
Velký tok 
U velké øeky  nebezpeèí pøedstavuje hlavnì 
jarní tání a letní povodnì z dlouhotrvajících 
deš�ù. Vzestup vody je vìtšinou 
dlouhodobý, což umožòuje evakuaci osob i 
èásti majetku. Záplava však mùže 
postihnout rosáhlé území daleko od 
vodního toku a pøetrvat po nìkolik dní až 
týdnù.

Kde bydlíte - jaké povodnì vám hrozí?Kde bydlíte - jaké povodnì vám hrozí?

Svah
Pøi letních pøívalových povodních a 
intenzivních bouøkách mùže dojít k odtoku 
vody po povrchu. Voda tak mùže zaplavit i 
budovy mimo vodní toky, ležící na delších 
svazích. Voda s sebou unáší i pùdu a 
pùsobí tak škody erozí. Hrozí hlavnì 
škody na majetku v suterénních a 
sklepních prostorách.

Malý tok
Potoky a øíèky se nejèastìji rozvodní pøi 
letních pøívalech, kdy voda rychle stoupá a 
škodí svou prudkou silou. K rozvodnìní 
mùže dojít i pøi jarním tání, kdy voda mùže 
stoupat také velmi rychle. Vìtšinou není èas 
pro evakuaci majetku, a je tøeba velmi rychlá 
evakuace obyvatel, nebo� hrozí nebezpeèí 
ztrát na životech.

Nìkolik dní trvající intenzivní letní srážky, èasto 
zesílené v horských oblastech postupnì nasytí 
pùdu, která již dále není schopna zadržovat vodu a 
vznikají povodnì. Ty mohou postihovat velké 
plochy. Nebezpeèné je pokud již pøed vlastní 
povodní bylo vlhké období a pùda tedy byla 
nasycena vodou již pøed zaèátkem pøíèinných 
srážek. Tento typ povodní postihuje malé øeky a 
potoky, ale i velké øeky, které zaplavují rozsáhlé 
oblasti øíèních niv až po nìkolik dní. Velké letní 
povodnì známe z historie nedávné, z let 1997 a 
2002, i dávné, napøíklad povodeò 1897 na Labi, 
1903 na Odøe a na Vltavì v letech 1890, ale i 1432 a 
1118.

POVODNÌ A JEJICH PØEDPOVÌDIPOVODNÌ A JEJICH PØEDPOVÌDI
Není povodeò jako povodeò,

aneb jaké typy povodní 
se u nás vyskytují?

Povodnì z táníPovodnì z tání

Velké povodnì zpùsobené táním snìhu vznikají v 
zimním a jarním období, od prosince do dubna. 
Nebezpeènými faktory jejich vzniku jsou velké 
množství snìhu, zejména v nižších a støedních 
nadmoøských výškách, zima bez výskytu dílèích 
tání, promrzlá pùda pod snìhovou pokrývkou, 
rychlé oteplení s celodenní teplotou vzduchu nad 
bodem mrazu, a pøedevším deš�ové srážky v 
prùbìhu oblevy.
Velké historické povodnì tohoto typu se u nás 
vyskytly napø. v letech 1784, 1845, 1940 v roce 
2000 na Jizeøe a v roce 2006 na vìtšinì našeho 
území.

Letní povodnìLetní povodnì

Ledové povodnì jsou spojeny s oteplením po 
období mrazù, kdy se vytvoøil ledový pokryv 
vodních tokù. Pøi jarní oblevì dochází k rozlámání 
ledu a jeho pohybu v toku, nazývaném chod ledu, 
nebo døenice. Na místech s mìlkým dnem, nebo 
zúžení koryta se unášené kry hromadí a vytváøí 
ledové bariéry. Za nimi se potom voda vzdouvá a 
zaplavuje údolí. Podobná riziková místa na tocích 
jsou známa, pøedpovìdìt zda v dané situaci dojde 
k vytvoøení ledových bariér však není možné.

