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Fenomén acidifikace se do popŤedí záj.
mu bio|og , eko|ogŮ a da|ších odbornÍkŮ
dosta| v prŮběhu druhé po|oviny 20. sto|e
tí, kdy usychání |esŮ a vymÍránÍ Života
v jezerech a tocÍch, zejména v SeverníAme
rice a Skandinávii, dosáhlo katastrofá|ních
rozměrŮ. Podobné nás|edky mě|a i acidifi-
kace v Československu, kde v 70. |etech
masově usycha|y ce|é rozsáh|é porosty
zejména v Krušnych a Jizerskych horách.
Bez postiŽení nezÚsta|a anijezera na Šu-
mavě [1] aÍada tokŮ v acidifikovanych ob.
|astech Krušnych a Jizerskych hor [2l.Zpr*
vy o acídifikaci dalších uzemípostupně pÍi-
cháze|y z mnoha stran Evropy i Českos|o
venska. AcidifikačnÍ periody by|y zjištěny
napik|ad v bavorské části Šumaw [3],
ve Wa|esu a Skotsku ve Spojeném Krá-
|ovstvÍ t4]. V byrua|ém Československu se
acidifikace projevila napÍÍk|ad v jezerech
Vysokych Tater, na porostech a vtocích Je
senkŮ, or|ickych hor a acidifikované toky
by|o moŽné na|ézt dokonce i v Brdech.

DŮvodem všech těchto dramatickych
změn by| rostoucí podíl oxidŮ síry a dusÍku
v ovzdušt, a to v d s|edku spa|ovánÍfosi|.
ních pa|iv a pohonnych hmot v automobi|o
vych motorech. Zvyšené emise škod|ivin se
projevi|y vysokym nárŮstem atmosférické
depozice dusku a sÍry na pŮdy a porosty
a doš|o k postupnému narušenírovnováhy
a k masivnímu Wp|avováníbazickych iontŮ
a pok|esu pufračních schopností pŮd.
S vyčerpánÍm pufračních schopností pŮd
a s pok|esem a|ka|ity na nu|ové hodnoty
vstoupi|a acidifikace do druhé Íáze, Rdy
doš|o k rych|ému pok|esu pH a vyraznějšÉ
mu vyp|avování toxickych forem kovŮ, ze
jména h|inku. V takto postiŽenych ob|as.
tech doš|o ve vodních ekosystémech k vy-
míránÍvětšiny ŽivočichŮ nebo k ce|kovému
ochuzen Í spo|ečenstev. NepÍÍzn ivé dopady
mě|a acidifikace i na jakost pitné vody, kte
rá by|a odebÍrána z takto postiŽenych zdrojťt.

ProtoŽe acidifikace je problém váŽnf
a široce rozšÍ eny jiŽ něko|ik desftek |et,
věnova|y se mu v minu|osti Íady studií
v detai|ním nebo regioná|ním měiftku. Ni-
kdy však neby| prob|ém ieŠen komp|exně
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pro ce|é rjzemÍ České repub|iky. Rozhod|i
jsme se proto v rámci projektu Rady v|ády
pro vyzkum a vyvoj YaY/5LO/4,/98 "Ome
zování p|ošného znečištění povrchovych
a podzemních vod v ČR..VytVoRt mapu zra-
nite|nosti vod acidifikací pro ce|é zemÍ
České republiky. Zák|adem mapy se sta|y
dva mode|y. První mě| charaKerizovat pii-
rozené dispozice zemÍ odo|ávat piísunu
acidifikujÍcÍch látek svou pufrační schopnos-
tÍ a druhy měl charakterizovat biIanci piÉ
sunu acidifikujících |átek a procesy v pŮ.
dách, které acidifikaci nějakym zpŮsobem
ov|ivĎujÍ.

VychozÍm podk|adem pro první mode|
označovany jako submode|,,horninové pro
stiedÍ. se sta|o vyhodnocení vys|edkŮ té
měÍ 10 000 si|ikátovych ana|,jz hornin
pÍedkvartérnÍho stáiÍ [5]' které by|y dop|.
něny o chybějÍcÍ data o kvartérních sedi-
mentech ze současné geochemické data
báze Českého geo|ogického rjstavu. Pro
jednot|ivé |ogické skupiny dat' které by|y
piiÍazeny k petrografickému typu hornin,
by|y spočftány prŮměrné hodnoty ekviva-
|entnÍch mnoŽství jednot|ivych bazickych
iontu (Na, K, Ca, Mg)a jejich ce|ková suma.
Vys|edkem procedury by|o rozdě|ení hor-
nin do pěti skupin podle rostoucÍho obsa-
hu a|ka|ickych s|oŽek. Horniny s nejniŽšÍm
obsahem bazickych iontÚ, mezi Keré patiÍ
zejména písky a štěrkopÍsky, kÍemité pÍs-
kovce, bu|iŽníky a da|št' by|y označeny jako
horniny s velmi vysokym rizikem acidifika-
ce. Do druhé nejvíce ohroŽené skupiny hor-
nin by|y zaíazeny všechny kyse|é krysta|ic-

ké horniny a většina zpevněnych sedimen.
tŮ. Na druhé straně pětibodové stupnice
stá|y naopak horniny s vysokym obsahem
bazickych iontŮ - vápence a serpentinity,
které |ze označit za horniny bez rizika
k acidifikaci. Vysledná mapa rozdělenÍhor-
nin podle rizikak acidifikaci je na obr. 7.

Vychodiskem pro zpracování druhého
mode|u, Kery označujeme jako submode|
,,pŮda.., je princip piekroěení kritickych zá-
těŽí. Koncept kritickfch zátéŽí vychází
z pÍedpok|adu, Že kaŽdj ekosystém má na
zák|adě piírodních podmÍnek a probÍhají-
cÍch procesŮ určitou nosnost a piijejím
pÍekročen í (napÍ. v|ivem pÍÍsunu acidifi kujÉ
cích látek atmosférickou depozici) dochází
k porušení rovnováhy a degradaci ekosys.
tému. Zák|adem pro zpracování submode
Iu ,,pŮda.. se sta|y metodiky mezinárodnÉ
ho programu mapování kritickych záléŽí |6,
7, 8], které by|y upraveny pro podmínky ČR
[9' 10]a dá|e piizpŮsobeny iešené proble
matice v p0eKu.

Pro určent, zdadany ekosystém je ohro
Žen acidifikact, nebo |épe, zda ÚroveĎ kri-
tické zátěŽe síry a dusÍku by|a piekročena
činiko|iv by|o nutné nejprve pro zemÍce|é
ČR vypočltat pro jednot|ivé ekosystémy je
jich kritickou zátéŽ a tuto hodnotu porov-
nat se skutečně naměÍenymi hodnotami
vstupu acidifikujÍcích |átek. V projeKu by|y
kritické zátéŽe síry a dusku počftány z dat
za rotr. 1998 a'|áště pro |esní a zemědě|-
ské ekosystémy.

oproti diívějším zpracováním hodnot kri.
tickych zátéŽí síry a dusÍku pro |esní eko
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Obr. 1. Vysledny submodel
k acidifikaci

,,horninovéprostiedÍ. s kategoriemi hornin podle rizika



systémy (prováděnym od roku 1990
v českém eko|ogickém stavu)by|a zák|aď
nÍ hmotová biIance dop|něna o detai|nějšÍ
vyhodnocenÍ rych|osti zvětrávání (pt]dní
mapa 1 : 5OO OO0), rychlosti odtoku vody
(podle hydrogeo|ogickych rajonŮ) a rychlosti
spotieby dusÍku a bazickych kationtŮ |es-
ními porosty (s vyuŽitÍm digitá|ní mapy
coR|NE - Land cover). Poprvé vubec by|o
v tomto projeKu provedeno lyhodnocení
acidifikace zemědě|skych pŮd, kde kromě
běŽnych dajŮ počftanych i pro |esní eko
systémy hrá|y dŮ|eŽitou ro|i vstupy a vystu-
py zemědělské produkce a ce|kově dyna.
mičtější procesy, které v zemědě|skych
pŮdách probíhají.

