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Do nového roku
Lákalo mne napsat nadpis poněkud zvučnější- napi. ,,Do nového

tisíciletí". Byla by to sice pravda, ale co s ní? Takovf titul by chtě|,
aby se autor zamyslel nad tisíciletím starfm a pak nadhodi| per.
spektivy tisícitetí nového - ale to nejde. MyslÍm si, že nikoho nena
padne takové srovnání konstruovat, nebo o něm aIespoř uvďovat.
A bez toho by takovf název byl skuteěnfm heslem hodně priázdnfm
(alespoř v serirízním ěasopisu).

Po pravdě Íeěeno, pokud bychom si zvo|ili století tedy titul: ,,Do
nového stoletÍ., moc si nepomrižeme. Vzpomenu si sice, že pied
sto |ety byly za krejcar dvě housky (a|espoř podle mé babiěky)' ale
jestli to ostatní bylo za RakouskaUherska dobré nebo špatné, na
to jsou stá|e r zné n*zoty (o dtisledcích nedávnfch hlaniěních epi.
zod ani nemluvě), a co bude za sto let, to asi také nikomu není
jasné. TudiŽ další nadpis, ktery se nehodí.

Z nedávné historle a dosud neodvátfch zkušeností s nÍ vyplfvá'
že také nadpis ,,Do nové (popŤípadě da|šÍ) pětiletky.. by nebyl moc
vítany. A tak zŮstává ma!á naděie u desetiletí. Nemá ani ten nehez.
kf nádech' jako má vfše zmíněná Étiletka, skolo všichnisi pama
tujeme, co bylo pied deseti lety a (. kdyŽ s obtiŽemi) snad si dove
deme piedstavit' co bude za deset let. A navíc tím lze také nazna

ěit' Že si ještě stále váŽíme desítkové soustavy, čímž se zatím
lišíme od computer .

Desetiletí by se do názvu skuteěně hodilo. Stačí se jen na chví|i
zastavit a uvědomit si, co všechno pievratně nového pŤinesl vÍ.
zkum, vyvoi a rozvoj techniky: Stačí srovnat roky 199o a 2o0o
v rovni poěítač ' v užívánímobilních telefon nebo v jiné podobné
oblasti a zároveř si uvědomit, co pŤinese nebo by moh|o pžinést
dalších deset let...

Ate píšu do WEl - ěasopisu VÝzkumného tistavu vodohospo
dáňského a měl bych snad věnovat pozornost piedevšÍm vodě' iejí
ochraně, využití. Nadšení rychle opadá. Letmy pohled na poslední
desetiletí ukazuje, Že je to také období dosud neplodné pŤíplavy
nového vodniho zákona, marného tÍsilí o rozumné (neŤku.li optimál.
nÍ) uspožádání organizace věcí i lidí a stagnace vÍzkumu. A vÍ.
hled...?

A tak asi bude nejrozumnějšÍztistat u prostého novoroěního piá
ní' ktelé m že byt struěné, lidské a dokonce i srdeěné: Hodně
zdraví, štěstÍa spokojenosti do nového roku Vám, našim čtenáťum
ivšem lidem dobré vŮle.

Vác|av Vuěka

HYDROEKOLOGICKY
lNFoRMnčruí sYsTÉM
vÝzxuMNÉHo Úsrnvu
VODOHOSPODARSKEHO
Vác|av Vučka, Vác|av Zeman

Úvod
Jednou z ob|astí pŮsobnosti Vyzkumného

stavu vodohospodáiského T. G. Masaryka
je vytváienÍ informačnÍch systémŮ ve vodním
hospodáistvÍ. V dnešní době je informatika
oborem, ktery na|ézá samoziejmé a nezbyt-
né up|atnění ve všech ob|astech Iidské čin-
nosti. Ve Vyzkumném ustavu vodohospodái-
ském však by| Yrtvoien skelet informačnÍho
systému jiŽ v |étech 1980 aŽ 1985, kdy vzni-
k| prvnísystém mode|Ů pro navrhovánÍvodo
hospodáiskych soustav, podporovany sftově
organ izovan ymi databázem i. MoŽnosti vyuŽití
systému by|y měrné tehdejšÍmu stavu roz-
voje vybavenosti vypočetnítechnikou. By| vy-
vinut na minipočftači HP 1000/40 s databá-
zovym systémem |MAGE 1000, z čehoŽ vyply-
va|a určitá omezení: maximá|ní piípustny po
čet 50 souborŮ v databázi donutiI iešite|e ap|i-
kovat dvě databáze s rŮznou obsahovou ori-
entacÍ, rea|itou by|a dnes těŽko piedstavite|-
ná absence geografickych informací atp. Zku.
šenosti z tvorby, ap|ikacÍ a postupného roz-
voje tohoto systému mode|Ů však by|y dob-
r m zák|adem pro pozdější tÍ|ohu ustavu pii
koord i naci budován í Hyd roe ko |ogického i nfor-
mačnÍho systému České repub|iky (HE|S ČR)

a zejména pii koncipování a v1ruoji Hydroeko
logického informačního systému Vyzkumné-
ho ustavu vodohospodáiského (HE|s VÚu.

Počátkem devadesátych |et se VÚV T.G.M.
sta| koordinačním pracovištěm pro budovánÍ
HE|s ČR. Chápání pojmu ,,budování/tvorba
HE|s ČR" proš|o od té doby určitym vyvojem.
Puvodní vahyo wniku systému, Kery umoŽnÍ
uŽivate|i prostiednictvím dia|ogového modu-
|u a vhodného uŽivate|ského rozhraní vo|ny
piístup do spo|ečné báze dat všech subjektŮ
HE|s ČR, by|o nutné zrÚznych dŮvodŮ kori-
govat. V současné době je HEls ČR povaŽo
ván za program, resp. projeK budovánÍ dfl-
čích informačních systémŮ, kdy entity a je-
jich struktury, číse|nÍky, seznamy, pravidIa
a metodické pokyny HE|s ČR (standardy)jsou
závaznymi pro všechny subjekty pouze pro
vyměnu a piedávánÍ dat.

Vedle popisovaného HE|S ČR, resp. jeho
d Ílč ích i nformač n Ích systémŮ, existuj í ve vod-
nÍm hospodáiství da|ší informační systémy
(lS)zaměiené na určitou ob|ast s cí|em umoŽ.
nit evidenci a popis jejÍch prvkŮ. Pro potieby
Ministerstva zemědě|stvía jím iízenych orga
nizací jsou to napi. informačnÍ systémy za-
měiené na ob|ast rybníkŮ a nádrŽí (|S Ryb-
Base), drobnych vodnÍch tokti (ToPas), vodo-
vod a kana|izací (|S VaK). Pro potieby Mi-
nisterstva životn Ího prostiedÍ se zpracováva-
jí |S/registry bodovych zdroj znečištěnt' a to
komuná|ních a prumyslovych. Je pravděpo.
dobné, Že existujíještě da|ší informačnÍ sys-
témy z ob|asti vodního hospodáisWí, budo
vané na rŮznych rovních státní správy
k určitym uče|Úm.

Pii dnešních vahách o jednotném infor.
mačním systému (viz napi. $ 19 a $22návr.

hu zákona o vodách) by by|o če|né, aby se
prostiedky standardizace HE|S ČR, které jsou
nejvÍce propracovány, če|ně dop|ni|y a sta|y
se závaznymi i pro vyměnu a piedávánÍ dat
orgánŮm a organizacím státnÍ správy a regi-
oná|ní samosprávy, které nejsou v současné
době subjeKy HE|S Čn. Hrts ČR pak bude
moŽné chápat jako formá|ní prostiedÍ, vhod-
né pro rea|izaci informačnÍch systémŮ ve vod-
nÍm hospodáiství, resp. pro vznik poŽadova
ného jednotného informačnÍho systému. Do
jde tak k naplněníformuIace z organizačního
iádu HE|S ČR, pod|e nl2 je HE|S Čn vrtváren
k zabezpečení jednotného informačnÍho
systému pro podporu státní správy ve vod.
ním hospodáiství (S 5' odstavec h zákona
čís|o 458/7992 sb.' o státnÍ správě ve vod-
nÍm hospodáistvi) s vazbou na StátnÍ infor-
mačnÍ systém a da|ší subsystémy Jednotné
ho informačního systému o Životním prostie-
dÍ.

Dí|ěí informaěnÍ systémy HEls čR
a jejich charakteristika

VÚV T.G.M. koordinuje budování a roanoj
osmi di]čích informačních systému HE|s ČR
(obr. 7). Jde o tii nadregionálnÍ hydroeko|o
gické informační systémy (HE|S VÚV, HE|s
ČHruÚ a HE|S nllŽp) a pět regioná|ních hyd-
roeko|ogickych informačních systémŮ u pod-
nikŮ Povodí (PovodÍ Labe, PovodÍ V|tavy, Po
vodí ohie, PovodÍ Moravy a PovodÍ odry).
Součástí HE|s ČR jsou i dvě oborové činnos-
ti zajiŠtované ve VÚV T.G.M.: poiízení a trva
|á aKua|izace tematíckého obsahu Zák|adní
vodohospodáiské mapy 1 : 50 000 (ZVM)
v digitá|nÍm tvaru a koordinace vwoje dflčích



IIEIS ČR

obl. 1. Dí]čí informačnÍ systémy HEIS ČR

informačnÍch systémŮ HEls čR se zajištěním
vazby na Státní informační systém.

Vfvoj dilčÍch informačních systém HEIS
čR usměrĎuje zmÍněné koordinaění pracoviš-
tě pomocÍ metodickych standard , definujÉ
cÍch datové struKury a dekompozici Zák|ad-
nívodohospodáÍské mapy na jednot|ivé vrst-
vy geografické databáze. ŘÍdicí a kontro|nÍ
funkci pii pÍípravě a reatizaci HEls ČR p|ní
Ři.oi,ci.komise Hfls ČR. PoradnÍm orgánem
je Expertnískupina HEts čR. Gestorem ce|é
ho HEtS ČRje ruinisterstvo Životniho prostie
dt' gestory dÍ|čÍch informačnÍch systémŮ jsou
subjekty' u nichŽ jsou tyto informačnÍ systé
my budovány. Závazn m dokumentem pro
tvorbu, zavádění a provoz HEls ČR je organi.
zač,níÍád HE|s ČR.

HydroekoloElckÍ InÍormaění systém
cnnÚ obsahuje popisné daje o objeKech
pro měienÍ mnoŽství a jakostl povrchovych
a podzemnÍch vod, data (ěasové iady) o mnoŽ-
stvívody a hodnotách ukazate|Ů jakosti vod
a nástroje pro zpracovánÍ těchto informacÍ.
Práce by|y zahájeny V roce L994, systém je
nap|něn dostupnfmi daty a uveden do rutin-
ního provozu' Účelem informačnÍho systému
je zajištěnÍ činnosti ČnuÚ v rozsahu od evi-
dence objeKÚ' verifikace naměŤenfch dat
o mnoŽsWÍ a jakosti vody' jejich databázové
ho uspoiádání aŽ po zpracování do poŽado
vanych vystupŮ.

Hydroekologlckj Informační systém MI-
nisterstva žIvotnÍho prostíedí je systémem,
jehoŽ polohu bude nutné v krátké budoucnosti
vyjasnit. V současné době je cÍ|ovy stav chá
pán jako metainformační systém s distri-
buovanymi datowmi základnami. Vzh|edem

k sítovému propojení VÚV T.G.M. auŽe ie
v současné době pro MŽP zpÍístupněn k vyu-
Žívání HEts VÚV. MŮŽe se ukázat, Že tento
dÍlčí informační systém p|ně uspokojí infor.
mační potÍebu ministerstva.

HydtoekologlckÍ InÍormaění systém VÚV
WoŤí inform aění zázemí podporující vykon W.
zkumnych činnostÍ a činností pro tvorbu poď
k|ad , Keré orgánŮm státní spráW umoŽnÍ
prosazovat ochranu vodního bohatstvía pro
stiedí vody a jeho racioná| n í lyuŽÍván í. l nfor-
mačnÍ systém ap|ikuje praKicky všechny |o
gické datové mode|y HEls ČR. Jeho rjčelem
je, kromě evidence pÍís|ušnych objeKŮ a jev ,
zajištění činnostÍ vÚv v rozsahu od vyzkumu
vodohospodáŽskych procesŮ aŽ po iešenÍ
problematiky roaoje vodohospodáis]<ych pro
ces (komplexní |ohy v rámci velkt./ch zem-
ních ce|k lpovodí _ napi. vodohospodá ské
bi|ancovánÍ a p|ánovánÍ).

ReglonálnÍ hydroekologlcké lnfotmačnÍ
systémy Povodí (RHE,S) jsou budovány
v rámci informačních systém Povodí(|syPo)
a jsou pÍeváŽně obsahem modu|u Technická
evidence; s realizací RHEls souvisí i da|šÍ
modu|y lsyPo. Logickf datoyÍ mode| HEls ČR
by| rozšíŤen piedevším na základě poŽadav.
k technickoprovozních pracovniku spo|eč-
nostÍ a v potÍebné mÍŤe podrobnosti posky-
tuje informace o objeKech a jevech povrcho
vych a v'./hledově i podzemních vod, souvis+
jÍcÍch s činnostístátních podnikŮ Povodí. Sub
systému uŽívánívody je věnována pozornost
na rovni vazeb se zdroji vody. Realizace
RHEls by|a zahájena v roce L994, v současné
době jsou tyto dněí informační systémy HE|S
ČR v rťrzném stupni roaoje.

Popis struktury a vIastností HEls
vÚv

HEls VÚV mŮŽeme na první hierarchické
rovni dekompozice č|enit na ětyŤi subsysté

my. PrvnÍ subsystém s|ouŽí uŽivate|Ům
k orientaciv problematice, da|šídva k posky-
tování a zpracovánÍ vlastnÍch vodohospodái-
skych informact' čtvrw je určen pro potÍeby
administrátor systému a báze dat. obrázek
2 ukazuje da|šÍ stupeĎ dekompozice těch
subsystém , Keré jsou zajÍmavé z h|ediska
datového obsahu databáze systému
a z hlediska moŽnostÍ zpracovánÍ dat.

S u bystém M EtA, N Fo RM ACE je souěás-
tí databáze a poskytuje uŽivateli informační.
ho systému informace o rea|izovanych pro
jeKech a s nimi souvisejících datech. UmoŽ.
Ďuje mu rovněŽ pÍístup k databázi Vodohos-
podáŤské informace (WEl)' obsahujícÍ daje
o knihách, ěláncích, tr.'.fzkumnych zprávách,
právních normách atd. Vyh|edáváníje moŽné
pod|e klÍčoWch s|ov' autorŮ a dalších knihov-
nickfch piÍstup k informacím. PŤístup
k v|astním datŮm je pak umoŽněn čtyÍem
kategori Ím oprávněnych uŽivate| .

Subystém E|ttDENcE zDRolt, A užÍuÁ-
nÍ voov ie datově nejobjemnějšÍ ěástí data
báze HE|S vÚv. eRpomeĎme si, Že jde o geo
grafickou databázi; data jsou tedy organizo
vána ve formě datovfch entit, včetně piís|uš.
nych číse|nÍkÚ a seznamu (relačnÍdatabáze)
i vrstev geografickych objeK , wniklych digi-
ta|izací ZVM. Subsystém je č|eněn na pět
funkěních modultj, z nichŽ prvnÍ tii se tfkajÍ
informacÍ o zdrojích vody, čtvrtf informací
o subsystému uŽÍvání vody a páty informací
o vazbách mezi zdroji a uŽíváním vody: '
o Modul voDNí T)KY obsahuje pŤedeVším
matematicky mode| struKury ÍÍčnÍ sftě, prv-
ku nezbytného pro evidenci po|ohyvšech ob
jeKŮ a jevu na vodních tocích. Ři.enr sR p
v databázi zobrazena ve dvou strukturách,
a to ve struKuie ta. hrubych sekŮ vodních
tokŮ (páteiní toky dí|čích povodÍ ZVM) a ve
struKuie tal. jemnych sek toktj (veškeré
vodnítoky ze ZVM). Na hrubé seky tok jsou
vázány informace o umě|é sfti tokŮ (p|avební
kanály, pievody vody) a o hydro|ogickych po
vodích. Na jemné seky tokti jsou vázány in-
formace o vyznamu, technickych paramet-
rech, zemní pŤÍs|ušnosti, vlastnictví azá|e
Žitostech spráw provozních sekŮ tokrjt, o voď
nÍch cestách, po|derech, inundaěních zemích
a pÍ|čnych profi|ech tokt]. Do modu|u byly za
íazeny i ta. jiné vodní tiWary' jako jsou rybnÉ
ky' laguny atp., Keré nemajÍ pŤímou vazbu
na vodní toky. Datově je modu! provázán
s moduty )BJEK|Y Pova aDBĚRY A vYPoUš
rĚuÍ.
o Modul )BJEKTY PovRcHovÉ V)DY s|ouŽí
k evidenci objeKŮ na sfti vodnÍch tokŮ, včet-
ně jejich technickych a popisnych parametr
a časovych iad jejich aKivit. Jde o objelotypu
vodní nádrŽ, hráz, jez, zaíízenÍ pro odběr ne
bo Wpouštění vody' bilanční a kontro|ní pro
fi|' hydrologická stanice atp. Kromě technic-
kych parametr objeK a jejich prvkŮ (napŤ.
jez a jeho jednot|ivá po|e) eviduje modu| zá
|eŽitostiv|astnicWí' spráW a provozu. Jako pÍÍ-
klady časovych iad aKivit |ze uvést piedevšÍm
iady pr tokÚ, hodnot ukazate| jakosti vody
včetně sediment , tep|ot vody atp. Datově je
modul provázán s modu|y voDNÍ T)KY, oB-
JEKTY uŽÍvÁNÍ voDY a )DBĚRY A vY-
PoUŠTĚNÍ.

obl. 2. FunkčnÍ dekompozice HEIS VÚV na subsystémy a vodohospodáisky vyznamné modu|y
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. Modul P)D4EMNí V)DY umoŽĎuje evido
vat technické objekty i hydrogeo|ogické struk-
tury v ob|asti podzemnÍch vod. Evidují se jak
technické parametry objektŮ' tak popisné
a správní informace, tzn. daje o typu objek-
tu, |oka|izaci, v|astnictvÍ, správě a provozc
vate|i objektu. S|eduje se mnoŽstvÍ i jakost
podzemní vody. Datově je modu| vázán na
rjdaje moduIu oBJEKTY uŽÍvÁruÍ V)DY
a zDBĚRY A WPaUŠTĚNÍ.
o Modul )BJEKTY uŽfunNÍ V)DY organizuje
evidenci všech typu objektu subsystému UŽÍ-
VÁNÍ V)DY, a to v rozsahu od ce|ych systé
mu aŽ po jejich prvky. Jsou to piedevšÍm ob-
jekty s|ouŽící zásobenÍ obyvate| a prŮmys|u
pitnou vodou a odkanalizování sídlišt, jako
jsou vodovodní, jiné zásobní a kana|izační
systémy a jejich prvky (napi. ěerpací stani-
ce, upravny vody, vodojemy, |oká|ní vodove
dy' |oká| n í kanal izace, čistl rny odpadních vod),
záv|ahové systémy a jejich prvky, vodníe|ek-
trárny atp. NěKeré z těchto objektu se mG
hou stát Iimitujícími prvky pii spo|uprácizdrojŮ
v rámci vodohospodáiské soustaw; kromě
popisnych dajŮ jsou tedy dŮ|eŽité i hodnoty
technickych parametrŮ objeK . Datověje mo
du| provázán s moduly OBJEKTY PoVRcHo
vÉ VaDY a PoDZEMNÍ VoDY.
o Modut )DBĚRY A VYP)UŠTĚNí zajišťuje
evidenci odběrŮ z povrchové a podzemnívody
a vypouštěnÍdo povrchové vody. U vypouště
nÍ se kromě mnoŽství eviduje i jakost vody
pro r zné ukazate|e jakosti. Dá|e se roz|išujÍ
hodnoty odběrŮ a vypouštění skutečné (iiŽ
rea|izované) a hodnoty p|ánované pro vybra
né časové horizonty' Datově je modu| prová-
zán s modu|y )BJEKTY PovRcHovÉ V)DY
a P)DZEMNíV)DY.