Letní pøívalové povodnìLetní pøívalové povodnì
Pøívalové povodnì vznikají  následkem 
krátkodobých a velmi intenzivních pøívalových 
srážek, kdy bìhem 1 až 6 hodin mùže vypadnout 
více než 100 mm srážek. Pøívalové srážky se 
vyskytují v letních bouøách vzniklých na 
studených frontách. Rychlý pøísun srážek nestaèí 
pùda vsakovat a voda rychle po povrchu odtéká a 
èasto odnáší pùdní materiál a zpùsobuje erozi. I 
když zasažená plocha vìtšinou není velká, voda 
proudí velmi rychle, má velkou nièivou sílu a 
zpùsobuje velké škody. Velké pøívalové povodnì 
postihly napøíklad v roce 1872 povodí dolní 
Berounky, v roce 1998 Rychnovsko a v roce 2006 
povodí horní Dyje.

Ledové povodnìLedové povodnì

Zpracováno za podpory projektu: VaV SP/1c4/16/07 “Výzkum a 
implementace nových nástrojù pro pøedpovìdi povodní a odtoku 
v rámci zabezpeèení hlásné a pøedpovìdní povodòové služby v 
ÈR"

Ochrání nás pøehrady?Ochrání nás pøehrady?
Kde získat informace o povodních na internetu ?Kde získat informace o povodních na internetu ?

Evropské stránky prezentující výskyt a 
p ø e d p o v ì ï  n e b e z p e è n ý c h  
meteorologických prvkù v jednotlivých 
státech celé Evropy. V roce 2008 v tomto 
systému ještì nebyly zaøazeny povodnì, 
jejich zaèlenìní do systému v blízké 
budoucnosti však bylo již pøipravováno.

Potøebujete informace ze zahranièí?Potøebujete informace ze zahranièí?

Naleznete zde informace o 
aktuálních vodních stavech a 
prùtocích v automatizovaných 
vodomìrných profilech ÈHMÚ. V 
pøibližnì 70 profilech je rovnìž 
uveøe jòována  pøedpovìï         
n a  4 8  h o d i n  v y p o è t e n á  
hydrologickými pøedpovìdními 
modely.
Dále zde naleznete informace  o 
p o z o r o v a n ý c h  s r á ž k á c h            
z  r a d a r ù  a  s r á ž k o m ì r ù ,                
a  a k t u a l i z o v a n é  z n ì n í  
“Odborných pokynù pro hlásnou 
službu” s kompletní evidencí 
hlásných profilù kategorie A a B.

Jsou stránky s informacemi o vydaných výstrahách na nebezpeèné 
hydrometeorologické jevy vèetnì intenzivních srážek, bouøek a povodní.

S p o l e è n ý  p o r t á l  
Ministerstva zemìdìlství 
a Ministerstva životního 
prostøedí odkazující na 
dostupné informace o 
vodním hospodáøství v 
È R  p o s k y t o v a n ý c h  
zejména jednotlivými 
státními podniky Povodí, 
Výzkumným ústavem 
vodohospodáøským a 
ÈHMÚ.
Por tá l  zpø ís tupòu je  
informace o aktuálních 
s t a v e c h  h l a d i n ,  
p r ù t o c í c h  v e  
vodomìrných stanicích, 
informace o srážkách a 
stavech na jednotlivých 
vodních dílech státních 
podnikù Povodí.

http://hydro.chmi.cz/hpps http://www.voda.gov.cz

http://pocasi.chmi.cz

http://www.meteoalarm.eu 

http://www.dartmouth.edu/~floods/

Informace o tom, kde na svìtì právì 
probíhají významné povodnì naleznete na 
stránkách americké univerzity Darthmouth 
College.

Èeský hydrometeorologický ústav
Na Šabatce17,

143 06, Praha-Komoøany
http://www.chmi.cz

Pøehradní nádrže slouží k rùzným úèelùm - vyrábí 
elektrickou energii, zásobují nás vodou, slouží k rekreaci a k 
ochranì pøed povodnìmi. Jenže pro výrobu elektøiny musí 
být nádrž co nejplnìjší a pro ochranu pøed povodnìmi 
naopak co nejvíce prázdná. Proto je nutno s vodou v nádrži 
peèlivì hospodaøit podle aktuálních potøeb a vývoje 
hydrologické situace. 
Nádrže vìtšinou velmi dobøe ovlivní (sníží) menší povodnì 
až do úrovnì dvacetiletých. Opravdu velká povodeò se do 
nádrže vìtšinou celá "nevejde". Pøi vìtších povodních 
dokáží nádrže povodòovou vlnu pozdržet a poskytují tak èas 
pro pøípravu protipovodòových opatøení a evakuaci obyvatel 
na toku pod nádrží. Správná manipulace mùže také ovlivnit, 
pokud to situqace umožòuje, aby se nespojily vrcholy 
povodnì z rùzných pøítokù. 
Pøed katastrofickými povodnìmi jako napøíklad v letech 
1997 a 2002 nás však nádrže plnì ochránit nemohou. Vždy v 
prùbìhu zimy, pøed jarním táním je vìtšina nádrží více 
vyprazdòována, aby byly pøipraveny na pøíchod 
pravidelného jarního tání. 