Hodnoty kritickych zátěŽí by|y poté po
rovnány se skutečnymi vstupy atmosféric-
kou depozicí v piípadě |esních ekosysté-
mťt a atmosférickou depozicí a hnojenÍm
v piípadě zemědě|skych pŮd. Vys|edné pie
kročení kritickfch zátéŽí pro |esnÍ i země-
dě|ské ekosystémy by|o rozdě|eno do tÍí
kategorit' jak je vidět na obr. 2. PrvnÍ kate
gorie je vymezena pro oblasti, kde vysled-
ná bi|ance okyse|ujÍcích |átek je nízKá
a nepŤesahuje nosnou kapacitu systému,
Kerá je dána pŤís|ušnou kritickou zátéŽí.
DalšÍdvě kategorie vymezujÍob|asti, ve Ke
rfch jiŽ by|a tato nosnost v bi|anci okyse
|ujÍcích |átek v pÚdě piekročena. Kategorie
2 pÍedstavuje mÍrné pÍekročení zátéŽe do
rovně 75o ekv. a kategorie 3 ob|asti se

si|nym piekročenÍm kritické zátěŽe nad
roveĎ 750 ekv.
V piedchozím textu jsme stručně popsa

|i rznik dvou samostatnych submode|Ů "hor-
ninové prostiedÍ" a "pŮda... Submode| ,,hor.
ninové prostiedí.. ve svém vys|edku č|enÍ
Území České republiky do pěti kategorií
pod|e schopnosti geo|ogického podk|adu
vyrovnávat nepiíznivy v|iv piÍsunu acidifi-
kujících |átek. Vzhledem k re|ativně nÍzké
dynamice změn podloŽÍ pok|ádáme tento
submode| za stabi|nÍ prvek vys|edného
mode|u. Submode| "pŮda" je naopak tou
částí Kerá piedstavuje v čase proměn|i-
vou s|oŽku tlys|edného mode|u. Je to dáno
tÍm, Že jako datové vstupyjsou do submo
de|u vk|ádány dynamicky se měnÍcí para.
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metry, jako je depozice, hnojení hospodái-
ská bi|ance, s|oŽeníporostu apod. Submo
de| ,,pŮda.. rozdě|uje zemí ČR oo tiíkate
gorií, Keré vyjadiují míru piekročení tzv.
kritické záIéŽe sírou a duskem pro dany
ekosystém.

Vychozím piedpok|adem pro s|oučení
obou submode| a worbu vys|edné mapy
zranitelnosti vod acidifikacÍje skutečnost,
Že okyse|ení roztoku, ktery opouští pŮdu,
mŮŽe byt ještě ov|ivněno kontaktem vody
s horninovym prostiedím a m Že tak dojft

i k podstatnému z|epšení jakosti infi|trujÉ
cívody. Piípady, kdy odtok vody probíhá po
povrchu pŮdy a voda tak riepŤicházÍdo kon-
taKu s horninovym prostiedím, jsou cha-
raKeristické pro piÍva|ové sráŽky a období
tání sněhu. Tyto situace však piedstavují
menšinu piípadŮ během ce|ého roku a n+
jsou ani běŽně podchyceny standardním
monitoringem.

Pro vys|edné propojení obou submode|ťt
do mapy zranite|nosti vod acidifikací by|o
nutné mírně upravit kategorizaci v submo
de|u ,,horninové prostiedÍ.. Prvnídvě kate
gorie - horniny s velmi vysokym rizikem
acidifikace a horniny s vysokym rizikem
acidifikace, rozdě|ovalo neziete|n é rozhr+
ní, a proto by|y pro da|ší ana|yry s|oučeny
do jedné kategorie. ostatní kategorie
v obou submode|ech zŮsta|y beze změn.
Kombinace kategorií submode|Ů a vys|ed-
ná kategorizace ob|astív mapě zranite|nos-
ti vod acidifikacíjsou shrnuty v nás|edující
tabulce 7 a na obr. 3. Mapa zranitelnosti
vod acidifikací znázorĎuje stav k roku
1998, ze kterého pocházejí nejaKuá|nější
data, vstupujÍcí do submode|u,,pŮda,,.

PĚi porovnání vys|edkŮ v mapě zranite|-
nosti a vyhodnocení indikátorŮ acidifikace
v povrchovych a podzemních vodách jsme
doš|i k něko|ika zajímavfm poznatkŮm.
V první iadě je nutné zdŮraznit, Že nenÍ
moŽné h|edat shodu vysledné mapy zrani-
te|nosti vod acidifikací s vyhodnocením in-
dikátorŮ acidifikace, protoŽe obě hodnoce

*
T

Tabulka 1. Kombinace kategorií submode|Ů ,,horninové prostiedÍ. a ,,pŮda.. a vys|eUná
kategorizace pro mapu zranitelnosti vod acidifikací

suBMoDEL HoRNlNovÉ PRoSTŘED|
riziko acidiÍikace

vysoké stŤední ma|é ve|mima!é

$e Er*
bez
pÍekroěení e kategorie 1 kategorie 1

mrrne
pÍekročení kategorie 1 kategorie 1

t,!/st,ědiv&y: Kategorie 1 - ob|asti nezranite|né acidifi kacÍ
Kategorie 2 - oblasti podmíněně zranitelné acidiÍikací
Kategorie 3 - ob|asti zranite|né acidifikacÍ
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*l podmíněně zranítelná tzemí

2

obl. 2. PŤekročení kritickych zátéŽí pro lesnÍ a zemědě|ské ekosystémy

obl. 3. Mapa zranite|nosti vod acidífikací (stav k roku 1998)



ní charakterizujÍ j inou skutečnost. Mapa
zranite|nosti vod acidifikací má piÍv|astek
,,aktuá|nÍ.. Je jím vyjádrena p|atnost toho-
to vystupu pod|e nejaktuá|nějších dat, kte-
rá jsme mě|i k dispozici (pro rok 1998).
oproti tomu většina indi kátorŮ acidifikace,
vyhodnocenych v projektu, byla s|edována
nebo měiena v obdobÍ 8o. a počátku 90.
|et (zejména udaje ČcÚl. Z období po roce
1995 jsou k dispozici pouze data ze země-
dě|skych povodÍ s|edovanych Státní me| io-
rační správou na drobnych vodních tocÍch
a iídké daje s|edováníjakosti podzemnÍch
vod ze sfte ČHvtÚ' UŽ tato skutečnost ome
zuje piímé srovnání mapy S indikátory aci-
d i f ikace.  Pokud navíc ještě Vezmeme
v uvahu, Že návrat ekosystémuz druhéfáze
a c i d i f i k a c e  j e  p r o c e s  v e l m i  p o m a l y
i v piÍpadě, Že piestanou pŮsobit negativ-
nív|ivy, nezbyvá nám neŽ vyhodnocení indi-
kátorŮ acídifikace brát jako nás|edek pŮ-
sobení ac id i f ikace za období minu|ych
10-15 let a mapu zranitelnostivod acidifi-
k a c í  j a k o  p o p i s  s o u č a s n é  s i t u a c e
a za zák|ad pred ikce moŽného vyvoje
do budoucna.

Vys|edné srovnání ukazuje, Že zatímco
ještě v polovině 9o. |et pŮsobi| piÍsun aci-
difikujÍcích |átek v kombinaci s nepiíznivymi
podmínkami horninového prostiedí a pŮd
okyseIován í téměi všech hran ičních pohoií
s vyj imkou j iŽní po|oviny Karpat na hrani-
cích se S|ovenskem, Situace V roce 1998
naznačuje,  Že min imá|ně v j ihozápadní
a západníčásti zemíČR (část Šumavy, Aš-
skyvyběŽek)a v ob|astiJesenkŮ j iŽ nejsou
kritické zátéŽe síry a dusku piekračovány
a pil setrva|ém stavu |ze očekávat postuP
nou revitalizaci uzem(.

Na rozdí| od toho je nadá|e vyrazné
piekračová na zátěŽ,jzem( acid ifi kuj ícím i
|átkami v KruŠnych a Jizerskych horách,
v Krkonoších, or|ickych horách a v Brdech.
Vysoké piekročení krit ické zátěŽe by|o
zjištěno také v některych zemědě|skych
ob|astech a v niŽších po|ohách. V nich podle
i n d i k á t o r Ů  a c i d i f i k a c e  j e š t ě  n e b y I a
pÍekročena hranice mezi prvním a druhym
stadiem acidif ikace, a|e napi. SchoenŮv
index (poměr Ca+MglSoo+No. - viz [3])
hodnotí rozsáh|é oblasti Čn 1axo postiŽené
mírnou acidifikací.

ProtoŽe mapa zranite|nosti vod acidifi-
kacízachycuje stav roku 1998 a z iady sle
dování Vyp|yvá' Že pok|es atmosférické
depozice je i nadá|e patrny, mŮŽe byt sou-
časná situace piíznivějŠí, neŽ naznačuje
mapa.

