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80 LET
Za dvacet let by mě|a bft v Podbabě velká s|áva. Bude

se oslavovat sto let existence stavu (hydrologického,
hydrotechnlckého, vodohospodáiského, environmentá|nÍ-
ho, či ještě jiného?)' Tedy, pokud se toho (ten stav) doŽi.
je. Myslím sl ale, Že o to není strach. JiŽ osmdesáti|etou
existencí prokáza| svou odo|nost, potiebnost i schopnost
v voje. A stá|e je o něj zájem.

Nakonec o jméno ani to|ik nejde. Vyiše uvedenyi Wčet
pÍedstavuje spíše vyvoj nazírání na vodu a vwoj potiebné-
ho u./zkumu v souvislosti s ní. KdyŽ se na to dívám z toho.
to pohledu , tak za potiebnější povaŽuji, aby uŽ navŽdy zŮ-
sta|a zachována ta tii písmena tvoiící druhou polovlnu
náanu. PÍedstavují větší jistotu neŽ vlastní odbornf název.

Poh|ed na dobornli snímek (bude pÓuŽit i za dvacet !et,
Žádn jinf se v rjstavu nedochova!) z návštěvy pruního pre.
zidenta v tehdejším Státním stavu hydro|ogickém (1933)
stá|e pÍináší trochu pychy na tradice, jimiž je ristav obe-
stŤen. A také moŽná trochu nostalgie nad stan/mi, klidnfmi,
,,z!a\Ími..časy, které uŽ takÍka nikdo z nás neproŽi|.

Na osudu VÚV respektive na jeho dosavadním q,fvoji je
velmi dobie moŽné s|edovat vllvoj priorit zájm společnosti
o vodu. Ani ne tak, Že by se
jedna potÍeba nahrazovala dru.
hou, a|e spíše se stále rozšiiu-
je ob|ast p sobenía dop|řují se
pÍvky, které byly ještě pied ne-
dávnou dobou beanfznamné.
Na pruní poh|ed je to patrné
u vfvoje inÍormatiky, kten.f
probíhá ve všech oborcch a je
dán pokrokem vyipočetní tech-
niky. Rozv|lející se bohatství in-
formací a moŽnosti jejich
zpracování a vyuŽití jsou pak
základem pro komplexnější po-
jetí kaŽdé činnosti, rn/zkum ne.
vyjímaje.

V pÍípadě VUV jsou však
i zce|a opačné dŮvody změn
a v1ivoje priorit. Zpťtsobuje je
dnes jiŽ (bohudík) obecněji pri.
jímanf trend vztahu k pÍírodě
a prírodním zdroj m, kten/ pro-
še!u./vojem ,,vyuŽívání - hospo-
darení - ochrana... l pii tomto
poh|edu p|atí, Že nejde o na.
hrazování, a|e dop|Ďování prio.
rit a postupné pÍeskupování
jejich u/znamnosti.

Je zĚejmé, Že č|ánek k u./ročí
něčeho a někoho by měl h|av-

ně hodnotit celebrovanf subjekt a vyzdvihovat jeho píínosy
a zásluhy. Je to svym zpŮsobem skoro vŽdycky ošidné.
Málokten/ hodnotite| se totiŽ dokáže odpoutat od vzneše.
nosti chvíle a od současného pohledu na os|avence a hod-
notit ho v kontextu podmínek a doby jeho pŮsobení. PÍes
tuto nesnáz se o to chci, byť jenom rámcově a do jisté míry
povrchně, pokuslt.

Pro období od vzniku Ústavu do let padesá!,/ch mohu
spo|éhat prakticky jen na písemné prameny a na již dŤíve
vyslechnutá sdě|ení dnes jiŽ neŽljících koIeg . V nich lze
číst a sIyšet ctu k malému, ale vt/konnému b./mu lidí, kteÍí
zača|i studovat a Íešit pÍedevším hydro|ogickou prob|ema.
tlku (v té době i v tom oboru, kten./m se teď zabluá tehdy
neexistuj ící Cesh./ hyd rometeo ro|og ich./ tistav) a pÍi pravo-
vat podklady pro četné hydrotechnické stavby. Tfm se
ovšem postupně roznlstal, pŤipojovaIy se práce v oblasti
p|ánování, pÍedpovědí a k tomu měiení a bilancování. Jen
nesmě|e se začala pozornost tistavu posunovat i do ob|as.
ti kvality vod. Podíváme-ll se na pŤehled publikací stavu
(ediční iada Práce a studie začíná V roce 1926), pak pruní
vlaštovkou V oblasti jakosti vod je pod č. 33 práce
,,Zkušenosti s čištěním odpadních vod skrápěnfmi tě|esy..
(Duben, 1939).

Nejen fotograÍie piipojená k tomuto článku, ale l skuteč.
nost, že v té době, tj. v tÍicátt./ch |etech, měl stav něco pies
tŤicet lidí (dnes jen vlastní stav má asi desetkrát více pra.
covníkŮ a pÍi tom tvoŤí jen asi pětinu pracovník všech ná.
s|ednickfch organlzací), svědčí o tom, že dnes je to jiŽ
o,,něčem jiném...

Záběr z návštěvy prezidenta Masaryka v areá|u tistavu _ na snímku v|evo pÍednosta stavu prof.
Smetana, vpravo ministerskyi rada Clupek (foto archiv)



Ale i počty pracovnkŮ je moŽné vidět pouze jako i|ustra-
ci určitého vwoje. Co zkoumat otázku piínosu tistavu
k vědeckému poznání a v bec hodnotu prací? A hodnotu
stavu jako takového, jeho jméno a pověst?
odpovědi budou více subjektivní. Byla pochopite|ně ce|á

Ťada v'.fzkum a jinfch prací, které by|y zajímavé jen v do.
bě svého vzniku nebo které byly i tizce pragmaticky čelo.
vé. Nicméně (a v tom uŽ mohu spoléhat na paměť svou
a da!ších Žijících svědkŮ) byl Vlzkumn1i stav vodohospo.
dáÍskf vŽdy váŽenfm centrem r4fzkumu a u.fooje. A ze své
zkušenosti člověka, kten./ stav znaI, ale nepracovaI v něm,
pÍidám ještě: By| jakousi univeaá|ní informační kanceláŤí
pro všechny odborné vodohospodáiské prob|émy.

To je na jednu stranu hezké a potÍebné, a|e každ líc má
sv j rub: VŽdy to muselo vést k extenzivnímu rozvoji tista-
vu (a tak trochu i lidí v něm) a ke stá|ému pÍetahování,,vě.
dy.. a ,,Íozvoje,, (skoro vhodnější by v tomto pÍípadě bylo
,,tn.Ízkumu.. a,,s!užby..).

Tento vnltÍní rczpor by| v mlnulosti piiŽivován i rŮznfmi
reorganizacemi a organizačními pravami jak interního, tak
externího pťtvodu. Dodnes stav h|edá svou správnou tváÍ.
M že ji najít ovšem aŽpo vyjasnění Íady souvisejících oko!-
ností, pÍedevším s poznáním definitivních dopad nové
|eglslativy Životního prostÍedí, upravené pod|e potieb Evrop.
ské unie, a s tím souvisejících institucioná|ních opatiení.

Ústav má všechny piedpoklady, aby v rámci resortu Žl-
votního prostŤedí p|nll všechny rÍkoly, které se tfkají vody.
Nejen ty klasické, za|oŽené jiŽ pÍed osmdesáti |ety, jako
jsou hydrologie, hydrotechnika a hydraulika. Nejen ty, které
piedstavují vodní hospodáiství poslední tietiny tohoto sto.
letí, jako jsou čistota vody, bilancování a p|ánování zdrojťl,
ale i ty, které jednoznačně musejí k těm jiŽ letmo vy-
jmenovanyim piistoupit: komp|exní problematika vody jako
složky Životního prostiedí a optimální, zárove však vnitÍně
sladěné nak!ádání s vodou ve všech místech a souvislos-
tech. To se ale uŽ dostávám do širších vah pÍesahujících
obzor pouhého u1izkumného tistavu.

Pies vfznamnost osmdesátiIetého jubi!ea celého
Vfzkumného tistavu vodohospodáÍského TGM nesmím za.
pomenout na druhf, ještě ku|atější dťtvod k pÍipomenutí.
Letos je to padesát !et, co byla za|oŽena brněnská poboč.
ka. Byla z|ízenajiŽ k p|nění koltl druhé Íáze a k iešení re-
gioná|ních problém . Vede si zdatně a její pracovníci mají
dŮvod b1it spokojeni s vykonanou prací.

ostatně, tento pocit mohou sdílet všichni nynější i b valí
zaměstnanci ce|ého tistavu.

lng. Václav Vučka, CSc.
íedite| ustavu

Ústav by| za|oŽen jako Státní stav hyd.
ro|ogickyÍ usnesením ministerské rady z 19,
prosince 1919. Zpráva z iednání rady u/.
stiŽně charakterizuje d vody, jež ved|y
k za|oŽení stavu: ,,...čeští inženfii pĚi
su./ch jinak vynikajících a uznávanfch pra.
cích jsou odkázáni jen na čistou speku|aci
a nemajípo ruce v1izkumnyich a zkušebních
stav , ve kten/ch by moh|i své projekty

a myŠ|enky pÍezkoušeti, neŽ je pied|oŽí ve-
iejnosti a provedou".

Ústav mě| byit ristiedím hydroIogické
s|uŽby pro ce|é Území repub|iky, piičemŽ
praktickf vfkon této s|uŽby mě|a zajišťovat
hydrograÍická oddě|ení zemskfch iadťt
v Praze, Bmě, Bratis|avě a UŽhorodě.

organizační práce byly zahájeny 13. 10.
1920 pod|e ideového návrhu Dr' |ng. Jana
Smetany a podí|e|o se na nich sedm za-
městnancŮ. od roku 1922 se jiŽ tistav vě.
nova| svému pos|ání- vfzkumu, zpruu Ves.
měs hydro|ogickému. Po deset pruních |et
se pracova|o ve stísněnfch poměrech na
něko| i ka pracoviŠtích, rozptt./|enyich po ce|é
Praze.

Stručně z histor ie ustavu

Vyizkumné práce by|y nevyhovujícím roz.
místěním stavu |imitovány. Proto se jiŽ od
roku 1921 uvaŽova|o o v stavbě nové bu-
dovy v Praze. Š|o o to najít nejvhodnější
místo. NavrŽeny byly dvě varianty _ na
ostrově Štvanici a v Podbabě. Státní regu-
|ační komise se vys|ovi|a proti návrhu umís-
tit rlstav na Šwanici a stojí zato citovat její
argumenty, znichŽ by by|o dobré vzít sipo-
učení i dnes: ,,Stavbou by by|a poruŠena
poměrně velká část krásného starého stro-
moví, stavba by zabra|a pňí|išnou část ne-
ve|ikého ostrova a architektonické ŤeŠení
by čini|o potíŽe'..

Na schrjzi Státní regu|ační komise dne
16. 11' 1921 tedy pĚed|oŽi| Dn lng. Jan
Smetana pÍedběŽn1i návrh na umístění
stavu v Podbabě. Autorem definitivního

architektonického iešení je architekt Fr.
BartoŠ. Se stavbou se zača|o aŽ v r' 1927.
Nejprue by| dokončen tárovací Ž|ab (1930)'
pak budova A s hydrotechnickou laborato-
rí. V té době mě|jiŽ tistav 34 zaměstnanc .
JiŽ rok pÍedtím by|a v rjstavu zíízena i hyd.
ro|ogická u1izkumná stan ice.

ProtoŽe se Ve u./zkumném programu
stá|e ěastěji objevova|y i tiko|y hydrotech-
nického charakteru, by|o rozhodnutím mi-
nisterstva veŤejnyich prací z 18. srpna 1925
schvá|eno z|ízení hydrotechn ického tistavu
a usnesením ministerské rady z 8. nora
1930 byly oba stavy pojmenovány Státní
u/zkumné stavy hydrologickyi a hydro.
technickf T. G. Masaryka.

ProtoŽe pro iešení poŽadovanlch Úko|ťt
kapacita budovy nestači|a, by|a vybudová-
na budova B' s jejíŽ stavbou se započa|o
r' 1931 ; dokončena by|a roku 1933.

Po dobudování areá|u ristavu se tedy
moh|i vlzkumní pracovníci p|ně věnovat
svfm riko|ťrm, jež by|y definovány v zak|á-
dací listině.

Mě|i provádět:
- vědeck! vyizkum vod ovzdušnyich, povr-

chov ch a podzemních a u./zkum jejich
vzájemné souvis|osti, uŽít vyis|edkŮ toho-
to vlzkumu pro Ťešení všech otázek
Úče|ného a hospodárného vyuŽití vody
a ochrany pied ní,

- vfzkum všeobecnyich zákontj pohybu

Pruní budova stavu dokončená v roce 1930 Architektonická studie dostavby areá|u v roce 1933
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Záběr areá|u ustavu z roku 1933, po dokončení budovy B Dostavba budovy C v roce 1949 (4krát archiv)

vody v otevrenfch korytech, potrubích
a zeminách,

_ pokusy, které mají za Úče|, aby vodní
stavby stavebně inŽenfrské by|y uče|ně
vytvoieny a uspoŽádány po stránce hyd-
rauIické, a tím i stavební,

_ pokusnictvív oboru podzemních vod,
_ pokusnictví v oboru mechaniky zemin

a zemních staveb ve vztahu k vodě,
- pokusy s v|ekem tě|es ve vodě,
- zkouŠky vfkonnosti vodních motoru,
- pokusnictví v oboru hydrometrie.

Podobné vfzkumné uko|y piedstavova|y
v omezené míie i náp|n práce stavu za
okupace. Ústav měltehdy 79 zaměstnancrj
sdruŽenfch do Šesti oddě|ení.

Pová|ečnf vyÍvoj piines| vodohospodái.
skému vfzkumu ce|ou iadu novyich tjko|t]t'
VedIe dosavadního zaměrení na hydro|ogii
a hydrotechniku dochází po r. 1945 k posí.
|ení kapacity ve prospěch tjko|t]t zdravotně
vodohospodárskÝch; značná pozornost se
začíná věnovat vy7zkumu v ob|asti čistoty
a jakosti vod, čištění odpadních vod a zá-
sobování vodou. Zárove se v té době roz-
víjí hydroenergetická vfstavba; i ta prináší
ustavu radu novy7ch uko|tj. K jejich zv|ádnu-
tí je treba rlstav rozšíiit a modernizovat _
proto se staví tretí provozní budova s no-
Vou hydrotechnickou Iaboratoií. CeIkovf

rozsah kryté |aboratorní p|ochy tím vzrost|
na 1840 m2 a k dispozici by|a i nekrytá
plocha na dvoie ustavu s rozsahem do
2700 m2. V druhé polovině padesátÝch |et
by|a v ustavu vybudována i aerodynamická
|aboratoi, jeŽ se brzy sta|a vfznamnou
součástí experimentá|ní zák|adny stavu.

To však jiŽby|y vŠechny tyto změny fixo-
vány organizačně zákonem č. 261/49 Sb.,
ze dne 9. ledna 1951' jímŽ by| zŤízen
Vfzkumnf stav vodohospodáiskf v Praze
s pobočkou v Bratis|avě jako resortní vf-
zkumn! ustav.

Jednou z podstatnlch změn by|o oddě-
|ení hydro|ogické a meteoro|ogické s|uŽby
od v zkumu a jejich pťevedení nejprue do
VodohospodáŤsk ch rozvojovfch stredisek
a později do nově vytvoieného Hydro-
meteoro|ogického ustavu. Ve VUV z sta|a
pouze vyizkumná s|oŽka hydro|ogie povr-
chov1Ích, podzemních a ovzdušnfch vod.
V padesátlch |etech by|o téŽ z ustavu vy-
ato oddě|ení, zabyvlící se p dní mecha-

nikou; ustav by| naopak rozšíren o da|Ší
|aboratore pro chemické, bio|ogické a bak-
terio|ogické rozbory.

Da|Ší organizační změny pi ines| konec
šedesátyÍch Iet - bratis|avská pobočka
stavu se díky rozšíiení odborné náp|ně

i rozsahu vfzkumnfch prací sta|a samo-

statnlch ustavem (Vfskumn17 Ústav vodné-
ho hospodárstva) a detašovaná pracoviště
v Brně (za|oŽeno 1949) a ostravě (za|oŽe-
no 1942) získa|a statut poboček VÚV.

V té době se však jiŽ v praxi pociťova|a
na|éhavá potreba rešit vodohospodáiskou
probIematiku vskutku kompIexně, tedy
i s prihlédnutím k otázkám |ízení a ekono-
miky, jakoŽ i k prob|ém m zhorŠujícího se
Životního prostredí. Proto by|o 1. dubna
1969 ziízeno Stiedisko pro rozvoj vodního
hospodárství jako samostatná rozpočtová
jednotka, organizačně zač|eněná do VÚV.

Koncem roku 1975 bylo rozhodnuto
o spojení rozvojové skupiny z podniku
Vodohospodárskf rozvoj a v1Ístavba se
Strediskem pro rozvoj vodního hospodár-
ství a o zač|enění takto vznik|ého titvaru do
VUV k čemuŽ doŠ|o 1 . |edna .t976.

Po roce 1989 by| tistav preveden do pťt-
sobnosti vznik|ého MŽP ČR, jako jedna
z prvních odbornfch institucí pro jednotlivé
s|ožky Životního prostiedí. Hned v nás|edu-
jícím roce by|o do názvu rlstavu vráceno
jméno T. G' Masaryka, které nes| od roku
1930. V roce 1992 by|o dokončeno sou.
stiedění všech praŽsklch pracovišť do are.
á|u v Podbabě a od roku .t993 zača| ustav
Íungovat jako príspěvková organizace'
V této podobě funguje dodnes.

Areá| ustavu v současnosti (foto V. Ho|ič)
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vLM DÉLKY sIMuLAcí
NA PREDlrČní MEZE čÁnv
pŘ e xnoě e ru í nnnxl utÁlt.t ícrt
pnÚrorŮ
Šárxa BlaŽková, Keith Beven

Neurčitost (nejistota) predikce maximá|ních pt tokti je vysoká
z něko|ika d vodŮ: obtíŽnost měiení pÚtokťt pÍi vysokfch vodních
stavech, re|ativně krátké iady pozorování vzh|edem k poŽadované
době opakování, piedpok|ady a zjednodušenínezbytné pii formu-
|aci matematického mode|u, nejistota, zda se povodí za extrémnÍ-
ho stavu chová pod|e stejného mode|u jako za méně vyiznamnfch
povodĎoufch situací, které by|y změŤeny.