Povodí Vltavy, státní podnik
Holeèkova 8

150 24, Praha 5
http://www.pvl.cz



Co je to povodeò?Co je to povodeò?
Když hodnì prší, nebo rychle taje sníh, teèe z 
hor hodnì vody. Když je jí opravdu hodnì, tak se 
ani nevejde do øeky a zaplaví její okolí. To je 
povodeò.

Nìkdy se vodì do cesty v øece postaví pøekážky. 
Ucpe jí tøeba kmen stromu, který do øeky spadl. 
Voda tak hledá cestu vedle øeky. Jenže mùže 
zaplavit i nìèí zahradu nebo dùm. To je také 
povodeò.

V létì nìkdy pøijdou bouøky s 
blesky a prudkým lijákem, který 
zaplaví sklepy. Prudký liják ale 
dokáže udìlat také velkou 
povodeò na potocích a malých 
øekách.

Když je v zimì hodnì snìhu 
a pøíjde jaro. Sníh roztaje    
a voda z nìj teèe do øek. 
Tak vznikají každý rok    
jarní povodnì.

Obecnì je vìtší problém úspìšnì pøedpovídat povodnì na menších tocích, kde je tøeba poèítat s tím, 
že pøedpovìï se mùže od reality dosti lišit, zvláštì pøi intenzivních bouøkových srážkách. Naopak pro 

2vìtší toky s povodím o rozloze více než 1500 km  pøedpovìï na 24 hodin bývá vìtšinou pomìrnì 
spolehlivá. 
Byla by ale škoda informace obsažené v pøedpovìdích nevyužít. Nedokážou sice "na centimetr 
pøesnì" udat budoucí výšku hladiny, jejich trend však vìtšinou bývá správný. Pøedpokládá-li 
pøedpovìï povodeò, je témìø jisté, že k významnému vzestupu dojde, možná bude menší než 
pøedpovídaný, možná bude vìtší, ale ve støehu byste být mìli.

V zimním období hydrologickou 
pøedpovìï komplikuje nedostatek 
informací o snìhu, respektive množství 
vody kterou sníh obsahuje. Zvláštì 
pokud do snìhu prší je obtížné pøesnì 
pøedpovìdìt, jak rychle sníh bude 
odtávat. Záleží totiž nejen na teplotì 
vzduchu, ale i množství deštì a hustotì 
snìhu, o které máme jen málo 
informací.

Pøívalové srážky se mohou vyskytnout takøka 
kdykoliv a kdekoliv. Meteorologické modely je 
pøedpovìdìt bohužel nedokážou, nebo� 
ohniska bouøek (cely) vznikají nahodile a již po 
15 až 30 minutách mohou zase zaniknout. 
Vìtšinou tak ani není èas hydrologickou 
pøedpovìï zpracovat. Pøi bouøkách je proto 
tøeba sledovat spíše meteorologické radary a 
samotnou oblohu. 

Meteorologické radary “vidí”, kde vypadávají               
z oblaènosti srážky. Dùležité jsou hlavnì pøi výstraze 
pøed blížícími se bouøkami, které mohou zpùsobit 
pøívalové povodnì.

Lze povodnì pøedpovìdìt?Lze povodnì pøedpovìdìt?
V souèasnoti máme k dispozici øadu dat o prùtocích ve vodních tocích a srážkách, máme také 
meteorologické a hydrologické modely, které nám pomáhají odhadnout budoucí vývoj poèasí a odtoku. 
Pøesto není nikdy možné povodeò pøedpovìdìt naprosto pøesnì. Procesy v atmosféøe i na zemském 
povrchu a pod ním jsou pøíliš složité, než abychom je dokázaly zcela postihnout poèítaèovými 
programy. Naše schopnost pøedpovídat se liší v rùzných situacích a pøi rùzných typech povodní. 