Jaky mŮŽe byt da|Ší vy.voj acidifikace?
V ob|astech, kde zatím acidifikace nepo-
stoupila do druhé fáze, |ze reá|ně očeká-
Vat, V piípadě vymizení piÍčin acidifikace,
rych|ejšÍ návrat k pŮvodnímu stavu. Horší
bude situace v ob|astech, kde se jiŽ proje-
vi|a i druhá fáze acidifikace s pok|esem pH
a alkality. V takovych oblastech byla dlou-
hodobym pŮsobením kyse|é depozice na-
rušena pufračnÍ schopnost uzemí a to se
stává cit| ivé i k mnohem menšÍmu piísunu
acídifikujÍcích látek neŽ pied tím. Stejně jako
se negatíVní pŮsobení acidifikace neproje-
vuje náh|e, a|e dochází k postupnému vy-

čerpání pufraěníschopnosti ptitd v dŮs|edku
redukce obsahu bazickych kationt v ion-
tovyměnném komp|exu a Vhorn inovém
prostiedí, tak i snÍŽeny piÍsun acidifikujÉ
cích |átek nemá okamŽity v|iv na z|epŠení
stavu.

Dé|ka trvání procesu revitaIizace ekosy-
stému a odeznění projevŮ acidifikace u povr-
chovych a podzemních vod a obnoveníŽivo
ta ve vodě i vegetace na pŮdách bude závi.
set na rych|osti zvétráván( bazickych kati-
ontŮ z matečné horniny a na dosaŽení rov-
nováhy mezi koncentracíbázív pŮdním roz-
toku a ce|kovym obsahem v iontovyměn-
ném komp|exu pŮdy. Proto by hodnoty ne.
piekročení kritickych zátěŽí zjištěné pro
pŮdy mě|y byt chápány jako indikátory bu-
doucÍho pozitivn tho vwoje.
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Modelling of Waters Vulnerability by
Acidification in the Czech Republic
(Rosendorf, P.)

ln the frame of the project 'Limitation

of Non-point Pollution of Surface and
Ground Waters', in 2OOO we directed our
attention at drawing up a map of waters
vulnerability by acidification in the terri-
tory of the Czech Republic. Starting point
for the map of vulnerability was a combl
nation of models, the first of which, ter-
med as the 'rcck medium'submodel, cha-
racterized the natural sensitivity oÍ medi.
um to acidification, and the second of
which, termed as the 'soil' submodel,
counted the transgression of the socal-
led critical loads by sulphur and nitrogen
for individual types of ecosystems (forest
and agricultural ones). The resulting mo
del is a combination of both submodels,
dividing the territory into areas that are
not vulnerable by acidiÍication, areas that
are vulnelable by acidification, and areas
that are potentially vulnerable by acidifi-
cation. After comparing the resulting
model, which shows the situation up to
1998, and after assessing the indicators
of acidification in waters, it has become
clear that a gradua! improvement has
occurred in some previous|y acidiÍied are
as, and also that more than a third of the
Gzech territory has remained at various
stages of acidiÍication.
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zPRŮcHoDruĚruí
PLAvEgNíI.|o srupruĚ
srŘerov NA LABI
PRo PRoTIPRoUottí
MIGRACI LOSOSA
Josef Libf

Za počátek novodobé historie rybÍch pie-
chodŮ na českém seku Labe |ze povaŽo-
vat projeK sp|avněnÍ V|tavy a Labe pomocÍ
vystavby kaskády p|avebnÍch stupĎŮ zroku
1895, vypracovany podnikate|sWÍm A. Lan-
na. Z tohoto projektu bylo v seku mezi
Prahou a Hienskem rea|izováno 11 p|aveb-
nÍch stupĎŮ (z toho 5 na V|tavě a 6 na Labi).
Pod|e sdě|ení dr. A. K|Íra [1]' soukromého
docenta na tehdejší c. k. České vysoké
ško|e technické v Praze, by| kaŽdy p|aveb.
ní stupeĎ projektován tak, aby sestávaI
minimá|ně z nás|edujícÍch objektŮ:
o pohyblirny jez
o p|avebnÍ komora
. vorová propust
. rybt piechod.

RybÍ piechody byly u těchto p|avebnÍch
stupřŮ umístěny zpravid|a v piíbieŽním pi-
|iTi. Š|o o komŮrkové rybí piechody, vytvo-
íené z|ady za sebou stupĎovitě upravenych
komŮrek, které jsou od sebe vzájemně od-
dě|eny piičkami se stiÍdalymi otvory u dna
a vj|ezy u h|adiny. KomŮrky mě|y stá|ou
šÍiku 1.5 m a dé|ka komŮrek se měni|a od
2,o do 2,5 m. Porovnáme-l i  tyto rozměry
s doporučenymi d imenzemi komurkovych
rybÍch piechodŮ v odvětvové technické nor-
mě vodního hospodáiství TNV 75 2327
RybÍ piechody [2l z roku L997, vidÍme, Že
vnitinÍ šÍika kom rek by|a z dnešního po-
h|edu vyhovujÍcÍ jak pro s|adkovodní ryby,
tak pro |ososa (vnitinÍ ši?ka komŮrek nemá
byt menší neŽ 1,0 aŽ L,5 m pro s|adkovod.
ní ryby a 7,5 aŽ 2,0 m pro |ososa). Vnitiní
délka komŮrek pak by|a z dnešnÍho poh|e-
du vyhovujÍcÍ zejména pro s|adkovodní ryby
(vnitiní délka komurek nemá byt menší neŽ
t,4 až 2,o m pro sladkovodní ryby a 2,5 aŽ
3,0 m pro lososa).

H|oubka vody v komŮrkách by|a stanove-
na na O,75 m. Ve zmíněné TNV 75 2301 se
jako nejmenšÍ h|oubka vody v komŮrce do-
poručuje 0,8 m pro s|adkovodní ryby a 7,2 m
pro lososa. RozdÍl h|adin mezi po sobě jdou-
cími komŮrkami (vyška stupĎŮ) by| stano-
Ven na 0,3 m, ve zmÍněné TNV 75 2327 pak
0,2 m pro dospě|é s|adkovodní ryby a do
o,3 m pro dospě|ého |ososa.

Na V|tavě zPrahy do Mě|nÍka [3] by|y tak-
to vybudovány komurkové rybÍ piechody
u pIavebnÍch stupĎŮ v Praze-TrÓj i ,  K|eca-
nech, LibčicÍch, Miiejovicích a VraĎanech.
Pii rekonstrukci a modernizaci p|avebnÍch
stupĎu by|y rybí pŽechody v PrazeTrÓji, K|e.
canech a Libčicích zrušeny. Zachovány zŮ-
sta|y pouze u p|avebních stupřŮ v Miiejovi-
cÍch a VraĎanech'

Na Labi z Mě|nÍka do Hienska [3] by| tak-
to vybudován a dodnes se zachova| pouze
komŮrkovy rybí piechod u plavebnÍho stup
ně v Dolních Be ikov icÍch '  Rybí p iechod
u plavebnÍho stupně v Českych Kopistech
se nedochova| a o jeho existenci nemá au-
tor tohoto č|ánku dŮkazy. Úoajne se nachá-
ze| v části zdi vorové propusti těsně ved|e
jezu, která se zifti|a pÍed modernizaci jezu
v 70.  le tech.

TÍmto končÍ vyčet autorovi známych p|a-
vebních stupĎŮ v Čechách, kde komurkové
rybí piechody majÍ takové dimenze, aby po
piípadnych drobnych technickych pravách
moh|y vyhovovat pro zabezpečení proti-
proudní migrace |ososa.

Dnes se na do|ním Labi v useku mezi
státní hranicí Čnlsnru v Hiensku (p|. km
7o9,27\ a p|avebnÍm stupněm Do|ní Bei-
kovice (p|. km 6,67) nacházejí nás|edujícÍ
p|avební stupně: Stiekov (p|. km 68,87),
Lovosice (p|. km 49,29), České Kopisty
(pl. km 4I,2L), Roudnice n. L. (pl. km 27,30)
a Štoti.(p|. km 18,16).