Metoda kontinuální simu|ace, kdy vstupem do hydro|ogického
mode|u je simu|ovaná Žada srážek (napÍ. Í1,2l), umoŽĎuje získat
de|ší mode|ovanou iadu (napi. 1000 nebo 10 000 |et). Piitom se pŤi
ka|ibraci parametr mode|u kromě informace získané z měienyich
pďttokťt vyuŽije také informace z měŤenlch sráŽek, na nichŽ je ka-
Iibrován simu|átor deště.

Spokojíme-|i se s rn/s|edkem kontinuá|ní simu|ace, tj. s jednou
namode|ovanou čárou pÍekročení maximá|ních pr tokŮ, znamená
to, že piedpok|ádáme existenci jediné optimá|ní sady parametru
mode|u. V hydro|ogii i jinyich vědách z ob|asti Životního prostiedí se
však ukazuje, Že existují da|ší sady parametrŮ, které poskytují ob-
dobně akceptovate|nf u./s|edek a piitom |eŽív jinfch částech mno.
harozměrného parametrického prostoru. Z toho vyp|/vající neurči.
tost mŮŽeme odhadnout metodou GLUE [3]- metoda genera|izo-
vaného odhadu neurčitosti na zák|adě věrohodností (Genera|ized
Like|ihood Unceftainty Estimation). Vzorkováním parametni metodou
Monte Car|o z fyziká|ně rea|istick1ich rozmezí se vytvoĚí mnoho sad
parametrŮ (napi. 10 000), z nichž lze vypočítat predikční meze čá-
ry pÍekročenímaximá|ních pn)tokťt. Pro kaŽdou jednot|ivou simu|a-
ci se určí věrohodnost, tj. míra shody s určit'./mi měĚenfmi ve|ičina.
mi. Simu|ace s nevyhovující (nízkou) věrohodností odmítneme. Ze
zby|1ich vyhovujících simu|ací m Žeme vypočítat predikční meze.
Ukazuje se, Že jen re|ativně malf podí| simu|acíje vyhovující.

Jde.li o povodí s pozorováním, |ze pro vfpočet čar pŽekročení
pouŽít sady parametrŮ, které vyhově|y pÍi simulacích měienfch
hydrogram [4]. Věrohodnost m Že bi/t vyjádiena nejniznějšími
zpťtsoby, napi. jako koeficient determinace (pro hydrogramy),
popÍ. rŮzně transformovanf, suma absolutních odchy|ek apod.
Je-li možno pouŽít několika kritérií, |ze ie rťnnymi zpťrsoby kombi-
novat, napi. ap|ikací tuzzy |ogiky.

Pro povodí bez pozorování (F zmbursk1i potok) by|y věrohod-
nosti vypočteny jako kombinace tií kritérií shody, formu|ovanfch ja.
ko pievrácená hodnota sumy abso|utních odchy|ek: regioná|ního
odhadu čáry pŽekročení určené programem Hoskinga [5] na kvanti.
|ech do doby opakování .10 |et, regioná|ního odhadu čáry truáníprťr-
tok (ČHMÚ) a čáry pŤekročení maximá|ních vodních hodnot sněhu.

Na rozdí| od práce Blďkové a Bevena [6], kde na zák|adě ve|mi
restriktivního tuzzy systému by|o za vyhovující povaŽováno jen
o něco víc neŽ 5 % simu|ací, by| zde pro kombinaci uveden1ich tií
kritérií k tn./počtu věrohodnosti pouŽit fuzzy systém, modelujícíp|y-
nu|! piechod mezi vyhovujícími a nevyhovujícími simu|acemi.
Histogram věrohodností více než 20 tisíc simu|ací o dé|ce 100 |et je
na obr. 1a. Za vyhovující je moŽno povaŽovat simulace s věrohod-
nostmizhruba od 0,38.

Pozornost jsme zde věnova|i piedevším v|ivu dé|ky simu|ací na
hodnotu věrohodnosti a na predikční meze ěáry pŤekročení.

otázkou je, jak d|ouhé simu|ace je tieba vytvoiit, abychom do.
sta|i piijate|nyi vfs|edek. Na obr. 1b, c, d jsou proti sobě vykres|eny
simu|ace s tfmiŽ parametry o n]zné dé|ce. Jde o piib|iŽně 1000 nej-
|epších sad parametrŮ vybran,lch ze 1O0|et}ich simu|ací. Z obr.
1b,c je zŤejmé, Že sady parametr , které mě|y věrohodnost mezi
0,38 a 0,5 pro 100|eté simu|ace, mají pii de|ší simu|aci věrohod.
nosti mezi 0,3 a 0,5, nejsou tedy u/razně od|iŠné, a|e poÍadí věro-
hodností jednot|iv'/ch simu|ací se v'./razně mění. Sto|etá dé|ka je te-
dy pÍí|iŠ krátká, zahrnuje v,frazn,! náhodnf pruek. Naproti tomu je
z obr.1d ť1evné, že má-|i 1000|etá iada vysokou věrohodnost, bu-
de i 10000|etá Ťada ve|mi věrohodná. V piípadě nedostatku času
a počítačového u./konu |ze tedy z 1000|eté simu|ace usoudit, Že
i 10000|etá bude mÍ] obdobnou věrohodnost. To umoŽní efektivně
vyuŽít omezené moŽnosti a simuloyat 10 000|eté iady jen s ma|yim
počtem nej|epších sad parametr (na Pc 12o MHz ve Wndows tr-
vá u/počet 10 000 |et jednu noc, v Linuxu pÍi 450 MHz se za jednu
noc najednom procesoru vypočte sedm Ěad).
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Dé|ka simu|ací 100 let Íádově odpovídá nejde|ším pozorovanfm
časou./m iadám, které jsou k dispozici. Vypočteme-|i z pozorova-
nfch Ťad d|ouhyich něko|ik desítek |et predikční meze statistickfmi
metodami, zjistíme, že dolní mez V ob|asti d|ouhfch dob opaková-
ní (nad 1000 let) nerea|isticky k|esá. TotéŽ |ze vidět u do|ní meze
vypočtené z nej|epších 10 tisíc 100|eb1ich simu|ací (obr. 1e). Honí
mez je nerea|isticky vysoká ve srovnánís horní mezí určenou sta.
tisticky. Horní mez 1000|ett./ch a 10 000|ett./ch simu|aci se postupně
piib|iŽuje k horní mezi určené statisticky. Do|ní meze 1OOOletfch
a 10 000|ett./ch simulací jsou si ve|mi b|ízké a mnohem rea|ističtěj-
ší neŽ dolní mez určená statisticky a ze 100|ett/ch simu|ací.

PoděkovánÍ
Tento ulzkum probíháv rámci projektu VaV 510/3/97 (no.

sitel CHMU). Největší část wlpočtťt byla provedena na pa-
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obr. í. Věrohodnosti a predikční meze 1OO|e\ich, 1000|ett./ch
a 10 000|e\ich simu|ací čáry pŽekročení maximálních p tok na
R zmburském potoce
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věrohodnost 1 0O|etfch simu|ací

(e) predikčnímeze čáry piekročení
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N prtlměmá doba opakování [v letech]
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The effect of the simulation length on the prediction bounds
of flood frequency curue (Blažková, S., Beven, K.)

Prcdiction bounds oÍ a Ílood Írcquency curve werc comput.
ed using continuous simulation within the Generalized
Like|ihood Uncertainty Estimation Íramework. Likelihoods
werc determined as a Íuzzy combination. The prcdiction
bounds computed from the simulation length oÍ 100' 1000 and
10 thousand years werc comparcd.
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MoŽNosTl HoDNocENí
zNEčIŠrĚruí PovRcHovÝcn VoD
PODLE METODIKY OECD
NA pŘírlADu
RADIoAKTIVNíCH LÁTEK
Eduad Hanslk, Pave| Šimonek

Hodnocení znečištění povrchou/ch vod radioaktivními |átkami
u nás dosud vychází z ap|ikace Čsru zs 7221 Í11, pod|e které je ja-
kost vody zatÍiďována do tiíd čistoty |-V na zák|adě vypočtené
charakteristické objemové akivity radioaktivních |átek cno, Za-
tiídění neumoŽĎuje spojité hodnocení změn a rc|ativně podobné
obsahy látek pod|e cno mohou b1/t k|asifikovány ve dvou t znlch tÍí.
dách a naopak re|ativně rozdí|né obsahy |átek mohou b t k|asifiko.
vány v jedné tiídě čistoty' Da|ší moŽnost hodnocení pÍedstavuje
srovnávání zjištěného obsahu radioaktivních |átek s emisními |imi.
ty podle pií|ohy č. 3 naiízení vlády č. 8z1999 Sb. [2]' s |imity pií.
pustného obsahu ve vodě dodávané do veÍejnfch vodovodtl po-
d|e piílohy č. 12 vyh|ášky sÚJB ě,.18411997 sb. t3]. Ap|ikace vr/še
uvedenfch postupťt také neumoŽĎuje souhrnné hodnocení všech
škod|iufch |átek, v daném piípadě radioaktivních |átek. Hodnocení
pod|e souhrnného ukazate|e, kten./m je činek radioaktivních látek,
je moŽné pod|e hodnocení dávky z pŤíjmu radionuk|idťt. Tento pŤÍ.
stup by| aplikován v metodice oEcD [4] hodnotící synteticky u1i-
sledky v systému,,Vliv - stav - odezva.,a později v rozšíiené fomě
EEA [5] ,,hnací sí|y - v|iv - stav - dopad - odezva". V piípadě radio.
aktivních |átek navrh|Adraanse [6] specifickou rovnici pro u./počet
indikátoru v|ivu radioaktivních |átek tak, Že maximá|ní piípustná
koncentrace radioaktivních |átek by|a odvozena od maximá|ního
pÍípustného rizika, resp. tzv. konvezních fakto pievádějících ak-
tivitu radioaktivních látek na dávku z jejich piíjmu (Bq/Sv).
Konvezní faktory jsou obsaŽeny ve vyh|ášce sÚJB [3] a jsou tedy
běŽně u nás piístupné a harmonizovány s mezinárodními doporu-
čeními, napi. Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve wdni
[7]. Pro informaci dá|e uvádíme, Že princip hodnocení ce|kového ri-
zika v piípadě radioaktivních |átek bylap|ikován ive Směmici Rady
o jakosti vody určené pro |idskou spotÍebu [8]' v oddí|u C
Radioaktivita s uvedením ce|kové indikativní dávky pro všechny
radionuklidy 0,1 mSv/r s v'./jimkou tritia, kde je uvedena hodnota
objemové aktivity 100 Bq/|.

S pouŽitím u1iše uvedenfch podk|ad [2' 3, 5, 6] by|y hodnoceny
u/s|edky s|edování radioaktivních |átek ve státní pozorovací síti
ČnnaÚ [9]. Timto s|edováním jsou vesměs podchyceny loka|ity
h|avních zdrojťr znečištění, kten./mijsou závody na těŽbu a zpraco.
váníuranu. V blízkosti těchto zdrojťt jsou s|edovány ukazate|e ce|-
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kového obsahu radioaktivních |átek (ce|ková objemová aktivita a|fa
a ce|ková objemová aktivita beta) a z jednot|ivfch radionuk|idťt ob.
jemová aktivita radia-226 a koncentrace uranu. Používané metody
stanovení jsou dostatečně cit|ivé. DoplĎující s|edování V omeze-
ném rozsahu profi|ťt, a|e podrobnějšími metodami radio|ogického
rozboru vod, provádí VÚV TGM v rámci iešení rn./zkumnfch rlko|ťr.

Pii u./počtech indikátorťr radioaktivních |átek by|y vzaty v vahu
piírodní radioizotopy uranu (uran.238, uran-234), radium-226 adá-
|e radionuk|idy s minoritním vlivem (piírodní radionuk|id uran-235
s poměrem aktivity o,047 : 1 k uranu-238) a z umě|fch radionuk|i-
dťr tritium a cesium-137'Zdrojem umě|fch radionuklidťt je zejména
reziduá|ní kontaminace po testech jadernfch zbraní prováděnyich
v 60. |etech a po havárii jaderného reaktoru v Černoby|u V roce
1986. s oh|edem na dostupné daje by|o zatížení radioaktivními
|átkami hodnoceno za časové období 1991-1998.

Metody, vfs|edky a jejich hodnocení
VIiv

Pro u/počet indikátoru v|ivu radioaktivních |átek (RAD-V) by|a
pouŽita specifická rovnice pÍevza|á z Adraanse [6]:

RAD-V = t((Ai.TyMPKi)

kde i je index radionuk|idtj pouŽit'./ch v rovnici (i = 1,...,n),
Ai - roční vypouštěné mnoŽství jednot|iu/ch radionuk|idťl

v Bq/rok,
T - korekční faktor pro po|očas pieměny,
MPKi - maximá|nípiípustná koncentrace (aktivita) pro jednot|ivé

radionuk|idy odvozená od maximá|ního pÍípustného rizi-
ka (MPRi) v Bq na kg vody (pťtdy' vzduchu),

n - počet radionuk|idťt pouŽitfch v rovnici.
Standardně by|o vo|eno n = 6 (uran.238, uran-234, uran-235, ra-

dium-226, tritium, cesium-1 37).
Na rozdí| od jinfch škod|iu./ch |átek nejsou pro radioaktivní |átky

piijaty maximá|ní pŤípustné koncentrace (MPK) pro jednot|ivé s|oŽ-
ky Životního prostiedí. Je však možné vypočítat, jaká koncentrace
radioaktivních |átek, resp. jimi emitovaného záŤení, odpovídá riziku
.t.10.6 za rok pod|e doporučení specifikovaného Adraansem [6].
Tento zp sob odvození MPK je snadno vyčís|ite|nf na zák|adě
hodnot ročních limit pŤíjmu ingescí radioaktivních |átek. V naŠich
podmínkách by|y pro u/'poče| zatížení povrchou./ch vod radioaktiv-
ními |átkami ap|ikovány konvezní faktory (KF) pro radioaktivní |át-
ky v Sv/Bq, a to pro jejich piíjem ingescí dospě|yimi osobami [3]. Pii
u.Ípočtu se vyšlo z predpok|adu spotreby vody pitím 2 |/d, resp. 730
|/r. Da|ším piedpok|adem by|o, Že eÍektivnímu dávkovému vazku
1 mSv/r odpovídá riziko nádorornfch onemocnění 3.10.5, odtud:

M P K i  = 1 1 ( 2 1 9 0 0 . K F i )

ZaÍ by|a s oh|edem na po|očas pieměny radionuk|id většíneŽ
jeden rok dosazena hodnota 1000 [6]. Zprakticktich d vodťt (k zís-
kání piijate|nyich hodnot pro da|ší zpracování) by|y vypočtené hod-
noty indikátoru dě|eny 1.1012. V indikátoru RAD-V odpovídají váhy
re|ativnímu riziku z pťíjmu jednot|ivyich radionuk|idŮ a jsou zahrnuty
v hodnotě MPK|. Největšíváhu mají radium-226 a dá|e (v sestupné
iadě) uran-234, uran-235, uran-238, cesium-137 a tritium. Jest|iŽe
pÍiiadíme radiu.226 váhu (riziko) 1, pak jsou váhy da|ších uvede-
n1ich radionuk|idťt o,175;0,168; 0,.161; 0,046 a 0,643.10.4.

Pii stanovení emisí (Ai) radioaktivních |átek by bylo moŽné pou-
Žít daje o |átkovém odnosu pod h|avními zdroji. Dostupné daje
o kapa|nfch u./pustech v |oka|itách těŽby a zpracování uranu jsou
však ne plné a nepostihují v|iv sp|ach z uŽšího (lzemí v oko|ítěŽ-
by a zejména prŮsak z odva| , které jsou na zák|adě u/s|edkŮ po-
rovnání mnoŽství radioaktivních |átek v kapa|nfch v pustech
a v Ííčních profi|ech pod těmito |oka|itami u/znamné. Pro u/poěet
hodnot indikátoru RAD-V v iíčních profi|ech pod těmito |oka|itami
(profi|y Ro|ava-RybáŤe, MŽe-Kočov, Piíbramskf potok-Trhové
Dušníky, Račí potok-Nekrasín, Kocába-VišĎová, P|oučnice.Noviny,
Kuruice.Ronov, Svratka-Veverská Bitt./ška) bylo proto roční vypouš-
těné mnoŽství radioaktivních látek Ai v Bq substituováno odtokem
radioaktivních |átek v těchto Ťíčních profi|ech, vypočtenfm jako
součin roční pr měrné objemové aktivity jednot|iv../ch radionuklidťt
v Bq/m3 a ročního prrjměrného prťrtoku vody v m3.

obrázek í ukazuje u/voj indikátoru RAD-V v |etech 1991-1998
pro profi|y zatížené u/pustmiz uranového pr mys|u na našem ze-
mí. Je z něj patrné, Že k hodnotě indikátoru u./znamně piispívají ra.
d ioizotopy uran.238, ur an-234 a r adium.226. Minoritn í u/znam ma.
jí umě|é radionuk|idy tritium a cesium-137. Hodnota indikátoru by|a
v období 1991-1994 ustá|ená a od roku 1995 do roku 1997 do-
cházelo k nár stu hodnoty, kteryi se pŤisuzuje pietoku dŮ|ních vod
v |oka|itě Hamerskf potok.Brod nad Tichou a Račípotok-Nekrasín.
V roce 1998 se hodnota indikátoru dosta|a na roveĎ z období
1992-1994.

Stav
Stav zatížení povrchoqÍch vod radioaktivními |átkami by| po-

suzován pouŽitím koncentrací dvou radionuk|idŮ v poměru sku.
tečné a Iimitníkoncentrace radionuk|idŮ (RAD-S) počítaném nás|e-
dující rovnicí:

RAD-S - (O,7 R(cno(U)) + 1,0 R(cno(Ra-226))) I 1,7

kde R(cno(U)) vyjadiuje poměr (R) skutečné a |imitní koncen.
trace uranu (U) s 90"/o pravděpodobností nepiekročení (a ana-
logicky pro radium Ra-226).

Váhy zastoupenfch radionuk|idťt (pro uran W1 = 0,7, pro radium-
-226 w,= 1 ,0) by|y odvozeny z rizika z pÍíjmu radionuk|idťt pod|e [3]
a hodnot |imitních objemoufch aktivit uranu a radia.226 pod|e [2].