U letních povodní z dlouhotrvajících 
srážek je nejdùležitìjší pøesná 
pøedpovìï srážek meteorologickým 
modelem. Pøedpovìï srážek však je to 
nejtìžší v meteorologii. U malých 
vodních tokù tak následná hydrologická 
pøedpovìï  èasto "nevyjde" právì kvùli 
nepøesné pøedpovìdi srážek. 

Meteorologický i hydrologický model jsou složité poèítaèové 
programy. Meteorologický model ALADIN poèítaný v ÈR napøíklad 
pøedpovídá množství srážek (obrázek nahoøe). 
Hydrologický model SAC-SMA simuluje, co se dìje se spadlou 
vodou v pùdì, než se dostane do vodního toku (schéma dole).

  Pravdìpodobnostní vleèka ukazuje 
nejpravdìpodobnìjší budoucí vývoj podle 
toho, kde jsou jeho simulované možné varianty 
"nejhustìji u sebe". Vìtšinou bývá zobrazen     
i støed - medián všech variant.

Jiný druh vyjádøení používá pravdìpodobnost 
pøekroèení urèité hodnoty. Tedy jaká je šance, že 
prùtok pøekroèí urèitou úroveò.

Pravdìpodobnostní pøedpovìï je trochu jako 
sázkový kurz. Rozhodnout se musíte vy sami. 
Když  bude pravdìpodobnost  povodnì 
pøedpovìzena na 10 %, vynesete cenné vìci do 
prvního patra a odjedete z ohroženého domu, 
nebo radìji vsadíte na to, že povodeò nepøijde? 
A co pøi pøedpovídané pravdìpodobnosti 25 %, 
nebo 50 %? 
Na jedné stranì je nebezpeèí velkých škod, na 
stranì druhé nepøíjemnosti pøi pøípravách, když 
povodeò nepøijde. Záleží jen na Vás.

Pravdìpodobnostní pøedpovìï nikdy nedefinuje 
limit 100 %, ale vìtšinou jen 90 %, èi 95 % jistotu. 
To znamená, že skuteènost mùže vyboèit mimo 
naznaèené meze, ale v prùmìru by k tomu mìlo 
dojít jen jednou z deseti vydaných pøedpovìdí 
(pro 90 % jistotu), èi jednou z dvaceti vydaných 
pøedpovìdí (pro 95 % jistotu).
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Co to je hydrologická pøedpovìï?Co to je hydrologická pøedpovìï?
Pøedpovìï je informace pøedpovìdní povodòové služby o oèekávaných srážkách, vodních 
stavech nebo prùtocích v urèeném místì a èase. Její pøesné èíselné vyjádøení je však velmi 
problematické. Pøíroda je velmi složitý systém, který nikdy nedokážeme dostateènì pøesnì 
popsat, proto ani pøedpovìdi nebudou nikdy úplnì pøesné. Hovoøíme o nejistotì pøedpovìdí, 
kterou lze vyjádøit použitím pravdìpodobnostních pøedpovìdí.

Co to je pravdìpodobnostní pøedpovìï?Co to je pravdìpodobnostní pøedpovìï?
Pravdìpodobnostní pøedpovìï se snaží podat informaci o tom, jak velká je nejistota vydané 
pøedpovìdi. Jak pravdìpodobnostní pøedpovìï vypadá? Nejèastìji ukazuje rozmezí možného 
vývoje, nebo pravdìpodobnost dosažení urèité hodnoty.
V ÈR se zatím pravdìpodobnostní pøedpovìdi nevydávají, ale v blízké budoucnosti se s nimi 
urèitì setkáte. Jak potom takové pøedpovìdi správnì porozumìt? A jak vùbec vypadá?