Pro protiproudní migraci |ososa by zíeÍ
mě neby|o obtíŽné vyuŽít  rybÍ pÍechod
v Roudnici n. L. (pl. km 27,30). Pod pojmem
rybÍ piechod zde nemám na mys|i pouze
v|astní rybí piechod, a|e i vstup a vystup
z rybÍho piechodu, tak jak je ve vyspě|ych
zemÍch běŽné. Rybí piechod v Roudnici n. L'
má vn i t iní  dé|ky komurek 4,05 m, šÍŤky
kom rek 1,5O m a rozdí| h|adin mezi po
sobě jdoucími komŮrkami 0,3 m. Všechny
tyto rozměry vyhovují vyše zmÍněnym dopo-
ručenÍm TNV 75 2327 pro dospě|ého |oso-
sa. Žaony z ostatnÍch existujÍcích komŮr-
kovych piechodÚ v useku mezi státní hra-
n icÍ ČR/SRN a p|avebním stupněm Do|ní
Beikovice nemá rozměry, které by odpovÉ
da|y TNV 75 2327' Tak kupiÍkladu dé|ka
komŮrek rybÍho piechodu na p|avebním
stupni Štetr (pt. km 18,16) je 2,L5 m (pod-
|e TNV 75 232! nemá byt pro |ososa men-
šíneŽ 2,5 m aŽ 3,0 m)a na p|avebnÍm stupni
Stiekov (pl. km 68'87)je vnitiní dé|ka pou-
ze t,83 m. Na tomto rybÍm piechodu je dá|e
zce|a nevyhovujÍcÍ i vnitinÍ šÍika komŮrek -
pouze 7,28 m (pod|e TNV 75 2327 nemá
byt pro |ososa menšÍ neŽ 1,5 m aŽ 2,o m).

Ne|ze se tudiŽ ani divit, Že to by| právě
p|avební stupeĎ Stiekov, ktery se ihned po
dokončení vystavby v 30. |etech nechva|ně
zapsa| do povědomí nejen ichtyo|ogŮ' a|e i šir-
ší odborné veiejnosti [4] jako neprŮchod-
ná piekáŽka pro protiproudnÍ migraci |oso-
sa' Tehdy se totiŽ migrace ryb z něko|ika-
setki|ometrového německého useku Labe
na naše Území zastavi|a, a to práVě na tom-
to prvním p|avebním stupni na českém ze-
mí - piesněji na rybím piechodu p|avebnÍho
stupně Stiekov. Parametry stávajÍcího ry-
bího prechodu p|avebnÍho stupně Stiekov
činÍ z  tohoto rybího p iechodu seIekt ivnÍ
zaí(zení, a to nejen pro |ososa'

Na stávajÍcÍm rybím píechodu p|avebnÉ
ho stupně Stiekov [5, 6, 7, 8] sh|eda| au-
tor tohoto č|ánku i další závaŽné nedostat-
ky. Mezi nejzávaŽnějšÍ z nich patii|o špatné
napojenÍ vystupu z rybÍho piechodu na hor-
ní  vodu  p Iavebního  s tupně  S t i ekov
a insta|ace čes|í na vystupu z rybÍho pie-
chodu s roztečí mezi čes|emi 70 mm. Rybí
p iechod by|  napojen pouze na min imá|nÍ
provozní h|ad inu hornÍ zdrŽe.  P ieváŽnou
část roku se však v horní zdrŽi vyskytuje
hIad ina v pásu 0,5 aŽ 2,o m nad min imá|ní
provozní h|adinou. Na vystupu do horní zdr-
Že by|o umÍstěno stavid|o a piftok vody do
rybÍho piechodu by| zajištován pouze jako
vytok vody pod stavid|em' Vytokové rych-
|osti vody pod stavid|em se po ce|é obdobÍ
(zhruba 70 |et od uvedení p|avebnÍho stup
ně do provozu) pohybova|y v rozmezÍ od
3,13 m.s .1 (pĚ i  odIehIost i  hIad iny v  hornÍ
zdrŽ i  od hIad iny za pos lední p iepáŽkou
0,5 m) do 4,42 m.s1 (pi i  odlehlosti hladiny
v horní zdrŽi od h|adiny za pos|ednÍ píepáŽ-
kou 1,0 m). Tyto rych|osti nemohou Žádné
ryby, které se u nás mohou vyskytnout ve

vytokovém paprsku pod stavidlem, piekonat,
a tudiŽ š|o o nepiekonate|nou piekáŽku'

DŮkazovym materiá|em o poddimenzo-
vání parametrŮ stávajícÍho rybÍho piecho-
du z 30. |et na p|avebnÍm stupni Strekov
mŮŽe byt tabulka 7'

Je docela moŽné, Že k objasnění pi ičin
neprŮchodnost i  tohoto rybÍho p iechodu
neby| od uvedenÍ do provozu aŽ do roku
1994 píizván hydrauIicky inŽenyr, jinak si
autor dlouholetou nepruchodnost plaveb-
nÍho stupně Stiekov nedokáŽe vysvět|it.

Z tabulky 7 je zce|a evidentní, Že pro
migraci |ososa nemá komurkovy rybí pie.
chod na VD StÍekov ani jeden z poŽadova-
nych parametrŮ. Rozdí| h|adin mezi jednot-
I ivymi  komŮrkami 0,35 m je p ií| iš ve|ky
nejen pro dospě|é sIadkovodní ryby, a|e
dokonce i pro |ososa. Dé|ka a šÍika komŮ.
rek jsou tak ma|é, Že neumoŽĎují pi i  p|a-
vánÍ |ososa potiebnou rozplavbu ke ská-
kání (nutno si uvědomit, Že délka tě|a do-
spě|ého |ososa čin( I,2 m, a tudiŽ zde pied-
stavuje zhruba 2/3 dé|ky komŮrky). Na tom-
to rybÍm p iechodu,  ktery má vÍce neŽ
20 komŮrek, pak zce|a chybí odpočÍvací
nádrŽky.

Aby noW rybÍ piechod na vodním díle
Stiekov neby| pii piÍpadném pouhém pro-
d|ouŽenÍ do horní zdrŽe selektivním typem
rybího p iechodu,  ktery umoŽĎuje prot i -
proudní migraci jen více|etym rybám a ně-
kterym druhŮm ryb [6]' by|o na doporučenÍ
autora tohoto č|ánku rozhodnuto podstat-
ně sniŽÍt spád mezi jednot|ivymi komŮrka-
mi, prod|ouŽit délky komŮrek, provést vhod-
nějšÍ napojenÍ rybÍho piechodu na hornÍ
i do|ní vodu atd.

NavrŽené parametry nového rybÍho pie-
chodu p|ně odpovídajÍ doporučení odvětvo-
vé technické normy vodnÍho hospodáistvÍ
TNV 75 232! Ryb( piechody [2], vypraco-
vané v rámci iešenÍ projektu PPŽP/57o/
/5/97 [9] '  k tery by|  f inančně podpoien
v rámci Programu péče o ŽivotnÍ prostiedÍ
MZP. H|avnÍ parametry navrŽeného rybího
prechodu jsou nás|edujícÍ: spád mezi jed-
not|ivymi komŮrkamí 0,20 m, šÍika komŮ-
rek 2,oo m, vnit iní dé|ka komurek 2,83 m
a h|oubka vody v komŮrkách 7,2o m.

Zkušenosti z ostatnÍch zem( |4, 7], ze-
jména pak z Francie, totiŽ poukazujÍ na faK,
Že nejosvědčenějšÍm a nejhospodárnějším
typem jsou kom rkové rybÍ piechody. Sku-
tečnost, Že z20 rybích piechodu na Labi je
18 komŮrkového typu a wše uvedené da-
je vedou |ogicky autora k dŮraznému dope
ručení, aby pÍi zabezpečení prŮchodnosti
vodnÍch staveb na do|ním a stiednÍm Labi
by|y pro ryby pouŽity komŮrkové rybÍ pie-
chody _ ovŠem pouze vyhovujÍcí doporuče-
nÍm z TNV 75 2321..

V |etoŠním roce má byt na p|avebnÍm
stupni Stiekov dokončena vystavba nové-
ho rybího piechodu, jehoŽ dimenze budou
odpovídat doporučením technické normy
vodnÍho hospodáiství TNV 75 232! Rybí
piechody [2] respektované v Zadání a. s '
Povodí Labe 1996, jehoŽ nedÍlnou součás-
tÍ je i expertní posudek [6] autora tohoto
č|ánku .