Kromě entit s vodohospodárskym vfzna-
mem, uspoiádanych do popsanych modu|tj,
obsahuje databáze ještě entity obecné (popi-
sují ruzné zemníce|ky, subjekty atp') a enti-
ty typu dokumentace (informace o rozhodnu-
tÍch, hodnotách |imitu atp.).

Pro informaci uvedeme v souhrnu i struč.
ny pieh|ed obsahu mapovych Vrstev obsaŽ+
nych v geodatabázi HEls VÚV:
o liniové objekty _ vodní toky, h|avní vodní
toky, umě|é piivaděče vody v subsystému
povrchové vody a p|avebnÍ kaná|y, piivaděče
vody v subsystému uŽÍvání vody, hlavnÍ vodo
vodní iady a prŮmys|ové vodovody, kana|izač-
nÍ stoky, me| iorace (odvodĎovací a záv|ahové
kaná|y), hráze nádrŽí, rozvodnice vodoměr-
nych stanic,
C plošné objel<ty_ hydro|ogické členěnÍ' vodnÍ
nádrŽe, ochranná pásma vodních zdrojŮ, hyd.
rogeo|ogické rajony (1 : 200 000)' chráněné
ob|asti piirozené akumuIace vod,
o bodové objel<ty - vodočty, vodočetné sta
nice, vodočetné a tep|oměrné stanice, limni-
grafické stanice, Iimnigrafické a teploměrné
stan ice, profi ly zák|adní kontrol n í s ftě j akosti
vody, ki|ometráŽ, vyškové kÓty h|adin, prams
ny (pozorované, vyuŽÍvané, ostatnÍ)' objekty
podzemnÍch vod (pozorované mě|ké a h|ubo
ké, vyuŽívané, vybrané vrty, vybrané minerá|-
ní prameny, ostatni), čerpací stanice, prav-
ny vody, vodojemy (zemní věŽové), čistÍrny
odpadních vod, vodní e|ektrárny, ostatní ob-
jekty subsystému uŽívánívody, mÍsta odběr
a vypouštěnívody,jezy, brody pies vodnítoky,
p|ív ozy, piÍstavy, p| avebn í komory, stabi I izač-
nÍobjekty v korytě, akvadukty, shybky, ostat.
ní objeKy na toku, staré rybniční hráze, hra-
zené bystiiny, usměrĎovací stavby, ochranné
hráze toku, meteoro|ogické stanice pozore
vání, ombrografo, ombrometry, vyparoměrné
stanice.

Subsystém zPRAcovANl |NF0R.
MAcí

HE|s VÚV by|, jako všechny di]čí informač-
ní systémy HElS ČR, VyvÚen uče|ově. Ci]em
by|o navrhnout a rea|izovat informačnísystém
umoŽĎujícÍ iešenÍ problematiky vyp|yvající
z tradičniho i piedpokládaného poslání sta-
vu. Pii stanovení informační potieby se W-
cháze|o z ana|,jzy činností odbornych sekcí
stavu. Pii určité mi7e obecnosti m Žeme na

nejhrubší roz|išovací rovni podrobnosti tilo
hy iešené v stavu dě|it na dvě skupiny:
. Roruoj vodohospodáŤsklch procesÚ' tj' tilo
hy komp|exního iešení vodohospodáiské pre
b|ematiky v rámci ve|kych zemních ce|ku
(aplikují se metody navrhování vodohospodái-
skych soustav).
. Vyzkum vodohospodáfsk|ch procesťt, lj.
tÍ|ohy zabyruající se zpravidla iešenÍm speci-
á|n Ího vodohospodáiského prob|ému.

Pii podrobnější roz| išovacÍ rovni mŮŽeme
dospět k nás|edujícÍm typŮm |oh (jde o iIu-
straci typu tj|oh - tjplny vyčet je rozsáhly
a mění se v závis|osti na poŽadavcích odbě
ratele):
. souhrnné informace o vodním hospodáiství
. státní vodohospodáiská bi|ance
. hodnocení a prognÓzování změn jakosti

vody v tocÍch
. hodnocení mnoŽství a jakosti podzemnÍch

vod
o plán! povodÍ iek
. zpiesřování a doplĎování SVP a jeho ap|i-

kace v povodÍch ČR
. program rozvoje VH v ob|asti veiejného

zájmu (dostupnost kva|itní pitné vody, od-
vádění a čištění odpadních vod)

o prob|ematika hraničních vod
o kontaminace hydrosféry radioaktivnÍmi |át-

kami
o projektY komp|exnÍ ochrany vod v h|avnÍch

povodích atd.
ŘešenÍvšech typu zmíněnfch rÍ|oh vyŽadu-

je pro zpracovánÍ informací uŽití mode|Ů. Do
subsystému jsou proto za|azeny mode|y vyvi-
nuté profesionálními softwarovymi firmami
i mode|yvpinuté v rámci v|astnÍch pracÍusta
vu. H|avním znakem subsystému je jeho
otevienost.

Subsystém je dekomponován na tii modu-
ly:
. Modul M)DELY MNoŽsrvÍ A JAKosTt

VODY
Modu| organizuje profesnÍ mode|y, někdy

téŽ nazfv ané funkčnÍ mode|y, Keré iešÍ v| astn Í
jádro vodohospodáiské prob|ematiky. PatiÍ
sem napi. simuIačnÍ mode|y vodohospodái-
skych soustav, modely iešící prŮtokové, kva-
Iitat ivní a da|šÍ prob|émy (napi. MIKE 11)'
vyh|edově mode|y sráŽkoodtokovych vztah ,
mode|y piírodnÍch podmínek v tocÍch atp. Pii
iešení Ú|oh se většinou up|atnÍ v kombinaci
s něKerymi mode|y a nástroji modu|u SPE-
clÁLNí M1DELY A NÁ'TR2JE.
. Modul sPEctÁLNt M)DELY A NÁ9TR2JE

Do modu|u jsouzaíazeny mode|y a nástro
je, které |ze rozdě|it do něko|ika skupin:
. mode|y iešÍcíobecnou vodohospodáiskou

prob|ematiku, napi. mode| komplexního
hodnocení variant, vyuŽite|ny pro multikri-
teriá|ní hodnocení variant rozvoje vodohos-
podáiskych Soustav, a|e i obecnych rozho
dovacích prob|émŮ (sKHV2)'

. modely pro matematicko-statistickou ana-
|yzu časovych rad (SPSS)'

o prostiedky pro optima|izaci iešení |oh
(napi. a|okační procedura out of ki|ter)'

. ap|ikace HE|s VUV tryvinuté pro Wběr dat
podle zadanych kritériÍ' pro jejich zobraze-
nÍ a piÍpravu formy vystupu, dá|e pro tvor-
bu datového rozhranÍ pii zpracovánÍ primár-
ních dat funkčními mode|y (speciá|nÍ ap|i-
kace vyvinuté Hydrosoftem Ve|es|avín,
s.r.o.),

. software pro textové, tabulkové a grafické
zpracování vystupu funkčních mode|Ů
a vyvinutych ap|ikací (WORD' EXCEL).

o Modul NÁ'TR2JE A APuM)E Gts
Modu| obsahuje programové prostiedky pro

proh|iŽení, vyh|edávání a prezentaci v data
bázi obsaŽenych geografickych a s nimi pro
pojenych tabu|kovych udajŮ' dá|e pak nástre
je (analytické prostiedky) umoŽĎujícÍ prová-
děnÍ prostorovych ana|,jz s cílem zjišťovánÍ
dŮs|edkŮ modelovanych variant a piípravy
návrhŮ opatiení v ob|asti zkoumané prob|e
matiky. Piímo s aplikacemi piedcházejÍcÍho
modulu je propojen nástroj Geomedia, pro
da|ší zpracování nebo prohIiŽení geografi ckych
dat |ze vyuŽft některy z nástrojťt ARCVIEW'
ARCINFO, MGE, MAPINFO, WEBMAP.

Schéma HE|s VÚV z poh|edu ap|ikovanych
nástrojŮ je na obr. 3.

obr. 3. Schéma HE|s VUV

Subsystém sPRÁvA HHs vÚv
Subsystém je nástrojem systémového

a databázového administrátora, uvedeme pro
to jen jeho rjče|. Úče|em subsystému je zajiš-
těnÍ funkčnÍho a z věcného h|ediska aKua|i-
zovaného prostiedt' umoŽĎujícÍho optimá|nÍ
vyuŽíván í apl i kacÍ uŽivate|em. Subsystém dá|e
zajišťuje komunikaci v rámci systému i ko
muníkaci systému s oko|Ím.

Zptisob a moŽnosti využití HE|s
vÚv

Práce na WVoji HE|s VÚV by|y zahájeny
V roce 1996. Uvodní projeKovou dokumen-
taci, datovou a funkčnÍana|yzu zpracova| VÚV
T.G.M., prováděcÍ projektovou dokumentaci,
v|astnív1ruoj systému a jeho imp|ementaci na
vypočetnítechniku VÚV T.G.M. zajistiI Hydro
soft Ve|eslavín, s.r'o. Koncem roku 1999 by|
systém zpiístupněn odbornym sekcím sta-
vu včetně obou poboček s cÍ,|em zahájit ově
iováníjeho funkce v rámci zkušebnÍho provG
zu. HE|S vÚv;e od počátku koncipován jako
otevieny informačnÍ systém a bude pod|e
potieb doplĎován a rozvfen. V prÚběhu roku
2000 je činnost zaměiena piedevšÍm na roz-
voj databáze a ap|ikacíve smys|u zahrnutíno
vych poznatkŮ (piirozeny vyvoj poznánív této
oblasti, poznatkyze zkušebního provozu), na
zpiístupnění informací z HE|S VÚV po inter-
netu a na p|něnÍdatabáze daty.

Pomineme|i shora stručně popsany zpu-
sob práce se subsystémem METAINFORMA.
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CE mŮŽeme (z pohledu uŽivatele systému)
hovoiit o dvojím zpŮsobu využití HE|s VÚV.
UŽivate| mŮŽe primární data u|oŽená v data-
bázi buď vybrat a zobrazit ve zvo|ené formě,
anebo je pomocí modu|Ů a nástroj trans-
formovat na data interpretovaná pro potieby
decisní sféry:
. Vyběr primárních dat a jejich uspofádánÍ

do požadované formy ulstupu
Primárními daty zde rozumíme data obsa-

Žená v po|oŽkách datovych souborť|/geogra-
fickych vrstvách geodatabáze, která mohou
pocházet z ruznych zdrojŮ dat, jsou však
v sou|adu s rovní podrobnosti datovych en-
tit standardŮ HE|s Čn. vyncr dat se provádÍ
v dia|ogovém reŽÍmu pomocí ap|ikace HE|S
VÚV na zák|adé zvo|enych kritérií. PoŽadova-
nou vystupní informaci |ze uspoiádat do W-
stupních textŮ, tabu|ek, grafŮ, map a obráz-
kŮ. Tento zpŮsob práce s informačnÍm systé-
mem je vhodny pro iešení |oh v rozsahu od
seznámení iešite|e s vybaveností záj mového
Územ( aŽ po tvorbu souhrnnych informacítypu
ročenka, věstnÍk a jiné informačnÍ materiá|y'
. Zpracování dat modely a nástroji

Pii tomto zpŮsobu vyuŽití HE|S VÚV nejpr-
ve r4ytvoií uŽivate| s pomocí piís|ušné ap|ika
ce datové rozhraní mezi databází a konkrét-
nÍm mode|em a poté jsou primárnídata trans-
formována na data interpretovaná. Pik|adem
WstupŮ pouŽitého vodohospodáiského me
de|u jsou hodnoty zabezpečeností odběrŮ
vody, hodnoty vybranych ukazate|Ů jakosti
vody v profi|ech na toku atp., da|šÍ vystupy
poskytují nástroje G|S pro zpracování ana|,!z.
Uvedeny zpŮsob práce se systémemje vhod-
ny napi. pro zpracování vodohospodáiskych
biIancí mnoŽství a jakosti vod, pro návrhy
opatiení ke z|epšenÍ poměr v povodí atd'
HE|s VÚV má však mnohem širšÍ moŽnosti
vyuŽitÍ' Jako jediny z dí]čÍch informačních sys-
témŮ HE|S ČR, a|e i z da|šÍch riče|ovych in-
formačnÍch systémŮ v ob|asti vodnÍho hos-
podáistvÍtotiŽ umoŽřuje na potiebné rjrovni
podrobnosti organizovat a zpracovávat infor-
mace z okruhu tií nejvyznamnějších subsys-
témŮ systému oběhu vody (povrchové vody,
podzemnívody a uŽívánÍvody)v rozsahu ze-
mí ce|é Ceské repub|iky. obecné pojetÍ ap|i-
kovaného datového mode|u a otevienost sys-
tému pak dovo|Í ve|mi rych|é rozšiTenÍ jeho
vyuŽitÍ i do ob|astÍ souvisejících s ochranou

a uŽívánÍm vod (napi. nak|ádání s odpady).
V krátkosti, pouze pro i|ustraci, naznačíme
některé ob|asti vyuŽití:
. vodohospodáŤské plánování _ HE|S VÚV
mŮŽe p|nit roIi ce|orepub|ikového informačnÉ
ho systému pro vodohospodáiské p|ánová-
ní, a to jak pro potieby orgánŮ státní správy
a samospráW (MŽP, MZe, okresních uiadrjr,
obcQ, tak ve vztahu k EU, jako integrující pr-
vek za ČR'
. Ťešení specificklch potŤeb orgánťl/organi-
zací- informačnísystém |ze rozšÍŤittak, aby
pokryva| specifickou informační potiebu in-
stitucí v rŮznych ob|astech, napi. v oblasti
vodoprávní evidence, kontroIních čÍnností
(Č|ŽP), nak|ádánís odpady atd., pi i  zachová-
nÍ pŮvodnÍch (shora uvedenych) v|astností
systému,
o poskytování informací veŤejnosti _ systém
m Že poskytovat re|evantní informace o stavu
vyznamné sloŽky ŽivotnÍho prostiedí'

P|nohodnotné vyuŽitÍ HE|s VÚV je podmÉ
něno vyiešenÍm dvou prob|ému. PrvnÍz nich
je technicky, spočívá v moŽnosti dosaŽení
i nform ac í prostied n ictvÍm i nternetu č i piípad-
ného rozšiTení systému a jiŽ se ieší nebo by
s jeho iešenÍm nemě|y nastat komp|ikace.
Druhy se tyká piedávání dat mezi subjekty,
u nichŽ data vznikaji resp. u nichŽ jsou infor-
mační systémy rŮznych urovnÍ provozovány.
Data jsou povaŽována za zboŽí a byt by|a
mnohdy poiizována za státní peníze nebo mají
s|ouŽit k pokrytí informačních potieb státní
správy, není ochota k jej ich poskytování.
V současné době nenÍtato zá|eŽitost |egisIa-
tivně ošetiena a majÉ|i byt prostiedky v|oŽe.
né do budování informačních systémŮ zhod-
noceny' bude tieba se jí co nejrych|eji věne
vat.

Závét
HE|s VÚV vznika| v období 1996-2000

jako di1čí informační systém HE|s ČR. MoŽ-
nosti systému by|y prezentovány formou se-
mináiŮ poiádanych ve vÚV T.G.M. i speciá|-
ních ukázek pro pracovnrky MŽR, MZe a okres-
nÍch iadŮ. V současné době je zpiístupněn
v reŽimu k|ient - server z jednoho pracoviště
ruŽp, zxuseoně by| insta|ován u ČlŽp a na jed-
nom okresnÍm uiadě. Prob|émem, jehoŽ ie-
šení je v současné době mimo moŽnosti

iešite|ského tymu, je p|nění databáze infor.
mačnÍho systému daty.

Literatura
[1] organizačníiád HE|s ČR. MŽP ČR _ oov,

Praha, unor 1996.
t2] HE|S ČR, D|s HE|S VÚV. Úvodní projekto

vá dokumentace.  VÚV T.G 'M. ,  Praha,
duben 1996.

t3] HE|S ČR, D|S HE|s VÚV. Datová a funkč.
n( ana|yza - PiírŮstek č. 1- aktua|izova-
ná verze. VÚV T.G.M., Praha, 1996.

t4] HE|s ČR, D|s HEls VÚV - PiírŮstek č' 2,
VÚV T.G.M., Praha, 7997.

t5] HE|s Čn, ots HE|s VÚV - Piírustek č. 3,
VÚV T.G.M., Praha, červen 1997.

[6] Vodstvo Čn v cts. Dekompozice Zák|ad-
nÍvodohospodáiské mapy 1 : 50 000 -
metodicky pokyn. VÚV T.G'M., prosinec
1995.

t7] HEIS ČR - Datové struktury/Logicky da-
tovy mode|, svazky Ó' 7, 2,3. VÚV T.G.M.,
květen 1995; aktua|izovaná verze, záíí
1999.

t8]  HE|s VÚV,  propagační mater iá| .  VÚV
T.G.M., Hydrosoft Ve|es|avín, 1999.

[9] VyročnÍ zpráva 1999. VÚV T.G.M., Praha
2000.

lng. Václav Vučka, GSc.,
lng.. Václav Zeman
VUV T.G.M. Praha

tel.z O2/2OL9 72OO, O2/2OL9 7244

Key words
Hydroecological lnformation System,
T. G. Masaryk Water Research lnstitute

The Hydroecological lnformation System
of the T. G. Masaryk Water Research
lnstitute, Prague (Vučka, V., Zeman, V.)

The article presents one of the partial
systems of the Hydroecological lnÍormation
System of the Czech Republic, describing
its structure and properties, outlining the
ways and possibilities of its application. This
system, as the only one among the partial
information systems, enables, on an appro
pdate level, to process information Írom
water circulation in the entire territory of
the Gzech Republic.

Publ ikace vydané vuv T.G.M.
v l()ce 2000

V |oĎském roce vydal stav v rámci svych
pravide|nych edičn Ích iad nás|eduj ící pub| i ka-
ce:

vÍskyt fyziologickfch skupin bakteriív Ííění
vodě a sedimentu (M|ejnková, H.)