250

200

150

-4- 226Ra -x- 238SU +- 234U
ostatní - suma

obr. 1. Vwoj indikátoru RAD-V v profi|ech zatíŽenych u/pustmi
uranového prťrmys|u na rizemí České republiky za období 1991 aŽ
1 998

Na obrázku 2 je pro imisní standady pod|e naÍízení v|ády
ě. 8211999 Sb. ukázán v1/voj indikátoru RAD.S ve tiech vybranfch
profilech: P|oučnice-Noviny, Hamersh/ potok.Brod nad Tjchou
a Kocába-VišĎová za období 1991-1998 a dá|e pr měrná hodnota
indikátoru vypočítaná z osmi profi|ťt (období 1991-1998). Zv1išení
p měru v období 1996-1997 dobie koresponduje s v|ivem pietoku
d |ních dě| uvedenfm u indikátoru vlivu RAD-V vfše.

Dcpad
Vfs|edky hodnocení zatíŽení povrchovfch vod radioaktivními |át-

kami ukazují, že se jakost vody v tomto oh|edu z|epŠuje (napŤ.
v proÍi|u P|oučnice.Noviny v d s|edku tičinnějŠího čištění odpad-
ních vod z těŽby uranu v období 1986_1989 a později zastavení
hornické těŽby v roce 1991). Z v1is|edkŮ jinyich s|edovánívšak vy-
p|yvá, Že pietruává kontaminace Ííčních dnovfch sediment a ze-
min v zátopovfch zemích [10]. Ke z|epšení jakosti vody v d s|ed-
ku nápravnlch opatiení tedy dochází rychleji neŽ ke z|epšení
jakosti iíčních dnou./ch sedimentťl. Pro hodnocení dopadu změn
kontaminace vody radioaktivními |átkami na rybí obsádky nejsou
k dispozici potiebné ridaje, a|e je známo, Že jednot|ivé radionuk|idy
jsou akumu|ovány v r znyich partiích (napi. radium-226 a stronci.
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obr.2. Poměr skutečné a limitníkoncentrace radionuk|id (RAD-S)



um-90 v kostech, cesium-137 ve sva|ovině). To bude tieba vzít
v uvahu pii Iimitování pŤípustnyich objemou./ch aktivit radioaktivních
|átek v povrchou/ch vodách i ve vztahu k poŽadavkťrm formu|ova.
nfm v pŤí|oze 2, odst. 8 naŤízení v|ády č. 82/1999 Sb., pod|e které.
ho je tieba zajistit stav povrchou/ch vod, pŤi němž nedochazí v dtj.
s|edku škod|ivého pťtsobení |átek ke sníŽení produktivity vodního
ekosystému ani k závaŽnému z Žení druhového spektra vodních
organism nebo pŤekročení pro ně neju/še piípustnfch hodnot
dávky nebo objemové aktivity radionuk|idt) [2]'

Odezva
obrázek 2 ukazuje, Že cílové záměry pro dva h|avnípÍírodní ra.

dionuk|idy (dosaŽení jakosti vody vyhovující imisním standardŮm
naŤízení v|ády |2) pro radioaktivní |átky) by|y ve většině profi|ti pod
za stěním odpad z |ěžby a zpracování uranu dosaŽeny' K cí|ové-
mu roku 2005 by tyto imisní standady nemě|y b1it piekročeny
v Žádném z těchto profi|ťt. V nás|edujícím obdobíbude však tieba
radioaktivní znečištěnídá|e monitorovat a souběžně s tím s|edovat
izměny obsahu radioaktivních |átek v Ííčních dnovfch sedimentech
a na vybranfch |oka|itách změny jejich obsahu v biomase ryb. Ve
vydávanfch vodohospodáŤskfch rozhodnutích je tŽeba up|atĎovat
poŽadavky v sou|adu s naiízením v|ády |2] a pŤi respektování zně-
nívyh|áŠky SUJB [3]. Da|ší postup z h|ediska monitorování a pií-
padné sanace zdroj znečištění bude tieba stanovit na zák|adě
hodnocení stavu v roce 2005. K tomuto časovému horizontu |ze
pÍedpok|ádat, že dojde k ustá|ení podmínek ve zdrojích znečištění
v návaznosti na ukončení těŽby uranovylch rud na našem Území
hornick1im zpŮsobem.

Závér
By|a ap|ikována metodika oECD [4' 5] pro komp|exní hodnoce.

ní v|ivtj a da|ších charakteristik na pŤík|adu kontaminace po-
vrchou/ch vod radioaktivními |átkami v dŮs|edku vfpustí kapa|nfch
odpadŮ, sp|ach z zemí těŽby a pravy uranovyÍch rud, včetně
prŮsakŮ z odva|ťr vytěŽení h|ušiny na rjzemí České repub|iky.
Vfsledky ukazují, Že metodika je dostatečně cit|ivá pro hodnocení
změn kontaminace vodního prostiedí a umoŽĎuje identiÍikovat kri-
tické radionuk|idy a navrhovat pŤípadná nápravná opatÍení.
Metodika je ved|e g|obá|níap|ikace na větŠí zemníce|ky (povodí)
vyuŽite|ná i pro hodnocení změn kontaminace v dí|čích profi|ech
povrchou/ch vod, včetně jejich hodnocení z h|ediska vyuŽívání po-
vrchov1Ích vod (a|e i podzemních vod) pro pitné čely, a to s up|at.
něním poŽadavkťr naší |egis|ativy [2, 3]. Současná |egis|ativa ČR
v ob|asti radio|ogického znečištění by|a harmonizována s do-
poručeními Mezinárodníagentury pro atomovou energii [7].
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the erample oÍ contamination of surface waters by radioactive
substances in consequence oÍ liquid wastes discharge, over-
land Ílow Írom the tenitories oÍ extraction and processing oÍ
uranium ores, including percolation from dumps of extracted
gangue in the tenitory oÍ the Gzech Republic. The esu|ts
show that the methodology is sufficiently sensitive to assess
the changes oÍ water environment contamination, and that it
enables to identiÍy critical radionuclides and put Íorward ap.
propriate conectave measures. Besides a global application to
larger tenitorial units (catchment areas), the methodology is
likewise applicab|e to assessment oÍ contamination changes
also in particular prcÍiles of surface waters, including thelr as.
sessment in tems oÍ using suÉace (and also ground) waters
Íor drinking purposes, while complying with the requircments
oÍ the Czech legislation [2'3]. Conceming radiological po|lu-
tion, the pÍesent Czech legislation has been hamonized with
the rccommendations oÍ the |ntemational Atomic Energy
Agency [7].

a

zuĚt,tv KVALITY VoDY
PŘl DoPRAVĚ
Jana Hubáčková

V mnoha piípadech se dnes nedaií dodávat upravenou vodu
v nezměněné kva|itě ď na místo spotŤeby. Ačko|ijsou ve|ké prav-
ny vody zpravid|a jiŽ koncipovány tak, aby stá|e produkova|y ]<va-
|itní pitnou vodu, je moŽné stále častěji pozorovat degradaci její
kva|ity během rozvodu vody ke spotÍebite|i, a to korozními produk-
ty, bakteriá|níminárosty, zabarvením, zhoršením chuti a zápachem.
Právě zmíněné změny jakosti vody v distribuční síti se sta|y priorit-
ním tématem zájmu ce|osvětového vodárenství. Zab vají se jimi
pŤední u1izkumná a univezitní centra. Do mezinárodní zprávy pii-
spě|o sv'./mi poznatky na kongresu IWSA v Madridu (1997) ce|kem
17 zemí světa. Kromě toho by|a tato nová prob|ematika diskutová.
na ve čtyiech odbornfch sekcích.

V druhé po|ovině roku 1996 se VfzkumnÝ stav vodohospodái.
skf TGM Praha sta| nosite|em na tuto prob|ematiku zaměieného
grantu Národní agentury zemědě|ského u./zkumu. Jde o projekt
nazvan,!,,V zkum moŽnosti eko|ogické a ekonomické pravy a do-
pravy pitnfch vod... Spo|uiešite|sh./m pracovištěm je katedra zdra-
votního inŽenfrství Čvur Praha. Jako spo|upracující spo|ečnost
by|a vybrána VaK JiŽní Čechy, á. S., České Budějovice, která je
provozovate|em dá|kového piivaděče z pravny vody P|av do
Tábora. V čem je Íešenf prob|ém aktuá|ní?

Většina objemu vyrobené pitné vody pro hromadné zásobování
v České republice vyhovuje ukazate|r]m normy ,,Pitná voda.. [1].
Piesto více neŽ po|ovina zásobovanfch obyvate| dostává vodu
v kvalitě, která občas nesp|Ďuje a|espoĎ někten/ z pŤedepsanfch
parametr normy, napiík|ad ukazate| mrtvé organismy, mangan,
h|iník, cHsKMn, KNK4.5, pH, tep|ota, amonné ionty. Fyzická pÍí-
tomnost biosestonu, kteryi je dalším zdrojem organického uh|íku
v pitné vodě, jeŠtě sama o sobě zpravidla neznamená pĚímou hy-
gienickou závadnost. Podí|í se vŠak na sekundárním pomnožování
mikroorganismŮ (včetně potenciá|ně patogenních typ ) a tvorbě
biofi|m na vnitŤním povrchu potrubí, na stěnách komor vodojemŮ
a na da|ších zaŤízeních ve vodárenskfch rozvodnfch sítích.
BioÍilmy z vodárenského h|ediska zpravidla povaŽujeme za proje-
vy nedostatečné bio|ogické stabi|ity V procesu vodárcnské pravy.
Bio|ogicky stabilní voda má obsahovat natolik nízké koncentrace
roz|oŽite|nyich organickyich |átek a minerá|ních Živin, Že ani za p|í-
hodnfch hydrau|ickyich a tep|otních podmínek neumoŽĎují nist
a rozmnožování mikroorganismŮ.

Z procesŮ, které se na negativních změnách jakostivody pii do-
pravě podí|ejí, jsou to pÍedevším:
r dezinfekce a její ved|ejší produkty,
o tvorba biofi|m na stěnách potrubía vodojem ,
o koroze materiá|Ů rozvodnyÍch sítí a tvorba inkrust ,
o transport korozních produktŮ aŽ do místa spotieby, závislf na vf-

voji okamžihich hydrauIich./ch podmínek v distribuční síti,
o vy|uhovánítoxicklch organich/ch |átekz nátěrouich hmot, popi.

z materiá| trubních rozvodŮ.
Pnlběh zmíněnfch procesŮ závisí nejen na parametrech kon-

krétního s|oŽení upravené vody a její teplotě' a|e také na době
jqího zdrŽení během dopravy, na rych|osti proudění v piivaděči
a jejích krátkodobfch změnách i d|ouhodobfch trendech apod.
V neposlední Žadě se na zhoršováníkvality upravené vody během
dopravy ke spotiebite|i mŮŽe podí|et Íozpor mezi nadhodnocenou

lng. Eduard Hanslík, CSc., Pave| Šimonek
VUV TGM Praha, lel.: O2l2O 19 72 69

Possibilities of Assessing Pollution of Surface Waters Ac
cording to the OECD Methodology- as Exampled by
Radioactive Substances (Hanslk, E., Simonek, P.)

The OECD methodology [4,5] has been applied to complex
assessment of inÍluences and Íurther characteristics through
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očekávanou a skutečnou sniŽující se spotÍebou vody jak pnimys-
|em, tak obyvate|i. Specifikou situace v České repub|ice by| vyraz-
nyi náběh dynamiky změn pnitočnlch poměru ve vodárcnskfch Ía.
dech a sítích v d s|edku sí|ící reflexe ceny vody spotĚebite|i, od-
startovanf zásadními ekonomickfmi změnami.

Jako vhodná |oka|ita pro v'./zkumné práce by| vybrán táborsh./
piivaděč, kten./ je součástí vodárenské soustavy JiŽní Čechy'
Ce|ková dé|ka trasy piivaděče je 72,69 km. Po trase je situováno
ce|kem šest vodojem a jedna piedávací šachta.

Piivaděč by| budován a uváděn do provozu postupně. Úser Úv
P|av a VDJ Hosín by| uveden do provozu v čeruenci 1987 a ná.
s|ednf sek do Chot'1ičan v záíí 1988. oba seky jsou provedeny
z oce|ového proÍi|u Js 1000 mm a jako jediné by|y opatieny vnitiní
ochranou Vrsfuou. Úsek piivaděče, kten./ by| zdrojem největších
problém , začíná vodojemem v Chot'1ičanech a končí táborskfm
vodojemem v Čekanicích. Úsek je d|ouhf 52,52 km. Jeho první
část (VDJ Chot'.fčany - pŤedávací šachta Vese|í n' LuŽ' u VDJ
Z|ukov) v dé|ce 23,3 km má profi| 1000 mm, zbytek (pÍedávací
šachta Vese|í- VDJ Čekanice) má profi| 800 mm. Potrubí je oce-
|ové, ale bez jakéko|i ochrany vnitiního povrchu. Celková doba zdr.
Žení vody v prob|ematickém seku je pii dnes obvyk|ém pr toku
(100 l/s) cca čtyii dny (!).

Ve spo|upráci s provozovate|em iadu by|a vytipována místa, kde
se piedpok|áda|a reá|ná moŽnost provádět testování kupon z h|e.
diska koroze i z h|ediska tvorby biofi|m . Ve skutečnosti bylo nutné
piih|íŽet nejen k technich./m, a|e v nepos|ední Íadě i ekonomickfm
omezením. Po zváŽení vŠech h|edisek by|y testovací smyčky umís.
těny v objektu VDJ Hosín na odtoku, v objektu VDJ Z|ukov na pÍí-
toku z piivaděče. Z technick1ich dťtvodťt by|o nutno zvo|it jako po-
s|ednítestovací místo piítok do VDJ Čekanice'

Jako testovací materiá|y by|y vybrány: oce|, šedá |itina, beton
a sk|o. Pro oce| by|y vo|eny testovací kupony pod|e TNV 75 7121
[2]z oce|ového p|echu tr. 11, t|oušťky 1 mm s nezkorodovanfm po-
vrchem o rozměrech 42 x 42 mm. Pro šedou |itinu pod|e ČSN
42 241 0 [3], od| itou Krá|ovédvorsh./mi Že|ezárnami - S|évárna, s. r.o,
v rámci pomoci vfzkumu, by|y vo|eny rozměry testovacích kuponťt
50 x 50 x 5 mm. Betonové testovací kupony o velikosti 50 x 50 x 5
mm by|y vyrobeny piímo ze směsi pouŽívané pro cementaci vnitÍ-
ního povrchu trub. Pro určení bio|ogickfch nárostŮ by|a pouŽita
podk|adní sk|íčka k mikroskopu. Na zák|adě vyhodnocenívfsledkŮ
orientačních korozních zkoušek a vzh|edem k potĚebě vyhodnoco-
vat nárosty biofi|m by|y zvo|eny expoziční interua|y devíti a osm-
náctit'/denního ptisobení na kupony.

Vzorky pro stanovení organického materiá|u (biofilmťl, ToC) by-
ly sonifikovány na místě. Pak by|y stanovovány psychroÍi|nía me-
zoÍi|ní bakterie, ko|iformní bakterie pod|e lSo norem, ce|kové počty
bakterií pod|e |So norem, cHsKcr + sušina, desulfurikační bakte.
rie a ToC. By|y téŽ odebírány vzorky vody pro fyziká|ně chemická,
bio|ogická a mikrobio|ogická stanovení.

JiŽ v roce 1997 bylo moŽno vyhodnotit u/Še uvedenyim zpťtso-
bem dvě série vzork exponované po 9 t'./dnech a jednu sérii po 18
tt1idnech. MěÍení a testovánív|ivťt dopravované vody na r zné ma-
teriá|y pomocí kupon vk|ádanyich do testovacích profi|Ů pokračo-
va|o v roce 1998. od poěátku testování až do konce |istopadu 1998
by|o moŽno v rámciu.fzkumnfch prací uzavií| ce|kem čtyŤitestova-
císérie. KaŽdá z nich zachycova|a devíti a osmnáctit'./denní inter.
va| p sobenídopravované vody na testované kupony. P|ynu|e pak
naváza]a da|Ší' pátá série, která pokračuje V roce 1999. Pruní a dru.
há série testování kupon probíha|y za podmínek pďttokou/ch
rych|ostí vody shodnfch téměi s těmi, jaké by|y v pÍivaděči. Pro
tietí a čtvrtou sérii testování jsme na testovacích profi|ech nastavi|i
takové minimální rychlosti, které by by|o možné analogicky oče-
kávat v pŤivaděči. Naopak pátá a šestá série mají proběhnout pŤi
takorn.fch maximálních prŮtokovlch rych|ostech, které se mohou
v piivaděči reá|ně vyskytnout. K tomuto če|u správce pŽivaděče
provede patÍičná opatiení na testovacích profi|ech.

S|edováníkorozních t]čink na kuponech po Úzné době expozi-
ce potvtdi|o, Že korozní rych|ost je závislá nejen na s|oŽení vody
a inkrustací i pnitokou.ich poměrech, a|e také na dé|ce expozice.
NapÍík|ad mezi 63' a 126. dnem expozice probíhá koroze poma|e-
ji neŽ mezi 0. a 63. dnem expozice. Po trase piivaděče se na VDJ
Chot'./čany provádí dovápnění, které se pĚíznivě projeví v nás|edu-
jících měrnfch profi|ech na VDJ Z|ukov a Čekanice. JestliŽe V pru-
ním měrném profi|u VDJ Hosín čini|a pniměrná korozní rych|ost
88,7 mm za rok, pak se sníŽila v proÍi|ech VDJ Z|ukov a Čekanice
na 53,3 mm a 57 mm za rok' Pďměrná korozní rych|ost mezi 63.
a 126. dnem expozice by|a ještě nižŠí, a to pod 50 mm za rok'
Neby|y zjištěny vlrazné rozdí|y mezi korozí oce|i a |itiny, pouze
inhibiční v|iv vápnění byl u oce|i větší. Vfznamnf v|iv má s|oŽení vo-
dy a s|oŽení inkrustací. Voda ve vápenato-uh|ičitanové rovnováze
či s k|adnfm indexem nasycení a voda, kerá by|a ve styku s ink-
rustacemi vyššího obsahu Cao, by|a _ vyjádieno pod|e stupnice -

jen méně agresivní. obdobně jako v roce 1997 se také v roce 1998
podaÍi|o zamezit druhotnému zaŽe|eznění vody. Dopravovaná vo-
da po ce|é s|edované období splĎova|a ČsN zs 7111 Pitná voda
[1]. Na stabi|izaci jakosti a na omezení korozního ptlsobení vody se
prokazate|ně podíle|o nejvyŠŠí měrou zvtlŠeníhodnoty pH na 8,5,
kdy voda je prosta oxidu uh|ičitého a vykazuje pozitivní index na-
sycení.