Je|ikoŽ p|avební stupeĎ Stiekov je chrá-
něnou technickou památkou, by|o pii návr-
hu trasy nového rybÍho piechodu rovněŽ
dbáno, aby nenaruši| stávajícÍ architektu-
ru. Součástí zmíněného Zadán( a. s. Povodí
Labe je i architektonické iešen(, jehoŽ zá-
sady jednoznačně stanovi| Ústav památko-
vé péče. Jde o minima|izaci zásahŮ do sou-
časného vzh|edu p|avebního stupně Stie-
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hy ryb, které v těchto mimoiádnych pod-
mínkách mohou zatím vo|ně migrovat na
značné vzdá|enosti (jesen, podoustev, par-
ma a iada da|šÍch). Nyníje očekáván návrat
|ososa a pravděpodobně i da|ších taŽnych
druhŮ ryb. NavÍc právě sek Labe pod Stie-
kovem má něko|ik piítokŮ, které jsou s|ib-
né piedevším z h|ediska nárokŮ těchto dru-
hÚ ryb na rozmnoŽovánÍ (Kamenice, P|ouč-
nice, V budoucnu moŽná i Bflina)' Zabezpe-
čení pruchodnosti Labe pro protiproudnÍ
migraci |ososa je dnes dťl|eŽité od státní
h r a n i c e  Č n / s n r u  v  H i e n s k u  m i n i m á | n ě
k Ústí Divoké or|ice, kde od nepaměti mě|i
Iososi svá trdIiště [4). Zabezpečení této
prŮchodnosti s|eduje i mezinárodní komi-
se pro ochranu Labe (MKOL).

V souvis|osti s omezenÍm zemědě|ské
a prŮmys|ové vyroby po roce 1989 a téŽ
s vystavbou Čov a dalšÍmi opatienÍmi se
v ce|ém povodÍ Labe kva|ita vody v iece
i piftocÍch pÍece jen mění k |epšímu. Na tuto
skutečnost reagova|a p|eŽ(vající rybÍ spo.
|ečenstva z|epšením senzorickych v|ast-
nostÍ i sníŽením obsahu cizorodych |átek.
Pro některé druhy se |oká|ně z|epši|y i pod-
mínky pro pi irozené rozmnoŽování, resp.
i pro jejich preŽÍvání, coŽ zpŮsobi|o i zvyše
nÍ jejich početnosti. Také sportovnÍ rybái-
stvÍ se zača|o k Labi postupně navracet.

Nikde jinde se na ce|ém Labi neprojevi|o
tak vyrazné z|epšení ŽivotnÍch podmínek
pro ryby jako právě na seku Labe mezi
Stiekovem a Hienskem. Od roku 1991 se
zde po dobu něko|ika |et pravide|ně od|o-
vova l y  r yby  s rovna te l nou  me tod i kou ,
s evidencí veškerého tj|ovku. By|o proká-
záno, Že pii z|epšovánÍ jakosti protékajícÍ
vody se rych|e zvyšova| podii iičních druhÚ
ryb, Keré jsou náročné na kvalitu prostiedí.

V současné době se piipravuje t11] W-
stavba p|avebních stupĎŮ ProstiednÍ Ž|eb
( p | .  k m  9 9 ' 0 o )  a  M a | é  B i e z n o  ( p | '  k m
8I,74). Po vystavbě p|avebnÍho stupně Pro-
stiední Ž|eb zŮstává pro ryby prÚchod vo|-
nou iekou od Hienska pouze k stÍ Kame-
nice (p|. km Io7,78). Je tudÍŽ zce|a správ-
ně k|aden dÚraz na to, aby pi i  piÍpravě
a vystavbě uvedenych p|avebních stupĎŮ
by|a věnována ve|ká péče ijejich zprŮchodně-
nÍ pro ryby. Ve Vyzkumném stavu vodo-
hospodáÍském T. G. Masaryka by|a prob|e-
matice zabezpečenÍ prŮchodnosti piipravo-
vanych p|avebních stupřŮ věnována znač-
ná pozornost jak po ce|ou dobu iešení pro
jektu č. PD 105 74o 7ot Ministerstva do-
praw a spojŮ ,,Mode|ovy vyzkum uprav Labe
pod Stiekovem.. [12], tak i pii navazujících

dnov'.| materiá|
kladen! do betonu 5 cm
že!. bet deska

kov a oko|ní krajiny. Tato zásada by|a archi-
tektonickym iešenÍm dodrŽena.

Novy komŮrkovy rybí piechod na p|aveb-
ním stupni Stiekov sestává ze tií rjsekŮ:
. Horní usek rybÍho pÍechodu tvoŤÍ napoje
vací kanál vlastnÍho rybÍho pfechodu na
hornÍ vodu'

Napojovací kaná| má prakticky vodorov-
né dno a jde v hornÍ části trasy puvodnÍho
rybÍho piechodu, ktery je směrován sou-
běŽně s korytem ieky; v tomto useku rybÉ
ho piechodu nejsou Žádné prepáŽky a rjro
veĎ h|adiny vody v napojovacím kanálu od-
povídá rovni hIadiny vody v horní zdrŽi p|a-
vebnÍho stupně Stiekov.
. StŤedni usek rybÍho prechodu tvoÍí sektor
s komurkami opatŤen|mi naklápěcÍmi píe-
pážkami a sektor sestávající z odpočívací
nádrŽky a několika komÚrek s pevnfmi pŤe
pážkami.

Ce|kem jde o tri nak|ápěcÍ piepáŽky oce-
|ové konstrukce s mechanismem ov|áda-
nym od h|adiny horní vody. Projekt uvaŽoval
s nak|ápěním v rozmezí hIadin v horní zdr-
ži I4I,3o_I4I,8o m n.m. Úsek s pevnymi
prepáŽkami stupnovitě k|esá po 20 cm od
komŮrky ke komŮrce; trasa stiednÍho se.
ku rybÍho piechodu vede podé| zdi mezi
budovou elektrárny a |ávkou provizornÍho

obl. 1. Schéma umístěnÍ komŮrkového rybího
piechodu za stávajÍcí opěrnou zdÍ

hrazení turbín (trasa st iedního seku je
ko|má na trasu hornÍho seku).
o Dolní sek rybÍ|lo p|echodu je složen z Ťady
na sebe navazujících sektoru, z nichž kaŽ-
d! sestává z odpočívací nádrŽky a několika
kom rek s pevn|mi pÍepáŽkami.

Trasa do|ního seku vede od budovy e|ek-
trárny aŽ do vzdá|enosti zhruba 115 m nej-
prve mezi stávající opěrnou zdí a svahem
(obr. 7) a poté mezi stávající a nově vybudo
Vanou opěrnou zdí u |evého biehu' Na kon-
ci této trasy je umÍstěn vstup do rybÍho
piechodu. Do|ní sek rybÍho piechodu kle-
sá stejně jako stiednÍ sek po 20 cm od
komŮrky ke komŮrce; Vstup do rybÍho pie-
chodu je umístěn na kÓtě I3t,4o m n.m.
Pied vstupem je vytvoiena hrázka o vyŠce
cca 1,0 m k navedení ryb z Íečiště' ZdŮraz-
nuji, Že zejména vstupu do rybÍ|to pŤechodu
bude nutno věnovat něko|ik |et po uvedenÍ
rybÍho piechodu do provozu trva|ou pozor-
nost, jak Vyp|yvá nejen z poznatkŮ z |itera-
tury, a|e zejména ze zkušeností z pracovnÍ
cesty do Norska [1O].

Na naše uzem( piip|ouvá stá|e více ryb
v absolutnÍm i re|ativním počtu [9] včetně
druhu, o kterych jsme se domnÍva|i, Že je
budeme muset do Labe dováŽet z dalekého
zahraničÍ (uhoD. PiiplouvajÍ bezesporu i dru.

Tabu|ka 1' PorovnánÍ geometrickych charakteristik komŮrkového rybÍho piechodu VD Stiekov s TNV 75 2327 Rybí piechody

Citace z oÓtětvové technické nonq' vodnÍho hospodáÍstt'íTNv 75x,í21
RyĎí pÍechody

Geometrické ďtarakter|st|ky
ryÓ|ho pÍochodu VD Sťekov

(z 30.le0

vÝs|edoft porcvnání
s TNV 752Jl21

Rozdí| h|adin mezi po sobě jdoucími komr]rkami se doporučuje do 0,2 m
pro dospě|é s|adkovodní ryby a do 0,3 m pro dospě|ého |ososa.

rozdí| h|adin
0,35 m

nevyhovuje pro
sladkovodníryby
ani pro lososa

Vnitiní šíika komr]rek nemá b1it menší neŽ 1 ,0 až 1,5 m pro s|adkovodní
ryby a 1,5 až 3,0 m pro |ososa.

vnitittíšíň<a
1 ,28  m

nevyhovuje
pro lososa

VnitÍnídé|ka komrjrek nemá b1it menší neŽ 1,4 aŽ2,0 m pro s|adkovodní
ryby a 2,5 až 3,0 m pro |ososa.

vnitžttí dé|ka
1 , 8 7  m

nevyhovuje
pro lososa

Nejmenší h|oubka vody v kom rce se doporučuje 0,8 m pro s|adkovodní
ryby a 1,2 m pro |ososa. Nejmenší Šíř<y a Wšky vlezŮjsou 0,15 m pro
s|adkovodníryby a 0,3 m pro |ososa.

hloubka
0,98 m

vyiezy
o,27 m

nevyhovuje
pro lososa

odpočívací nádrŽky se navrhují po 5 aŽ 7 komŮrkách. objem vody
v odpočívací nádrŽce má b1it nejméně ětyžnásobkem objemu komrlrky.

neexistuje
(chybějí ce|kem 3 nádrŽky)

nevyhovuje pro
sladkovodní ryby
ani pro lososa
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modelowch vyzkumech p|avebnÍch stupřu
ProstiednÍ Ž|eb a Ma|é Biezno, zajištova-
nych v tomto stavu piÍmo investorem -
Ředite|stvím vodnÍch cest ČR. Jde zejména
o vyuŽití vybudovanych rozsáh|1/ch situač-
ních mode|Ů zmÍněnych p|avebnÍch stupĎÚ
a pÍi|eh|ych sekŮ Labe k na|ezení optimá|-
ního umÍstění vstupu do rybích piechodu.