HeterotrofnÍ bakterie patií ve vodním pro-
st iedÍ mez i  nejvyznamnějšÍ degradačnÍ
a transformačnÍ činite|e, které se svou me-
tabo|ickou aktivitou podí|ejína rozk|adu a mi-
nera|izaci organické hmoty a vyznamně tak
piispívajíke ko|oběhu biogenních prvkŮ. Kva-
|ita vody umoŽĎuje a zároveř podmiĎuje roz-
voj baKeriÍ se specifickou enzymovou aktivi-
tou, které |ze pod|e zpÚsobu uti|izace cha-
raKeristickych s|oučenin některého biogen.
nÍho prvku (určitého substrátu) rozdě|it do tzv.
fyzio|ogickych skupin. Tento piístup k identi-
fikaci baKeriÍve vodách se v praxi ukáza|jako
ve|mi uŽitečny, nebot piítomnost určité fyzio-
Iogické skupiny |ze povaŽovat za indikaci ur-
čitého typu znečištěnÍ. S|edovánÍ fyzio|ogic-
kych skupin piinášÍ iadu poznatkŮ o biode-

gradačnÍch procesech, probÍhajících ve vo-
dách a pĚedevším v sedimentech.

Ve vzorcích vody a sedimentu, odebra-
nych v měsičních intervalech na |oka|itách
ieky Dyje (Ledové s|uje, Hardegg' Devět Mly-
n ) a JihIavy (V|adisIav, MoheIno, Hrubšice),
by|y souběŽně se stanovením fyzio|ogickych
skupin bakterií (tj. proteo|ytickych, amonizač-
ních,  den i t r i f ikačnÍch,  su| fá t redukujících
a celu|o|ytickych bakteriÍ) stanoveny chemic-
ké, tyziká|n(' bio|ogické a zák|adn( mikrobio-
|ogické charakteristiky. ZpracovánÍ této ob-
sáhlé sady dat ve vzájemnych vťtazich umoŽ-
nilo detaiInější pochopení biochemickych pro
cesŮ a transformacÍve sledovanych secÍch
iek. S vyuŽitÍm statistickych metod by|y nale.
zeny něKeré kore|ace mezi bakteriá|ními sku-
pinami a chemickymi, Íyziká|ními a bio|ogic-
kymi parametry.

Práce a studie, sešit 796, 88 stran, 27
obrázku, 73 tabulek

Vznik a vfvoj ledovfch nápěchti
(Matoušek' V.)

Ledow nápěch, |edová zácpa, |edová bari-
éra - to vše jsou termíny, které označujÍ ucpá-
ní iičnÍho koryta |edem a jsou pro provozní

vodohospodá;e vyrazem obav nebo dokonce
kaŽdoročnÍ hrozby ve|kého nebezpečÍ, jak
tomu d|ouho.by|o na st iednÍ ohi i . Ledovy
nápěch se tvoií v době mrazŮ v piechlazené
vodě a |edová kaše má v|astnosti, které ne-
|ze mode|ovat v hydrauIickém Ž|abu a vyzkum
je odkázán piedevším na piímá pozorovánÍ
a měienÍ na vodním toku. To piinášÍve|ké pro
b|émy do vyzkumné práce'

Ve zmiĎované práci vyuŽ(vá autor vys|edky
pozorovánÍa měienÍ, které o zamrzánÍtoku,
o chodu |edové kaše a o tvoienÍ ledovych
nápěchŮ získáva| a shromaŽďova| tiicet |et.
Práce je prvnÍm pokusem o objasněnívzniku
a WVoje |edového nápěchu a nemÚŽe proto
mft charakter učebnice. Vznika|a spo|u s vy-
hodnocován ím vys|edku měiení a pozorován í
a intenzivním hledáním či odha|ovánÍm pro
cesu vzniku, rŮstu a zanikán( nápěchu.

V osmi kapitolách jsou podrobně popsány
vznik a r st ledového nápěchu, simu|ace
a prognÓza rustu nápěchu, jeho zanikání, dá|e
studium nápěchŮ na sušickych zdrŽÍch a na
stÍednÍ ohri a na závěr jsou shrnuty nové
poznatky z dané prob|ematiky.

Práce a studie, sešit 797, 232 stran, 25
obrázkŮ, 98 tabulek, 3 pŤÍlohy.
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v oDPADNícH voDÁcH ztÉŽev
URANU A v PovRcnowcH voDÁctl
v RocE 1999
Eduard Hans|k, Pave| Šimonek, Mark Riedr, Kare| Forejt,
JirÍ Medek, Ladis|av Vondrák, Kare| Jahn. Ji iíJusko

Úvod

Rozhoduj Ícím zdrojem kontam i n ace povrchovych vod rad ioa ktivn ím i
|átkami od konce 50. let by|y odpadní vody z téŽby a zpracování ura-
nu a prusakové vody z odva|Ů a odka|išt. Pod|e podk|adu D|AMA, s.p.
(dríve CSUP) by|o prozkoumáváno 146 na|ezišt uranu a z nich 64
by|o těŽeno. Z uvedenych nalezišť by|o pět se zdroji uranu nad 10 000
tun, z toho tii na|eziště v ob|asti StráŽe pod Ra|skem a da|šÍ na PiÉ
bramsku a v Do|ní RoŽínce. Deset na|ezišť by|o v rozmezí kapacit
1 000 aŽ 70 000 tun uranu' 20 |oka|it v rozmezí 50 aŽ 1 00O tun
uranu a zbfvajíc( |okality o kapacitě do 50 tun uranu. o r,yznamu těchto
zdr$u znečištění hovoií nepiímo i skutečnost, Že na re|ativně ma|é
p|oše uzemí našeho státu by|o za období 1945-1999 vytěŽeno pii-
b|iŽně 11o 000 tun uranu a Že toto mnoŽství piedstavuje páté mÍsto
v poiadí těŽby uranu ve světovém měiftku. Pied Českou repub|ikou
se objevují jen Spojené státy americké, Kanada, Německo a )iŽn(
Afrika s rozmezím ce|kové bi|ance těŽby piib|iŽně 350 00O aŽ 15o ooo
tun uranu. PorovnánÍ těŽby uranovych rud na jednot|ivych hlavnÍch
|oka|itách u nás je uvedeno na obr. 7'

Jáchvmov Horní Slavkov
Hamr 

to..s v"l e3%) PŤibram

POROVNAN! BILANCE
RADIoAKTIvNícn urex

z podk|adŮ DlAMo, s.p. [1]. Vys|edky s|edovánÍobjemové aktivity radia
226 a koncentrace uranu V kontro|ních profi|ech na povrchovych vo
dách by|y pievzaty z podk|adŮ ČnvÚ [2], resp. vodohospodárskych
radio|ogickych |aboratoií Povodí, a.s. [3-7]. V návaznosti na ridaje
o vypouštěnych dŮ|ních vodách [1]bylo hodnoceníbiIance radioaktiv-
ních |átek provedeno v kontro|nÍch profi|ech povrchovych vod Kocá-
ba-VišĎová, Piíbramsky potok-Trhové Dušníky, MŽe-pod Hamerskym
potokem fiako součet piíspěvku MŽe a Hamerského potoka), Ro|ava-
Rybáie (ako dop|ĎujÍcÍ informace o zdroji znečištění z ob|asti Nejd-
ku), ohieŽe|ina, P|oučnice-Noviny, KurviceRonov, Svratka-Veverská
Bityška. Pii četnosti sledovánÍradioaktivních látek v jednot|ivych pro
fi|ech 12x ročně nebyla zjištěna závis|ost mezi koncentrací radioak-
tivních |átek a prŮtokem vody ve dnech odběru vzorkŮ. odhad bilan-
ce radioaktivnÍch látek v hodnocenych profi|ech povrchovych vod by|
vypočten jako součin ročnÍ pruměrné objemové aktivity radia 226
a roční prŮměrné koncentrace uranu a ročnÍho prŮměrného prŮtoku
vody v roce 1999 s vyjimkou profi|u ohie-Že|ina, kde by|y pouŽity di1-
čÍ vys|edky doplĎujÍcího s|edování PovodÍ ohie, a's., v roce 2000.
V profilech povrchovych vod by|o ještě bi|ančně vyjádieno geogenní
pozadí s pouŽitím d|ouhodobych pr měrnych hodnot objemové aktivi-
ty radia 226 na urovni 5 Bqlm3, zjištěnfch pro toky neov|ivněné nebo
zce|a nevyznamně ov|ivněné těŽbou uranovych rud, a koncentrace
uranu 0,4 mq/m3 odvozené za piedpok|adu radioaktivní rovnováhy
s radiem 226 Í8,9] a pruměrnych prutoku vody V roce 1999. Vodo
hospodáÍské radiologické laboratoie Povodí, a.s., a VÚV T.G.M. mají
osvědčenÍ ASLAB o správné činnosti laboratoie.

Vys|edky a jejich hodnocení
Loka|ity posuzované z h|ediska ov|ivněnÍ hydrosféry zahrnujÍcÍ kla-

sickou h|ubinnou těŽbu, chemickou těŽbu, chemickou pravu rudy
a radiochemickou ripravu rudy a také rjče|ově vybrané kontrolnÍ profi-
|y monitorovacísftě ČnuÚ, resp. Povodl, a.s., jsou uvedeny na piipo
jené mapce v závéru piíspěvku.

Pod|e vys|edkŮ bilance radia 226 pub|ikovanych DlAMo, s.p. [1]
za rok 1999 je nejvyznamnějším zdrojem radia 226 Horní S|avkov
5 776 MBq/r, dále StráŽ pod Ra|skem 905 MBq/r a ob|ast Do|ní
RoŽÍnky 168 MBq/r. ostatní |okaIity jsou méně vyznamné: ZadníCho-
dov 35,6 MBq/r, PiÍbram It,7 MBq/r, Pucov 9,5 MBq/r, Licoměiice
6,7 MBq/r ,  okrouh|á Radouř  6 ,6 MBq/r  a  MAPE Myd|ovary
2,5 MBq/r, Podle bi|ance uranu je nejvyznamnějšÍm zdrojem StráŽ
pod Ra|skem 24o kglr, nás|eduje Horní S|avkov 747 kg/r, ob|ast
Do|ní RoŽínky 108 kg/r, zadn( Chodov 49 kg/r, PiÍbram 75 kg/r,
Pucov 6 kg/r, MAPE Mydlovary 5 kg/r, okrouh|á Radouř 3 kc/r
a Licoměiice 2 kg/r. Pro bi|anci v profi|u Rolava.Rybáie, kde není in.
formace pod|e podk|adŮ DlAMo, s.p. [1], byl vypočten odtok radia
226 s vy2namnou aKivitou 3 309 MBq/r a uranu v mnoŽství337 Wr
v roce 1999.

Z odhadu bi|ance radia226 v kontro|ních profi|ech na povrchovych
vodách by| zjištěn největšÍodtok radia226 V roce 1999 v profi|ech
ohie-Želina 13 378 MBq/r, dá|e Svratka-Veverská Bityška 4 756
MBq/r, MŽe-pod Hamerskym potokem 3 375 MBq/r, Ploučnice-Novi-
ny 1 435 MBq/r, Kocába-Višřová 235 MBq/r, Piíbramsky potok-ristÍ
273 MBq/r, KurviceRonov 73 MBq/r a Račí potok-Nekrasín 77 MBq/r'

Bi|ance uranu byla v profi|u ohieŽelina 2 !o2 kglr, SvratkaVever-
ská Bityška I o57 }<g/r, MŽepod Hamerskym potokem 646 |g/r, Ke
cábaVišĎová 439 kglr, P|oučniceNoviny 238 }<g/r, Piibramsky potok-
tjstÍ 31 kg/r, KvrviceRonov !6l,g/r a Račí potok-Nekrasín 9 kglr.

Vyše uvedené biIanční hodnoty ve zdrojích znečištění a v kontro|ních
profi|ech monitorovacÍsftě, včetně geogenního pozadí, by|y dá|e zpra.
covány graficky a pro většÍ pieh|ednost pouŽito bi|ančnÍvyjádienÍ pro
radium 226 v GBq/r a pro uran v t/r. Na obr. 2 je porovnána bi|ance
radia 226 a uranu ve zdrojÍch dt]|ních vod a v iece Kocábě v profi|u
VišĎová a dá|e vyjádieno geogenní pozad( pro bi|anci v iece Kocábě.

Pod|e zpracovánÍ na obr. 2 je ziejmé, Že bi|ance radioaktivních
|átek - a to radia 226 i uranu - v iece Kocábě je vyznamně větší ve
srovnánÍs bi|ancístejnych |átek v čištěnych du|nÍch vodách. V hodno
ceném období by|y dŮ|ní a pr sakové vody na této |oka|itě čištěny na
Čov aytrz a odváděny do povodí Dubeneckého potoka, a tedy do po
vodí ieky Kocáby. Vyznamná část dŮ|ních vod byla v hodnoceném
období pouŽívána k zatápění všech šachet na Piíbramsku' Piíbram-
ská loka|itaje v současném obdobíodvodĎována pieváŽně do povo
dí Kocáby. Vys|edky kontrolnÍho s|edovánÍČnuÚ, resp. vodohospo'
dárské radio|ogické |aboratoie PovodíV|tavy, a.s., V Kocábě v profi|u
Višřovájsou věrohodné a ukazujína skutečnost, Že v dŮsledku sp|a-
chŮ a prusakŮ z odva|Ů je transportované mnoŽstvÍ radionuklidŮ
mnohonásobně vyšši neŽ odpovÍdá vys|edku s|edovánÍ samotnych
dŮ|ních vod. l kdyŽ není uvedeno vyrjstění odpadních vod do Piíbram-
ského potoka, ukazuje se, Že odtok radia 226 v profi|u Piibramsky
potok-tjstÍ 273 MBq/r je srovnatelny s jeho odtokem v profilu Kocá-

Stráž.
chernická těžba

(14,6 Yo)

Dolní Roánka

( ' t7,3yo)

Zadní Chodov

(9,4 o/o)

obr. 1. Porovnání těŽby uranou./ch rud v jednot|ivych loka|itách na
rjzemí České repubIiky

Pozn.: ob|ast ZadnÍChodov zahrnuje těŽbu v |oka|itách ZadnÍChodov, Vftkov ||,
Dy|eř, okrouh|á RadouĎ, Hájek, odei a Ruprechtov. Loka|ita Hamr zahrnuje
těŽbu na do|ech Hamr a Bievniště' ob|ast Do|nÍ RoŽínka zahrnuje těŽbu
v |okalitách RoŽná, o|šÍ, Javorník - Zálesí, Chotěboi, S|avkovice - Petrovice.
Rybniček a Radvanice.

Z hodnocenÍ pod|e obr. 7je ziejmé, Že nejvÍce uranové rudy bylo
vytěŽeno na PiÍbramsku a tomu také odpovÍdá největší objem odva-
|Ú. Nás|eduje |okalita Hamr spo|u se StráŽí pod Ra|skem, kde by|a
rea|izována hornická těŽba vedle chemického IouŽenÍ rud v podzemí.
Dá|e to pak je |oka|ita Do|ní RoŽÍnka - jediná ob|ast, kde těŽba uranu
ještě pokračuje. Loka|ity s vytěŽenym mnoŽstvím pod too/oby|yZadn(
Chodov, Jáchymov, Horní Slavkov' Nejméně uranu bylo vytěŽeno pii
pruzkumnych pracÍch.

I když doš|o k prokazate|nému sniŽení zatíŽen( vodnÍho prostiedí
odpady ztěŽby uranu (zejména v dŮs|edku ut|umenítěŽby a zahájen(
sanačních prací hlavně po roce 1990), je zvyšeny Wskyt piírodnÍch
radionuk|idŮ, zejména radia226 a uranu, v povrchovych vodách zjiš-
ťován i nadá|e v ob|astech diívějšÍ, resp' pietrvávajbí těŽby.

Ci]em sdě|enÍje porovnat daje o h|avnÍch radioaktivních kontami-
nantech - radiu 226 a uranu Ve vypouštěnych dulnÍch vodách z provozu
D|AMO, S.p', s vys|edky kontro|nlho monitoringu ČHuÚ a |aboratoií
PovodÍ, a.s., V b|ízkych profi|ech povrchovych vod pod zaustěním od-
padnÍch vod.

Metodika
Úda.|e o koncentracÍch radioaktivnÍch |átek radia 226 a uranu Ve

vypouštěnych dŮ|ních vodách a o mnoŽstvívypouštěnych dŮ|ních vod
a bilanci aktivity radia 226 a bilanci uranu by|y za rok 1999 čerpány
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obr. 2. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych odpadnÍch vo-
dách D|AMA, S.P., Piíbram, v rece Kocábě V profi|u VišĎová a geo.
genní pozad( v iece Kocábě v profi|u ViŠĎová v roce 1999

ba-VišĎová 235 MBq/r a Že i v tomto dÍlčím povodí se up|atĎuje v|iv
sp|achŮ a prÚsakŮ z zem( diívějšítěŽby uranovych rud.

Z ob|asti Zadního Chodova jsou odváděny du|nÍ Vody do Hamer-
ského potoka. Loka|ita Vftkov || na MŽi nad soutokem s Hamerskym
potokem nevypouštÍ pod|e podk|ad D|AMA, S.P., v současné době
odpadnÍvody. Profil MŽe pod Hamerskym potokem nenístandardně
s|edován. V nejb|iŽšÍm profi|u pod soutokem MŽe a Hamerského po
toka v Mi|Íkově jsou s|edovány jen ce|kové objemové aKivity radioak-
tivnÍch |átek. Bi|anční daje by|y proto odvozeny z vys|edkŮ sledování
v profi|u MŽe-Kočov a Hamersky potok-Broumov.

PorovnánÍ bi|ance zdroje znečištění pod|e D|AMA, S.P., a bilance
radioaktivnÍch |átek a geogennÍho pozadí ve MŽi pod soutokem
s Hamerskym potokem je uvedeno na obr.3. Vys|edky srovnání uka-
zuj(, Že podobně jako na PĚibramsku je zatftení povrchovych vod ra-
diem 226 a uranem vyznamně vyšší, neŽ odpovídá bi|anci v dŮlních
vodách.

Ž e | i n a  G e o g e n n í

p o z a d í

obr.4. BiIance radia226 a uranu ve vypouštěnych odpadních vodách
D|AMA, s.p., HorníS|avkov, v iece Ro|avě v profi|u Rybáie (zdrď1zne.
čištěni), v iece ohii v profi|u Že|ina a geogenní pozadÍ v iece ohii
v profi|u Že|ina v roce 1999
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obr. 5. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych odpadních vo
dách D|AMA, s.p., Stráž pod Ra|skem, v iece P|oučniciv profi|u Novi-
ny a geogenní pozadív iece P|oučnici v profiIu Noviny v roce 1999

V ob|asti StráŽ pod Ra|skem vys|edky s|edování D|AMA, s.p',
a ČHMÚ, a tedy vodohospodáiské radio|ogické |aboratoie Povodí
ohie, a.s., piedstavují největší shodu. Vys|edky jsou shrnuty na obr.
5.

S piih|édnutím k nejistotám stanovení radioaktivních |átek a prŮ.
tokŮ vody je bi|ance odtoku radia 226 a uranu v iece P|oučnici
v hodnoceném profi|u po opravě na geogenn( poŽad( prakticky shod.
ná. Ved|e kva|ity s|edování lze dŮvody spatiovat ve skutečnosti, Že
rozhodujÍcíobjem dÚ|ních vod v této |oka|itě je činně čištěn, Že jsou
podchyceny prŮsaky a sp|achy, a také ve skutečnosti, Že část těŽby
rea|izovaná chemickym |ouŽením není doprovázena odva|ovym hos-
podáistvím, které piispívá kzatftení zemí, jak by|o ukázáno na ji-
nych hodnocenych |okaIitách.