HPPS = hlásná a pøedpovìdní 
povodòová služba

HPPS = hlásná a pøedpovìdní 
povodòová služba

Protipovodòová ochranaProtipovodòová ochrana

Úpravy v krajinìÚpravy v krajinì

Ochranné hrázeOchranné hráze

Poldry a malé vodní nádržePoldry a malé vodní nádrže

PøehradyPøehrady

1. Stupeò povodòové aktivity
bdìlost

1. Stupeò povodòové aktivity
bdìlost

2. Stupeò povodòové aktivity
pohotovost

2. Stupeò povodòové aktivity
pohotovost

3. Stupeò povodòové aktivity
ohrožení

3. Stupeò povodòové aktivity
ohrožení

S P Atupnì ovodòové ktivityStupnì Povodòové Aktivity

Pøi 1. SPA (bdìlost) voda ještì zùstává v korytì, prùtok však 
dosahuje nadprùmìrných hodnot. Dosažení 1. SPA  signalizuje 
nebezpeèí pøíchodu povodnì a mìl by sloužit jako sibnál k 
pøedbìžné pøípravì na povodeò, napøíklad kontrolu okolí 
vodního toku, propustkù atd.). Èinnost také zahajuje hlídková a 
hlásná služba.

Pøi 2. SPA voda již na vystupuje z koryta a zaèíná zaplavovat 
pøilehlá území. Úroveò 2. SPA je však navržena tak, že voda ještì 
nepùsobí témìø žádné škody, zaplavuje totiž jen louky, pastviny, 
lužní lesy èi ostatní pøíbøežní vegetaci.

Podle vodního zákona ÈR platí, že pokud je dosažena úroveò 2. 
SPA je daná situace oficiálnì považována za povodeò.
Pøi 2. SPA se aktivizují povodòové orgány (povodòové komise) a 
provádìjí se aktivity pro zmírnìní prùbìhu povodnì podle 
povodòového plánu

Pøi 3. SPA voda zaèíná zaplavovat i území, kde již vznikají 
škody. Mùže se jednat o obytné domy, prùmyslové areály, 
významné dopravní spojnice apod.

Pøi 3. SPA se provádìjí zabezpeèovací práce a v pøípadì 
potøeby záchranné práce a evakuace podle podkladù 
povodòového plánu.

Úrovnì SPA jsou stanoveny vždy k jednotlivým hlásným profilùm na vodním 
toku, jejich platnost je však vždy vztažena k delšímu úseku vodního toku. 
Veškeré protipovodòové aktivity v daném úseku se pak øídí SPA a aktuálním 
prùbìhem stavu hladiny v øídícím hlásném profilu. Úrovnì SPA jsou stanoveny 

3 -1vìtšinou v cm vodního stavu, výjimeènì v hodnotì prùtoku (m .s ).
Úroveò pro 2. a 3. SPA je pouze orientaèní hodnotou.Tyto stupnì povodòové 
aktivity jsou vyhlašovány a odvolávány pøíslušnými povodòovými orgány 
(povodòovými komisemi), které mohou vzít v úvahu i další faktory povodnì než 
jen vodní stav v hlásném profilu.

Hodnoty úrovní jednotlivých SPA navrhují správci toku (státní podniky Povodí 
nebo ÈHMÚ). Jejich platnost pak schvaluje a vyhlašuje Krajský úøad a pro profily 
kategorie A Ministerstvo životního prostøedí ÈR.

Jaké jsou úrovnì SPA na toku v blízkosti vašeho domova mùžete zjistit na 
stránkách ÈHMÚ v evidenci hlásných profilù (http://hydro.chmi.cz/hpps).

Pøi katastrofálních povodních, kdy již nelze povodeò zvládat bìžnými 
prostøedky bývá vyhlášen krizový stav. V takovém pøípadì øízení pøebírají 
krizové štáby s vìtšími pravomocemi (napø. naøízení použití soukromých 
prostøedkù, èi využití armády).

H l á s n á  p o v o d ò o v á  s l u ž b a  
zabezpeèuje informace o nebezpeèí, 
prùbìhu a vývoji povodnì pro 
povodòové orgány. Na základì jejích 
informací je organizována a øízena 
opatøení na ochranu pøed povodnìmi.
Hlásnou povodòovou službu organizují 
povodòové orgány obcí a obcí s 
rozšíøenou pùsobností.

Hlásná povodòová služba je tedy 
systém pøedávání dat o vývoji povodnì 
mezi obcemi a dalšími úèastníky 
ochrany pøed povodnìmi. Informace 
pøitom “proudí” zejména podél vodního 
toku do níže ležících lokalit a smìrem k 
nadøízeným povodòovým orgánù.

Hlásnou povodòovou službu doplòují 
další úèastníci systému ochrany pøed 
povodnìmi, zejména pak ÈHMÚ a 
státní podniky Povodí, kteøí provozují 
vodomìrné profily.