Závěrem chci vyjádrit naději, Že snad jeď
nou širší odbomá veiejnost i u nás pochopÍ'
Že bez časti hydrau|ickych inŽenyr na ie
šenÍ bude z|epšenÍ pr chodnosti vodnÍch děl
pro ryby zbytečně odda|ováno. Skutečnost,
Že mezi Wdáním odvětvové technické nor-
my vodního hospodáiství TNV 75 232t Rybí
piechody [2] a piis|ibenou rea|izacÍ prvnÉ
ho vzorového kom rkového piechodu na
Labi pro |ososy a s|adkovodní ryby uply-
nou |etos jiŽ čtyri roky a piíprava Wstavby
da|šÍho rybího pÍechodu na Labi, Kerf bude
v p|ném sou|adu s touto normou, nenÍ au-
torovi tohoto č|ánku (i normy) známa, ne-
svědčí o piflišném si|Í vedoucÍm k nap|řo
vánÍ piijatych piedsevzetí.
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Making Passable the Lock at StÍekov on
the Elbe for Upstream Migration of the
Salmon (LibÝ, J.)

Also fish communities, including the
migratory species, have been responding
to an ever increasing quality of water in
the River Elbe and its tributaries. A re-
turn of some migratory lish species (e.9.
salmon) to the Bohemian rivers is impe-
ded by solid obstructions in the water-
course. ln the Elbe section between the
nationa| border and the |ock at Dolní Bei.
kovice near Mělnik there are 5 obstruc.
tions Íor fish migration. The article de.
als briefly with conditions for fish migra-
tion at the individual locks, in connec-
tion with the requirements oÍ the TNV
75 232l., .Fish laddep'. Particular ďten
tion is paid to the current construction
of a fish ladder at the waterrvork oÍ Stie
kov where the migration conditions ,are
worst oÍ all.
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MERENI RYCHLOST!
PRoUoĚt,tí voov
poruocí plovÁrŮ
PRo sTANoVeruí
PoVoDŇoyÍcH
pnŮrorŮ
Jan Kašpárek

Pii měiení povodřovych prŮtokŮ mŮŽe-
me narazit na ce|ou iadu prob|émŮ, se kte-
rymi se za běŽnych podmínek nesetkáme.
Vyskyt povodnÍ je neočekávany a doba tr-
vání povodřové v|ny na menšÍch tocÍch je
většinou krátká' takŽe často se odborní
pracovníci dostanou do zasaŽené ob|asti
aŽ po povodni. V takovém piÍpadě je moŽné
jen zpětné vyhodnocení prŮtoku hydrau|ic-
kym u./počtem pod|e terénnÍho prŮzkumu,
tj' pod|e věrohodnych stop h|adiny, zaměie
ní pi ičného profi|u a sk|onu toku, odhadu
drsnost i  dna atd.  A|e i  pokud se poda ií
odbornym pracovnkŮm zastihnout povod-
novy prutok, nemajÍ vŽdy k dispozici obwk-
|é měiicí vybavenÍ _ hydrometrické kiíd|o.
Často se dostanou k povodni nepiiprave-
ni, nep|ánovaně nebo náhodou.

I kdyŽ jsou pii povodni pracovnÍci s piÉ
strojovym vybavením na místě, vyskytují se
p i i  pouŽi tí  hydrometr ického k iídIa da|šÍ
prob|émy a rizika. ZpŮsob měiení, pii kte-
rém pracovnk s hydrometrickym kiíd|em
vstupuje do profi|u toku, je pouŽite|ny jen
pri niŽších stavech hIadiny a rychIostech
proudění. UŽ pii h|oubce oko|o 1 m a rych-
|ostech prouděnÍ b|iŽících se 1 m/s je mé
iení spojené s broděnÍm v toku obtÍŽné a pii
kor1taktu pracovnka s většÍm piedmětem
unášenym tokem (větve, stromy) mŮŽe do
jít k ohroŽení zdraví a Života.

Měiení hydrometrickym kríd|em na zá-
věsu je za určitych podmÍnek provedite|né
i pi i  povodni. Musí byt k dispozici most,
|ávka nebo hydrometrická |anovka a voda
nesmí unášet ve|ké mnoŽství nečistot, Ke-
ré se namotávají na vrtu|i, či větŠÍch pÍed-
mětŮ, které mohou měiicí zaí(zení poško-
dit nebo zpŮsobit jeho ztrátu. Vyskyt uná-
šenych nečistot a piedmětŮ je však jevem,
ktery se pii větších povodních vyskytuje
ve|mi často. MěienÍ re|ativně drahym hyd-
rometrickym kiíd|em je pak velmi riskantnÍ
a většinou se neprovádí.

|nformace o rych|osti prouděnÍ za povod-
Ďovych stavŮ je však ve|mi cenná a i pii
zjednodušeném měiení většinou spo|ehIi-
vější neŽ odhad charakteristik hydrau|ické
drsnosti dna, někdy i neŽ odhad sk|onu h|a.
diny za povodĎového prutoku.

V tjkoIu ' 'Vyvoj nestandardnÍch metod
měienÍ prŮtoku' ' ,  ktery byl ve vÚV T.G'M.
Praha iešen V roce 1999 a 2000, jsme
ověii|i moŽnosti měienÍ povrchovych rych.
IostÍ prouděnÍ jednoduchymi prostiedky.

Standaldní plováková měŤení

A|ternativou k měiení prŮtokŮ pomocí
hydrometrického krÍd|a je měiení povrcho-
vé rych|osti prouděnÍ pomocÍ p|ováku' Mě-
ienÍ nemŮŽe sice podat stejně dobré vy-
s|edky jako peč|ivě provedené měienÍ hyd-
rometrickym kiíd|em v celém profi|u, je a|e
nenáročné na vybavenÍ a čas, coŽ jej pied-
určuje k orientačnímu měienÍ povodĎovych
prŮtokŮ. Časová nenáročnost je dŮ|eŽitá,

prŮběh povodně mÚŽe byt krátkÝ a pÍi mě.
iení hydrometrickym kiíd|em je počet pro-
vedenych měiení omezen. P|ovákové meto-
dy by|y v hydrometrické praxi zkoumány
a pouŽívány jiŽ počátkem dvacátého sto|e-
tí ,  o  čemŽ svědčí nap iÍkIad in formace
v technickém pr vodci z roku 1925 [1].

Pod|e současnych zkušenostÍ muŽeme
kromě tradičně pouŽívanych umě|ych p|o-
vákŮ pouŽít p|ováky piirozené, tedy pied-
měty unášené proudem, které tok pii zvy-
šené h|adině odnesl z inundace. Většinou
jde o stromy a větve, kusy rŮznych dievě-
nych konstrukcí, sudy, bedny a nádoby.
Těchto p|ovákŮ byvá dostatek na začátku
povodně, pii opadávánÍ h|adiny jich ubyvá.
Pokud měiení provádÍ více pracovníkŮ,
musÍme tyto pr i rozené pIováky p iesně
identifikovat, aby nedocháze|o k záměnám.
Vyhodou těchto p|ovákŮ je, Že se j iŽ nad
měrnou tratí pohybujÍ v sou|adu s proudě.
nÍm vody.