LokaIita Licoměiice pĚedstavuje z bi|ančnÍho h|ediska málo vyznam-
n,! zdroj znečištění. Souhrnné vysledky porovnánÍ jsou uvedeny na
obr .6.
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obr. 6. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych odpadních vo
dách D|AMA, S'P', Licoměiice, v iece Kurvici v profi|u Ronov a geo
gennÍ pozadív iece Kurvici v profi|u Ronov v roce 1999
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obr. 3. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych odpadnÍch vo-
dách D|AMA, S.P., Zadní Chodov, v iece Mži v profiIu pod soutokem
s Hamerskym potokem a geogennípozadív iece MŽi pod soutokem
s Hamerskym potokem v roce 1999

Lokalita Horní S|avkov se Vyznačuje vysokou biIancívypouštěného
radia226 a uranu. Čistírna dŮ|nÍch vod je dokončena a piipravuje se
zahájenÍ provozu v návaznosti na iešení ka|ového hospodáiství. Du|-
nÍ vody jsou odváděny do ieky ohie. Z da|ších zdrojil znečištěnÍ
v povodÍohie nenÍv podk|adech D|AMA, s.p., uváděn piÍspěvek zne-
čištění z Jáchymovska a Nejdecka. Z těchto dtjvodŮ by| odtok radia
226 a uranu vypočteny ze zna|osti obsahu těchto radionuk|idŮ
v povrchovych vodách v profi|u Ro|ava-Rybáie vzat jako zdroj znečiš-
těnÍ, a to i s piih|édnutím k ma|ému piÍspěvku geogenního pozadÍ
k odtoku radioaKivnÍch |átek v kontaminovanych secÍch povrchovych
tokŮ, jak vyp|ynu|o z hodnocenÍ vyše uvedenych |okaIit. NejbIiŽšÍ kon-
tro|ní profil ČnuÚ pod ce|ou ob|astí je ohie-Že|ina. Nejsou zde však
s|edovány jednot|ivé radionuk|idy. Pro odhad biIance by|y pouŽity vy.
sledky s|edování prováděného vodohospodáiskou radio|ogickou Ia.
boratoiÍ PovodÍ ohie, a.s., V roce 2000. Vys|edky jsou shrnuty na
obr. 4.

Ze souhrnného zpracovánÍ na obr. 4 je ziejmé, Že bi|ance radia
226 a uranu z vyznamnych zdroj znečištěnÍ v |oka|itách HornÍ S|av-
kov a Nejdek odpovÍdají, s piih|édnutím k nejistotám vys|edk s|edo-
váníjakosti a prŮtoku vod, bi|anci odtoku těchto radioaktivnÍch |átek
v profi|u ohie-Že|ina. Re|ativně vyšší piíspěvek bi|ance geogennÍho
pozadíve srovnánís vyše hodnocenymi |oka|itami odpovÍdá vyznam-
ně vyššímu prŮtoku vody v iece ohii v hodnoceném profi|u ve srovná-
nís prŮtokem du|nÍch vod, resp. v iece Ro|avě. Lze piedpok|ádat, Že
k vyznamnému sniŽenÍ zatftení ohie radioaktivnÍmi látkami piispěje
zprovoznění čDV norní S|avkov.
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Z hodnocenípod|e obr. 6 Wp|yvá' Že bi|ance odvozená z monitoringu
ČHuÚ, resp. vodohospodáiské radioIogické |aboratoie Povodí Labe,
a.s., vyrazně pievyšuje bi|anci v dŮ|ních vodách pod|e udajŮ D|AMA,
s.p. PiÍspěvek geogennÍho pozadí, v souvis|osti s re|ativně ma|ym
prŮtokem vody v recipientu odpadních vod - iece Kurvici, je má|o
vyznamny. I kdyŽ jde v porovnání s jinymi zdroji znečištění o málo vy-
znamny zdro1, |ze piedpok|ádat, Že v|iv p|ošného znečištěnÍ v této
|oka|itě těŽby uranu na kontaminaci povrchovych vod je rozhodující
v obou s|edovanych ukazate|ích - radiu 226 i uranu.

Podobně jako Licoměiice je málo vyznamnym zdrojem znečištěnÍ
D|AMO, s.p., okrouhlá Radoun. Čistcne odpadnívody jsou odváděny
do Račího potoka a nás|edně do ieky NeŽárky. Vys|edky bi|ančnÍho
hodnocenÍjsou uvedeny na obr. 7. Z hodnocení pod|e obr. 7 |ze také
vys|edovat príspěvek p|oŠného znečištění, kde ved|e prŮsakŮ a sp|a-
chŮ pravděpodobně piispívá i desorpce radioaktivnÍch |átek ze sou-
stavy rybnÍkŮ mezi zdrojem znečištění a kontro|ním profi|em. Piíspě.
Vek geogennÍho pozadíje má|o vyznamny.
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obr. 7. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych odpadnÍch vo-
dách D|AMA, s.p., okrouh|á Radoun, v Račím potoce v profi lu Nekra-
sín a geogenní pozadív Račím potoce v profi|u Nekrasín v roce 1999

Úpravna uranové rudy MAPE Myd|ovary, jejft. provoz by| ukončen,
piedstavuje v současné době málo vjznamny zdroj znečištění povr-
chovych vod. PrŮsakové vody z odka|iště jsou čiŠtěny. Geogenní po-
zad( v nejb|iŽším kontro|ním profiIu na V|tavě zce|a piekryvá piíspě.
vek tohoto zdroje znečištěnÍ.

ob|ast Do|ní RoŽínka piedstavuje komp|ex zaŤhen( D|AMO, s.p.,
o.z. GEAM, jak by|o podrobně uvedeno vyše, s odpadními vodami
odváděnymi zejména do ieky Loučky a Nedvědičky. Pod soutokem
těchto iek je nejb|iŽšíprofi| ČHvtÚ, resp. PovodÍMoravy, a.s., Svrat-
ka.Veverská Bityška' Porovnání bi|ance radioaktivních |átek ve zdro-
jích znečištění a v povrchovych vodách je uvedeno na obr.8. Pod|e
grafického zpracování na obr' 8 je ziejmé, Že bi|ance radioaktivnÍch
látek v iece Svratce v profi|u Veverská Bityška je vyznamně vyšší
v ukazate|Ích radium 226 a uran neŽ bi|ance stejnych radionuk|idŮ
v dŮ|ních vodách. Piíspěvek geogennÍho pozadí je re|ativně nízky.
Potvrzuje se tak, podobně jako v oblasti Piíbram a Zadn( Chodov, Že
v|iv sp|achŮ z terénu a prŮsakŮ z odva|Ů vyznamně piispÍvá k zatftení
povrchovych vod radioaktivnÍmi |átkami.

5 . 0
t t 6R  

a uran

0 . 0

D i amo  S v r a t k a  Geogenn i  D i amo  S v r a t k a  Geogenn i
poJadí po)adi

obr. 8. Bilance radia 226 a uranu ve vypouštěnych odpadních vo-
dách D|AMA, s.p., Do|nÍ RoŽínka, v iece Svratce v profiIu Veverská
Bityška a geogennÍ pozadí v iece Svratce v profi|u Veverská Bityška
v roce 1999

Loka|ita Pucov na jiŽn( Moravě piedstavuje relativně ma|y zdroj
znečištěnÍ, vhodny kontro|ní profiI v sfti ČHvtÚ neexistuje. V nejb|iŽšÍm
profi|u Jih|ava-|vančice nejsou s|edovány jednot|ivé radionuk|idy.
Z odhadu bi|ance radioaktivních |átek v tomto profiIu vyp|ynu|o' Že
profiI není vhodny jako kontro|ní.

V povodí ieky odry nejsou evidovány zdroje znečištění ztéŽby ura-
nu' SIedován í obsah u rad ioaktivn ích |átek prováděné vodohospodái-
skou radio|ogickou |aboratoiÍ Povodí odry, a.s., prispívá k vymezení
zna|ostÍ o geogenním pozadí, resp. Wskytu radioaktivních |átek na
toc Íc h nezatftenych vyzn a m něj š ím i zd roj i rad i oa ktivn ího zneč i ště n Í.

Z porovnáníbi|ance radia226 a uranu v kapa|nych odpadech pod.
|e evidence DlAMo, s.p., a odhadu bi|ance stejnych radioaktivních
|átek v iece Ro|avě v profi|u Rybáie po odečtenÍ piíspěvku geogennÉ
ho pozadí a vys|edkŮ kontro|nÍho monitoringu v piÍs|ušnych profi|ech
povrchovych voo ČHvÚ a vodohospodárskych radio|ogickych Iabora-
toií Povodí, a.s., je z|ejmy vyznamny piíspěvek nepodchycenych sp|a-
chŮ a prŮsakŮ z uzemÍtěŽby a zpracovánÍ uranu. Jest|iŽe součet bi-
|ance radia 226 a uranu po odečtenÍ piíspěvku od geogenniho poza-
dí porovnáme s biIancÍ podchycenych zdrojŮ znečištění, zjišťujeme,
Že podchycené zdroje piedstavujÍ 57 o/o v piípadě radia 226 a 2I o/o
v prípadě uranu.

Re|ativní zatiZenÍ jednotlivych hodnocenych kontro|ních profi |Ů ra-
diem 226 po odečtenÍ príspěvku geogennÍho pozadÍje uvedeno na
obr. 9. Z tohoto zpracovánÍ vyp|yvá, Že nejzatiŽenějŠÍm tokem je reka
ohŽe, kterou v kontro|ním profiIu Že|ina protéká 57',7 o/o z ce|kové bi-
|ance aktivity radia 226, nás|eduje Svratka-Veverská Bityška 20,5 o/o,
MŽe-pod soutokem s Hamerskym potokem 77,7 o/o, P|oučnice-Novi-
ny 7 ,2 o/o, Kocáb+Y išnová 7,3 o/o, PrÍbramsky potok-ustí 1 ,I o/o d ostatní
hodnocené profi|y Kurvice-Ronov a Račí potok-NekrasÍn zbyvajÍcích
O.5 o/r.
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obr. 9. Bi|ance radia 226 po odečtení príspěvku geogenního pozadí
v hodnocenych kontroIních profilech

obdobné hodnocen Í zatiŽen íjednot| ivych kontro| n Ích profi l Ů pro u ran
také po odečtenÍ piíspěvku geogenního pozadíje uvedeno na obr,
70' 7tohoto zpracovánÍ vyp|yvá' Že nejzatftenějším tokem je také
ieka ohie, kterou v kontro|ním profi|u Že|ina protéká 42,5 %z ce|kové
biIance uranu, následuje Svratka.Veverská Bityška23,4 %, MŽe-pod
soutokem s Hamerskym potokem a6,7 o/o, Kocába-Višnová to,7 %o,
P|oučnice-Noviny 5,4 %, Piibramsky potok-ust( o,7 o/o a ostatnÍ hod-
nocené profi|y Kurvice-Ronov a Račí potok-NekrasÍn zbyvajÍcích o,6 o/o.

I

t0,7 %

)
42,5yo

ll.Kocába t2.Piíbramsk!p. t3.Mže 5'Ž'e|ina .Ploučnice l7.Kurvice,8.Račíp. tl0.Swatka

obr. 10. Bi|ance uranu po odečtení piíspěvku geogennÍho pozadÍ
v hodnocenych kontroIních profi|ech

Závét
Z podk|adŮ D|AMo, S.P., o biIanci radioaktivních |átek, jmenovitě

radia226 a uranu, uvo|Ďovanych do ŽivotnÍho prostredÍs odpadními
vodami z loka|it trvající a ukončené těŽby uranovych rud vyp|yvá, Že
tyto vypusti piispívajÍ ke zvyšenym objemovym aktivitám radia 226
a koncentracÍm uranu v usecích tokŮ pod zaustěním těchto odpad-
ních vod.

Hodnocení vysIedkŮ kontrolnÍho monitoringu ve státnÍ pozorovací
sÍti ČHMÚ, rea|izovaného ve spo|upráci s vodohospodárskymi radie
Iogickymi Iaboratoiemi Povodí, a.s., potvrdi|o v|iv vypouštěnych dŮ|-
nÍch vod D|AMA' s.p., na jakost povrchovych vod v ukazatelích obsa-
hu radioaktivních |átek. V |oka|itách na PiÍbramsku. v ZadnÍm Chodo-

š  4 . 0

5  3 . 0
i

6'o
f l  r . o

7



Lokality těŽby a Úpravy uranové rudy a vybrané profily státní
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5. PLOUCNICE,

5. OHRE, ZELINA
7- KURVICE. RONOV

1' RoLAVA. nvnÁŘe

fgŇŇI

P. IiAIíERSKYM PoToKEM

z. pŘÍenAvísxÝ porox
rRnovÉ ouŠtrtÍxt

t ' t<ocÁal, vtŠŇovÁ

10, SVRATKA, VEVERSKA BITY

vě a Do|ní RoŽÍnce byl na zák|adě tohoto monitoringu a bilančního
hodnocen í odtoku radioaKivn ích | átek identifi kován vyznam ny piíspě-
vek splachÚ zÚzemÍ těŽby uranovych rud, prŮsakÚ z odval h|ušiny
a odka|išt. Pii bi|ančním vyjádrenÍ by| odečftán piÍspěvek piirozené
ho geogennÍho pozadÍ.

Pod|e bi|ančnÍho vyjádienÍ odtoku radia 226 a uranu piedstavuje
nejzatÍŽenějšÍ tok ieka ohie, dá|e pak nás|edují Svratka, Kocába,
P|oučnice a MŽe. Zatftení pii bi|ančním hodnocenÍ je méně vyznam-
né u Piíbramského potoka, Kurvice a Račího potoka. V piípadě reky
ohie |ze očekávat vlrazné z|epšení stavu po uvedení do provozu čis.
tÍrny dŮ|ních vod v Horním Slavkově.

I kdyŽ doš|o v dus|edku ut|umenÍ těŽby a zahájenÍ sanačnÍch pracÍ
h|avně po roce 1990 ke snÍŽení zatften( vodnÍho prostiedÍ odpady
ztéŽby uranu' je zvyŠeny vyskyt piírodnÍch radionuk|idtj, zejména ra
dia226 a uranu, v povrchovych vodách zjištován i nadá|e v ob|astech
dríVejš( resp. pietrvávajÍcÍ těŽby.

Vys|edky kontro|nÍho monitoringu ČHrraÚ a Povodí, a.s., poskytují
nezbytné dop| ř uj ÍcÍ i nformace o kontam i naci hydrosféry rad ioaktivn É
mi |átkami. Zpracované biIanění hodnocenÍ odtoku radioaktivnÍch |á-
tek v kontro|nÍch profi|ech upiesni|o poznatky o miTe kontaminace
jednot|ivych tokŮ radioaktivnÍmi |átkami. Vys|edky je moŽné vyuŽft
k upiesnění inspekčnÍho monitoringu v nejzatiŽenějšÍch |oka|itách, za
Keré je moŽné pok|ádat povodí ohie, povodí MŽe, povodí Kocáby
a povodí Svratky. Jako če|né se pÍi tomto inspekčním monitoringu
ukazuje rozšÍTit speKrum zjištovanych radionuklidŮ a ved|e stándard-
ního s|edovánÍ vzorkŮ vody zaiadit ana|,jzy plavenin a dnovych sedi-
mentŮ a biomasy vodních rost|in a organismÚ.

lng. Eduard Hanstík, GSc., Pavel šimonek
vÚv T.G.M. Praha, te|,z o2/2oL9 7269

Mgr. Malk Rieder, českf hydrometeorotogickf rÍstav Praha
RNDI. Kare| Foleit' Povodí V|tavy, a.s., Praha

lng. Jiňí Medek, PovodÍ Labe, a.s., Hradec Klálové
lng. Ladislav Vondrák, Povodí ohie, a.s., Teplice

RNDI. Kare| Jahn, cSc., Povodí Morary a.s., Bmo
lng. JiiÍ Jusko, Povodí odry, a.s., ostrava
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A Balance Comparison of Radioactive Substances in Waste-
waters from Uranium Extraction and in Surface Waters in 7999
(Hanslk, E. et al.)

The article deals with the results oÍ a control monitoring in the
proÍiles of the Gzech Hydrometeorological lnstitute, Prague, aimed
at the assessment oÍ influence of mining waterrr discharged by the
DIAMO Gompany, on the quality of surface waters as regards the
content of radioactive substances. At some loca|ities, a signiÍi.
cant contribution has been ascertained by washoff from the area
of uranium ores extraction, from seepage at gangue stockyards
and settling pits. From this viewpoint the Riverc ohže, Svratka,
Kocába, Plouěnice and Mže appealas most loaded.
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ExTRÉMNí PovoDNĚ
V DOBE MRAZU
Vác|av Matoušek

Uvod
Extrémní povodně v době mrazŮ, to je vyrok, ktery snad nem Že

platit. V době mrazu neprší, jen sněŽí, a kde by se moh| vzft povodĎo
vy prŮtok vody'

Vysoky stav vody v toku zpŮsobuje také ucpání koryta. A to se
v zimě mŮŽe ucpat |edem. V době mrazŮ se ucpává |edovou kaší,
která se tvoií v tocích s větší rychlostÍ vody. Kaše je transportována
tokem a v místě, kde je znemoŽněn jejÍ prŮchod, se hromadí. Ledová
kaše umÍ ucpat koryto dokona|e a zvyšit h|adinu vody do rovně
mnohdy mnohem většÍ neŽ tieba prŮtok stoleté povodně. Nakupení
|edové kaše v toku rkáme ledovy nápěch.

Ledovy nápěch se tvoiÍv době mrazu v piech|azené vodě a |edová
kaše má v|astnosti, které ne|ze mode|ovat v hydrau|ickém Ž|abu,
a vyzkum je odkázán piedevšÍm na piímá pozorovánÍ a měienÍ na
vodnÍm toku. To piinášíve|ké prob|émy do vyzkumné práce. Vyzkum-
nk se musÍ spokojit s tím, co nabízí piíroda, a akceptovat její promé
ny a (ozmary. Vyzkum je proto zd|ouhavy a dosaŽenÍ zásadních ly-
s|edkŮ vyŽaduje desftky |et. Proto je |iteratura o ledovych nápěchách
chudá a zaměiuje se většinou jen na vys|edky terénních šetiení.

U nás první měiení a popis |edového nápěchu proved| Votruba [1]
V roce 7947 a 7942, kdy se ve Vranské nádrŽi na V|tavě vytvoii| ná-
pěch o objemu 1,5 mi|. m3|edu a h|adina vody dosáh|a rjrovně h|adi-
ny povodně z roku 1890, která má charakter povodně sto|eté. Maxi-
má|nízvyšenÍ h|adiny čini|o proti normá|nímu vzdutÍ asi 6 m.

od šedesátych |et čini|y nápěchy na stiední ohii trva|é zimnÍ obtÉ
Že v zásobovánÍ Chomutovska a Mostecka prumys|ovou vodou. Pro
to se intenzivně h|eda|a ochranná opatiení a provádě|a se pozorová
nía měiení. Vys|edky pozorovánía měienÍspo|u s vys|edky z jinych
tokŮ vyuŽiI autor v práci ,,Vznik a Woj |edovych nápěchŮ.., která prá-
vě vyšla iako 797. sešit edice Práce a studie [2].