V roce 1997 byla věnována pozornost tjska|ím spojenfm se sta-
novováním ce|kové hmoty (biomasy) biofilmu tiemi pouŽitt./mi po-
stupy (sušina, ToC, cHsK). Proto by|y jak moŽnf podíl materiá|u
pocházejícího z deselďkuponŮ (beton, korozní produkty že|eza),
tak i ce|ková hmota biofi|mu d s|edně stanovovány všemi tiemi
metodikami. V současné době lze konstatovat, Že na pozadí ko|í-
sán í u./s|edkŮ jednot| ivt/ch metod ne|ze objektivně rozhodnout, kte-
rá z metod dává ,,správnějšť. vfs|edky. Poměr mezi hodnotami
cHsK a ToC v parale|ních vzorcích v,lrazně ko|ísá. MoŽnosti bliŽ.
šího ověiení vypovídací hodnoty pouŽívanfch postupŮ a také moŽ-
nosti statistického zpracovánívfs|edk jsou vŠak Iimitovány mnoŽ-
stvím vzorku suspenze, resp' ce|kovou p|ochou kupon , které |ze
pii danfch technickyich a ekonomickfch moŽnostech reá|ně insta-
|ovat v systému.

Ná|ezy bakterií indikujících znečištění feká|ního typu by|y nega.
tivní jak ve vodě, tak v biofilmu a svědčí o dostatečném zabezpe-
ěenísystému.

Poměr cHSl(Toc v pouŽitém experimentá|ním uspoŤádání sil-
ně ko|ísa|. Podstatná část hmoty biofi|mu je tedy tvoiena anor-
ganickyim materiá|em zachycovanfm v síti extrace|u|árních bakteri.
á|n ích po|yme r tvoiících zák|ad biof i |m u. M i n i má| ní tvo rba biof i| m u,
stanovená jako sušina, by|a obecně zjišťována na kuponech z be-
tonu. NejvyŠší počty heterotrofních bakterií (meso- a psychroÍi|-
ních) by|y zjištěny na |itinovfch kuponech.

V biofi|mu byla pravide|ně zjišťována piítomnost bakterií rodu
Desu|fovibrio, piičemŽ ve vodě by|y jejich ná|ezy vŽdy negativní. To
indikuje v biofilmu podmínky vyrazné anoxie a redukce síranu
a pravděpodobnou stimu|aci korozních procesŮ.

Vfs|edky docí|ené v1izkumem V roce 1998 jednoznačně proká.
za|y zásadní vlznam prací nejen pro rozšíÍeníteoretického pozná-
nízměněnlch proces pŽi dopravě vody, a|e i aktuá|ní, velmi prak.
tickf vfznam pro provozy. S vyuŽitím vyizkumnyich vfsledkŮ ieŠe.
ného projektu se podaĚi|o cestou optima|izace chemickfch para-
metrŮ vody a stabi|izace mnoŽství dopravované vody omezit:dru.
hotné zaže|eznění vody tak, Že se koncentrace zbytkového Že|e.
za na vtoku do koncového vodojemu piivaděče ÚV P|av-Tábor
VDJ Čekanice (oce|ové nechráněné potrubí, Js 800) ustá|i|a bě-
hem roku 1998 v rozmezí 0,03-0,20 mg/| a na p měrné hodnotě
0,119 mg/|. Na této hodnotě se podí|í v|astní pravna optimá|ní
pravou na 0,05 mg/l zbytkového koagu|antu Fe3*. Na stabilizaci

jakosti a omezení korozního pťtsobení vody se prokazate|ně nej-
vyšší měrou projevi|o zu./šení hodnoty pH na 8,5. Voda je prosta
oxidu uh|ičitého a vykazuje pozitivní index nasycení. Vfzkumné
práce pokračujíi v tomto roce.
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Changes of Water Quality Caused by Transport
(Hubáčková, J.)

Degradation oÍ the quality oÍ treated drinking water while
conveyed to consumers, has by its naturc called Íor both at-
tention and solution. The article speciÍies the causes oÍ prob.
lems which have arisen in the Czech Republic due to a de-
crcasing water withdrawal. A grant accorded by the National
Agency Íor Research ln Agricu|turc, in which the T. G. Masaryk
Water Research lnstitute participates together with the Faculty
oÍ Bui|ding |ndustry oÍ the Czech Technica| University,
Prague, makes an experimental use oÍ the conduit route oÍ the
water trcatment plant Plav.Tábor. Application of hitheilo rc.
search rcsults by the South Bohemian Water-Supply and
Sewerage Company (VaK Jižní Čechy) has a|rcady |ed to an
imprcvement and stabi|ization oÍ water transported through
the conduit.

a

I



VoDoHosPoDÁŘsKÁ BILANCE
JAKosTl PoVRcHoVÝcn VoD
MagdaIena Karberová

Úvod
Státní vodohospodáÍská bi|ance zásob povtchou/ch a podzem-

ních vod a jejich jakosti (dá|e jen SVHB) je ve smys|u zákona o vo-
dách č. 138/1973 Sb. a na zák|adě $ 8, odst. 3 zákona ČNR
ě.458/1992 sb., o státnísprávě ve vodním hospodáiství, nedí|nou
součástí Směrného vodohospodáiského p|ánu a je podk|adem pro
rozhodování orgán státní správy. Da|šíčásti tohoto č|ánku se ty-
kají pouze vodohospodáŽské bi|ance jakosti povrchou/ch vod.

Historie
Pruní bi|ance jakosti povrchou./ch tekoucích vod by|a zpracována

V roce 1969 za če|em ,,zhodnocení současného stavu jakosti vo-
dy a současné produkce znečištění vypouštěného do tok a urče-
ní moŽnosti vyuŽívání vody v profi|ech, kde existuje s|edování ja.
kosti vody v tocích... Pro klasifikacijakosti vody bylo tehdy pouŽito
normativrj pod|e normy Čsru ffi 0602 - K|asiÍikace jakosti povrcho.
vfch vod, zaŤazujících vodu z h|ediska pouŽite|nosti do tií tÍíd' Jako
směrodatná hodnota jednot|iu./ch ukazate| jakosti vody by|a urče-
na hodnota s pravděpodobností nepiekročení90"/". Pii hodnocení
by|a porovnávána vypočtená koncentrace Cgo s mezní hodnotou
podb ČSN 83 0602. Všechny da|ší metodiky-Ďi|ance jakosti povr-
chou/ch tekoucích vod vycházejí ze studie ,,Návrh pravy metodi-
ky kva|itativní části vodohospodáiské bi|ance.. zpracované v roce
1975' Bi|ance jakosti vody byla charakterizována jako ,,konfrontace
současného nebo očekávaného stavu jakosti vody s pÍípustnfm
stupněm znečištěnívod z eko|ogického h|ediska, popŤ' s poŽadav-
ky současnfch nebo perspektivn ích uŽivate| rj..'

Souěasnost
V posledních |etech doš|o k vyiznamnfm změnám v metodice

zpracování SVHB jakosti povrchovt/ch vod. Pod|e Metodického po.
kynu MŽP k Zásadám vodohospodáŤské bi|ance zásob povrcho-
v'./ch a podzemních vod a jejich jakosti má bft SVHB prováděna
pro dvě rovně - centrá|ní a regioná|ní a má obsahovat nás|edující
části: vodohospodáiskou bi|anci minu|éhb roku a vodohos-
podáŤskou bi|ancisoučasného a vt./h|edového stavu. obě části ma-
jí specifickf charakter a jsou zpracovávány od|išnfmi metodich/mi
postupy. Uče|em zpracování SVHB minu|ého roku je evidence
a vyhodnocení p běhu hospodaŤení s vodou v up|ynu|ém ka|en-
dáiním roce a zpracovává se na centrá|ní rovni' Vodohos.
podáiská bi|ance současného a v h|edového stavu se má zpraco-
vávat na regioná|ní rovni pro konkrétní časovou roveĎ, jíŽ je pít-
souzen piedpok|ádanf (resp. současn!) stav rozvoje vodohospo-
dáŤsh.ch soustaV, tj. rozvoje zdrojŮ i uŽívání vody. SVHB minu|ého
roku je rutinně zpracovávána podle návrhu nové metodiky od roku
1993, pruní ověiení a praktické vyuŽití metodiky bi]ance současné.
ho a vfh|edového stavu by|o provedeno zpracováním bi|ance ja-
kosti vody současného stavu v období 1991-1995. Návrh metodi.
ky piedpok|áda|, Že pro zpracování této bilance budou pouŽity pod.
k|ady a vfs|edky regioná|ních bilancí, prováděnfch pr běŽně
v ce|ém hodnoceném období. Vzhledem k tomu, Že se regionální
bi|ance dosud běŽně neprovádějí, by|y pouŽity pouze celostátně
dostupné podk|ady.

Bi|anční hodnocení jakosti povtchovyÍch vod se provádí ve s|e-
dovanyich profi|ech z databáze HYDRoFoND ČHMÚ v rozsahu
dostupnfch ukazatel jakosti povrchovlch vod. Od roku 1993 je
využíván norskf piístup k hodnocení jakosti povrchou/ch vod
(Ho|tan et a|., 1989), kdy se ukazatele jakostivod systematicky dě-
|í do skupin vyjadŽujících určitt1i typ znečištění. V našich podmín-
kách je definováno celkem sedm typti znečiŠtění: organické zne-
čištění, eutroÍizace, acidobazické jevy, toxické vlivy, minera|izace,
bakteriá|ní znečištění a radioaktivita. Bi|anční stav kďdého hodno.
ceného profi|u se určízv|ášť pro kďdf typ znečištění na základě
nejnepÍíznivějšího bi|ančního poměru poŽadovanfch hodnot
jednot|iu/ch ukazate| jakosti povrchové vody, uvedenfch v právní
normě, k charakteristické hodnotě ukazate|e jakosti vody, kterou je
kvanti| Cgo, tj. hodnota, která neby|a piekročena Ve s|edovaném
období s pravděpodobností 90 "/". U rozpuštěného kys|íku se bi-
|anční poměr počítá opačně a hodnota C'o je hodnota koncentrace
s pravděpodobností piekročení 90 7o. Da|šími u./jimkami jsou uf.
počty pro pH (acidobazické jevy) a pro bakteriá|ní znečiŠtění.
Seznam poŽadovanfch hodnot ukazate| jakosti povrchové vodyje
uveden v právní normě, kterou by|o do 31. 5. 1999 naŤízení v|ády

Čn e. fi1l92 Sb., od 1. 6. 1999 nabyla rlčinnosti jeho nove|a - na-
Íízenív|ády Čn e. g2lgg Sb', kten/m se stanoví ukazate|e a hodno-
ty piípustného stupně znečištění povtchov'/ch vod. Ukazatele ne-
sledované v rámci ce|ého povodí se z hodnocení v daném roce
vypouštějí. Roz|išuje se ce|kem pět bi|ančních stavŮ u kaŽdého ze
sedmi typ znečištění: vt1ibornf, vyhovující, podmíněně vyhovující,
nevyhovující a extrémně nevyhovující. Do roku 1996 bylo bi|anční
hodnocení SVHB minu|ého roku prováděno pouze u vybranfch
profi|Ů, od roku 1996 pak pro všechny profi|y státní sítě sledování
jakosti vody v tocích. od roku 1996 je prováděno rovněŽ hodnoce-
ní radioaktivity, a to v profilech státní sítě s|edování radioaktivity
v tocích. Součástí vt./stup bi|ance jakosti povrchovt/ch vod je kro-
mě tabu|ek obsahujících pieh|ed bi|ančních poměr a stav ve
všech hodnocenyich profilech a pro všechny typy znečištěníi gra-
fická pií|oha - schematická mapa zpracovávaného zemí, ve které
jsou v místech |oka|izace proÍi|Ů zakresleny ko|áčové grafy zob.
razující barevně bi|anční stav Ve všech hodnocenyich typech zne-
čištění. Zdrqem informací o vypouŠtěném znečištění do tok je pro
potieby SVHB soubor odbětŮ a vypouštění sestavovanf pod|e
směrnice MLVH č.7n7 Ú.v. Tento soubor obsahuje kromě ridajťr
o vypouŠtěném mnoŽstvívod i Údaje o jakosti vypouštěnfch vod a vy-
chází z podk|ad poslq1tovanfch pro potieby SVHB podniky Povodí.

Pro dop|nění monitoringu chemickfch ukazate| a zahuštění
sítě s|edovanfch profi| se provádí v rámci SVHB samostatnf bio-
monitoring - s|edování společenstva makrozoobentosu v síti v|o-
Žen ch proÍi|Ů SVHB jakosti povrchou/ch vod. V současné době
obsahuje databáze monitorovan1ich profi|ťr v rámci České repub|i-
ky 1640 profi|ťr. Zák|adním kritériem pro vfběr profi|ri by|a snaha
postihnout změny nad a pod v'/znamnyimi bodorn/mi zdroji znečiš-
tění. Návrh metodiky piedpok|ádá biologické s|edování v rámci
regioná|ní bi|ance (minimá|ně jednou za pět |et). Biomonitoring za-
jišťuje brněnské pracoviŠtě VÚv v rámci zpracování SVHB, jsou
však vyuŽívány i některé u/stupy z jinfch tjko|t], ve kten/ch je pro
monitorování pouŽita stejná metoda odběru i hodnocení vzorkŮ.
Piehled taxonŮ na|ezenfch na profi|u, včetně zák|adního popisu
a charakteristiky profi|u, je uk|ádán v databázorn./ch souborech
vytvoŤenfch pro tento če|. Provádění determinací makrozooben.
tosu v odebranfch vzorcích zajišťují bio|ogové - specia|isté.
Vfs|edek jejich práce zapsanf v determinačním protoko|u je dá|e
zpracováván. Provádí se u/počet indexu saprobity a kromě toho
se počítají da|ší statistické veličiny a provádí se vyhodnocení dru-
hové sk|adby společenstva ve vzorku. Vfs|edkem je pravide|né
zpracování mapy organického znečištění tokr] v ČR za dané pěti-
|eté období (pentádu). Tato mapa je zák|adním podrobnfm doku.
mentem stavu jakosti vody, kten./ popisuje saprobní stav po ce|é
dé|ce toku i mimo místa odběru vzork .

Vfhled
Vzh|edem k nastávajícímu období zavádění evropskfch norem

ve vodním hospodáÍství se pŤipravují změny ve zpracování SVHB
jakosti povrchoufch vod. Počínaje rokem 1999 budou da|ší práce
zaměŤeny na spo|upráci pii návrhu technického podk|adu |egis|ati-
vy a zejména na posouzení metodik SVHB z h|ediska piís|ušnfch
směrnic a rozhodnutí EU a na zpracování návrhu nutnfch změn
dosavadního hodnocení vypllvajících z poŽadavku potiebné har-
monizace s legislativou EU.
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The Water-Management Balance of Surtace Waters Quality
(Karberová, M.)

The state water-management ba|ance oÍ suilace waters qua.
lity is integral part oÍ the Master Water.Management Plan. The
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Íirst balance oÍ surÍace waters quality had been worked up as
early as 1969. Prcsently, the state water-management balance
oÍ suďace waters quality is being elaborated for two |evels .
the central and the rcgional ones, and it should include the
water.management ba|ance oÍ the |ast year as we|l as that oÍ
the cunent and prospective situation. Balance assessment oÍ
suÉace waters quality is done for monitorcd proÍiles by means
oÍ the HYDRoFOND database oÍ the Czech Hydrometeo.
rologica| |nstitute to the extent oÍ aval|ab|e indicators oÍ sur.
Íace waters quality. According to the new methodology oÍ
1993, the Norwegian approach is used to assess surÍace wa.
ters qua|ity, and indicators oÍ waters quality arc systematical.
ly divided into groups ÍepÍesenting a certain type oÍ pollution.
Assessment is then perÍotmed in rclation to the rcqulrcd va!u.
es oÍ indicators oÍ pemissible pol|ution of suďace waters |aid
down by the Decrce oÍ the Govemment oÍ the Czech Republic
No. 82/1999. Discemed arc altogether Íive ba|ance situations
Íor each oÍ the seven types oÍ pollution. To supplement the
monitoring of chemical indlcators and to make denser the net-
work oÍ monitorcd proÍi|es, a separate biological monitoring is
canied out within the state water-management balance - the
monitoring oÍ macrozoobenthos community in the network oÍ
inserted proÍiles of the state water.management balance oÍ
surface waters quality. Starting in 1999' Íurther work wil| be
aimed, above all, at peparing a proposal oÍ necessary
changes in the hitherto assessment which arc brought about
by the need oÍ rcquisite hamonization with the EU legislation.

a

ROZVOJ GIS V OBLASTI
VoDNíno HosPoDÁŘsTVí
Václav KoláŤ, Aleš ZboŤi|

Geografich./ inÍormační systém je tieba chápat jako souhrn u./.
konného hatdware, softwale, geografich1ich dat a Vysoce kva|ifiko.
vanfch odbornyich pracovník . V rámci systému je iešen nejen
efektivnísběr, verifikace, archivace a drŽba dat, ale je zde iešeno
také poskytování jednoduch1ich informací a prostorové ana|yzy
včetně uŽivate|sh/ch vfstupťt. Pro vyuŽívání G|S techno|ogií, V na.
šem piÍpadě na rovni státnísprávy ve vodním hospodáÍství, je ně-
ko|ik |imitujících Íaktor ' V současné době je ve|mi často sp|něna
podmínka kvalitního hadwarového a sottwarového vybavení, do-
konce je v mnoha piípadech k dispozici i dostateěně kva|iÍikovaná
obsluha. Hlavním prob|émem se vŠak stávají data a jejich bez-
prob|émová vfměna. PÍi absenci jasně definovanfch ce|ostátně
p|atnfch pravide| poiizovánía vfměny geografickfch dat pro G|S
aplikace dochází k roztiíštěn1im snahám jednot|ivc , skupin a or-
ganizací vytváiet pro své v|astní informační systémy v|astní zdrojo-
vá data. D vodem těchto snah je ned věra ke kva|itě dat poskyto-
vanfch více ěi méně odpovědnlmi pracovišti, zd|ouhavé admini.
strativní procesy pii jejich získávání a v nepos|ední iadě nema|é
pop|atky. Tato neorganizovaná a techno|ogicky nehomogenní v'./.
roba dat je však piedevším ekonomicky značně neu1ihodná. Ve|mi
často pii tvorbě ,,v|astních podk|adŮ.. dochází k porušování autor-
skfch práv, coŽ se v naší zemi jeví uŽ má|em jako standad.

