkonošského 
národního parku s důrazem na řešení problematiky vlivu 

technického zasněžování na pokles průtoků “

Podrobněji o výsledcích projektu 
na semináři na Správě KRNAP ve Vrchlabí 21.10.2021 

VTEI 
4/2019



Děkuji za pozornost

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 | info@vuv.cz, www.vuv.cz, 
Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 | info_brno@vuv.cz, 
Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info_ostrava@vuv.cz 

pavel.treml@vuv.cz