Práce pojednává o t41voji nápěchu od jeho vzniku aŽ po jeho zánik,
Nejcennější na prácije piÍnos do ob|asti simu|ování a prognÓzy r stu
nápěchu. Této ob|asti věnuje práce největšÍ pozornost a piinášÍ me
todu simu|ace rustu nápěchu, Kerou konfrontuje s vys|edky měiení
a pqzorovánÍ. V tomto piíspěvku piinášíme jen zák|adní nejnovějšÍ
informace.

Pro vznik nápěchu jsou nutné dvě podmínky: intenzivníchod ledo
vé kaše a píekáŽka, která brání prŮchodu kaše tokem. Vznikem |edo
vé kaše se podrobně zab,Ývá sešit 192 edice Práce a studie VÚV
vydany V roce 1998 [3]' a proto se této prob|ematice vyhneme
a začneme vznikem |edoWch piekáŽek v toku.

Vznik ledovych piekážek v toku
Nejčastější piekáŽkou, která vyvolává vznik nápěchu, je |edová

pokryvka. Poěáteění ěi prvotní |edová pokryvka vzniká rozšiiován Ím
biehového |edu a ucpáním h|adiny |edovou kaší nebo tiiští. Častá je
i kombinace obou zpŮsobu. H|adina začne poma|u zamrzat rozšiie
vánÍm biehového |edu, pied zamrznutím nastane husty chod ledu,
šiŤenÍ biehového |edu se zastavÍ a h|adina mezi biehovym |edem se
ucpe |edovou kašÍ. Ledová pokr1ruka se v prŮběhu mrazivého oboobi,
WvÚí, a proto pro zpresněnÍ pouŽíváme vlraz počáteční nebo prvotnÍ'

o tom, jakym zpŮsobem h|adina zamrzne| rozhoduje piedevším
rychlost vody. Matoušek [2' 3] odvodi| z pokusu vztah pro rychlost
šiÍení biehového |edu

h = lg"lquRt- (1)
"'- 171,4v'''u

kde b. - rych|ost ši7enÍ biehového |edu (součet rych|ostÍ od
obou biehŮ)v m/h,

qo _ hustota tepelného toku vyměny tep|a mezi h|adinou
a ovzdušÍm ve W/m2,

R _ hydrau|icky po|oměr v m,
v _ prŮiezová rych|ost vody v korytě v m/s'

Vzorec (1) ukazuje podstatnou závis|ost rych|osti šiŤení biehového
ledu na rych|osti vody' Názornou piedstavu o k|esání rych|osti ši?ení
biehového ledu v závis|osti na rych|osti vody si lze udě|at z obr. 7.

Biehovy |ed se na h|adině šÍ7í tenkymi rozvětvenymi krysta|ovymi
utvary - dendrity' Jest|iŽe se na h|adině pohybuje |ed, muŽe docházet
k u|amovánívětvÍdendrit a šiTeníbiehového ledu je omezeno, nebo
up|ně znemoŽněno. Pokusy v Iaboratoiích nám ukáza|y, Že kry |edové

mázdry, pohybujícÍ se po h|adině, nedovo|ují rŮst biehového |edu jen
do určité rych|osti vody. KdyŽ rych|ost vody ve Ž|abu pok|es|a pod asi
5 cmls, rost| biehovy |ed po ce|é dé|ce Ž|abu. Zve|ké iady pokust)
by| odvozen vztah pro mezní rychlost Yody vo, pii které chod |edu na
hIadině ještě nebrání rozšiiování biehového ledu

Vo= 0,í3R0'u
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obl. 1. Závis|ost šÍTení biehového ledu na rych|osti vody
(e,= -ro, w/m')

Mezní rych|ost vo dosahuje pii ve|kych h|oubkách vody re|ativně
ve|ké hodnoty.

Vztah (2) vystihuje poměry, kdy se na h|adině tvoiÍspo|u s biehe
vym ledem |edová mázdra. Nepostihuje však píípady' kdy do rÍseku
s ma|ou rych|ostÍvody piitéká led a na h|adině je rozsáh|y chod ledu.
V piípadech, kdy je rych|ost vody v toku o má|o menšÍ neŽ mezní
rych|ost vo, dosahuje rychlost šiŤení brehového |edu hodnot metrŮ za
hodinu, a kdyŽ je tok široky, h|adina nezamrzne ani za něko|ik hodin.
Pak je piirozené, Že do useku s ma|ou rych|ostÍvody piiteče |edová
kaše. Na h|adině se pak jiŽ nepohybuje jen |edová mázdra, a|e také
|edová kaše' jejiŽ mnoŽství postupně narŮstá, aŽ je dosaŽeno p|né-
ho pokrytÍ h|adiny |edovou kašÍ a brehovy |ed se nemuŽe ši7it, ač
rych|ost vody je v seku menší než mezní rych|ost vo. Jak tyto piípady
zjišťovat a iešit popisujeme v pub|ikaci ,,Vznik a Woj ledovych nápé
chŮ..' V níse také na konkrétních pik|adech a vys|edcích pozorovánÍ
a měienÍ prověiují uváděné Vzorce a formu|ované podmÍnky a ukazu-
je se, jak postupovat pĚi zjištovánÍ, zda se ve vybraném useku toku
vytvoií pŤekáŽka pro pr chod |edové kaše.

Proces zamrzání za chodu |edu na h|adině autor poprvé popsa|
v roce 1988 t3]. Popis a odvozená rych|ostní podmínka ucpání h|adi-
ny |edem či utvoienÍ |edového mostu vychází z teoretického rozboru
procesu. Zák|ademje podmÍnka, Že si]a, která bránÍ pruchodu |edo
vého po|e korytem (tj. pevnost |edového po|e), musí byt piinejmen.
ším rovna sÍ]e, kterou vyvozuje proudící voda na |edové po|e. Z této
podmínky by|a odvozena a nás|edně ověiena rychlostní podmínka
yzniku |edového mostu.

Hladina se ucpe |edovou kaší a utvoií se |edovy most, jest|iŽe
rych|ost vody pod |edovym po|em sp|nuje tuto podmínku:

vŠ R|q lo,u( L,)o1' 1 h 1o,6 1rr tt-l tT-,J ;]]3 [m/s] (3)

kde k - koeficient závis|y na rych|ostních poměrech v useku
toku dé|ky L,, ve kterém se tvoií s|upka povrchového
|edu; nejčastěji se jeho hodnoty pohybují v rozmezí
o,oo44 aŽ 0,0063,

q, _ hustota tepe|ného toku vyměny tep|a mezi |edem
a ovzduším ve W/m2,

L, _ dé|ka Úseku toku, na kterém se tvoiÍs|upka. 
povrchového |edu v km,

h - hloubka vody pod ledovym polem v m,
Bo_ ši7ka |edového po|e v m,
nc _ ce|kovy stupeĎ drsnosti,
kh _ koeficient, kterym se pievádí stiednÍ rych|ost vody

v useku toku dé|ky L' na rych|ost pohybu |edu v tomto
riseku. H od notu koeficientu k" vyj ad iuje vztah

kn= 1,25 - a, (4)

kde a. - hustota chodu |edu, mění se v hodnotách
o d 0 d o 1 .

(2)

0.9

(n

tr

Š
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NenÉli uvedená podmínka sp|něna, |edoW most se neutvoiÍ a kaše
usekem prochází.

Piizjišťování, zda se v určitém mÍstě ucpe h|adina |edem, vypočte-
me mezní rychlost v.zevz|ahu (3) pro symbo| rovnosti a tu porovná
me se skutečnou rych|ostí vody v posuzovaném useku toku. Ta se
mění v závis|osti na prutoku, a proto je druhym uko|em nalézt v pe
suzovaném useku yztah mezi rychlostí vody a pr tokem. Pak jiŽ
mŮŽeme vyh|edat prŮtok, pii kterém je rychlost vody v korytě rovna
mezní rych|osti v.. Takto ziištěnÝ pr tok ie neivětší či mezní, za
kterého m Že zdrž ieště zamrznout. Za prŮtokŮ větších neŽ mezních
zdrŽ nezamrzá, |edová kaše zdrŽí prochází a nápěch se netvoií.

Zailžování |edové kaše píed pŤekáŽkou
KdyŽ |ed p|ovoucí na h|adině naraz( na piÍčnou piekáŽku v toku,

mŮŽe se pied ní buď zastavit, nebo se pod ní ponoiit a podp|out ji.
Která z těchto moŽnostÍ nastane, závisí na mÍstnÍch podmínkách. Na
|ed p sobí proudÍcÍvoda, Kerá se snaŽí |ed strhnout z h|adiny a ponoiit
jej' Tomu bránívzt|ak |edu, ktery je |ehčí neŽ voda. Tato hydrau|ická
u|oha by|a iešena mnoha badate|i. Nejpodrobněji popisují mechanis.
mus strhávánÍz hIadiny Uzuner a Kennedy [4]. PiÍpadem |edové kaše
se zabyvá Michel [5]'

Pii iešení se h|edá Vzorec pro stanovení kritické či meznÍ rych|osti
vody, která piivodÍ strŽení |edové kry nebo utvaru kaše z h|adiny pod
piekáŽku. Tuto meznÍ rychlost nazlváme strhávací a označujeme ji
symbo|em v.,' Je závis|á na iadě ve|ičin, a proto se iešení pievádí na
bezrozměrné ve|ičiny. Tak se zÉkává vztah pro kritické Froudovo čís-
|o a strhávacÍ rychlost. Mezi kritickym Froudovym čís|em Fru a strhá
vací rych|ostí v.. P|atÍ závis|ost

p r  =L  (5 ), r - f f i

kde ho - h|oubka vody pied okrajem p|ekáŽky,
g - tÍhové zrych|ení.

Pod|e Miche|a [5] dosahuje Fru v závis|osti na pÓrovitosti nakupe-
ného ledu a typu pritékajícÍch ker hodnot od 0,06 do o,I2, Nejmenší
hodnota se vztahuje k ma|ym individuá|nÍm částicÍm vnitrovodního
|edu a největší k dobÍe vyvinutym krám. Uvedené hodnoty potvrzují
i Ws|edky měieníjinych badate|Ů. Ve|ikost Fruje závis|á i na hloubce
vody. Z vysledkŮ měiení na stiední ohŤi jsme odvodili hodnotu
Fr* = g,9g-g,085 a na horní otavě hodnotu o'08.o'09.

RŮst nápěchu
R st nápěchu piedstavuje s|oŽity proces, ktery ov|ivĎuje meteoro-

|ogická a hydro|ogická situace a poměry na toku. V|astní tvorbě ná.
pěchu většinou piedcházÍrust |edové pokrwky pied piekáŽkou. Itato
pokryvka má svou ro|ipiirustu nápěchu, a tak nejdiíve popišeme jejÍ
rust.

Piitékající kaše se zastavuje pied prvotní |edovou pokryalkou a pro-
toŽe rych|ost vody je menší než strhávací, zŮstává kaše na h|adině.
Hromadí se do vrstvy a ta se rozšiiuje proti vodě. T|ouštka vrstvy
závisÍna t|oušťce piitékajících tjtvaru |edové kaše a na rych|ostivody.

Pii ma|ych rych|ostech vody (ko|em 0,1 m/s) si vrstva zachovává
tlouštku piitékajících utvarÚ. Směrem proti proudu se v|ivem sk|onu
dna zmenšuje h|oubka a zvětšuje rychlost vody a t|ouštka vrstvy |e
dové kaše roste. KdyŽjejíokraj dosáhne místa, kde se rychlostvody
b|iŽí hodnotám strhávací rych|osti, vyroste tlouštka vrstw na 7/3
hloubky vody.

V mÍstě, kde je rych|ost vody rovna strhávacÍ rych|osti, piestává
uk|ádání |edové kaše do h|adinové vrstvy a nastupuje její strhávání
pod tuto vrstvu. Začíná se tvoiit v|astnÍ nápěch.

Jak se uk|ádá |edová kaše strŽená z hIadiny pod vrstvu kaše, jsme
pozna|i pii studiu nápěchu v sušickych zdrŽích. StrŽená kaše se usa-
zuje hned za okrajem či koncem vrstvy a vytvárí hrozen. Ten roste
směrem do h|oubky aŽ na roveř, kdy se pod hroznem dosáhne rych-
|osti o má|o větší, neŽ je uk|ádací rych|ost |edové kaše. Pak se hro
zen zaÓne rozšiiovat směrem po toku' Hrozen zuŽuje prŮtočny profi|
na štěrbinu a za ním je náh|é rozši7ení prŮiezu. V takovych místech
vzniká tiplav, voda zde proudí zpětně a tvoií se vÍr. Toto proudění
zpŮsobuje, Že se veškerá kaše usazuje hned za hroznem a rozšiiuje
ho směrem po proudu.

Vytvoieny hrozen vyvo|ává odpor proudu a pĚed koncem se zvyšuje
h|adina, a tÍm sniŽuje rych|ost vody. Ta pok|esne pod strhávacÍ rych-
|ost a kaše se začne hromadit pied koncem vrstvy na h|adině, ale to
jen do doby, neŽ konec postoupí do mÍst, kde je rychlost vody větší
neŽ strhávací. Nastává znovu strhávání a ce|y proces se opakuje.
PĚed koncem probíhá trva|é ko|ísánÍ mezi stavem strhávání pod okraj
a uk|ádáním do okraje, a tÍm ši7enÍ konce proti vodě. VfsIedkem je
r st nápěchu proti vodě i po vodě. Vzdutím se zvětší h|oubka vody
a pod pŮvodnÍm hroznem se zmenší rych|ost vody a nastane tam
znovu usazovánÍ a zvětšení puvodnÍ t|ouštky hroznu. Nápěch tedy
roste i do hloubky a zvětšuje svou tloušťku.

Ce|y proces počátečnÍho rustu je na popisovánís|oŽity, a tak jsme
se pokusiIijej vyjádrit fázovanym obr. 2.

Uk|ádací rych|ost |edové kaše má zásadní vyznam pro formovánÍ
nápěchu. Na nÍ závisí nejen ve|ikost štěrbiny pod nápěchem, a|e pie
devšÍm vzdutÍ vody, které usazená kaše v korytě vyvo|á. JestliŽe je
rych|ost ma|á, je i vzdutí ma|é a naopak.

Vys|edky pozorování a měiení nám ukáza|y, Že její hodnota závisí
na h|oubce vody pod nápěchem. V pub|ikaci ,,Vznik a Woj |edovych
nápěchŮ.. je odvozen vztah pro jejÍstanovení, Kery zde jen uvádÍme

u,r= 0,69/og8,1h (6)

kde U,r - uk|ádací rych|ost |edové kaše v m/s,
h _ h|oubka vody pod nápěchem.

Uk|ádací rych|ost nenÍ rych|ostÍ usazovací, která je názvos|ovnou
normou definována jako rychIost rovnoměrného k|esánÍtuhé částice
v k|idné kapalině, a|e meznÍ prŮiezová rych|ost vody pod nápěchem,
pii které se |edová kaše ještě uk|ádá do nápěchu.

KaŽdlj nápěch začne rŮst hromaděním |edové kaše usazováním,
jak jsme to ukáza|i na obr. 2. KdyŽ však jeho hornÍ konec dostoupído
určité vzdá|enosti nad pevnou |edovou pokryvku, mŮŽe nastat sesutí
tohoto konce. T|ustá vrstva |edové kaše, tvoiícíse na konci nápěchu,
rych|e narŮstá a nestačí promrzat v pevnější tjtvar. Na vrstvu ledové
kaše pŮsobÍ tiecí si1a proudící vody a tÍhová s|oŽka této vrstvy a ty
mohou piekonat si1u odporu zajištovanou smykovou pevností mezi
nápěchem a |edem u biehu nebo vlastním biehem.

V široké iece je tiecísi]a ve|ká a t|oušťka vrstvy |edové kaše, která
se utvoiÍ usazováním, je nedostatečná na to, aby svou smykovou
pevností s biehem piekona|a tuto tiecÍ sí'|u, a proto se po vytvoiení

pÍítok kaše

pÍítok kaše

pŤ|tok kaše

obr. 2. PočátečnÍ rust |edového nápěchu
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určité dé|ky pro|omí. Proudící voda snese nově utvoňenou vrstvu
nÉe po toku a zkomprimuje ji, vytvoiÍ větší t|oušťku, která dokáŽe
vzdorovat tiecí sfle. Dochází k sesouvánÍ či ,'štosovánÍ..

U mě|kych tokŮ, coŽ jsou u nás všechny s vyjimkou sp|avnych tokŮ,
znamená sesutí konce nápěchu většinou nat|ačení ledové kaše ď
na dno toku. Pak se sesutím zvětšuje nejen t|ouštka vrstvy |edové
kaše, ale také se zmenšuje šiTka B,' a tím se vlrazné omezuje tiecí
sÍla proudícÍ vody {.

Pii sesuvech docházÍ k podstatnému ucpávání koryta nat|ačová-
nÍm kaše, pii kterém se většinou narušuje puvodnÍ prouděnÍ roz|oŽe
né do tjzké štěrbiny u dna. Proud se koncentruje a vytváÍí v ledové
kaši proudovou dutinu. TvoiÍ se tam, kde je kupení |edové kaše
nejmenší a kde jsou podmÍnky pro pohyb vody nejpiíznivější' Tak zjiš-
tujeme, Že proudová dutina není na konkávní straně ob|ouku, kde je
běŽně proudnice, ale právě na opačném biehu. V dutině je ve|ká rych.
|ost vody a dochází v ní k erozi, a to jak dna, tak piedevšÍm |edové
kaše.

Po sesutÍkonce nápěchu nastávájeho novy rych|y rŮst proti vodě.
Pied koncem sesutého nápěchu se v|ivem značného ucpání koryta
vytvoÍÍvysoké vzdutÍči h|oubka vody a rych|ost vody je vjrazné menší
neŽ strhávacÍ. PiitékajÍcí |edová kaše zŮstává na h|adině avyVáí(
Vrstvu, která má t|ouštku menší neŽ mě| konec nápěchu pied sesu.
tím a rych|e postupuje proti vodě. V|ivem sk|onu dna h|oubka k|esá
a po určité době dostoupí konec vrstvy |edové kaše do mÍsta, kde
má voda rych|ost ve|ikosti strhávacÍ rych|osti a začne strhávání kaše
pod vrstvu na h|adině. Tím je znovu zahájen proces usazování ledové
kaše pod piekáŽku,jakjej ukazuje obr.2.

Konec nápěchu uvedenym procesem t|oustne a rozšiiuje se dá|e
proti vodě. S jeho prod|uŽováním se zvětšuje tiecí sÍla F. a tÍhová
s|oŽka nahromaděné kaše, a kdyŽ tyto sÍ|y prekročí sílu odioru kon-
ce nápěchu, dojde znovu k jeho sesutÍ. Zopakuje se proces či udá-
|ost, která jiŽ jednou proběh|a. Tentokráte však na místě o má|o vyše
proti toku.