Hlásná povodòová služba sleduje vývoj vodních stavù a 
dalších vlastností povodnì (výskyt ledových jevù, 
protržení hrází podél tokù aj.).
Za tímto úèelem je možné zøídit hlídkovou službu 
sledující vývoj povodnì pøímo v terénu.

Informace o hlásných 
profilech, vèetnì úrovnì 
jednotlivých SPA a jejich 
platnosti naleznete na 
internetových stránkách 
ÈHMÚ:
http://hydro.chmi.cz/hpps

I n f o r m a c e  o  
výstrahách platných 
pro ÈR naleznete na  
i n t e r n e t o v ý c h  
stránkách ÈHMÚ 
http://pocasi.chmi.cz

Úpravy v krajinì mají za cíl zpomalit odtok vody z krajiny a zvýšit její 
retenèní schopnosti. 
Jedná se napøíklad o:
- zmìnu hospodaøení (zalesòování, zatravòování, zmìnu  

pìstovaných plodin aj.),
- revitalizaci mokøadù a odstranìní starých melioraèních zásahù,
- budování malých vodních nádrží,
- protierozní opatøení (napøíklad znovu vytvoøení remízkù a pøíkopù),
- hrazení bystøin a revitalizace vodních tokù (obnova meandrù),
- zmìna hospodaøení v øíèní nivì (poskytnutí prostoru k rozlivùm).

Úpravy v krajinì jsou významnou souèástí protipovodòové ochrany 
v celé ploše povodí, v místech osídlení však musí být doplnìny 
technickými ochrannými opatøeními.

Polder je ohrázované území v blízkosti vodního toku, 
které je za bìžné situace suché, nebo jen s minimem 
vody. Pøi povodni je èást vody z vodního toku 
pøevádìna do poldru, kde se akumuluje. Zpìt do toku 
je voda vypouštìna až po kulminaci povodnì. Poldry 
jsou tak schopny èásteènì snížit vrchol povodnì, 
nebo zpomalit její nástup níže po toku.

Významnou retenèní funkci na tocích i v krajinì 
mohou hrát i malé vodní nádrže - rybníky, které 
transformují (zploš�ují povodòovou vlnu).

Funkcí ochranných hrází je 
ochránit mìsta a obce. Budují 
se co nejblíže chránìným 
objektùm, aby neomezovaly 
kapacitu øíèního koryta a 
údolí.
Hráze mohou být trvalé, 
napøíklad ve formì zemního 
valu, nebo doèasné ve formì 
zdí z rùzného materiálu 
(hliníkové stìny v Praze, 
hráze z pytlù s pískem aj.)

Údolní pøehrady jsou asi 
nejznámìjším prostøedkem 
ochrany pøed povodnìmi. 
Nìk te ré  z  n i ch  ma j í  
vymezen takzvaný retenèní 
prostor, což je èást “objemu” 
nádrže, v nemž se doèasnì 
pøi nástupu a kulminaci 
povodnì zachycuje voda a 
tím se snižuje nepøíznivý 
vývoj povodnì na vodním 
toku pod nádrží.

V Èeské republice je protipovodòová ochrana realizována kombinací rùzných krajinných a 
technických opatøení, která pøíznivì ovlivòují prùbìh povodnì a snižují povodní zpùsobené 
škody. Jde tedy o komplexní protipovodòovou ochranu nejen podél vodních tokù, ale i v 
krajinì.

Ochranný polder (nádrž) na Brusnici v Praze na 
Petynce.

Pøedpovìdní povodòová služba 
informuje povodòové orgány a 
obyvatelstvo o možnosti vzniku 
povodòové situace. 
Tuto službu zabezpeèuje Èeský 
hydrometeorologický ústav vydáváním 
výstrah pøed povodòovými jevy, 
intenzivními srážkami a bouøkami. 
V rámci pøedpovìdní povodòové 
služby ÈHMÚ vydává pøedpovìdi 
vodních stavù a prùtokù ve vybraných 
profilech v celé ÈR. Bìhem povodnì 
ÈHMÚ vydává informaèní zprávy o 
aktuální si tuaci v zasažených 
povodích.

Mobilní 
hrazení 
v Praze 

na Kampì z 
ocelových 
nosníkù a 

hliníkových 
hradících 

prvkù 
tìsnìných 

gumou
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