Nej rozšíienějším zpŮsobem vytváien í d igitá|n í geog raf ické data.
báze v odvětví vodního hospodáiství by|o naskenování stávajících
map se všemi chybami a nedostatky, které v sobě každé kartogra-
Íické dílko nese. Po zjištění nedostatečné pÍesnosti a kva|ity takto
poÍízené geografické databáze pŤichází na Ťadu aktua|izační oprav.
né cykly. PŮvodníadministrativní, více či méně subjektivní metody
zjišťování aktua|izačních změn (piestoŽe už prováděné piímo v di.
gitá|ním prostÍedí) se dnes jevíjako u./hodné a potiebné pouze pro
dop|Ď uj ící zpťtsob objektivnějŠího piístupu poŤízení geograf ické da.
tabáze. V současnosti vystupuje do popÍedí vyuŽitídistančních me.
tod, a to jak |eteckého, tak kosmického snímkovánízemského po.
vrchu a jev na něm se vyskytujících. V jiné rovině se opakuje
situace v nabídce techno|ogií zpracování geografickfch dat. Tak ja.
ko se diíve vyroji|y firmy skenující a vektorizující s znou kva|itou
papírové mapy, je dnes mnoho firem nabízejících s|užby v ob|asti
dá|kového prŮzkumu Země a nás|edného zpracování. Nabízejí
pestrou šká|u snímk , s|uŽeb a softwarového vybavení pro jejich
zpracování. Vzh|edem k vysoké ceně snímku a jeho zpracování se
uŽivatelé snaží získat více zájemc z daného zemí a rozdě|it ná-
k|ady na více subjekt . Tato situace pŽímo vo|á po uce|eném ieše-
ní poiízení a zpracování dat za ce|é rjzemí ČR.

Vyis|edkem vysokého počtu zájemcŮ o vyuŽívání vfs|edkťt dis.
tančních metod zkoumání zemského povrchu je existence široké
šká|y |etech./ch snímkŮ rozdí|nyich parametrťr zrŮznych ob|astí ČR,
kten1imi disponují specia|izované Íirmy. Byly poiízeny za rozdí|nfmi
rlče|y, často na stejném Území a samozĚejmě za peníze daĎou./ch
pop|atníkťt. Dochází ke zbytečné redundanci, tudíŽ k p|1itvání fi-
nančními prostÍedky. Jedinf uce|eny7 soubor u./s|eOkŮ z distančních
metod je k dispozici ve formě |eteckyÍch snímkŮ ve Vojenském to-
pografickém stavu v Dobrušce. Jde však o negeoreÍerencované
snímky, a tudíŽ je nelze bez da|šího zpracování bezprostiedně po.
uŽít. V současné době je zÍetelné, Že v konečném d s|edku se spo-
tiebuje ve všech r zně piidě|ovanfch ,,ba|íčcích..státních peněz ta-
kové mnoŽství financí, které by postačovalo na financování ucele-
ného programu poŤízení zák|adních geografich/ch dat v Čn oi.
stančními metodami, které by s|ouŽi|y pro veškeré potieby státní
a veiejné správy.

Samoziejmě je zde možnost jít v|astnícestou i v ob|asti vodního
hospodáiství. SnaŽit se prŮběŽně získávat dostatečné mnoŽstvífi-
nančních prostiedkťr na získávání, zpracování a vyuŽití |eteckfch či
kosmickfch snímkŮ, a tím zvyšovat kva|itu prostorové databáze
pro potieby vodního hospodáÍství' Jako če|nějšíse však jeví spo.
jit veškeré sí|y v rámci všech resortŮ státní správy a zpracovat kva-
litní u./chozí podk|ad pro mu|tidiscip|inární vyuŽití'

VyuŽívání techno|ogie Geografickfch informačních techno|ogií
ve vodním hospodáistvíse neustá|e zvyšuje a zkva|itĎuje tak, jak
se zvyšuje odborná zptisobi|ost uŽivate| a moŽnosti sottwarového
vybavení. omezujícím faktorcm je však stá|e dostatek a kva|ita pro.
storově orientovanfch databází (geografich./ch dat). Dá|e se zvy.
šuje nebezpečí chybné interpretace u/s|edkťt z kva|itních ana|1iz
nekva|itních dat, která se začínajírutinně vyuŽívat bez Íádného po-
souzení kva|ity datou/ch vstupŮ.

GlS technotogie v prostÍedí HEIS čR
V současné době se na trhu G|S techno|ogií objevuje ve|ké

množství produkt njzné rovně kva|ity i vyuŽite|nosti. Pro jednot.
|ivé subjekty HE|S Čn p pak ve|mi obtíŽné s|edovat Vyvoj, studo.
vat jednot|ivé produkty a pÍípadně je testovat a nás|edně imp|e-
mentovat ve su/ch ap|ikacích. Ukazuje se, Že značnyÍm piínosem
je vybrat a prostiednictvím kva|ifikovaného pracoviště vyvinout
techno|ogickf postup a nás|edně provést jeho imp|ementaci do.in.
formačních systém (|S)jednot|irn./ch subjektŮ HE|S ČR:
o pět regionálních informačních systém spo|ečnostíPovodí (PVL'

POH, PLA, PMO, POD),
o HEIS-VÚV jako část informačního systému VÚV TGM v tematic.

ké ob|asti Hospodaiení s vodou na ce|ém zemíČR,
o HElS-ČHvtÚ jaro dí|čí |S v HE|S ČR pro ob|ast hydro|ogie

v ČHMÚ,
o HEIS-MŽP jako lS na bázi metasystému s geodatabázemi dis-

tribuovany7mi zejména v jednot|ivfch inÍormačních systémech
HEIS ČR. Rea|izace se piedpok|ádá na MŽP.
Efektivní by by| i pĚenos ap|ikacída|ším orgán m a organizacím

státní správy, jako jsou Ministerstvo zemědě|sfuí, Ministerstvo pro
místní rozvoj, okresní Ťady a organizace za|oŽené na podporu
státní správy v uvedenfch resortech. obecné cí|e aktivit VÚV TGM
v tomto oboru jsou formulovány takto:
o vytvoŤení podmínek pro technickou a datovou interoperabi|itu dí|-

čích inÍormačních systémŮ subjektŮ HEls ČR a pro nás|ednf cí-
|orn./ pÍechod na distribuované sdí|ení GlS aplikací v HEIS ČR,

o zabráněnídup|icitnímu nebo nekompatibi|nímu v voji a testování
techno|ogick1ich postupťt pÍi tvorbě a zavádění uŽivate|skfch
ap|ikací nad geodatabázíHEls ČR,

o vytvoiení podmínek pro vícenásobné vyuŽitígeograficklch infor-
mací, zabránění dup|icitnímu poÍizování dat.

Konkrétní ko|y pro rok 1999 jsou:

Využití distančních metod v aktualizaci a zpžesřování
vodohospodáŤsky tfznamnfch inÍomací

Základním záměrem je vypracování a ověiení metodik získání
aktuá|ních, objektivních informací o stavu a procesech na sledova.
ném zemí distančními metodami; dá|e genera|izace techno|ogic.
kfch postupŮ, jejich imp|ementace do lS subjektŮ HEIS a vfioie-
ní uŽivate|skfch ap|ikací jak pro zkvalitnění tematického obsahu
vodohospodáŤské mapy, tak pro operativní |ízení za mimoiádnfch
situací, jako jsou havárie ohrožující kva|itu vody a povodĎové
situace.

Zavedení nou./ch techno|ogií podstatně zkrátí a zobjektivizuje
proces aktua|izace vodohospodáiské mapy. Interpretované |etecké
snímky a druŽicové scény umoŽní zpŽesnit geometrii tok , hydro|o-
gického č|enění a obrysy h|adin. UmoŽní zanést do mapy poten-
ciá|ní zdroje znečištění. V piípadě velkfch povodní umoŽní |ízení
na zák|adě rychlé, objektivní informace.

to



obr. 1 . V,!Ťez ortofotosním.
ku kombinovanf s vektoro-
vou |iniíosy toku tak, jak
by|a zd igita|izov ána ze
Zák|adní VH mapy

obr. 2. V,!|ez ortofotosním-
ku kombinovanf s nově
vfioŽenou vektorovou |inií
osy toku, která respektuje
skutečnou situaci
a geometrii toku

Podle druh dat, získanfch distančním zp sobem, |ze potÍebné
práce dekomponovat na tŤi dílčí tiko|y:
o vyfuoiení metody vyhodnocení vodohospodáisky u./znamnfch

objekt z k|asickyich druŽicovyich snímk systém sPoT
a LANDSAT,

o vytvoÍení metody vyhodnocení vodohospodáisky u./znamny?ch
objekŮ z radarovych snímk poiízenfch z druŽic - systém
RADARSAT,

o zpĚesnění loka|izace a geometrie vodohospodáisky vyiznamnyich
objektťt, zejména objektťt na toku s vyuŽitím |etecké Íoto-
grammetrie.

VytvoÍení a využití digitálního modelu rcliéÍu terénu
v ájmovém zemí ko|em Ťíčního systému

Mode| re|iéfu terénu (dá|e DMR) v relevantním zemí je vÝ-
znamn1im geodetickfm podk|adem pro objektivní posuzování
vodohospodáiské situace. UmoŽní mode|ování nepÍíznivt./ch situa-
cí a je nezbytnfm podk|adem pro optima|izaci navrhovanfch
protihavarijních opatÍení. |mp|ementace DMR je však poměrně
s|oŽitá vzh|edem ke značnému objemu dat a speciálnímu pro-

gramovému vybavení' V rámci ko|u se pÍedpok|ádávlběr vhod.
nfch programovfch nástrojŮ a tvorba techno|ogich./ch postupťt
pod|e potŤeb uŽivate| subjektťr HEls ČR, kde práce s DMR by|y jiŽ
zahájeny.

lng. Václav KoláÍ, M9r. Aleš ZboŤi|
VUV TGM Praha

tel.z O2l2O 19 73 45, OU?O 19 74 00

Development of the GIS in the Sphere of Water
Management (ZboÍil, A., KoláÍ, V.)

The article is a contribution to the discussion about the is-
sue oÍ a Easonable application oÍ the Gls (Geographical
lnÍomation System) technologies while supporting the state
administration in the sector oÍ water management. lt polnts
out to insuÍÍiciencies oÍ |argely adminlstrative character which
complicate the crcation oÍ conect geodatabases and thus arc
becoming a limiting Íactor in the Íull.scale application oÍ the

í í



GlS technologies. The Íirst pail is aimed at acquiring objective
inÍomation on the updating oÍ thematic maps and, especially'
on the updating oÍ the digitaI Basic Water Management Map.

DLoUHoDoBÝ nnorulToRlNc
oB LAST! NÁDRŽí o atEŠIcE
A MOHELNO A JE DUKOVANY
Eva Kočková, Hana Mlejnková

V ob|asti soustavy nádrží Dalešice a Mohe|no a jaderné e|ek-
trárny Dukovany, která je povaŽována za nejvlznamnější vodohos.
podáisko-energetickou |okalitu moravského regionu, je dlouhodo.
bě prováděn rnfzkum soustieděnyi na s|edování v|ivu energetické
soustavy na kva|itu vody Íeky Jih|avy. Tato jedinečná |oka|ita a u./.
sledky jejího s|edování reprezentují unikátní materiá| o d|ouhodo.
bém rn.fvojijakosti vody v Ěece [1].

MěÍení v ob|asti by|a zahájena prakticky pŤed čtyriceti |ety a za-
hrnujítak období pťrvodního proudícího toku, období u/stavby a na-
pouštění nádrŽí, postupné napojování pŤečerpávací vodní e|ektrár-
ny, napojování jednot|ivr/ch b|okŮ jaderné e|ektrárny Dukovany
aŽ po současnyl stav. odběrové profi|y jsou situovány tak, aby za-
chyti|y všechny sledované v|ivy (tj. v|iv horního povodí, pŤehradních
nádrŽí a e|ektrárcn). Kva|ita vody je monitorována pomocí kom-
p|exního chemického, radiochemického, bio|ogického a mikrobio-
|ogického rozboru'

Metodika
Terénní šetÍení jsou prováděna v rozsáh|é oblasti zájmového po.

vodí Ěeky Jih|avy a zahrnují ce|ou horní ob|ast povodí, J<teré svou
rozlohou (cca 1 .| 36 km2) vyrazně ov|ivĎuje poměry v nádrŽi
Da|ešice. Vtokovf profi| do 22 km d|ouhé zátopy, pod obcí
V|adislav, odráží vlivy ce|ého horního toku Ťeky Jih|avy, včetně pÍí-
tokťr a četnfch rybníkri. Struktura rozmístění odběrnfch profi|t)
umoŽĎuje d|ouhodobé hodnocení nejen v bezprostŤední blízkosti
jaderné e|ektrárny, ale i na nás|edném seku ieky Jih|avy, aŽ po je-
jí rlstí do stĚední nádrže vodního dí|a Nové M|fny.

Komplexní chemich/, radiochemich/, bio|ogich/ a mikrobio|o.
gichf monitoring je prováděn a aktualizov.án pod|e v dané době
ptatnlicn Čsru neoo interních pŽedpisťr VÚV TGM. V posledních
|etech je postupně rozšiŤován o da|ší stanovení a měiení (dnové

The second part is dedicated to the utilization oÍ the GlS tech-
nologies in the milieu oÍ the Hydroecologica| lnÍomation
System of the Czech Republic (HEIS CR).

sedimenty, spady atd.). odběry povrchové vody jsou prováděny
měsíčně v obdobíce|ého roku, ostatníodběry (napi' odběry Ve Ver-
tiká|ách) jsou prováděny v charakteristickfch obdobích roku.

Vfsledky chemiclcfch analfz
Horní povodí ieky Jih|avy nad nádrŽí DaleŠice s iadou |evo.

strannfch i pravostrannfch piítokťt, včetně rybníkťr, má u./znamnf
v|iv na jakost vody v toku. Napik|ad vysoké koncentrace dusična-
nÚ (v pÍítocích někdy aŽ 100 mg.|.l) zp sobují vysokf pŤísun mine-
rá|ního dusíku do nádrŽe Da|ešice, coŽ reprezentuje zátěŽ aŽ 1000
tun za rok. To spo|u s fosforem VrVárívhodné podmínky pro roz-
voj fytop|anktonu. ZávaŽny pÍísun suspendovanfch |átek zname-
nqí splachy, které v obdobích dešťťt mohou pŽesáhnout 100 tun za
den. V povodí se však vyslrytujída|ší neŽádoucí po|utanty jako je
y-HCH, PcB, těŽké kovy (o|ovo, chrÓm, nik|, měď atd.). Ve vtoko-
vém profi|u v|ivem znečištění si|ně ko|ísají hodnoty koncentrací
BsK., amonnyÍch iont , rozpuštěného kyslku a da|ších.

PÍéčerpávací vodní e|ektrárna nádrŽe Da|ešice srn/m energe-
tich}im provozem za současného ko|ísání vodní hladiny zptisobuje
destratifikaciv nádrŽi Mohe|no. Z nádrže Mohe|no je voda čerpací
stanicí odebírána pro provozní če|y jaderné e|ektrárny a je vrace-
na Skryjskfm potokem o něko|ik desítek met dá|e od místa od-
běru. Jakost vracené vody je ov|ivněna pÍedevším d s|edkem za-
koncentrování vody v ch|adicích věŽích, které není konstantní
a souvisí také s jakostí vody odebírané z nádrŽe' Vracená voda je
cca o 15.c tep|ejší a obsahuje zrn./šené koncentrace minerá|ních
|átek.

organické znečištěnív nádržích je ve|mi nízké a pod mezí nor.
my je i radiochemické zatíŽení'

Kontaminované dnové sedimenty z horního povodí se postupně
dostávají do obou nádrŽí, kde se hromadí. Ana|yzy prokáza|y zvy.
šené koncentrace dusíku, fosforu, vápníku a dalších makro-
e|ement , těŽh.Ích kovŮ atd.

K|adnf v|iv nádrŽe Da|ešice na jakost vody Ťeky Jihlavy je zŤej-
mf z hodnot ana|,|z zjištěnfch na |oka|itách situovanfch pod nádr-
Ží(Mohe|no, Hrubšice - vysoké koncentrace rozpuštěného kyslíku,
nízké organické znečištěnQ, některé hodnoty však odráŽejí v|ivy
vracené vody z JEDU (mírně vzr stající tep|ota vody a pozvo|né
zvyšování koncentrací minerálních |átek). Pod nádržíby|y zjištěny
také některé organické po|utanty.

Mohelno pod
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Vfsledky biologickfch a mikrobiologick'fch sta-
novení

Bio|ogická a mikrobio|ogická s|edování jsou d|ouhodobě prová.
děna současně s chemick1imi analyizami a jsou zaměiena na zjiš-
tění změn koncentrací chlorofy|u, trofického potenciá|u, s|oŽení fy-
toplanktonu a počttj bakterií vzh|edem k u1iŠe popsanfm v|ivŮm.

Vtokou./ profi| ieky Jihlavy do nádrŽe Da|ešice je si|ně kon-
taminován organickfm a feká|ním znečiŠtěním, Živinami a fyto-
p|anktonem. D|ouhodobf trend tohoto za|íŽení je mírně klesající.

Pod soustavou nádrŽí dochází k u/raznému z|epšování kva|ity
vody v iece Jih|avě - sniŽování mnoŽství fytop|anktonu a indikátorŮ
organického i feká|ního znečištění.

Long-Term Monitoring of the Area Pertaining to the
Reseruoirs of Dalešice and Mohelno and to the Nuclear
Power Plant of Dukovany (Kočková, E., Mlejnková, H.)

ln the a]ea pertaining to the system oÍ the Dalešice and Mo.
helno eservoirs and the nuclear power plant Dukovany therc
has Íor a longer time been perÍomed research aimed at moni.
toring the inÍluence oÍ the power.engineering system on water
quality in the River Jih|ava. Within the íramework oÍ a chemi.
cal, radiochemical, biological and micrcbiological monitoring,
it has been ascertained that the InÍluent prcÍi|e oÍ the Dalešice
rcservoir (VIadislav) is heavi|y polIuted' whi|e the system oÍ
the Dalešice and Mohelno rcservoirs etiminates a major part oÍ
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V d s|edku destratifikace, zpťtsobené energetickyim provozem
PVE Da|ešice, je v nádrŽích zhoršován světelnf reŽim, a tím bz-
děn rozvoj tytop|anktonu.

V|iv JE Dukovany na bio|ogickou složku se projevuje pŤedevším
zakoncentrováním vody v ch|adicích okruzích a nás|ednfm zvyšo-
váním trofie vracené vody v d s|edku zu./šení koncentrace Živin
(Skryjskyi potok).