Po sesutí se ce|y proces opakuje. opět nastává zastavování piité
kajÍcÍ kaše pied sesutym koncem nápěchu a vytváÍení vrstvy, která
postupuje proti vodě. Strídá se posun proti vodě se sesutím či st|a-
čenÍm. Pohyb konce nápěchu piipomíná pohyb te|eskopu, proto se
V severoamerické |iteratuie označuje pojmem telescoping.

Tvoiení nápěchu sesouváním prozrazuje smyková p|ocha mezi |e-
dem u biehu a v|astním nápěchem. Její prŮběh je většinou dobie
vidite|ny na povrchu nápěchu.

Sesuvy nápěchÚjsou zatÍm neprobádané a nejsou o nich konkrét-
ní udaje. Pii našem studiu nápěchu jsme se zaměii|i na systematic-
ké pozorování rŮstu nápěchu, na měiení stavu vody ve vybranych
profi|ech a na zaznamenávaní prŮběhu stavu vody v |imnigrafickych
stanicÍch. Sesuvy nápěchu nej|épe dokumentují |imnigrafické zázna-
my dop|něné vys|edky terénních pozorovánÍ a měiení.

Ploudění vody v nápěchu
V nápěchu probíttá t|akové proudění v uzavŤeném proÍilu. Pro prŮ-

tok p|atÍ známy ManningŮv vztah

Q= Sy = s# {Řr (7)
kde nc _ ce|kovy stupeř drsnosti stanoveny ze stupně

drsnosti dna a spodního povrchu nápěchu.

Proud pod |edovou pokryvkou či nápěchem je ov|ivněn dnem
a |edem;je rozdělen na ěást ovlivněnou dnem a ěást ovlivněnou
ledem. RozdělenÍzachycuje obr. 3. Dě|Ícíčarou obou částÍje spojni-
ce maximá|nÍch rychlostíve svislici. Pr točná plocha S se sk|ádá ze
dvou částÍ a p|atí S = So + S.. TotéŽ p|atÍ i o omočeném obvodu
a o hydrau|ickém po|oměru. P|atí R = Ro+ R,

Pro ce|kovf stupeř dnrnosti n" by|a odvozena iada vzorcŮ. Pie.
hled nejpoužívanějších worcŮ, jejich rozbor a wájemné porovnání uvádÍ
Uzuner [6]. Většina worc poskytuje pro běŽné podmínky téměi shod-
né vys|edky. JednÍm z osvědčenych vzorc je Be|okoř.SabanějŮv

n"= 0,63n 
[t.P" )'"]"'

kde n - stupeĎ drsnosti koryta či dna,
nL_ stupeĎ drsnosti spodnÍho povrchu nápěchu,

stanovujeme jej z tabulky 7.

(8)

obr. 3. Schéma rozdě|ení prutočného profiIu pro určovánÍ
ce|kového odporu

Tento zjednodušeny tvar vzorce p|atí pro široká koryta, kde většinou
plat( Or= Or.

StupeĎ drsnosti dna stanovujeme nejpresněji měiením na toku.
NacházÉ|i se sek toku v b|Ízkosti |imnigrafické stanice, mŮŽeme vy-
uŽÍt hydrometrickych měiení provozovatele stanice. Pii nich se větši-
nou stanovuje i stupeĎ drsnosti dna či koryta.

Prob|ematikou určovánístupně drsností koryta se v pos|ednídobě
zabyva| Mattas [7]. ShromáŽdi| ve|ké mnoŽstvÍdat a odvodi| empiric-
ké vztahy pro určení n pod|e ve|ikosti zrna, sk|onu dna a hydrau|ická
ho po|oměru. odvodiI také závis|ost ve|ikosti zrna dna na sklonu dna.
Spojením těchto vztahÚ jsme zÍska|i vztah (9)' ktery udává stupeĎ
drsnosti dna v závis|osti na jeho sk|onu /o a hloubce vody či hydrau-
|ickém po|oměru R. 

1 o,35
n= 0,266frsr (9)

Simulace r stu nápěchu
Většinou známe místo vzniku nebo moŽného vzniku nápěchu, a|e

neznáme jeho moŽny rozsah, a to většinou iv piípadech jeho d|ouho
|etého pozorovánÍ. Piedevším neznáme jeho eKrémnÍ rozsah, ktery
vyvo|ává největšÍ škody. V některych místech se nápěchy vyskytujÍ
tak často, Že sejim nevěnuje ani pozornost a povaŽujíse za běŽnou
součást zimního projevu ieky. JednÍm z če| simu|ace je odha|it
extrémní nápěchy a odhadnout pravděpodobnost jejich vfskytu.

Pro extrém nápěchu jsou dvě měiftka: velikost rzdutí a délka jeho
rozsahu. NejvětšÍ vzdutÍ či maximá|ní stavy vody se dosahujÍ za nej-
většÍho moŽného prŮtoku s chodem |edové kaše. Dé|ku nápěchu
ov|ivĎuje více faktoru. S určitostívÍme, Že nápěch nedosahuje maxi-
má|nídé|ky za největšího moŽného pr toku. o dé|ce nápěchu rozho
duje doba trvání a intenzita chodu |edové kaše - či|i mnoŽstvÍ piitek-
|é kaše, prŮtok vody a piedevšÍm sk|onové poměry na toku.

Simu|ace by měla na!ézt oba extrémy' a|e také ukázat', za jakého
nejmenšího prÚtoku vzniká V posuzovaném místě nápěch, kter jiŽ
vyruo|ává škody. Součástísimu|ace by mě|a byt i rozvaha o pravděpo
dobnosti Wskytu nápěchŮ rÚzné veIikosti. Údaje o pravděpodobnosti
vyskytu jsou závaŽnym pok|adem pro h|edání protinápěchovych opat-
iení a posuzování jejich ekonomické vyhodnosti.

V souvis|osti s extrémním nápěchem jsme pouŽi|i pojem neivětší
možnf pr tok. Tento prutok vymezujÍ dvě od|išné podmÍnky vzniku
a rŮstu nápěchu. PrvnÍ podmínkou je moŽnost utvoiení p|ekáŽRy na
h|adině ěi ucpánÍ h|adiny |edovou kaší. Pro tuto podmínku je největší
moŽny prŮtok definován jako maximá|ní prŮtok vody, za kterého se
ještě ucpe h|adina |edovou kašÍ a vznikne píekáŽka, za kterou se
utvoií rozsáh|y nápěch. Tento prŮtok závisÍ na ve|ikosti prŮtočné p|o
chy. Jsou místa, jako napiÍk|ad nádrŽe, kde se h|adina ucpe |edovou
kašíi za povodnového prŮtoku. Pakje otázkou, zda se zatakve|kého
prŮtoku mŮŽe vyskytovat chod |edové kaše. A to je druhá podmínka,
Kerá definuje největšímoŽny prŮtok' V tomto piÍpadě je největšÍmoŽny
prŮtok definován jako maximální prŮtok vody s chodem |edové kaše,
ktery se m Že v uvaŽovaném místě vyskytnout. Pro simu|aci rŮstu
nápěchu potiebujeme většinou znát obě hodnoty největšÍho moŽné
ho pr toku. Jednu z těchto hodnot označíme maximá|nízámrznf plti.
tok a druhou extrémní pr tok s chodem ledové kaše.

R st nápěchu ov|ivĎuje nejen ve|ikost pr toku vody, a|e také doba
trvánÍ rŮstu a mnoŽství piitékající kaše. Nápěch piestává rŮst
v okamŽiku, kdy ustane chod |edové kaše. Ten je vázán na mrazivé
počasÍ a intenzita chodu závisí na tuhosti mraz . Proto je potiebné
znát, jak d|ouhá souvis|á období mraziriého počasÍ se wskytují a ja-
kou mají tuhost.

Rtist nápěchu simulujeme plo r zné vstupní podmínky.7ák|adní
mi vstupnÍmi podmÍnkamijsou prŮtok vody a piftok |edové kaše, či|i
počasí v prŮběhu rozvoje nápěchu. V|iv počasí na vznik a rust nápé
ch u pied nás stavÍ ot ázku, jaké re prezentativn Í počas í vybrat. S ituaci
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nám uIehčuje skutečnost, Že v|iv počasívyjad.
iujeme komp|exníveličinou q, nebo Qu, tj. to-
kem tep|a mezi hIadinou a ovzduším, nebo
tokem tep|a mezi vodou v toku a jejÍm oko-
|Ím. Prob|ém se proto omezuje na vo|bu správ-
né velikosti těchto hodnot.

ZáR|adnÍ vstupní podmínky pro simulaci
r stu nápěchu stanovujeme na zák|adě:
. rozboru zamrzán( v místě vzniku nápěchu

a určenímaximá|ního prutoku vody, pii kte-
rém seještě vytvoi( píekáŽka pro prŮchod
ledové kaše a vznikne rozsáh|y nápěch,

r stanovení maximá|nÍho moŽného prŮtoku
s chodem |edové kaše a jeho vyÝoje v prŮ-
běhu rŮstu nápěchu,

o rozboru doby trvání souvis|ého mrazivého
počasÍ a jeho tuhosti, vyjádiené hodnota-
mi qo nebo qu.
Uče|né je simu|ovat rŮst nápěchu nejen pro

extrémní podmínky s velmi ma|ou četnostÍ
vyskytu, a|e také pro podmínky, pri kterych
|ze predpokládat, Že vznikne nápěch, ktery
zpŮsobí škody. Takovy nápěch se většinou
vyskytuje za podstatně menšÍch prŮtoku neŽ
extrémních a jeho četnost vyskytu bude po-
měrně ve|ká. Zjištěním takového nápěchu zís-
káme hodnotu nejmenšího pr toku, za kte
rého yzniká nebezpeěnf nápěch, coŽ je ve|-
mi cenny udaj pro povodĎovou ochranu.

Da|ším simu|ovanym nápěchem by mě| byt
nápěch tvorící se za běŽnych zimních prŮto
kŮ. Na něm je moŽnost si měienÍm ověrit pies.
nost simulace.

Prvním ko|em po rozboru zamráníje sta
novení místa, kde koněí šíŤení pokrfvky
a začíná strhávání piitékající |edové kaše pod
utvoienou pokryvku' SoučástÍ Úko|u je i sta-
novení doby, za kterou se tak stane od utvo-
ienÍ počáteční |edové pokrwky. MÍsto určuje-
me pomocí kritického Froudova čís|a Fr*.

Kritické Froudovo čís|o vo|íme v rozmezí
uváděnych hodnot. Pro větŠíh|oubkyto bude
hodnota o,08 a pro menší0,09. Hodnota Fr*
nám dovoluje stanovit ze vztahu (5) h|oubku
vody pied koncem pokrÍvky h, ?|ikteréza-
čne strhávání kaše pod pokrwku. Ve vztahu
se vyskytuje ještě neznámá ve|ičina v... Proto
stanovujeme h|oubku h. iterační metodou.
Zvo|íme h|oubku ho a vypočteme strhávací
rych|ost vo. Ze zvo|ené h|oubky vypočteme
také prŮtočnou p|ochu, o které vÍme, Že to je
obdélnk s štTkou dna.Z vypočtené prŮtočné
p|ochy a zadaného simu|ačního prŮtoku určÉ
me rych|ost vody a ta se musí rovnat strhá-
vací rych|osti. Pokud tato podmínka není spl-
něna, vo|íme nově h|oubku ho. To opakujeme
do doby na|ezenÍ shody mezi rychlostmi.

Stanovená h|oubka ho nám umožĎuje na-
|ézt v podé|ném profi|u toku místo, kde zač-
ne strhávánÍ |edové kaše pod pokryvku a na-

Tabulka 2. Parametry a rozméry nápěchu v jednot|ivych simu|ačních krocích za prŮtoku
50 m3/s, sk|onu dna 1,5 %o a šÍŤky dna 50 m

e.*-t|ouštka konce nápěchu, e"
v nápěchu

- prŮměrná t|oušťka nápěchu, Ho - Rruměrná hloubka vody

stane počátečn í rŮst nápěchu, jak jej znázoráuje obr. 2'
Abychom moh|i určit, jaky prostor kaše pod ledovou pokrplkou

zaujme, musíme stanovit uk|ádacírych|ost |edové kaše a z níhloub
ku proudící vody pod usazenou kaší. Tuto rychlost stanovujeme ze
vztahu (6)' Vztah pracuje s h|oubkou vody a tu zatím neznáme. Proto
musíme h|oubku nejdiÍve zvo|it a z té vypočítat uk|ádací rych|ost u,*.
Zda jsme h|oubku zvo|i|i správně, zjistíme vypočtenÍm h|oubky z prŮ-
točné plochy S a ši7ky koryta' P|ochu S stanovÍme ze simu|ačního
prŮtoku a z vypočtené u,*. Vypočtená h|oubka se musí rovnat zvo|ené
hloubce' Jest|iŽe tento piedpok|ad není sp|něn, Wpočet opakujeme
pro jinou zvo|enou h|oubku a tento postup opakujeme do dosaŽenÍ
shody obou hloubek.

Ledová kaše usazená v nápěchu zmenšuje prutočny profi| a wdouvá
vodu. Abychom stanoviIi toto vzdutí, musíme stanovit sklon h|adiny
v nápěchu, či piesněji sk|on čáry energie pro prŮtok v nápěchu. Ten
určÍme pomocívztahu (7). Z něho |ze odvodit, Že sk|on čáry energie
/n udává vztah

Ce|kovy stupeĎ drsnosti n" určujeme ze vztahu (8). Pro jeho stano
vení potiebujeme znát stupeĎ drsnosti dna a usazené |edové kaše.
Tyto ve|ičiny určÍme ze Vztahu (9) a tabulky 7.

Zjištěná data nám dovo|ují piikročit k v|astní simu|aci rŮstu nápě.
chu. ZačÍnáme od stavu, kdy skonči|o ši7ení pokrwky z |edové kaše
proti vodě a nastalo strhávání kaše pod pokryvku. Toto místo jsme
v podé|ném profiIu identifikova|i h|oubkou ho. Rtist nápěchu simulu.
jeme v jednot|ivych krocích. Simu|ační krok piedstavuje nár st ná-
pěchu o usek zvo|ené t|ouštky. Známe t|oušťku konce nápěchu
(h, - h) a pod|e nÍ zvo|Íme t|ouŠťku če|a nápěchu. Tím jsme urči|i
t|oušťku nápěchu a pro ni jiŽ mŮŽeme určit n. z tabulky 7, ze vztahu
(8) n" a sk|on h|adiny v nápěchu ze vztahu (10). Ze sk|onu h|adiny
a dna jiŽ muŽeme stanovit délku nápěchu a jeho po|ohu ve vztahu ke
konci pokryvky.

Vzdá|enost čela od konce pokrwky D je dána vztahem

D= (er" - eL,\lld

kde O,, _ t|ouštka če|a nápěchu,
e ,r _ t|ouštka konce nápěchu,
l" sklon dna.

Tabulka 1. PočátečnístupeĎ drsnosti pokrwky zkypré kaše pod|e NeŽichovského

T|ouštka vrstvy v m 0r3 0r5 o17 1,0 115 2rO 3,0 5rO

nL 0,01 0,01 O,O2 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06

Tloušťka
seku

m

L
c

m

lh

sklon
hladinv

Délka Hp

seku
m

objem kaše
useku

m
nápěchu

m
useku
tis. m3

nápěchu
tis. m3

0,97-1,5
7,5-2,O
2,O-2,5

7 220,0
1 553,3
1886 .7

0,001 10
0,001 30
0,001 37

r 325 ,0
2 500,0
3 846,2

1_ 325,0
3 825,0
7 677.2

2 ,57
3,08
3,58

95
256
519

95
351
870

Tabu|ka 3. MnoŽstvÍ pritek|é kaše v tis. m3 pri Q, - 2,o m3/s

Trvání piÍtoku 1 den 2 dny 3 dny 5 dnÍ 7 dnÍ 9  dní 74 dní

objem kaše 172,8 345,6 518,4 864,0 ! 209,6 t 555,2 2 4L9,2

Tabulka 4. PrŮtoky vody a odpovÍdajÍcÍ parametry nápěchu

a
mt/s

h
m

u,r
m/s

eu
m

er,
m

HP
m

25 0,86 0,582 0,55 1 ,5 2,36
50 1,38 o,723 o,92 2 ,5 3,88
75 1,85 0,811 1,30 3,6 5,45
150
1-76

3,10
2,55

0,966
0,907

2,r3
1,80 4,8 7,35

259
775

4 ,75
3,49

r,o94
1,001

3,10
2,36 6,0 9,49

Tabulka 5. orientačnÍ h|oubky vody v korytě za povodĎovych prŮtoku (sti. ohie)

PovodĎovy prutok v m3ls Qrn= 45O Q*= 620 Q.- = 83O

H]oubka vody v korytě v m 3,52 4,2L 4,94

Tabu|ka 6. Rozsah nápěchu po pěti dnech za rŮznych prŮtokŮ vody

a

m3/s

Q, Délka nápěchu Obiem

tís. m3

H,

m
v nádrŽi

m
v korytě

m
celkem

m

25
50
75
150-116
259-203

1 ,5
2 ,O
2 ,5
3,7-3,5
4,8-4,2

I 773
7 887
2 533
3 233
4 633

6 687
5 784
5 404
3 257
7 837

7 800
7 67r
7 937
6 490
6 470

648
864

1 080
1 598
1 935

2 ,4
3,6
4 ,9
5 ,8
7 .9

+{k, (10)
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Vzdá|enost, o kterou se nápěch posune proti vodě, určíme ze vrta-
hu

x= D lh l ( l d -  l n ) (12)

Dé|ka nápěchu je dána součtem těchto vzdá|eností.
Ve druhém simulačním kroku zvo|íme t|oušťku če|a většinou

o 0,5 m většÍ. Aby če|o dosáh|o nové t|ouštky, musí se cely nápěch
značně prod|ouŽit. Jeho posun do nádrŽe bude poměrně ma|y, jen
o,5/ld, Nápěch naroste piedevším směrem proti toku. Z h|ediska
simu|ačnÍho se vytvoiÍdruhy sek nápěchu, ktery má t|ouštku napÍ.
2,o_I,5 m. Dé|ka rjseku je dána poměrem mezi nárŮstem t|oušťky
nápěchu  a  ro zdí |em sk |onŮ  dna  a  h |ad iny ,  č i I i  j eho  dé|ka  =
= o,5/(l, - /n/. Nao tímto sekem je horní či koncová část nápěchu,
která má rozměry nápěchu z 1. simu|ačnÍho kroku. Ve druhém simu-
Iačním kroku se nápěch sk|ádá ze dvou částírŮzné t|ouštky a pruměr-
ného sk|onu hIadiny.

Ve tietím simulaěním kroku zvětšíme t|ouštku če|a nápěchu o da|-
ších 0,5 m a postupujeme stejně jako v predchozÍch piÍpadech' Tak
ostatně postupujeme i v da|ších krocích, ato aŽ do doby, kdy če|o
nápěchu dosáhne jezu nebo hráze a nem Že se jiŽ dá|e posouvat.

KaŽdlj simuIační krok piedstavuje zvětšení nápěchu o sek define
vany jeho t|ouštkou. Simu|ační postup je možné pžehledně vyjádŤit
tabulkou. Ukázku piinášÍ tabulka z' Řaaxy tabu|ky piedstavují za
sebou nás|edujÍcÍ simuIačnÍ kroky rŮstu nápěchu.