Pokud nejsou v toku takové vhodné p|o-
váky v dostatečném mnoŽství, musíme je
zhotovít a v dostatečné vzdá|enosti nad
měienym sekem do toku umístit, obvyk|e
vhodit. Měrná trat má byt pod|e [1] a|es-
poĎ 20 aŽ 50 m d|ouhá, pod|e [2] má délka
trati byt větší neŽ dvě šÍiky toku a menší
než pět ši7ek toku. P|ovák by mě| zasaho
vat pod h|adinu, aby by|a unášecí sí|a do-
statečná, a nemě| by byt ovlivĎován piípad-
nym větrem. P|ováky se pohybují rych|ostí
o má|o vyššÍ, neŽ je rych|ost prouděnÍ. Jev
je zpŮsoben tÍm, Že p|ovák k|ouŽe po nak|o-
něné h|adině ve směru jejho sk|onu. Rych-
|ost p|ováku je ov|ívněna jeho hmotností
a hydrauIickym odporem. Pii měiení tento
rozdí| rychlostÍ zanedbáváme, jeho učinek
mŮŽe byt zahrnut do piepočftávacÍho koefi-
cientu, kterym redukujeme prŮměrnou po-
vrchovou rych|ost na prŮměrnou rych|ost
profiIovou. PodIe Novotného [1] je tento
koeficient nejčastěji v mezích o,7 aŽ o,9.

Pokud je pracovnÍk provádějÍcÍ pozorová-
nÍ bez jakéhoko|iv piístrojového vybavenÍ,
resp. má jen stopky nebo hodinky, mŮŽe
měi i t  dobu prop|utí  unášeného p|ováku
danou dráhou. Dé|ku této dráhy mŮŽe za-
měiit dodatečně. VyhodnějšÍ je' provádějÉ|i
toto měiení a|espoĎ dva pracovníci. Jeden
pozorovate| oh|ásí prop|utí p|ováku zaÓát-
kem dráhy, druhy koncem. Pokud tok nete
če piÍ|iš rych|e a bieh toku je prostupny,
mŮŽe se pozorovate| po biehu pohybovat
současně s p|ovákem. Tak mŮŽe ce|é mě-
iení provést i jeden pracovník. Jako body
pro určenÍ pevné dráhy je vhodné pouŽít
vjrazné objekty na biehu, jako stromy, s|ou-
py nebo budovy.

MěÍenÍ plovákem na závěsu

Jinou moŽností zj ištování rych|osti uná-
šeného plováku je měÍenÍ času, za ktery

se odvine a napne závěs známé dé|ky (prin-
cip námoinÍho |ogu uŽÍvaného pro měienÍ
rych|ostÍ |od|. Zhotovení této měiicÍ sou-
stavy je jednoduché _ k vhodnému p|ováku,
ktery má ve|ky hydrauIicky odpor, piipevnÉ
me |ehky a snadno rozvinute|ny závěs zná-
mé dé|ky' Samotné měiení provádíme tak,
Že plovák z mostu nebo |ávky spouštÍme
do proudu toku a měiíme dobu, za kterou
se závěs napne. Závěs nesmí p|ovák brz-
dit, vhodné je cely závěs spustit do toku
i s plovákem. Pii měiení z mostu, u které-
ho vyška nad h|adinou není zanedbate|ná
vzh|edem k délce závěsu, je potieba tuto
vyŠku změÍit a dráhu p|ováku nás|edně vy-
počítat jako odvěsnu pravouh|ého trojuhe|-
níka,  v  němŽ p ieponou je  dé|ka závěsu
a druhou odvěsnou vyška upevnění závěsu
nad h|adinou. Měiení i pi i  ve|mi vhodném
závěsu dává hodnoty rych|osti niŽšÍ neŽ
obvyk|á p|ováková metoda, protoŽe p|ovák
se nepohybuje hned po kontaktu s hladinou
stejně rych|e jako proudÍcí voda. Vyhodou
je ve|ká rych|ost měienÍ a moŽnost poměr-
ně detai|nÍho proměiení piíčného rozdě|e-
nÍ povrchovych rych|ostÍ v profi|u.

MěÍenÍdálkoměrem z mostu nebo lávky

PiÍstrojově náročnějšÍ je měienÍ dráhy
p|ovákŮ dá|koměrem. Pii pokusech jsme po
uŽÍva|i |aserovy dá|koměr Lytespeed Yarde
Pro 400 (rozsah vzdá|eností 15-400 m,
roz|išenÍ 1m' pi ib|iŽná cena 14 000 Kč).
Dá|koměr je  p iÍst ro j  vzh|edem podobny
da |ekoh|edu .  Mě rí  j edno r á zově  v zdá |e -
nost od vhodného piedmětu zaměieného
záměrnym kí(žem, piičemŽ zméíená vzdá-
|enost se objevÍ po stisknutÍ piís|ušného
t|ačítka v zorném poIi pozorovateIe. Pro
měiení je moŽné pouŽít piirozenlch nebo
umě|ych p|ovákŮ, stejně jako pii prvnÍ uvá-
děné metodě. Měiení z mostu nebo lávky
(obr. 7) je podobné jako pri pouŽitÍ p|ováku
na závěsu, kromě času mezi odečty vzdá|*
nostÍ je tíeba zaznamenávat také počáteč-
ní a koncovou vzdá|enost zaměienÍ p|ová-
ku. Pokud je most nebo |ávka vyše nad h|a-
dinou, je t ieba vzdá|enosti obdobně jako
pii měienÍ p|ovákem na závěsu opravit. Je
vhodné, provádějÉ|i měienÍ minimá|ně dva
pracovníci, je však náročnějšÍ na jejich ko
ordinaci. Je ve|mi rych|é a |ze je snadno
něko|ikrát opakovat. V piípadě měÍenÍ rych-
|osti piirozenych p|ováku nenÍ tieba mani-
pulovat s Žádnym za|ftením, je tedy bez-
pečné i v obtiŽnych terénních podmínkách.

Měiení dálkoměrem ze bÍehu

Měiit rych|ost p|ováku dá|koměrem je
moŽné i ze biehu, je piitom a|e kromě vzdá-
|enostÍ a času tieba měiit také uhe| pozo-
rování. NejsnazšÍ je zaměiovat p|ováky pod
stá|e stejnym uh|em, danym záměrou na
nějaké vlrazné objeKy (obr.2), peč|ivě ozna-
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čit mÍsto, odkud pozorovate| zaměiuje,
a uhe| mezi zámérami dodatečně $eodetic-
ky změiit. J iná, operativnějšÍ moŽnost je
piipevnit dá|koměr otočně na stativ vyba-
veny vodorovnym kruhem pro měĚenÍ h|u.
Takovy piÍpravek |ze snadno získat pra-
vou nive|ačního piístroje nebo theodo|itu.
MěienÍ je pak pouŽite|né univerzá|ně, a|e
je tieba zaznamenávat ještě vÍce daj , tak-
Že jejich odečet je pri wššÍch rych|ostech
p|ovákŮ náročny.

VyhodnocovánÍ Íotografi ckÍch snímk '
fi lmovfch ábělti a videozáznam

7ajimavlm zpŮsobem měienÍ rych|osti
p|ovákŮ je vyhodnocovánÍ fotografickych
snímk nebo záznamu kamery. obecné vy-
hodnocenÍ na zák|adě geometrie snímacÉ
ho zaí(zen( se jeví jako teoreticky ve|mi s|o
Žité a pii nedodrŽenÍ určitych podmÍnek i
nemoŽné. HIavní podmínkou pro takové
vyhodnocení je pevné postavenÍ kamery
nebo fotografického piístroje a neměnná
a známá ohnisková vzdá|enost (zoom, pii-
b|íŽenQ. Vhodné také je, aby na snímku
neby| jen p|ovák na h|adině, a|e i část bie
hu se zaměiite|n1imi body. Tato obecná
metoda neby|a dá|e detai|ně rozpracová-
na. MoŽná by zas|uhova|a více pozornosti,
nebot skytá moŽnost zpětného určení rych-
|ostí prouděnÍ toktj z některych náhodou
vhodně poiízenych archivních materiá|Ů.

Pro praktické pouŽitÍ jsme sestavi|i me-
todu veImi  z jednodušenou.  Pr inc ipem je
poiizování snímkŮ p|ováku v měieném ča-
sovém intervalu, pi ičemŽ rozměry p|ová-
ku jsou známé a porovnate|né s dráhou,
kterou je snesen v tomto časovém inter-
valu. Z h|ediska optického zkres|ení roz.
měrŮ p|ováku se jako nejvhodnějšÍ tvar jeví
kou|e.  P i i  po i i zovánÍ snímkŮ se nesmí
měni t  ohn isková vzdá|enost ,  samotnym
piÍstrojem je moŽné mezi poÍízením sním-
kŮ pohnout (s|edovat p|ovák), ale musí byt
moŽnost snímky na sebe navázat. Vyhod-
nocením pak je prosté změiení poměru
délky dráhy a rozměru p|ováku na naváza-
nych snÍmcÍch.