Ztn./šení koncentrací Živin v nádrŽích dosud nezpťtsobuje pŤed-
pok|ádanf rozvoj ras v nádrži Mohe|no, neboť v nádrŽi je porušen
světe|nf reŽim, Živiny jsou naieďovány a s odpadní vodou z JE se
do nádrŽe kontinuá|ně dostává nízké mnoŽství mědi.

V nádrŽi Mohe|no by|y bio|ogickfmi rozbory zjištěny organismy,
které mohou za určitfch okolností pťtsobit potíŽe v ch|adicích okru-
zích JE (dlouhé rozsivky, sladkovodní houby, Že|ezité bakterie aj.).

Závéry
o Vtokovf profi| do nádrŽe Da|ešice (V|adislav) je ve|mi si|ně zne-

čištěn,
o odpadní vody JE Dukovany jsou otep|ené, obsahují vysoké kon-

centrace so|ía mírně vyšší obsah tritia,
o soustava nádrŽí Da|ešice a Mohelno e|iminuje ve|kou část piiná-

šeného znečištění,
o v iece Jih|avě pod nádrŽí Mohe|no je kva|ita vody dobrá.

Literatura

[1] Kočková, E., Žáková, Z,, Mlejnková, H., Beránková, D.,
Staněk, Z.: Dlouhodobf vlvoj jakosti vody v soustavě nádrží
Da|eŠice-Mohe|no a iece Jih|avě - v|iv povodí, piečerpávací
vodní e|ektrárny a atomové e|ektrárny Dukovany. PĚírodovědnf
sborník Západomoravského muzea v TŤebíči, 32, 1998,
s . 1 - 1 0 8 .

RNDr. Eva Koěková, Mgr. Hana Mlejnková
VUv TGM - pobočka Bmo

tel.:05/41 321224
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incoming pollution, and water quality in the River Jihlava
downstrcam oÍ the Mohelno reservoir is thercÍore good. Waste
waters Írom the nuclear power plant oÍ Dukovany arc wamed
up, with high concentrations oÍ salts and a moderately higher
content oÍ tritium. The above Íacts arc evident Írom the
accompanying charts.
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MIGRACE RYB
V TEKoUcícH VoDÁcrt
ondiej Slavík

Pod pojmem migrace |ze shrnout cyk|ich/ a hromadnf pohyb Ži.
vočichťt, kteni vznik| během historického vwoje a je dědičně zakÓ-
dován [1]. Cí|em migracíje pŤesun do míst s takovfmi podmínkami,
které jsou migranty vyŽadovány ve Íázi životního cyk|u nastupující-
ho ke konci migrace [2]. Neznamená tedy, Že migrace jsou spoje-
ny vždy jen s rozmnoŽovacím cyk|em. Napiík|ad Niko|'skij [2]
a Northcote [3] rozdě|ují migrace pod|e jejich biologického r]če|u na
rozmnožovací, potravnía migrace spojené se zimováním. Migrace
se mohou uskutečĎovat napi. v moÍi, iece nebo jezeru, a to v rám.
ci těchto systém , nebo mezi nimi. Ryby se mohou pŤemisťovat
aktivně, kdy k pohybu vyuŽívqí sv j energetick! potenciá|, nebo
pasivně, kdy se nechají unášet proudem vody. NejčastějŠí formou
pasivní migrace je unášení ranyich v vojovfch stadií ryb jako tzv.
drift. Tento pohyb je těsně svázán s měnící se intenzitou svět|a
a s pr tokem [4]. MnoŽství driftujících jedincŮ je největšív období
bezprostredně po vy|íhnutí potěru z jiker a se zvyšující se velikostí
ryb s|ábne (napi. [5])' Tento zptisob piemisťování je u ryb pravdě-
podobněji nejrozšíŽenějším mechanismem pŤesunťr a takto pasivně
se Šíií i druhy ryb, které jsou v pozdějŠí Íázi života vázané na jedno
stanoviště (napi. naše dva druhy vranek). Migrace hoŤích |arev od
Sargasového moŤe k evropskfm biehťrm není v podstatě nic jiné-
ho neŽ pasivní transport hoitj pomocí Go|fského proudu - tedy
drift v moÍském prostŤedí. P|irozené migrace ryb jsou často ome-
zeny nebo zce|a znemoŽněny v ku|turních ob|astech světa, kde
jsou vodní toky upraveny pro potÍeby p|avby, energetiky nebo jsou
si|ně znečištěny. Pokusme se zodpovědět otázku, jaká je situace
v naší iíčnísíti?

Pii migraci na Území našeho státu vyuŽíva|y ryby tii migrační
cesty. Jako piík|ad prvního migračního koridoru |ze uvést spojku
s povodím Dunaje, kterou tvoií reka Morava. Na naše rlzemípro-
nika|y iekou Moravou druhy, jejichŽ těŽiště vr./skytu je v povodíČer-
ného a Kaspického moÍe. Napik|ad ještě v tomto sto|etí by|a
v LanŽhotě u|ovena vyza ve|ká, vyskytova|i se zde i napi. jeseter
hvězdna , jeseter ma|f, candát u/chodní a dá|e napÍ. oba druhy
drsk . BohuŽe| nevhodné Úpravy ko$a Íek v tomto regionu a jejich
znečištěnívyskyt těchto druh rni'znamně sníži|y. Druh1im migrač-
ním koridorem iekou Vis|ou z po|ského Území pronika| do roku
1968 do povodí iek Dunajce a Popradu pstruh obecn taŽné moi-
ské Íormy [1]. Z Po|ska pronika| |osos napi. také do odry.

Z faunistického h|ediska pÍedstavova|a na Území naŠeho státu
nejdŮ|eŽitějŠí migrační cestu mezi moÍem a iíčními systémy ieka
Labe. PŤehrazením toku na do|ním Labi v německém Geeshachtu,
vfstavbou zdymad|a StÍekov u Ústí nad Labem v roce 1935
a naÚstajícím znečištěním vody vŠak migrace diadromních druhťr
(napi. jeseter ve|kf, p|acka pomoianská, síh severní forma ostrory-
pá, p|atfs bradavičnatt/) usta|a' Na naše Území sitak v minu|ostita-
hy z moie udrŽe| pouze jedinf druh - hoŤ Ííční. Potravní migrace
m|adyich tihoŤtl o ve|ikosti 15_25 cm by|y zaznamenány i v sou-
časnosti (napr. t6]). V minu|osti se v povodí Íeky Labe vyskytova|i
i dva zástupci kruho stfch - mihu|e moÍská a Ťíční. Do obecného
povědomí však vstoupi|o piedevším ukončení tahu sa|monidťr, tedy
pstruha obecného taŽné formy a zv|áště pak |ososa. ojedině|é
exemp|áŤe by|y u|oveny ještě po druhé světové vá|ce, jedna|o se
však pouze o zbytky do otavy vysazeny7ch |osostj sestupujících po
proudu. Konec tah a zánik existence v|astní, reprodukce schopné
popu|ace |ososťt by|a piedevším ku|turnía eko|ogickou ztrátou. UŽ
v minu|ém sto|etí by| tah |ososťt poměrně s|ab1i, s ve|kfmi vyikyvy
v počtu táhnoucích ryb a početnost popu|ace muse|a byit zvyšová.
na umě|fm vysazováním, které provádě| prof. Frič. Baruš a o|iva
[1] vys|ovi|i opodstatněnou domněnku, Že Ťeka Labe nebyla ani
v dávné minu|osti pravou |ososí Ťekou, piedevŠím pro ma|f spád
na dolním a stiedním toku' Piesto je v současnosti vyvíjeno si|í
o navrácení popu|ace |ososťt do povodí ieky Labe. Po zprťlchod-
nění stupně v Geeshachtu (v roce 1997) |ze považovat |abskou ce.
stu na naše Územívo|nou aŽkezdymad|u ve Strekově. Zde by měl
by7t opraven a nově zrekonstruován rybí pĚechod V roce 2000, a tak
by moh|y ryby táhnout Labem i do vfše po|oŽenfch sek . Tam,
bohuŽe|, narazí na iadu stupĎťt s nefunkčními rybímiprechody (na-
pr' Štětí, BrandyÍs nad Labem) nebo s piechody, které vyŽadují
upravy (napi. Roudnice nad Labem). Existujívšak desítky da|ších
jez (ce|koui počet piíčnfch pŤekáŽek je 93), kde rybí piechody
zce|a chybí. Je naděje, Že |ososi budou vyuŽívat k reprodukci men-
šípŽítoky' jako je napi. Kamenice a P|oučnice, kam také by|i vysa-
zeni. V budoucnu |ze uvaŽovat o zpnichodnění Labe ď k Lesu
Krá|ovsfuí, dá|e horního toku Jizery, ohie nebo or|ice. V|tavská
cesta k dávnfm tdlištím na Ma|Ši, Stropnici, horní V|tavě, otavě,
Vydie a Kieme|né je v d s|edku vyistavby V|tavské kaskády asi
navŽdy ztracena. V budoucnu tak m Žeme uvaŽovat o návratu
diadromních druhŮ ryb pouze do ma|é části povodí Labe. Není po-
chyb o tom, Že návrat ryb bude spíše ku|turní senzací, která proká-
Že vyspě|ost našeho státu na po|i ochrany Životního prostŤedí, neŽ
počinem s hospodáish/m efektem.

Proč je tedy vfstavba rybích piechod d |eŽitá nejen na Labi,
a|e i ve vŠech ostatních tocích? Proč tak vo|áme po nápravě sou-
časného stavu? RybípŤechody jsou dŮ|eŽité pro naprostou větŠinu
naŠich druhťr, jejichŽ Životnícyk|us se ce|f odehrává ve vnitrozem-
skfch vodách' Říení tor je v naprosté většině pÍípadťr rozdě|en
piíčnfmistavbami na omezené seky. V rámcitěchto fragment ry-
by nena|eznou všechny typy prostŤedí, které potiebují k Životu'
Během zimního obdobíse ryby posunují do klidnfch, h|ubších rlse-
k , kde u dna piezimují. Tento pohyb většinou probíhá po proudu,
a|e v jarním období ryby potŤebujítáhnout zpět do mě|čích rjsek ,
kde na|eznou |etní stanoviště vhodná pro piíjem potravy' A právě
v takovém pohybu jim piíčné stavby bez pŽechodťt opět brání.

KaŽd rybí druh má své specifické poŽadavky pro rozmnoŽová-
ní. Ryby z fytofi|ní skupiny, kam náleŽí napi. štika, sumec, per|ín,
odk|ádajíjikry na ponoiené rost|iny, naopak skupina Iitofilní (pstruh,
|ipan, parma) potĚebuje k u1itěru štěrkovité dno. Skupina psamofi|ní
naopak preferuje písčité dno atd. V piípadě, Že tento typ mikroha-
bitatu v daném seku chybí, rodičovská generace se musí pĚesu-
nout dá|e do jinfch sek . Jest|iže je pohyb znemoŽněn, jejich vr/-
těr je má|o efektivní, nebo k němu v bec nedojde [7]. V takovém
toku pak k|esá piirozená produkce a ryby se musí uměle Vysazo-
vat, coŽ je finančně nák|adnf a často má|o efektivníproces. Efekt
omezení migrací se nemusí projevit okamžitě, a proto pĚi mo-
nitoringu rybích tah ne|ze vycházet z jednorázovyÍch šetiení, a|e je
nezbytné funkci rybích piechodŮ s|edovat více |et' PiestoŽe se mi.
grace ryb váŽou na určité období roku, intenzita tahu kaŽdoročně
ko|ísá podIe bioIogickyich nárok migrant , veIikosti prŮtokťl
a z části i v závis|osti na tep|otě [8].

Neexistence rybích pŤechodti je vážnfm prob|émem také v hor-
ních usecích toktlob vanyich piedevším pstruhem a |ipanem. Ved|e
reprodukčních migrací, které jsou v|astní víceméně všem druhŮm,
zv|áště tyto dva druhy vykazují rn1iznamné pĚesuny na počátku zim-
ního období. V prostŤedí s vysokfmi rych|ostmi proudění je totiŽ
nutné hospodaÍit s energetickyim potenciá|em' Právě proto se pri
pok|esu tep|oty pod 7 "C pohyb těchto druh stává energeticky
neefektivní [9] a ryby začnou vyh|edávat zimní rikryty. Jest|iŽe ne-
jsou vhodné 'jkryty k dosaŽení, nebo jsou jiŽ obsazené, nerispěšné
ryby migrují podé| toku [10]; v extrémních pĚípadech dojde k vyčer-
pánÍorganismu a k nás|ednému rihynu. TéŽ pok|es prritoku běhemobr. 1. Rybí pŤechod Stiekov (foto L. Ramešová)
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zimy donutí ryby k pohybu (napŤ. pŤi manipu|aci u MVE) a jest|iŽe
jim piíčná prekáŽka zabrání opustit ov|ivněn! sek, mťrŽe se opět
zvfšit mrtnost popu|ace' Tyto pŤesuny mohou mít hromadnf cha-
raktel kdy se dá do pohybu popu|ace o biomase v iádech stovek
ki|ogramŮ, jak by|o pozorováno na Íece ohŤi.

Jest|iŽe hodnotíme současn! stav moŽností migrací pro táhnoucí
ryby pod|e poměru mezi pnichodnfmi a neprŮchodnfmi prekáŽka-
mi [11], pak zjistíme, Že na našem Území téměi nenajdeme Ťeku,
která by rybám migraci umoŽni|a v ce|ém podélném profi|u. To je
váŽné zjištění, a to nejen z h|ediska piirozené funkce toku a repro-
dukce rybích popu|ací. Čas od času totiŽ dochází k otravám d|ou-
hfch sek iek a jejich pŤípadná neprŮchodnost nás|edně zne-
moŽĎuje pŤirozenou obnovu spo|ečenstev ze spodních, méně za-
saŽenfch usekŮ.

PrestoŽe se v současnosti objevují tendence ke zlepšení si.
tuace, státníspráva a podniky Povodí majístá|e naprostou většinu
práce pÍed sebou. A co víc, doposud stále chybí komplexní kon-
cepce zpruchodnění ríční sítě. Je nasnadě, Že pŤi neexistenci kon-
cepce je finanční pokrytí 4Ístavby novlch a oprav stávajících ne-
funkčních rybích pŤechodťt náhodné a nedostatečné. Buďme však
optimisty a věŤme, Že dojde k bzké nápravě. Také proto, Že prŮ.
chodnost tok pro migrující ryby je jednou ze zájmovfch sfér
Evropské unie.
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Fish Migration in Watercourses (Slavk, O.)

ln the past' diadromous species oÍ Íish kept working thelr
way into the tenltory oÍ the Czech Repub|ic through the basins
oÍ the Rivers Elbe, Morava and Vistula. However, during the ]e.
cent decades Íish migration between the two systems has not
been obsetved, except Íor undergrown eels which run Írom
the German section oÍ the River Elbe as Íar as the czech teni.
tory. Permeability oÍ the river network in the tenitory oÍ the
Czech Republic is hindercd by numenous transverse struc-
tules, oÍ which only a small part have the Íunction oÍ a Íish !ad.
der. After the stage at the German Geesthacht on the River
Elbe was made permeable in 1998, therc is prcsently to be ex-
pected a Írce passage oÍ diadromous Íish as Íar as the lock oÍ
StÍekov upstrcam of Ústí nad Labem. The construction oÍ fish
Iadders is a prcrcquisite Íor ensuring a natural reproduction
also Íor those species whose ent!rc biological cycle is rcstrict.
ed to river environment.
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PREDlrČní svsrÉM PERLA
Novf pŤístup k hodnocení
ekologického stavu tokti
pomocí makrozoobentosu
v České rcpubtice

Jiií Kokeš, Denisa Vojtíšková

V znamnou sloŽkou piírodního prostiedíjsou vodní ekosystémy,
tedy i ekosystémy povrchov1ich tekoucích vod' Soustavné s|edová.
níjakosti vody a pos|éze i stavu vodních ekosystém obecně za.
ča|o jiŽ od počátku 20. sto|etí. V současnosti je ve světě věnována
pozornost hodnocení habitat , fyzikálně chemickfch a chemickyÍch
v|astností vody a sedimentťr a biotické s|oŽce. Tyto tŤi pŤístupy se
navzájem dopltíují a jejich zastupite|nost je z h|ediska vypovídací
hodnoty omezená. Proto jsou na ce|ém světě vyvíjeny komp|exní
metody hodnocení.

D |eŽitou součástítěchto metod je hodnoceníbioty, v jejímŽ slo.
Žení se odráŽí i v|iv abiotickfch faktoru. Makrozoobentos je vzh|e-
dem ke značné cit|ivosti. druhové diveaitě i abundanci. vhodné ve-
|ikosti a dé|ce Života, dostatečnému rozšíiení, re|ativně snadnému
vzorkování a determinaci nejběŽněji pouŽívané společenstvo'
Druhová skladba makrozoobentosu není člověkem záměrně ov|iv-
tiována, jako je tomu napŽ. u ryb (vysazování). V mnoha zemích se
vyuŽívá spo|ečensfuo makrozoobentosu v biomonitorovacích pro.
gramech a vytváiejí se biologické k|asifikace, které hodnotí antro-
pogenní zatíŽení tekoucích vod. BěŽně je zjiŠtěn seznam taxonŮ
makrozoobentosu na hodnocené |okalitě (profiIu) a vyčís|en biotic-
k1i index (napŤ. saprobní index) či biotické skÓre v závis|osti na ty-
pu s|edovaného vlivu. Bio|ogická k|asifikace ov|ivnění sledované
|okality určityÍm typem znečištěníby mě|a b1it provedena srovnáním
referenční |oka|ity se s|edovanou |oka|itou. Takov1i typ k|asifikace
bere oh|ed na pŽirozenou variabi|itu pŤírodních podmínek a bio|o-
gickfch spo|ečenstev a je v sou|adu se současnfmi trcndy EU
[1' 2] na rozdí| od běŽně pouŽívaného piímého u./počtu hodnot
biotickfch indexŮ a k|asifikace tokťt pod|e těchto hodnot.