Tabulka 2 zachycqe simu|aci rÚstu nápěchu v nádrŽi a korytě
s šÍikou dna 50 m a sk|onem !,5%oo, za prŮtoku 50 m3/s. Pro prvnÍ
simu|ační krok jsme zvo|i|i t|ouštku če|a 1,5 m. Vznik| nápěch t|oušt-
ky 0,97-1,5 m, jehoŽ rozměry a parametry udává první iádek tabu|-
ky. Ve druhém simu|ačním kroku jsme zvo|Í|i t|ouštku če|a 2,o m.
Nápěch se zvětši| o druhy sek t|ouštky 2,0_7,5 m a 2' iádek tabu|-
ky udává rozměry a parametry tohoto useku. Zárove ale udává
i ce|kovou dé|ku nápěchu a jeho objem.

Y tabulce 2 není uvedena vzdá|enost čela nápěchu od konce po
kryvky' a|e od konce nádrŽe, která nese označenÍ L". Tento udaj je
mnohem praktičtější. Vyjadiuje nejen postup če|a, ale také udává,
jak nápěch zasahuje do nádrŽe. Stanovujemejej stejnou početní va.
hou jako vzdá|enost od konce pokrwky. Součet t|oušťky če|a a h|oub-
ky h zmenšÍme o h|oubku vody v korytě za daného prŮtoku a vys|e-
dek dě|íme sk|onem dna.

Porovnáním hodnot L" s dé|kou nápěchu zjištujeme, kdy nápěch
začne Vstupovat do koryta nad nádrŽť, V našem prípadě se tak stalo
jiŽ na konci prvnÍho simu|ačnÍho kroku. Tabulka 2 názorně ukazuje
rych|y roaloj nápěchu proti vodě a jeho pomaly postup do nádrŽe.

Do tabulky 2 jsme za|adi|i prŮměrné h|oubky vody H" v usecích
nápěchu, které získáváme součtem prŮměrné tloušťky kaše v rjseku
a h|oubky vody pod nápěchem h. Jest|iŽe srovnáme jejich ve|ikost
s hloubkami vody za povodĎovych prŮtok , získáme piedstavu o škod-
Iivosti nápěchu.

Tabulka 2 obsahuje daje o objemu |edové kaše v jednotlivych si-
mu|ačních krocích. Ty vyuŽijeme k rych|ému zjištění časového rŮstu
nápěchu. Ze zjištěného prutoku |edové kaše stanovíme, ko|ik kaše
piiteče za den, za dva a da|št' a hodnoty sestavÍme do tabu|ky, viz
tabulku s' Úoa.|e v tabu|ce porovnáme s objemy nápěchu v jednot|i-
vych simulačních krocích a zjistÍme, za jak d|ouho se dosáhne stavu
piedstavovaného simulačním krokem.

Nápěch roste nejen zvětšovánÍm své dé|ky, a|e také zvětšováním
své t|oušťky. Če|o nápěchu postupuje směrem po toku a piitom se
zvětšuje t|oušťka nápěchu. Spo|u s t|ouštkou se zvětšuje stupeř drs-
nosti nápěchu a s nÍm i ce|kovy stupeĎ drsnosti. TÍm dochází
k zvětšování sklonu h|adiny v nápěchu, ktery se postupně piib|iŽuje
ke sk|onu dna toku. KdyŽ nápěch dosáhne t|oušťky, pii které se sk|on
h|adiny rovná sk|onu dna, rŮst t|ouštky i postup směrem po toku
ustávají a nápěch roste jen ve své koncové části. V podstatné části
nápěchu je jednotná t|oušťka, která je zároveř maximálnítloušťkou,
a pii ní je dosďena maximální hloubka vody v nápěchu pro dany
pr tok vody. Tato h|oubka udává maximá|nÍvodní stav vyvo|any nápě.
chem utvoienym za určitého pr toku.

Parametry a rozměry nápěchu zásadnÍm zpŮsobem ov|ivřuje pr .
tok vody. Názorně to ukazuje tabulka 4. S velikostÍ prŮtoku roste
h|oubka pod nápěchem h, a|e také t|oušťka nápěchu. To se samo.
ziejmě projevuje na h|oubce vody v nápěchu. UvádÍme prŮměrnou
h|oubku H" v nápěchu. Ta je součtem prŮměrné t|ouštky nápěchu e.o
a h|oubky vody pod nápěchem h.

Maximá|ni hloubky vody se vyskytujív če|e nápěchu a jeho b|Ízkos-
ti a to je část nápěchu, která je v nádrŽi. Za menších pr tokti dosáh-
ne sk|on h|adiny v nápěchu sk|onu dna a pak se utvoiÍ nápěch' kto
$ má s vyjimkou konce jednotnou t|ouštku, a proto i jednotnou či
konstantnÍ hloubku vody. Tato h|oubka je zároveř h|oubkou maxi.
mální.

Toto p|atÍo nápěchu za prŮtoku 25, 50 a75m3/s' Uváděnét|ouštky
nápěchu e., i h|oubky vody v nápěchu Ho jsou maximá|nÍ hodnoty,
které a|e odpovídají hodnotám v téměi ce|é dé|ce nápěchu.

Tabulka 4 neuvád( hodnoty e,oa Ho u prŮtokŮ 150 a 259 m3ls.
Tyto prŮtoky trvajíjen dva nebo dokonce jen jeden den a hodnoty by
neodpovída|y vyvinutému nápěchu, jak je tomu v prípadě ostatních
prutokŮ.

Pr měrné hloubky vody v nápěchu Ho ooskvtují informaci o tom,
jaky stav vody nápěch v korytě vyvo|á. Jest|iŽe srovnáme jejich veli-
kost s h|oubkami vody za povodĎovych prŮtoku, získáme piedstavu
o škodIivosti nápěchu. orientačníh|oubky vody v korytě (stiedníohie)
za povodĎovych prŮtokŮ piináší tabulka 5' Porovnání h|oubek vody
za povodĎovych prÚtoku s h|oubkami H' rctvrzuje tvrzení, že Iedové
nápěchy vyvo|ávají stavy vody, které vfznamně pŤevyšují vodní sta.
vy za sto|eté povodně.

Závažnymi daji jsou délka a situování nápěchu ve yztahu k nádr.
Ži a korytu. Úda.|e tonoto druhu nám prináší tabutka 6. o velikosti
nápěchu nerozhoduje jen prŮtok vody, za kterého se tvoií, a|e také
mnoŽství |edové kaše, které do nápěchu piiteče. MnoŽství kaše je
závis|é na době trvání tuhého mrazivého obdobÍ. V tabulce 6 jsou
dé|ky nápěchu a jeho objemy, které dosáhne za 5 dnŮ rŮstu'

Úoaie v tabulce 6 prozrazují, Že pro dobu rŮstu 5 dnŮ je ce|ková
dé|ka nápěchu pro všechny prutoky vody téměi stejná. Zásadně se
však !iší rozložení nápěchu v nádrži a v korytě. Za ma|ého prutoku
zasahuje nápěch jen koncovou část nádrŽe a podstatná část nápě-
chu je v korytě nad nádrŽí. Se zvětšujícÍm se prŮtokem se nápěch
více zasouvá do nádrŽe. KdyŽ se nápěch začne tvoiit za prutoku
150 m3ls, je po|ovina jeho dé|kyv nádrŽi, akdyŽ setvoiÍza počáteč-
nÍho prutoku 259 m3ls, je v nádrŽijeho podstatná část. Za extrém-
nÍch prŮtokŮ mŮŽe nápěch vyp|nit ce|y objem nádrŽe.

Nápěchy tvoiené za malych prutoku dosahují maximální hladiny
vody jiŽ po dvou nebo tiech dnech, a|e nápěchy tvoiené za ve|kych
prutokŮ jidosahujíď po pětia vÍce dnech. Za prutoku 25m3/sby|a
maxímá|ní hIad ina dosaŽena i iŽ  3 .  den rustu,  a|e za prŮtoku
50 m3ls aŽ 6. den. Za prŮtoku 75 m3/s se tak stalo aŽ asi za 11dnÍ
a za extrémnÍch prŮtokŮ aŽ za 1-4 dní.

To souvisíse situovánÍm nápěchu v nádrŽi. Za ve|kého prŮtoku se
nápěch začíná tvoiit h|uboko v nádrŽi a konec nádrŽe a koryto nad
nádrŽ( zasáhne aŽ po něko|ika dnech, a to ještě jen svym koncem,
ktery má ma|ou t|ouštku. PÍi simu|aci r stu nápěchu za extrémnÍch
prŮtoku jsme ukázaIi, Že v prvnÍch dnech rost| nápěch vyhradně
v nádrŽi, ale později pievaŽova|jeho rŮst v korytě. Po 5 dnech mě|
nápěch délku 6 47o m a z toho by|o 4 633 m v nádrŽi. Po 1.4 dnech
rustu se poměr mezi částÍ v nádrŽi a korytě podstatně změni|. Ná-
pěch dosáh| dé|ky 74 22o m a V nádrŽi se prod|ouŽi| jen o 567 m,
a | e v k o r y t ě o 7 1 8 3 m .

Z povodĎového h|ediska je nápěch nejnebezpečnější v době, kdy
vyvo|á v korytě nejvyšší moŽny vodní stav. K této situaci dochází nej-
diÍve na konci nádrŽe.

Pii simu|aci rŮstu nápěchu za extrémnÍch pr tokťt jsme ukáza|i
konečnf stav r stu qnuo|any ma|ym sk|onem h|adiny v nápěchu. Če|o
nápěchu postoupí aŽkhrázi nebo jezu a nápěch jiŽ nemŮŽe postupo-
vat směrem po toku. Sk|on h|adiny v nápěchu nedosáhne sk|onu dna
a na konci nápěchu jiŽ není moŽno dosáhnout h|oubky vyššÍ neŽ h"
a postup nápěchu proti vodě se zastaví. Nápěch dá|e neroste' Piité-
kajícÍ kaše strŽená pod konec nápěchu prochází nápěchem a vytéká
z nádrŽe, RŮst nápěchu je ukončen.

Za ma|jch pltitokti dosáhne sk|on h|adiny sk|onu dna jiŽ pii krát-
ké dé|ce nápěchu a nápěch roste na svém konci a po|oha čela se
neměnÍ. Nápěch postupuje rych|e korytem proti vodě a jeho dé|ka či
koneěny stav závisÍ jen na době trvání piÍtoku ledové kaše. Bude.|i
napi. za prŮtoku 25 m3/s trvat uváděny piftok |edové kaše 15 dní,
dosáhne nápěch dé|ky 23,4 km a jeho část v nádrŽi bude mft dé|ku
stá|e jen 1 113 m'

Závét
Rust nápěchu ov|ivĎujÍ ještě da|šÍ faktory, jako sk|onové poměry

toku, sesouvání konce nápěchu, kolísánÍ pr toku a piftoku |edové
kaše a da|šÍ. o jejich v|ivu a moŽnosti vyjádiení pii simu|aci a pro-
gnÓze rŮstu nápěchu podrobně pojednává právě vydaná pub|ikace
,,Vznik a vwoj |edovych nápěchŮ... Úče|em tohoto č|ánku je piede-
všÍm ukázat, Že poznání |edovych nápěch značně pokročilo,
a demonstrovat nebezpečnost nápěchŮ v podobě extrémních povod-
nÍ. DnešnÍpoznatky jiŽ dovo|ujízjistit, kde k extrémním povodnÍm za
mrazŮ muŽe dojft a iaká mŮŽe byt jejich četnost vyskytu. Pii iešenÍ
povodĎové ochrany by se na moŽny Wskyt extrémních |edovych
povodní nemě|o zapomÍnat.

lng. Václav Matoušek' DrSc.
vÚv T.G.M. Praha

tel.z O2/2OL9 7382
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Vzdělávací kurzy
,,Metody pravy pitné
vodyvčR..a, ,školení
obsluhovatel čov..

Vyzkumny ustav vodohospodáisky T.G.M.
uspoiádaIve spoIupráci s hoIandskou firmou
AQUANET pi|otní kurzy pro organizace sdru-
Žené v soVAK. CÍlem by|o proh|oubenÍ zna-
|ostí potiebnych k Ťízení a iádnému provozo-
vání vodohospodáiskych zaíízení' JednaIo se
jednak o dva kurzy pro pracovníky z oboru
vodárenství ( provozn í management a provoz-
nÍ pracovnÍky) a jednak o kurz pro obs|uho
vate|e ČoV'

Prvníčást pilotnlho kurzu ,,Metody pravy
pitné vody v ČR.., určená vedoucím pracovní-
kŮm a zároveĎ piedpok|ádanym |ektorŮm,
proběh|a ve dnech 15. a 16. prosince 1999
v Praze. Tuto část zajÍšťova|a ho|andská fa
AQUANET. Rurz zaháji|jejÍ zástupce jr. Hie|ke
Wo|ters. Na zahájení kurzu dá|e vystoupi|i |ng.
V|adimtr Pyt| za soVAK a |ng. Jan Bouček za
VÚV T.G.M. Účastníci kurzu obdrŽe|i české
texty a piednášky v ang|ickém jazyce byly t|u-
močeny do češtiny' Šxotiteté |ng. Rene T. G.
Hoeijmarkers a Robert H. G. M. Daemen za-
měii|i piednášky na:
. vyrobu vody a procesy pravy podzemní

a povrchové vody (od zdroje po kohoutek),
. aeraci a pienos plynu ( če| a princip, teo-

rie a praktické pouŽitfl,
. proces koaguIace (teorie a praktické pou-

Žití: koagu|anty, pomocné flokuIanty, míchá
ní, f|okulace a odstraĎování v|oček),

. rychlou fi|traci (teorie a praktické pouŽití
jednovrstvé a vícevrstvé fi|trace, fi|trace
v obráceném směru, t|aková filtrace, su-
chá _ zkrápěná Íi|trace, nepietrŽitá fi|trace
a ostatní fi|trační metody),

. adsorpci na aKivnÍm uh|Í (práškové a gra.
nu|ované aktivní uhlí, zaiazenÍ adsorpce do
procesu pravy vody),

' dezinfekci a oxidaci (ch|or, sloučeniny ch|o-
ru, ostatnÍ oxidační prostiedky a UV dezin-
fekce),

' upravu pH a obsahu Ca a Mg iontŮ ve vodě
(alkal izace, dekarbonizace v reaktorech,
rekarbonizace),

. membránovou fi|traci (struktura a s|oŽení
membrány, pieduprava, znečištěnÍ mem-
brány, Iikvidace koncentrátu, náklady na
membránovou filtraci).
Na závěr prvnÍ části pilotního kurzu iešiIi

učastníci pik|ady optimá|ního návrhu tech-
no|ogie Úpravy vody povrchové a podzemníve
vztahu ke s|oŽení surové vody.

Druhá část pÍ|otnÍho kurzu se kona|a ve
dnech 25.I._27 ' 1. 2000 ve VÚV T.G.M. Prv-

projektu YaY / 57o / 2 / 96 Y jzkum v| ivu prostied Í vody n a stabi I itu
vodních ekosystémŮ, VÚV T.G.M., Praha 1998. 82 s.

- Key words
VUV T'G'M' ' Extreme floods, freeze-up ice jam, water circulation, simulation

Extreme Floods in a Frosty Spell (Matoušek, V.)
The article deals with one of the basic phenomena during floods

in a frosty spell - the origin and development of freezeup ice jams.
It derives mathematical relations for the rise of a freezeup ice
jam, and describes the possibilities of simulating this phenome
non. As for this issue, the T. G. Masaryk Water Research lnstitute,
Prague, has just published an extensive specialist monograph.

ní den častníci abso|vova|i didaktickou prÉ
pravu pro budoucíško|ite|e. Paní|ngrid schrG
ders (AQUANET) zaměiiIa ško|enÍ na piípravu
Wuky, formulaci cfle a ana|yzu vychozího bodu
Wuky, vyběr a tvorbu jejÍho obsahu, vo|bu
vhodnych didaktickych metod, realizaci vyu-
ky, pouŽitívhodnych učebních pomŮcek a na
to, jak vhodně formu|ovat a k|ást otázky a jak
na ně odpovídat. UpozorniIa na dŮ|eŽitost
motivovat studenty. V závěru ško|icÍho b|oku
pos|uchači abso|vova|i samostatná krátká
vystoupenÍ.

Piednášky |ng. J. Hubáčkové, CSc., a prof'
|ng. L. Záčka, DrSc., by|y zaměieny na:
' |egis|ativu ve vodárenstvÍ (vztah k |egis|a-

t ivě EU)'
. bio|ogické a mikrobio|ogické procesy pra-

vy vody (poma|á fi|trace, infiltrace, nitrifi-
kace a denitrifikace),

' techno|ogie ripravy vody pouŽívané v ČR,
' upravitelnost vody a kontrolu procesu upra-

vy vody,
. vyměnu zkušeností a iešení stávajÍcÍch

prob|émŮ.
Závérem kurzu by|o provedeno spo|ečné

vyhodnocení obou odbornych i didaktické
části. Účastníci kurzu obdrŽe|i cert if ikát
o jeho abso|vování.

Pi lotní kurz ,,Metody upravy pitné vody
v ČR. určeny provozním pracovníkŮm by| pii-
praven opět společně s firmami AQUANET
a VUV T.G.M. a konal se 23. 2.-24.2.2OOO
a 26._27. 4' 2ooo v Brně. První část kurzu
zajištova|a ho|andská fa AQUANEÍ. Kurz za-
hájiI její zástupce jr. Hielke Wo|ters. Piedná-
še|i školitelé lng. Rene T. G. Hoeijmarkers
a Robert H. G. M. Daemen. Druhou část kur-
zu piipravi|i |ng. J. Hubáčková, CSc., a prof.
Ing. L. Žáček, DrSc. Tematické vymezení kur-
zu se ve značné mÍ7e kry|o se zaměiením
kurzu pro provozní management, avšak ne-
byl kladen takovy d razna teoretickou polo-
hu piístupu. Během piÍpravy i rea|izace kur-
zu určeného provoznÍm pracovnÍkŮm dba|i
piednášejÍcí dŮs|edně na praktické vyuŽiv ání
teoretickych principŮ pii ripravě vody. Účast-
níci kurzu také obdrŽe|i české texty piedná-
šek. Piednášky v anglickém jazyce by|y t|u-
močeny do češtiny. Kurzu určeného pro pro-
vozní pracovnky se z častnilo 14 pos|ucha-
ču, a to zYaK Hodonín, a.s., VaK Z|ín, a.s.,
VHS o|omouc, a.s., Brněnské VaK, a.s., os-
travské VaK, a.s., VaS, a.s., divize Znojmo,
VaK Vsetín, a.s., a VaK Pierov, a.s. Kurz by|
zakončen zkušebním testem a anketou hod-
notÍcí jeho prŮběh. ÚčastnÍci kurzu obdrŽe|i
certifikát o jeho abso|vování. Ve spo|ečnos.
tech sdruŽenych v rámci SOVAK by mě|y pro-
běhnout návazné kurzy. PrvnÍz nich by| rea|i-
zován VaK JiŽní Čechy.