Systém, kteryi prob|ém principiá|ně ieŠí pomocí hodnocení spo-
|ečenstva makrozoobentosu, by| vyvinut ve Ve|ké Británii pod ná-
zvem RIVPACS (River InVertebrate Prediction and Classification
System [3' 4]). Predikčnísystém PERLA, budovanf v současné do-
bě v České republice, vychází ze stejnfch principri jako RIVPACS.

obr. 1. Schéma predikčního systému PERLA

Systémy jsou za|oŽeny na predikci sk|adby společenstev makrozoo-
bentosu na konkrétních |oka|itách na základě proměnnyich prostie-
día nás|edném srovnání se spo|ečenstvem zjiŠtěnfm na hodnoce-
né |oka|itě' Ap|ikace tohoto systému v praxi vyŽaduje vytvožení
srovnávacího souboru dat z nezatíŽenych (referenčních) |oka|it
v dané geografické ob|asti. Metoda je uznávána v Evropském spo-
|ečenství a doporučována v lso/cD 8689-1 pro hodnocenítekou-
cích vod UN/EOE. Vzh|edem k evropskému trendu pouŽívat k|asi-
fikace tokŮ za|oŽené na srovnání referenčního (očekávaného)
a stávajícího (zjištěného) stavu by|y Vfzkumnému rjstavu vodo-
hospodáiskému zadány projekty cí|ené na vfvoj takovéhoto hod-
notícího systému pro ČR:
o 1996-1998: V rámci u./zkumného rjkolu PPŽP MŽP č.2331224

,,Hodnocení dopadu antropogenních faktonj na vybrané s|oŽky
biocenÓz povrchovfch Vod., by| zpracován dí|čí riko|, kten/ nes|
název ,,Nové metody hodnocení makrozoobentosu tekoucích
vod a ověieníjejich vyuŽite|nosti V praxi... V rámci tohoto dí|čího
uko|u se ÍeŠi|y metodické piístupy a by| vytvoien software
HOBENT.

o 1996-1998: Projekt VaV 51012/96,,V;Ízkum v|ivu prostiedí vody
na stabi|itu vodních ekosystém .., DU ,,Predikční mode|y Ťíčních
ekosystémťt.. ve spo|upráci s katedrou zoo|ogie a eko|ogie
PŤírodovědecké faku|ty Masarykovy univezity, kteryi skonči|
v prosinci 1998 ukončením |. etapy tvorby predikčního systému'

o .l999_2001: Projekt VaV 51 0nl99,,Predikční mode|y iíčních eko-
systém ..- ||. etapa. Po ukončeníetapy bude moŽno tento hod-
notící systém pouŽít pro ce|é Území České republiky a všechny
typy tokri.

H|avnív stupy z těchto projekt |ze shrnout do t iíokruhťr:

Metodika odběru, zpracování a vyhodnocení vzorkťl
makrozoobentosu

Je shrnuta v metodické príručce [5], která je jedním z vfstupŮ
rlko|u PPŽP MŽP č' 2331224. Cí|em je seznámit odbornou veiej-
nost s běŽně pouŽívanfmi evropskfmi metodami hodnocení tokr]r,
s jejich principy a moŽnostmi pouŽití.

P od kl ad ová d atab áze p red i kč n íh o systé m u P E R LA

H|avní náp|ní kol VaV 51012196 a VaV 510nl99 byla a je tvor.
ba podk|adové databáze referenčních |oka|it' (Referenční |oka|ita je
taková |oka|ita, kde p sobí pÍirozené v|ivy a antropogenníov|ivně-
níje minimální.)Tato databáze obsahuje informace o sk|adbě spo-
lečenstev makrozoobentosu, fyziká|ně chemickyich i chemick1Ích
proměnny7ch prostiedí a dalších charakteristikách referenčních

lokalit.
Referenční |okality by|y vy-

bírány tak, aby postihova|y
všechny vfznamné změny
v charakteru vodních tokti
a jejich spo|ečenstev. Primár-
ním h|ediskem by|o zejména
roz|oŽení |okalit v jednot|i-
u/'ch dí|čích povodích, biore-
gionech a hydrogeologickfch
ob|astech. V těchto jednotli-
vfch celcích by|y dá|e zo-
h|edtiovány parametry, jako
nadmoŽská vfška, vzdá|e-
nost od pramene, pniměrná
h|oubka a šíŤka toku, charak.
ter dnového substrátu, spád
a pnitokové charakteristiky.
Piiu1iběru |oka|it by|y respek-
továny také |imitující podmín-
ky, jako je nepÍirozenyi cha-
rakter koryta, absence jezu
a zejména nádrŽe v bezpro.
strední b|ízkosti nad s|edova.
nyÍm sekem, antropogenní
nezasaŽenost a piirozenost
o k o | í a z t o h o p r a m e n í c í
vy|oučení pŤítomnosti zdrojŮ
komuná|ního, pnimysIového
a zemědě|ského znečiŠtění.

Pruní etapa fuorby databá-
ze, pokryivající povodí Mora-
vy, Sázavy a horníV|tavy, by-
|a ukončena V roce 1998. Do
konce roku 2001 je p|ánová.
no ukončení druhé etapy, ve

podlildová dďabáze r.eÍelenčn ích loka|Ít

dtuhová data proměnné prostÍedí

TWINSPAN

druhové s|oŽení očekávaného společenstva-.\------\

eko|ogické indexy srovnání - index B
(moŽnost predikce a srovnání)

druhová data proměnné prostredí

hodnocená loka|ita
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které budou zpracovány reÍerenční |okality z povodí odry, Labe,
Berounky a ohĚe. Pro zce|a ekologicky znehodnocené dolní seky
tokŮ bude stav na refercnčních |oka|itách rekonstruován na zák|a-
dě historicklch podk|ad .

Software HOBENT
Program HOBENT by| vyvinut pro predikčnísystém PERLA a je

jeho h|avním hodnotím nástrojem.
o Zák|adní funkcí tohoto programu je piedpověď očekávaného

spo|ečenstva na hodnocené |oka|itě a srovnání druhového s|o-
Žení tohoto predpovězeného spo|ečenstva se skutečně zjiště-
nfm. Míra shodnosti obou spo|ečenstev je vy1ádiena indexem B.
Interua|y hodnot indexu B umoŽnívytvoÍení k|asifikační stupnice
míry odpiírodněnítoku pod|e makrozoobentosu po va|idaci mo-
de|u na |oka|itách s rŮznou mírou a charakterem zátěŽe tak, aby
věcně odpovída|a s|ovní klasifikační stupnici navrŽené v lSo/CD
8689-1.

o Další u1iznamnou funkcí programu jsou nás|edující vyipočty pro
skutečně zjištěné - reá|né spo|ečenstvo [3, 5]:
o počt jedinc , druh , rod , če|edí,
. index vyrovnanosti podle Pielou,
. dominance,
. indexy divezity podle Shannon-\Menera, Simpsona, Margalefa

a Menhinicka,
. Belgian Biotic Index (BBl),
. Extended Biotic lndex (ETBI),
. Index Bio|ogique Globa| Norma|issé (lBGN)'
. BMWP skÓre,
. index ASPT,
. saprobní index pod|e Čsrv gg 0532 a ČsN zs 77'|6 (vé eni1

prŮměr' modus, dispeze).
Pro predikované spo|ečenstvo na hodnocené |okalitě |ze s vy-

uŽitím software simulovat počet druhŮ, BBl, ETBI, IBGN, BMWP
skÓre, A9PT index a současně tyto simu|ované hodnoty porovnat
s hodnotami index reá|ně existujícího spo|ečenstva a interpretovat
zjištěné rozdí|y.
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voDoHosPoDAŘsKÝ VÝzKu M
v BÁŇSKÉM sEKToRU PRovÁoĚltÝ
osTRAVsKoU PoBoěKoU VÚv
Luděk Td|ica, JiÍí Šajer, Jan Sviták

Úvod
ostravská pobočka vÚV se od svého vzniku v roce 1942

zab,fo a|a i vodohospodáŤskou prob|emati kou regionálního charak-
teru. V ostravském regionu je podstatnou měrou zastoupen bátish./
pnjmys|, je proto piirozené, Že se pobočka podíle|a částí své ka-
pacity na Íešení vodohospodáiskfch prob|ém tohoto odvětví.
Hlavní pozornost by|a zaměiena na moŽnosti odváděnía vypouš.
tění d |ních vod, techno|ogické aspekty hospodaĚení s vodou
v revíru, na zneškodĎování odpadních vod báĎského a koksáren.
ského sektoru a na ka|ové hospodáŤství praven uh|í, jak je patrné
z vfčtu nejzávaŽnějŠích tjko|Ů ieŠenfch v této ob|asti'

V šedesát'/ch |etech by|y, na zák|adě rozsáh|ého prŮzkumu ve
vŠech dolech ostravsko-karuinského revíru (oKR), dokončeny prá.
ce na sumarizaci d |ních vod a byl zpracován prunísouhrnnf ma-
teriá| o d |ních vodách v oKR (|ng. M. Mrkva, CSc., lng. L.
Kaminsk! - 1962).

V sedmdesátt./ch |etech by|y prováděny práce postihujícízměny
v revíru (|ikvidace zastara|fch závodtj, modernizace a rozšíŤenítěŽ-
by v do|ech sdruŽenyich na většícelky). V návaznosti na ko|y za-
b vajícíse čištěním odpadních vod z uhe|nfch praven (RNDr. L.
Leciánová - 1966) by|a ŤeŠena prob|ematika bio|ogického čištění
feno|ovyÍch koksárenskyich vod v odva|ech báĎskfch h|uŠin.
Uvedenyi zpŮsob extenzivního čiŠtění odpadních feno|ouj'ch vod
v adaptovanfch černouhe|nfch odva|ech by| nato|ik objasněn
a propracován, Že jej bylo moŽno aplikovat i pii tispěšné |ikvidaci
kyanidov'./ch vod (RNDr. L. Leciánová, |ng. F. Knybe|, |ng. M.
Sed|ák -  1967,  1969 a 1971) .

Ve stejném období bylo prováděno d|ouhodobé s|edování
HeĚmanického rybnka s dokumentováním jeho vyrovnávacího
činku jako budoucídávkovací nádrŽe s|anfch dŮ|ních vod (lng. M'

Sed|ák - 1969).
V osmdesát'./ch letech by|y dokončeny práce na posouzenísto-

chastické závislosti mezi e|. konduktivitou a mnoŽstvím chloridŮ
a síran ve vypouštěnfch d |ních vodách a by|y odvozeny regres-
ní vztahy pro praktické pouŽití pŤi vypouštění dŮ|ních vod (lng. V.
DobeŠ, |ng. M. Mrkva, CSc., |ng. M. Sed|ák- 1980).

V da|ších |etech u./zkumná činnost na seku dŮ|ních vod po-
kračova|a se zaměŤením na konfrontaci diívějŠích a nov ch dajŮ
o jejich množství a kva|itě. By|o prokázáno znaěně vyšší za|íŽení
Íeky o|še dŮ|nímivodami, neŽ se dŤíve piedpok|áda|o' By|verifiko-
ván vliv d |ních vod vypouštěnÝch z Po|ské republiky do ieky o|še
na našem Území (|ng. J. Švrču|a, Ing. L. Td|ica - 1992).

V souvis|osti s tit|umem těŽby v oKR po roce 1990, a tím vy.
volanfmi změnami, vznik| poŽadavek na soustŤeděné čerpánídŮ|-
ních vod z ostravské dí|čí pánve (oDP). Nutnost čerpánía vypouš-
tění dŮ|ních vod z oDP i po tlp|ném zastavenítěŽby v tomto pro-
storu je dán nezbytností ochrany karuinského dŮ|ního po|e pied
stoupající h|adinou d |ních vod z oDP.

ostravská pobočka VÚV TGM se podí|e|a na pracích souvisejí-
cích se soustieděnyim čerpáním d lních vod z oDP, a to jednak
zpracováním studie Ťešící moŽnosti omezení vzniku neŽádoucích
inkrustací v ěerpacím systému vodní jámy Jeremenko (|ng. L.
Td|ica - 1995), jednak posouzením variantního Ťešení v|ivu iízené.
ho vypouštění d |ních vod z vodní jámy Jeremenko (jako místa
soustÍeděného vypouštění z oDP) na toky ostravici a odru (|ng. J.
Sviták, Ing. L. Trd|ica, lng' J '  Šajer- 1998).

Vzh|edem k tomu, Že jde o zajímavou prob|ematiku, uvádíme
zpŮsob vyiŠe uvedeného posouzení podrobněji.

Řízené vypouštění drilních vod
D |nívody jsou zv|áštní vody, ve kten./ch se v oKR vyskytujíve

větším mnoŽství zejména některé anorganické konzervativní polu.
tanty - napiík|ad ch|oridy nebo sírany' obecně je ve veiejném záj-
mu, aby po smíšení dŮ|ních vod s povrchoufmi vodami nepiesaho-
valy koncentrace uvedenfch po|utant nejvyšší pŤípustné hodnoty
dané |egislativou. V České repub|ice jde zejména o naÍízení v|ády
č, 8211999 sb., p|atné od 1 . června 1999 (dŤíve naÍ. v|. č. 17111992
Sb.). V pÍí|oze č. 3 citovaného naiízeníjsou uvedeny hodnoty uka.
zate| vyjadŤující nejvyšší pÍípustné znečištění povrchotn/ch vod pii
355denním pÉtoku, popiípadě pii minimá|ním p toku a po smíše-
ní s odpadními nebo zv|áštními vodami, nebo ukazate|e s pravdě.
podobností nepÍekročení 90 % (u kys|ku piekročenQ' V našem

RNDr. JiÍí Kokeš, Mgr. Denisa Vojtíšková
vuv TGM - poboěka Bmo
tel.: 05/41 3212 24 (1. 303)

The PERLA Prediction System (Kokeš, J., Vojtíšková, D.)

At prcsent, ever morc importance is being attached to the
monitoring and assessment oÍ water ecosystems. To assess
biota, macrozoobenthos is the most used zoocenosis. ln the
Czech Republic, a system called PERLA has been developed
Íor the biological class!Íication of inÍ|uence exerted by a cer-
tain type oÍ po|lution on a monitorcd |ocality. This system is
based on prcdicting the composition oÍ macrozoobenthos
communities at concrcte localities by means oÍ envircnmental
variab|es and by means oÍ subsequent comparison with the
zoocenosis ascertained at the examined tocality.

Within the Íramework oÍ the task that is cunently solved,
a Methodology of SampIing, Elaboration and Assessment oÍ
Macrozoobenthos has been prcparcd, Íurthemorc a primary
database oÍ the system created, and the soÍtwarc HoBENT
developed as a principal assessment instrument.
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ProÍi| Muglinov na Íece ostravici
ukazatel: ch|oridy - rczetva pro 3000 mď| v dŮ|ních vodách vodní jámy Jercmenko
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obr. 1. Varianty pro vypouŠtění d lních vod s obsahem ch|oridŮ 3000 mg/| v profi|u Mug|inov na ostravici

piípadě jsme se zablwa|i posouzením jakosti vody v toku pri čer
pání d |ních vod jedním nebo více čerpad|y, u kten./ch není moŽné
regu|ovat čerpané mnoŽství a |ízené vypouštění je umožněno
existencí podzemniho akumu|ačního prostoru pro pŤípad, Že by
koncentrace v povrchou.fch vodách po smíšení s d lními vodami
piekroči|a nejvyŠŠí piípustnou hodnotu a čerpání by muse|o bft
pierušeno. Naším ko|em by|o posoudit zptisob provozu čerpací
stanice v závis|osti na prŮtoku a dá|e, zda ie podzemní akumu|ač-
ní prostor dostatečnf, aby poja| piirozenf nátok dŮ|ních vod za
období, ve kterém není moŽno d |ní vody do recipientu vypouštět.

Metoda stanovení min imálního nutného pttltoku
v recipientu

Na zák|adě d|ouhodobfch s|edování jakosti vody v recipientu se
stanoví maximá|ní |átkové odtoky piíslušného konzeruativního po-
lutantu (napiík|ad chloridťt), které se vyslrytovaly pied zahájením
soustieděného vypouštění dŮ|ních vod pii určitt./ch průtocích. Za
maximá|ní látko\^.Í odtok pÍi určitém pr toku je povaŽován nejvyšší
|átkovf odtok, ktenf by| zjištěn pii stejném nebo menším pr toku.
V grafu závislosti |átkového odtoku na prŮtoku je znázor uje oba.
|ová kiivka z|ištěnfch hodnot (viz obr. í). ProtoŽe s rostoucím pr -
tokem roste i |átkov}' odtok, musí b t i oba|ová krivka rostoucí.

Dá|e se Vynese maximá|ní piípustnf |átko\^.Í odtok, kterf je roven
součinu pnltoku a maximá|ní pŤípustné koncentrace. od maximá|.
ního pÍípustného |átkového odtoku se odečte |átkov odtok v dtjl.
ních vodách, kten/ odpovídá čerpání jedním, popÍípadě více čer.
pad|y, a tím se dostane čára rovnoběŽná s piedchozí čarou. Jejímu
pr sečku s kiivkou znázor ující maximá|ní zjištěnf |átko\^}i odtok
odpovídá minimá|ní prŮtok, pii kterém |ze v recipientu pii dané va-
riantě vypouštění pŽedpok|ádat, že nebude pÍekročena maximá|ní
piípustná hodnota pro zvo|enf ukazate| znečištění.

Pokud se v d |ních vodách vyskytuje více závaŽn1lch po|utant ,
je nutné provést stanovení minimá|ního pr toku v recipientu pro
kaŽd zv|ášť a nejvyšší z nich pak bude směrodatnf pro návrh ií-
zeného vypouštění.

PŤi posouzení, zda je podzemní akumulační prostor dostatečnf,
se vychází z minimá|ních pr tok v recipientu pro jednot|ivé va-
rianty čerpání, zjištěnlch nastíněnlm postupem, z dajŮ o pĚiroze-
ném pŤítoku d |ních vod do akumu|ačního prostoru a z d|ouhodo-
byich daj o prutocích v recipientu.

Piíklad pouŽití metody v praxi
Nastíněná graficko-početnímetoda by|a prakticky pouŽita pii po-

souzení pŽedpok|ádaného v|ivu d |ních vod, které budou Vy-
pouštěny z vodníjámy Jeremenko (dále VJJ), na povrchové vody
v ostravici a v odÍe [1]. Pro ostravici a odru by| posuzován v|iv
d |ních vod s obsahem síranťt 300 mg/|, ch|oridťt 3000 mg/|,
respektive 6000 mg/| a rozpuŠtěnyÍch |átek 12 400 mg/l.
PÍedpok|áda|o se, že roční vypouštěné mnoŽství bude odpovídat
stá|ému pŤítoku do vodní jámy Jeremenko, tj' 260 |/s. Ročně to
pŤedstavuje 8 199 360 m3. Toto mnoŽstvíbude čerpáno v závis|os.

10 ,00

ti na p toku v Ťece ostravici buď jedním čerpad|em v množství
0,17 m3/s, nebo dvěma čerpad|y v mnoŽství0,31 m3/s, anebo tie-
mi čerpad|y v množství 0,47 m3/s. Pii nízkyich prťrtocích bude čer-
pání pierušeno. Za tím če|em je ve vodní jámě Jeremenko k dis-
pozici retenční prostor o objemu 2735 000 m3, kten/ pŤi piítoku do
VJJ 0,26 m3/s vystačí na 121,75 dne. Pii pííznivlch prťrtocích
v ostravici |ze retenčníprostor vyprazdnit čerpáním tiemi čerpad|y
za 150,75 dne. By| proveden u/počet koncentrací síranrj, ch|orid
a rozpuštěnfch |átek v povrchov ch vodách ostravice pii 355den-
ním pnitoku, pÍi rŮzn1ich variantách po smíšení s dŮ|ními vodami.
Vypočtené koncentrace pŤekračova|y maximální piípustné hodnoty
a z toho jednoznačně vyp|ynu|o, Že se ne|ze vyhnout iízenému vy-
pouštění.

Pro jednot|ivé posuzované ukazate|e byly sestrojeny graÍy zá-
vislosti |átkového odtoku na pr toku. V grafech by|y vyznačeny me-
ze dané maximálními piípustnfmi |átkovt./mi odtoky odvozenfmi
z ukazate|Ů l|| naŤízení v|ády č. 171192 Sb. a u profi|u odra-
.Bohumín |éŽ z mezních hodnot koncentrací uveden1ich v prová-
děcím ujednání s Po|skou rcpub|ikou z dubna 1990. od těchto
mezních hodnot by|a odečtena rezerua, se kterou je nutno poěítat
pro vypouštění d |ních vod z vodní jámy Jeremenko pÍi čerpání jed.
ním, dvěma a tiemi čerpad|y. Zárove by|y do graf vyneseny sku-
tečně zjištěné hodnoty |átkou./ch odtokťt v profi|ech Mug|inov
a Bohumín ' Z graÍÚ je moŽno vyčíst, pii jakfch pďttocích |ze za
pÍedpok|adu, Že |átkové odtoky v profi|ech Mug|inov a Bohumín
bez v|ivu vodní jámy Jeremenko nestoupnou nad hodnoty zjiŠtěné
v pťedchozích |etech (u profi|u Mug|inov nad hodnoty z let 1993 aŽ
1997 a u profi|u Bohumín nad hodnoty z druhé po|oviny roku 1997),
v jednot|iu./ch piípadech vypouŠtět množství odpovídající ěerpání
jedním, dvěma, tiemi čerpad|y a pii kten./ch p tocích musíb1it pie.
rušeno čerpání a vyuŽíván podzemní retenční prostor. K takto zís-
kanfm hodnotám by|o pomocíinterpo|ace daj o prťttocích zjiště-
no, o ko|ikadenní pr toky jde. Vycháze|o se pŤi tom z dajŮ od
ČnuÚ za období 1 971-199o, ve kteryich je zahrnuto ov|ivnění tokŮ
antropogenní činností. By| proveden vfpočet pro jednot|ivé va-
rianty čerpání a ověieno, zda hrnné roční mnoŽství, které je ma-
ximá|ně možné pÍi daném reŽimu závis|ém na pr toku v recipientu
z vodníjámy Jeremenko vyčerpat do ostravice, je větší neŽ mnoŽ-
ství, které v pr běhu roku do vodní jámy Jeremenko piiteče' V pÍí-
padech, ve kten/ch vyŠ|a hodnota rozdí|u mezi maximá|ním mnoŽ-
stvím, které |ze vyčerpat z VJJ do recipientu za rok, a ročním piÍ-
tokem záporná, byl podzemní retenční prostor povaŽován za nedo-
stateěnyi.

Na obr' í jsou znázoněny varianty, které by moh|y nastat pii
vypouštění d |ních vod s koncentrací ch|orid 3000 mg/|. Pokud
vypustíme v profi|u Mug|inov na Íece ostravici dvě nejvyšší
hodnoty |átkou1ich odtokŮ z roku 1993, pak retenční prostor vodní
jámy Jeremenko vyhoví vzh|edem k profi|u Mug|inov pro koncent.
raci ch|oridŮ 3000 mg/| ve vypouŠtěnyich d |ních vodách pii čerpá.
níjedním čerpad|em od prŮtoku 6,5 m3/s. Pii čerpání dvěma čer.
pad|y musíb t prťrtok v profi|u Muglinov a|espoĎ 7,6 m3/s a pÍi čer-
pánítiemi čerpad|y a|espoĎ 9 m3/s. Tato varian|aie znázoměna na

Dvě extrémní hodnoty
zjištěné v roce 1993
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obr. 1. Z rozdí|u mezi moŽnfm čerpáním a skutečnfm pÍítokem
vyp|ynu|o, Že pÍi tomto režimu čerpání se vytvorí Íezeva akumula-
ce pro r zné neočekávané VylryVy asi 5,4 dne.

Na zák|adě rozborŮ d |ních vod a da|ších daj , které byly v do-
bě zpracování posudku k dispozici, neby|o moŽné s jistotou určit,
jaké koncentrace rozpuštěnfch |átek, ch|oridŮ a síranŮ se budou
ve vypouštěnyich d |ních vodách skutečně vys|q1tovat, protoŽe se
ve vodníjámě Jeremenko budou mísit d |nívody pĚitékající z r z.
nfch |okalit s podstatně rozdí|nfmi obsahy sledovanfch po|utantŮ.
Teprue po ověiení skutečnfch koncentrací ve vypouštěnfch dŮ|-
ních vodách z vodní jámy Jeremenko pii ustá|eném reŽimu čerpá-
ní a po ověiení skutečného dopadu vypouštění dŮ|ních vod na
recipient bude moŽno reŽim regulovaného vypouštění upravit tak,
aby by| Škod|iu./ dopad na recipient co nejvíce minima|izován.
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lng. Luděk Trdlica, tn9. JiÍí Šajer, |ng. Jan Sviták
vuv TGM - poboěka ostrava

tel.: 069/61 34 18í-86

Research of Water Management in the Mining lndustry
Pertormed by the Ostrava Branch of the T. G. Masaryk
Water Research lnstitute (Trdlica, L., Šajer, J., Sviták, t.)

ln the introduction oÍ the aÉic|e lssues arc outlined that arc
so|ved by the ostrava Branch oÍ the T. G. Masaryk Water
Research |nstitute Íor the needs oÍ the ostrava.Karviná Coa!.
.Mining District. |n the second part an example is given oÍ
practically solving a concentrated discharge oÍ mining waters
into the River ostravice and the Czecho.Polish Írontier proÍile
odra.Bohumín, with the application oÍ rcsults Írom a long.tem
monitoring oÍ surÍace waters quality.

a

člt,tt,tosT vÚV TGM V oBLAsTI
ŠíŘeruí vĚoecKoTEcH N lcKÝcH
lNFoRMAcí
Naďa Wannerová, Josef Smťák

ob|astí získávání, uchovávání a šírení vědeckotechnickfch infor-
mací se v stavu zabyvá jak StÍedisko VTE|, tak redakce svou
ediční a propagační činností'

Stiedisko VTEI vykonává v současné době knihovnickou, bib|io.
grafickou, dokumentografickou a rešeršníčinnost, o jejímŽ obsahu
|ze uvést nás|edující daje:

lnformačnígesce VTEI je ve|mi rozsáh|á a s|eduje širokou šká|u
inÍormačních pramenťt' t'17kajících se hydrosféry (hydrometeoro|o-
gie, hydro|ogie, hydrotechniky, jakosti vody, včetně ana|yzy a mo-
nitorováníznečištění, ochrany vod pŤed znečištěním, pravy vody
pitné, čiŠtění odpadních vod, ekonomiky a íízení vodního hospo.
dáiství).

Knihovna VUV vznik|a V roce 1922, krátce po za|oŽení stavu.
Během svého pŮsobení nashromáŽdi|a pies 27 o00 svazk tu-
zemskyich i zahraničních pub|ikacía časopisťt, znichŽ některé jsou
v České repub|ice unikáty. Profil knihovního fondu, kromě kom-

p|exníproblematiky vodního hospodáisfuí, zahrnuje i piilehlé tech-
nické obory (energetika, e|ektrotechnika, stavebnictví aj.) a obory
piírodovědní (matematika, fyzika, chemie, geo|ogie, meteorologie
a biologie). Knihovna obsahuje dá|e pÍes 6100 u./zkumnfch zpráv
a posudkŮ. RočnípiírŮstek knihovního fondu činípÍes 400 jednotek
monografii, časopisťt, u./zkumnfch a cestovních zpráv. Klíčem
k fond m knihovny jsou jmennf a pŤedmětovt/ kata|og, od roku
1990 probíhá automatizace knihovního fondu.

Vfznamnou s|oŽkou informacíje v|astní dokumentace, která se
v stavu datuje od r. 1927. Dokumentační kartotéka stavu, která
je zák|adem informační a reŠeršní s|uŽby, má dnes pies 200 000
dokumentačních záznamŮ a tvoií databázi Vodohospodáish/ch in-
formací- anotované záznamy vodohospodáiské tuzemské a za-
hraniční |iteratury. od roku 1989 je databáze automatizována, sou.
časnf stav činí 17 000 záznamÚ s ročním piírŮstkem cca 800 zá.
znamťt.

Vfstupem z této databáze je roěenka Hydro|ogická bibliografie,
pŤedstavující pub|ikační produkci pracovník všech oborŮ vodního
hospodáiství v České repub|ice za ka|endáÍní rok. Hydro|ogická
bibliografie má d|ouhou tradici. Vydává se pod h|avičkou
Mezinárodního sdruŽení pro vědeckou hydro|ogii od roku 1934.
Bib|iografie s|ouŽíjako zák|adní informační pŽíručka pro vodohos-
podáÍe. Zárove - dky zahraničnívt./měně - pĚedstavuje práci na-
šich |idí v zahraničí a je zdrojem vt./měny zahraniční |iteratury pro
knihovnu VÚV TGM.

Dá|e jsou v rámci spo|upráce s MŽp zpracovávány da|ší data.
báze:
o Vfběrová bib|iograÍie k prob|ematice Životního prostÍedí, která

obsahuje bib|iografické záznamy č|ánk z tuzemskfch i zahra-
ničních (pokud mají vztah k rizemí ČR) periodik, dá|e z mono-
graÍií a sborník (retrospektiva - od roku 1992, počet záznamÚ _
11 487, software - cDsi|sls, podí| ve s|oŽce ,,voda.. - v|astních
záznamŮ 1640).

o Registr časopisŮ knihoven stÍedisek infromačních s|uŽeb rcsortu
MŽP, kten' s|ouží k rych|é orientaci pÍi vyh|edávání primárních
pramen (retrospektiva od roku odběru periodika, software -
cDs/|Sls' poěe| záznamŮ - 1952, v|astních - 95).

o Registr cestovní zprávy resonu MŽP (retrospektiva od roku
1989, software - CDS/|S|S, počet záznamŮ _ 2592).

o Registr pŤedpisťt EC (retrospektiva - od roku 1967, software -
cDs/|s|s' počet záznamŮ _ 4o7, v|astní- 61) a Registr piek|a-
d piedpisti EC (sottware - CDS/IS|S, počet záznamŮ _ 192).

Dá|e stiedisko pracuje s externími databázemi:
o DTRES - vodohospodáiská |iteratura, anotované záznamy ex-

cerpovanyich tuzemskyich a zahraničních časopisťt (producent -
firma DATARES, retrospektiva - od r. 1991; měsíčníaktua|izace
a tištěnf vyÍstup, software - cDs/|s|s, počet záznamŮ _ 20 987).

o LITER - databáze firemní |iteratury, informace o firmách, vyrábě-
jících techno|ogická vodohospodáŤská zaiízení (producent - Íir.
ma DATARES, retrospektiva - od r. 1991; měsíční aktua|izace
a tištěn1i v1Ístup, software _ cDs/|S|s, počet záznamŮ _ 1000).

o ASP| databáze právnické |iteratury (producent firma
Byllsoftware).
Knihovna zajišťuje i distribuci publikací vydávanfch ve VÚV
edice Práce a studie a Vfzkum pro praxi. Časopis

VodohospodáÍské technicko.ekonomické informace vzh|edem
k aktuá|ním inÍormacím pro vodohospodáiská pracoviště rovněŽ
s|ouŽí jako zdroj pro mezinárodní rn./měnu do knihovny VÚV.

VTE| spravuje archiv odbornfch fi|m , které vznikaly ve fi|movém
studiu VUV. Jde jak o pozitivy, tak o negativy film , které zmapo-
va|y ce|! u./voj vodního hospodáiství od r. 1950 aŽ do 80. let.
Ce|kem by|o natočeno 111 Íi|m , které s|ouŽi|y piedevším k infor-
mování odborné veiejnosti a k osvětě' Je zde ve|ké mnoŽství nato-
ěeného a nezpracovaného fi|mového materiá|u, napŤ', ze staveb
naŠich piehrad, jejichŽ vfstavba by|a snímána v pravidelnfch in-
terua|ech. Podobné cenné materiály jsou i z da|ších vodohospo.
dáiskyich staveb a zaÍízení, z práce ana|ytickfch |aboratofí atd.

Vyi1nam nf m p rostiedkem šíÍen í i nformací o u./s|edcích u./zkum u
ve VUV TGM je ediční činnost.

Kromě časopisu VodohospodáŤské technicko-ekonomické inÍor-
mace (WE|), v němŽ právě |istujete, je Ústav téŽ vydavate|em ne-
periodickyÍch pub|ikací, které piinášejí obsáh|ejší inÍormace o u./-
s|edcích r4izkumu. Ústav je vydává ve dvou iadách:

Práce a studie - Ťada vychází od roku 1926, dosud v ní by|o vy-
dáno více neŽ 190 monografiií, které se zaměiují pŤedevším na prá.
ce zák|adního vfzkumu.

Vfzkum pro praxi - Ťada za|oŽena V roce 1979, více neŽ 30
svazkŮ informuje pÍedevším o těch u/s|edcích rn/zkumu, které je
moŽno rych|e ap|ikovat ve vodohospodáiŠké praxi. Seznam do-
stupnfch pub|ikací vydanfch v pos|edních deseti |etech je pií|ohou
této informace.
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Zásadní informace o rn/s|edcích t]stavu v odbomé i ekonomické
ob|asti, zahraničních stycích i pub|ikační činnosti pracovníkťt tista-
vu piináší kaŽdoročně Vfroční zpráva. Mimo to vydává tistav infor.
mační materiá|y k někten/m nejzávaŽnějším u./zkumnfm projek.
t m, z nichŽ je možno jmenovat napÍ. Projekt Labe, Pro|ekt Morava
či Pro|ekt odra. Pro |aborato|e zabuající se rozborcm vod vydává
stav cca dvakrát ročně Zpravoda1pro hydroana|ytické |aboratoŤe,

ve kterém |ze na|éá nejnovější poznatky z ob|asti chemického,
mikrobio|ogického i bio|ogického rozboru vod.

Seznam publikací vydanfch v pos|edních 10 letech,
které jsou k dostání v knihovně VUV

Ediční íada Práce a studie

Do|eŽa|, L., LibÝ, J.: P|avebně hydrau|ická prob|ematika stiedního
Labe (1989)

Rudiš, M.: VyuŽití stochasticklch metod v někten./ch směrech hy.
drotechnického v'/zkumu - | (1990)

Žáček, L.: Úprava huminorn./ch vod čiiením (1991)

Ska|ička, J., Šnederf|er, P.: Vírovr/ regu|átor prťrtoku (1991)

B|ďková, Š.: Srážkoodtokové mode|ování zdoŽené na principu
jednotkového hydrogramu (1 993)

Rudiš, M.: VyuŽití stochastickfch metod v něktenfch směrcch hy.
drotechnického u/zkumu - ll (1993)

Libf' J.: Proudění pies zápornf stupeĎ ve dně (1993)

Procházka, M., Heiman, J.: |nterua|ovt./ odhad návrhou.|ch hydro.
|ogich./ch ve|ičin (1 994)

Hostomská, V.: odstraĎování organického mikroznečištění z vody
ozonizací a UV záiením (1995)

Po|ák, M.: Porovnání hydro|ogické tÍčinnosti povodí Ézného hos.
podáÍského vyuŽití pomocí mode|u chrono|ogické hydrologické
bilance (1995)

Štamberová, M.: Akualizace koncepčních studií vodárenskfch
soustav Pomoraví a Jižní Morava (1996)

Žáček, L.: odstraĎování h|iníku z huminornfch vod (1997)

Pav|ovshf, L.: PŤeváděnívody mezi povodími (1997)

Matoušek, V.: Tepe|né a |edové procesy v tocích (1998)

Kašpárek, L.: Regiona| study on impacts of c|imate change on hy.
drologicalconditions in the Czech Republic (1998)

Ediční Íada Vlzkum pro praxi

Procházka, M.: Matematické mode|ování prŮměrnfch měsíčních
pr tok (1989)

Kašpárck, L., Krejčová, K.: období sucha v roce 1990 a jeho dťt-
s|edky na zásobování pitnou vodou (1992)

Veger, J.: Prameny a vodovodní što|y na zemí Prahy (1993)

Kašpárek, L., Kejčová, K.: Váah mezi hrnem, truáním a periodi.
citou deštŮ pro zemí Prahy (1993)

KuŽí|ek, V.: Po|ycyk|ické aromatické uh|ovodíky v hydrosféie
(1 ee4)

B|aŽková, Š.: V|iv od|esnění na hydrologich reŽim v ob|asti
Jizersh./ch hor (1994)

Sborník konÍerence k 75. vr/ročíVÚV TGM (1995)

Fuksa, J. K.: Doporučené techniky odběru vzork a jejich transpor-
tu do |aboratoií (1995)

Veger, J.: Dezinfekce spotÍebních dávek pitné vody (1995)

Havel, L. a ko|.: Metodika s|edování a hodnocení v|ivu če|ového
rybáÍského hospodaÍení ve vodárensh./ch nádrŽích (1996)

Veger, J., Baudišová, D.: Bakterie z če|edi Enterobacteriaceae ve
vodním prostÍedí (1 996)

Hans|ík, E.: V|iv jaderné e|ektrárny Temelín na hydrosféru (1996)

Hans|ik, E.: |mpact of Teme|ín nuc|ear power p|ant on hydro.
sphere (1997)

Vojtěch, V.: Metodická piíručka pro obnovování a odbahĎování ryb-
ník a p|edzdrŽí (1997)

Mattas, D.: Měiení p'Ůtokťt nestandadními metodami a v nestan-
dadních podmínkách (1 998)
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