VÚV T.G.M' vypracova| a piipravi| k distri-
buci též 50O exemp|áiŮ skript pro Ško|ení

obs|uhovate| ČoV s názornymi barevnymi piÉ
lohami. Dá|e vypracova| a piipravil k distribu-
ci prezentační program ke skriptÚm (pro |ek-
tory). obdrŽe|o je jiŽ 10 častnÍkŮ ško|eni.pro
|ektory, které proběh|o dne 73. 4. 2000.
Materiály jsou k dispozici da|ším spo|ečnos.
tem ve VUV T.G.M. na zák|adě kaŽdé piís|uš-
né objednávky v ceně 15 o0o Kč za komp|et
dvaceti paré piednášek s piÍ]ohou |ektorské-
ho prezentačního CD RoMu.

S vyuŽitím zmíněnych materiá|Ů proběh|o
ve dnech 6.-8' 6' 2oOO ve VÚV T.G.M. trÍ-
dennÍ proško|ení jedenácti obsIuhovate|Ů
CoV. By|o téŽ ukončeno zkušebnÍm testem.
Učastníci kurzu obdrŽe|i certifíkát o jeho ab-
soIvování.

Účastníci kurzŮ, ať jiŽ šlo o kurzy pro Ve-
doucí nebo provoznÍ pracovnky vodáren, nebo
vedoucí či obs|uhovate|e čistÍren, se shodli
na tom, Že kurzy, tak jak jsou poiádány, jsou
pro ně piínosné, uče|né a mě|y by pokračo-
vat. Nabyvají na dŮ|eŽitosti zejména v období
piípravy na vstup CR do EU. V č|enskych stá
tech je totiŽ vzdě|ávánÍ pracovnÍkŮ VaK for-
mou obdobnych a dokonce d|ouhodobějšÍch
cyk|ickych kurzŮ běŽně zavedenou praxí.

lng. Jana Hubáěková, CSc.
vÚv T.G.M. Praha, te|. o2/2oL9 72L5

Konference ,,Pitná
voda.. v Trenčianskfch
TepIicích

V poradíjiŽ tietí konference s mezinárodnÍ
častí ''Pitná voda.. se kona|a 10. a 11. if na

2000 v krásném prostiedí |áznÍTrenčianské
Tep|ice. Na konferencise seš|ispo|ečně pieď
stavite|é vyzkumu, projekce, provozu a kon-
tro|y - státních zdravotnÍch |aboratoií. Dva-
náct firem podnikajÍcích v obIasti Životnitro
prostiedí prezentova|o současně své vyrob-
ky a techno|ogie. Ce|kem se z častni|o 165
Účastnku. Z dvaceti devÍti prih|ášenych od-
bornych piednášek bylo během dvou dnŮ
piedneseno dvacet osm.

V uvodu konference vystoupili piedseda
Vodohospodárskej komisie NR SR, zástupci
ministerstev zdravotníctva a pÓdohospodár-
stva, primátor města Trenčianske Tep|ice,
pÍedseda SIovenského národného komitétu
|WSA a piedseda ZdruŽenia zamestnávatelov
vo vodnom hospodárstve.

odborná probIematika konference obsaho
vala okruhy:
' technologie upravy vody
. hygiena pitné vody
. monitoring' |egis|ativa a ochranná pásma.
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V prvnÍm odborném okruhu by|y piednese
ny príspěvky:

MUDr. K. Rybár (MZd SR): S časná situá.
cia v hromadnom zásobovaníobyrate|štva SR
pitnou vodou z hÍadiska hygienickych kritérií

|ng' D. Čerešřák (MPH SR): Sučasny stav
a perspektívy zásobovania pitnou vodou

Prof' lng. L. Žái,ek, DrSc. (CHF VUT Brno):
Hodnocení učinnosti techno|ogickych zpŮso
bŮ pravy vody

|ng' V. Hamaj (HydrotechnolÓgia Bratis|a.
va, s.r.o.): Prevádzkové sk senosti s odstra-
Ďovaním arzénu z vodného zdroja Santovka

Ing. K. Munka gÚVH Bratislava): odstra-
Ďovanie arzénu a antimÓnu z pitnej vody

|ng. P. Do|ejš, CSc. (W&ET Č. Budějovice):
Koncepce, vyznam a zák|adní prvky techno
|ogického auditu upraven vod

Ing. J. Slebodnik (ENZO, a.s.), Ing. J. Ku-
čera (CHEZAR, s.r.o.): Techno|Ógia a technic-
ké zariadenia pre moŽnost odstranovania taŽ-
kych kovov

Ing. E. BÚch|erová ryÚVH Bratis|ava): Vp|yv
potrubnych materiá|ov na kva|itu dopravova-
nej vody

RNDr. M. Libovič (ZsVaK PR), Ing. K. Mun-
ka (VÚVH Bratis|ava): Skusenosti s prevádz-
kovánÍm distr ibučnej siete upravne vody
Krjty - Šaštín - Gbe|y z htadiska poŽiadaviek
na kva|itu vody dopravovanej potrubím

A. Thompson (Seuz-Lyonnaise des Eaux,
Paris): lnternational Water Quality within Ly-
onnaise des Eaux

Ing. Ďurkovičová (SHMU Bratislava): Kva|i-
tatÍvne a kvantitatÍvne hodnotenie povrcho
vej vody

Prof' |ng. J. KrÍš, PhD., a ko|. (M| SvF STU
Bratis|ava): Kva|ita bazénovych vÓd

Dr. J. Kopecky (JAKO' s.r.o.): AktivnÍ uh|Í
a UV dezinfekce - technologie pravy pitnych
vod

lng. D' Barloková, PhD. (KZ| SvF STU Brati-
s|avá): Membránové procesy v prave vody

V druhém prob|émovém okruhu zazné|y
násIedujícÍ odborné piednášky:

MUDr. F. KoŽišek (SZÚ Praha): Hygienicky
vyznam ,,tvrdosti.. vody stá|e aktuá|nÍ

MUDr. J. Ho|ková. MUDr. A. Kl imentová

(ŠZÚ Bratislava): Hygienická prob|ematika
vodného zdroja Suchohrad

RNDr. M. Horecká, RNDr. V. Nagyová (ŠZÚ
SR): Sinicové vodné kvety a kva|ita pitnej vody

MUDr. K. Koppová, |ng' M. DrÍma| (ŠZÚ
Banská Bystrica): Návrh postupu orgánov na
ochranu zdravia pii posudzovaní prekročenia
NMH vybranych ukazatelov kvality pitnej vody

|ng. L. Šuster ryÚVH Bratis|ava): Porovna-
nie metÓd stanovenia ozÓnu vo vode

V tretím odborném okruhu by|i častníci
seznámeni s piíspěvky věnovanymi monite
ringu, |egis|ativě a ochrannym pásmŮm:

RNDr. A. Gramb|ičková (ZsVaK, š.p., PR
Bratis|ava): Vyvoj vybranych kva|itatÍvnych
ukazatelov pri doprave vody

|ng.Z. Bratská (ŠzÚ xosice): Aproximácia
smerníc EU so stjvisiacími predpísmi vodné-
ho hospodárstva SR pre kva|itu pitnej vody

|ng. J. Hubáčková, CSc. pÚV T.G.M. Pra-
ha): |nformace o aproximaci |egis|ativy ČR
k EU s piedpokládanym dopadem na provoz

RNDr. K. ondrušová (VaK Z|ín' a.s.): Zku-
šenosti se zavedenÍm systému enviromentá|-
nÍho managementu v podmínkách VaK Z|ín,
a.s .

|ng. K. TÓthová, PhD. (l(Z| SvF STU Brati-
s|ava): Návrh a posudenie vodovodnych sietÍ
- zabezpečenie potrebného mnoŽstva a kva-
lity pitnej vody v spotrebisku

lng. J. Brisuda (MH SR): Národny program
kvality

Ing' V. Pastorek (WaK oZ Poprad): GraÍic.
ky informačny systém vodovodov a jeho prÉ
nos pre prevádzku

RNDr. J. Makovinská, csc. (VÚVH Bratis|a-
va): Činnost NRL pre ob|ast vÓd na S|oven-
sku

Ing. Miščíková (ŠzÚ Prešov), Ing. Krajná-
ková (WaK oZ Prešov): Ana|yza zásobovania
pitnou vodou v okrese Prešov.

Po kaŽdé z piednášek by| vymezen dosta-
tečny prostor pro diskuzi. Na konci kaŽdého
odborného b|oku pak zazné|y krátké prezen-
tace odbornych firem, které se z častni|y
konference téŽ vystavkami.

PoiadatelŮm ze S|ovenského národného
komitétu |WSA, Ministerstva pÓdohospodár-

stva SR. Ministerstva zdravotnÍctva SR. Zdru-
Ženia zamestnávatelov vo vodnom hospodár-
stve, Vyskumného ustavu vodného hospodár-
stva, Hydrotechno|Ógie Brati sl ava, s' r.o., Štát-
ného zdravotného tistavu Košice a Katedry
zdravotného inŽinierstva SvF STU Bratis|ava
se podaii|o piipravit i uspěšně rea|izovat piÉ
nosnou odbornou konferenci.

Sborník konference zahrnujÍcí i kontakty na
autory jednot|iWch piíspěvkŮ je k dispozici
v knihovně VÚV T.G.M. Praha'

|ng. Jana Hubáčková, cSc.
|ng. ElŽbieta cejková

vÚv T.G.M. Praha, te|. o2/2oít9 72L5

SemináÍe VUV T.G.M.
V prvním po|o|etí2oo1se konajív kinosá|e

Vyzkumného ustavu vodohospodáiského
T.G.M. nás|edujÍcí odborné semináie:

1. nora 200L
Ing. lvan Koruna, CSc.:
,,Novinky v akreditaci IaboratoiÍ.
8. biezna 2001
RNDr. Josef Fuksa, CSc.:
,,Ekosystém toku: ínterakce - niva - povodť.

19. dubna 2OO1-
Ing. KareI Drba|, Ing. EvŽen Po|enka:
,,ochrana pied povodněmi.. (videofiIm, návrh
systémŮ ochrany, matematické mode|y)
17. května 2oo1'
tng. Šárka B|aŽková, DrSc.:
,,Hydro|ogické udaje pro bezpečnost prehrad
za povodnÍ.

7. června 2oo1.
lng. MíchaeI Jakš, Ing. VácIav Ko|ái:
''Dá|kovy prŮzkum Země a informační systé-
my Ve vodním hospodáistvÍ..

Hosté jsou vítáni, s eventuá|ními návrhy
a dotazy se obracejte na p. Pavla Polku;
tel.: 2019 7350, e-mail: polka@vuv.cz.

Oprava

V článku dr. Kupce Možnosti kontinuáInÍho monitoringu obsahu
organickfch polutant ve vodách pomocísemipermeabilních menJl.
brán (SPMDs) uveiejněném v ě. 3/2ooo došlo pŤi pievodu textu
ke změně formátu u index . Tím došlo ke zkres|enÍ vfznamu, ze
jména ve druhém odstavci kap. 2.7'. Uveiejřujeme proto tuto ěást
č|ánku znovu a zároveř se autorovi a čtenái m omlouváme.

REDAKCE

Proces zachycovánÍorganickych po|utantÚ SPMD je v nejjednodušší
formě popisován tak, Že na zák|adě rozdě|ovacích koeficientŮ K,*
jednot|ivych po|utantŮ mezi vodou a trio|einem docház( pro tyto polu-
tanty k ustavování rovnováŽnych koncentracÍ. ProtoŽe je v piÍpa-
dě SPMD mezi vodou a trio|einem membrána, která iÍdí rych|ost usta-
vovánÍ rovnováhy, dochází k tomuto ustavenÍ rovnováhy aŽ po urči-
tém čase, většinou po desftkách dní. V této časové ob|asti je pak
koncentrace po|utantu v trio|einu rovněŽ funkcí času. Aby SPMD fun-
gova| a jako prostiedek umoŽř ujícÍ sn iŽení detekčních I im itŮ, musí se
hodnoty K,,9ro zachycované polutanty pohybovat v hodnotách 104
a vyšších. Vyp|wá to ze skutečnosti, Že se pii k|asickych metodikách
ana|yz extrahuje většinou objem cca 1 | vody do objemu cca 1 m|
organického rozpouštěd|a, tudiŽ dochází k ,,zakoncentrovánÍ. po|u-
tantŮ pied ana|yzou o tii iády. Vzh|edem k tomu, Že SPMD obsahuje
cca 1m|trioleinu, |ze pii hodnotě Ksw7o3 získat kana|yze srovnate|-
né abso|utní mnoŽství po|utantu jako pri k|asické extrakci. Porovná
nÍm hodnot K,, 9ro PAU, PcB a některé oCP, které se pohybují
v rozsahu íro4 aŽ 108, je ziejmé, Že SPMD snÍŽení detekčních |imitŮ
umoŽĎují.

PÍÍr stky
v knihovně

Vodní hospodáÍství na rÍzemí české republiky, jeho vyvoj
a možné pelspektiw (Plecháč, V.)

Pub|ikace shrnuje dostupné zna|osti o qivoji vodního hospodáiství
na rjzemÍČeské repubIiky od dob Piemys|ovcŮ, zejména však v obdobÍ
od druhé světové vá|ky do roku 1999. Podává piehled o hospodaiení
s vodou, o h|avních uŽivate|ích vody i o faktorech, které vyvoj vodního
hospodárstvív minuIosti nejvíce ov|ivĎova|y a které jej budou ov|ivĎo-
va t i v21 . s to |e t í .

Autor stručně shrnuje i h|avnÍ |egis|ativní, ekonomické, správní,
provoznÍ a da|ší nástroje rÍzení vodnÍho hospodáiství pod|e stavu
v po|ovině roku 1999. Zablvá se téŽ otázkami vodohospodáiského
plánování a vodohospodáiskych biIancí. Dokumentuje změny postojŮ
a piístupŮ světové veiejnosti k vodnímu hospodáiství v pos|ednÍch
dvaceti letech.

Na zák|adě současnych zna|ostí o moŽném q1voji národniho hos-
podáiství České repub|iky predk|ádá autor varianty moŽnych prognÓz
budoucÍho vwoje hospodarenÍ s vodou na počátku príštÍho sto|etÍ.
ZdÚraz uje také ko|y, závazky a povinnosti, které pro Českou repub-
liku vyp|ynou ze vstupu do Evropské unie.

Studánky a prameny čech, Moravy a Slezska (Kovaik, P.)
Autor formou netradičního pruvodce seznamuje čtenáre s téměi

tisícem studánek a pramenŮ ve vÍce neŽ pěti stech |oka|itách na
rjzemÍČech, Moravy a Slezska. Piipomíná piedevšÍm prameny a stu-
dánky, jimŽ by|a odedávna piipisována zázračná či léčivá moc (včetně

vÚv
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pramenŮ minerá|ních a |ázenskych)' a také pověsti a |egendy, které
se k těmto pramenŮm vztahují. Predstavuje a|e i prameny a studánky
zajímavé z rŮznych jinych dŮvodŮ - napi. vyjimečností své vody, his-
toricko-kulturním vyznamem či udá|ostmi a osobnostmi, které k nim
mají nějaky vztah.

Úvodníčást knihyje věnována pradávné uctě našich piedkŮ k pra-
menŮm a studánkám a všímá si také obiadu otevírání studánek'
Piedstavuje studánky a prameny v krásné |iteratuie a pripomÍná ně-
které nejznámější pověsti o studánkách.

Poté j iŽ nás|eduje abecední prŮvodce po pramenech a studánkách
Čech, Moravy a Slezska. Součástí prŮvodce jsou i rejstrÍky (rejstrk
pramenŮ a studánek, rejst ik osob zmiĎovanych v knize), seznam
lokaIit podIe okresŮ, sIovníček vybranych pojmu' hydrogeoIogická
poznámka a kapito|a pojednávající o minerá|ních vodách. Pub|ikace
je dop|něna barevnymi fotografiemi a mapkami.

9. magdeburcky semináň o ochraně vod
MK0L - 1o let integrovaného managementu v povodí Labe

9' magdebursky seminái o ochraně vod se tentokrát uskutečniI ve
dnech 25.-26. iina v Ber|Íně u pii1eŽitosti konání kongresu ,,Wasser
Ber|in 2000,.. LetošnÍ ročnk by| věnován 10. vyročí za|oŽení Meziná-
rodní komise pro ochranu Labe (MKoL) a by|y zde prezentovány vy.
s|edky deseti|etého vyzkumu a péče o ochranu Labe a jeho prÍtokŮ.

Na seminái i  by|y zhodnoceny změny, ke kterym doš|o během up|y.
nu|ych deseti Iet v ob|asti jakosti vody a ozdravení eko|ogického sys-

tému v ce|ém povodí Labe. Jakost vody Labe se od roku I99o vyraz-
ně z|epši|a a pi irozená samočisticí schopnost toku se ziete|ně posÉ
l i l a .

opatrení k ochraně jakosti vody a z|epšení biotopních struktur Labe
jsou obsaŽena v Akčních programech Labe. Pro dokumentaci vy1oje
jakosti vody a kontro|e uspěšnosti prijatych opatiení slouŽí Meziná.
rodnÍ program měrení jakosti vody. Vystavba četnych modernÍch čis-
tíren komuná|ních i prŮmys|ovych odpadních vod ved|a k vyraznému
pok|esu zaI|ž.ení vod organickymi škod|ivinami a Živinami. MKOL vě-
nuje také pozornost minima|izaci rizika ohroŽenívod havarijními ni-
ky |átek' Za tímto uče|em by|o zpracováno něko|ik dokumentŮ - napň.
Mezinárodnívarovny a pop|achovy p|án Labe.

Pozornost MKoL se nesoustieďuje pouze na jakost vody, a|e inten-
zivně se sledujÍtaké prŮtoky v Labi a jeho prítocích. StěŽejním cílem
MK0L je ochrana, zachovánÍ a z|epšovánÍ ekoIogickych poměrŮ Labe
a jeho udo|ních niv. Do konce roku 1999 by|o podé|ce|ého toku Labe
vyh|ášeno 183 chráněnych oblastí.

Sbornk obsahuje ce|kem 117 piÍspěvkŮ, které jsou rozdě|eny do
násIeduj ÍcÍch šesti tem atickych sku pi n : Vodohospodárské ňízen í V uce.
|enych povodích; Koncepce monitoringu - ap|ikace mode|Ů; YyuŽívá-
ní krajiny a jakost vody; PovodĎová ochrana a záp|avová uzemí -
znečiŠtěnÍ a biodiverzita; |migrace exotickych (nepŮvodnÍch) druhŮ;
Znečištění ze starych záIéŽi, těŽby surovin a sk|ádek - perspektivy
čištění odpadních vod a sniŽování znečištění v rekách.

Alena Heiclová
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o pověiená osoba k l'rodnocení o anal1iry čistírensk}'ch kal ,
nebezpečnych vlastnosti odpad rybničních a iíčních sediment

o clprávněnti osoba k anal1izám a kclntaminovanych zemin
odpadních vod o analyzy prid a kompostri

o certiíikáry vzorkování odpadťr o anal1izy odpadú
a cldpadních vod o anal1izy rostlin, zemědělsk1ich

o analyzy pitn1ich, podzemních, produktri a dalších vzorkrf
odpadních i povrchor ch l'od životního prostŤedí

Pornáhárne chrán i t  ž iwotní  pros tňedí  a  zdaví  l idí

@tOtnrBRt{O
Šmahova 112, 659 01 Brno

te|': 05/48125111 . Íax: 05145217979
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