V piÍpadě pouŽití videokamery je Whod.
né uŽitÍ vestavěnych hodin a je vhodné ka-
merou nepohybovat. VyhodnocenÍ |ze pro-
vést pomocÍ projekce na p|átno, nebo zpra-
covánÍm snÍmkŮ na poě|,tači, nouzově na
větš|, te|eviznÍ obrazovce.

Využití GPS
Piedevším na větších tocích pi ipadá

v vahu piÍpad, kdy se pozorovate| nacházÍ
piímo na p|ováku, tedy na unášeném č|u-
nu. Zde se jako nejefektivnější jeví moŽnost
pouŽít piístrojŮ pro sateIitní navigaci GPS
(Global Posit ioning System). Pozorovatel
mŮŽe nejen snadno piesně zjistit okamŽi-
tou rych|ost, a|e i zaznamenat dráhu, a tak
pii stiÍdavém pojŽdění proti proudu a uná-
šení č|unu získat ve|mi podrobné a piesné
roz|oŽenÍ rychIostí v profiIu toku.

Ke zjištěnÍ rych|osti č|unu |ze pouŽft také
dá|koměr a měiit piib|iŽování nebo vzda|o.
vání č|unu od pevného bodu'

Jednoduchou metodou je měienÍ doby
prop|utÍ č|unu neseného rych|ostí toku drá-
hou o známé, popi. dodatečně zaměiené
dé|ce.

Stanovení pr toku z naměienych
povlchovych rychlostí

Pro stanovenÍ prŮtoku je nezbytné pies-
ně zaměiit piičny profil toku v místě měie
nÍ. Profil by mě| byt v dráze p|ovákŮ. Vyhod-
né je profi| zaměÍit po opadnutí zryšenych
stavŮ a brát pii tom oh|ed na moŽné zane
senÍ nebo naopak zah|oubení koryta toku.
Pokud by| profi| zaměien pied povodní, sta-
čÍ pak jen zkontro|ovat, zda nedoš|o ke
změně. Vhodné jsou profi|y s pevnym dnem
a biehy (napi. pod mosty v zástavbě) nebo
mÍsta, kde je koryto toku ve ská|e.

Z naměienych povrchovych rych|ostí
a známé p|ochy piíčného profi|u muŽeme
pii pouŽitÍ koeficientu, kterym piepočítá-
me prŮměrnou povrchovou rych|ost na prŮ-
měrnou profi|ovou rych|ost, vypočÍtat pru-
tok. odhady piepočftávacích koeficientŮ |ze
na|ézt v publ ikaci Mattase [3].

Praktické pouŽitÍ některych
vybranfch metod

V |etech 1999 a 2000 by|y některé
z vyše uvedenych metod vyzkoušeny pii mě-
ienÍch v terénu, a to i pii povodĎovych si-
tuacÍch'

MěienÍ povrchovych rych|ostÍ plovákŮ
dá|koměrem by|o provedeno na iece V|ta-
vě v Praze-TrÓji, v profi|u lávky pro pěš|,.
PrŮtok udávany Čnrr/|Ú by| 30 m3ls, prŮtok
spočteny z povrchovych rych|osti se pohy-
boval v rozmez( 28-36 (n,/3, v závis|osti
na pouŽité WpočetnÍ metodě.

Na jaie roku 2O0O by|a provedena měie
nÍ povrchové rych|osti proudění na iece Ji-
ze i e  ve  dn i  ku Im inace  povodĎové v |ny
s prŮtokem s dobou opakování piib|iŽně 50
|et. By|a provedena měiení rych|osti piiro-
zenych p|ovákŮ dá|koměrem, měiení rych.
Iosti plováku pomocí závěsu pevné dé|ky
a měienÍ rych|osti pi irozenych.p|ovákÚ po-
zorovatelem ze biehu, a to ve dvou profi-
|ech - Benátky n. Jizerou a Tuiice. Pii měie-
ní v TuÍicÍch provádě|i současně pracovníci
ČHvtÚ měienÍ povrchovych rych|ostí pruto.
ku hydrometr ickym k iídIem. Na zákIadě
tohoto měiení by| stanoven odhad prutoku
600 m3ls. VyhodnocenÍm rych|ostÍ plová-
kŮ měienych dá|koměrem jsme dospě| i
k hodnotě prŮtoku 530 m3ls, prutok sta-
noveny z rych|ostí p|ováku na závěsu by|
390 m3ls. Vys|edky z měiení v Benátkách
n. Jizerou ved|y k prÚtokÚm cca 600 m./s.

Závét

Všechny Wše popisované metody měie-
nÍ prŮtokŮ jsou pii povodĎovych situacích
pouŽiteIné, jej ich voIba závisí na konkrét-
ních podmÍnkách.  Jako nejoperat ivnějšÍ
a dostatečně piesná se v praktickém pou-
Žití jevÍ metoda měienÍ rych|osti p|ováku
dá|koměrem z mostu.
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Measurement of Water Flow Velocities
by Means of Floats for the Determinati-
on of Flood Flows (Kašpárek, J.)

The article deals with the results oÍ
the task 'Development of Non-standard
Methods of Flow Measuring', which was
solved at the T. G. Masaryk Water Re-
search lnstitute, Prague, in 1999 and
20oo' and in the Írame oÍ which possibi.
lities were verified oÍ measuring' by sim-
ple means, the surÍace velocities of flow.
The methods under verification included:
standard float measurements, suspended
float measulements, measurements with
application oÍ telemeter fiom a bridge or
a Íootblidge, and also from the bank, as"
sessment of photographic pictures, fllm
shots and video recordings, GPS utiliza-
tion, and |low determination Írom measu.
red surface velocities. All the surveyed
methods of Ílow measuromont are appli.
cable in f lood situations, their choice
dependlng on particular conditione. Most
operatlve and algo suÍÍlciently accurate
is, ln practlcal appllcatlon, the method oÍ
measuring the Í|oat velocity by te|emetel
from a bridge.

I

obr. 2. Měiení rych|osti p|ovákŮ dá|koměrem ze biehu



ZJEDNODUSENY MODEL
JAKOSTI VODY V ODRE
Jiií Šajer

Uvod

Matematické simu|ačnÍ mode|y umoŽřují iešení ce|é skupiny
Ioh zaměienych na transport, disperzi a vzájemné reakce roz-

puštěnych i nerozpuŠtěnych |átek v povrchovych i podzemních
vodách. Jsou obvyk|e vytvoieny spojenÍm hydrodynamického mo-
de|u proudění vody a mode|u transportu a disperze s|edovanych
|átek a jejich vzájemného ov|ivĎování.

Spo|ečnym prob|émem simu|ačních mode|Ů je získání potreb-
nych hydrodynamickych, transportnÍch a interakčnÍch parametrŮ,
charakterizujÍcích uvaŽované dí|čÍ děje a procesy. PÍedevšÍm je
tieba jmenovat parametry procesŮ usazování a resuspenzace
sedimentŮ, dá|e rovnováŽné, event. i kinetické parametry (včetně
odpovídajÍcÍch vztahŮ u mode|Ů dilčích procesu) záchytu a uvo|Ďo-
vání kontaminantŮ jak ve vztahu k suspendovanym částicím, tak
i k vrstvě dnovych sedimentŮ. RovněŽ podchycenÍ eroze dna
a biehŮ, bio|ogickych procesÚ, k|imatickych změn a dalšÍch v|ivŮ
je vÍce či méně prob|ematické. Je nutno vzft v vahu, Že skuteč-
nost mŮŽe byt ov|ivněna ještě da|šími ,,dÍ|čími procesy.., jako je
vodní doprava, odběr ve|kych objem vod (napi. pro e|ektrárny,
chemicky prŮmys|, záv|ahy apod.), zpětné vytistění odpadnÍ vody
do iičního koryta (s tÍm souvisejÍcÍ změna tep|oty vody, ov|ivněnÍ
bio|ogickych procesŮ atd.), komp|exace kontaminantŮ huminovy-
mi kyse|inami, tvorba ko|oidnÍch forem, procesy záchytu a uvo|Ďo-
vání na suspendovanych částicÍch a jiné.

Vzh|edem k nedostatečnému mnoŽství a piesnosti vstupních
dat i vysIedku vzorkování byvá v mnoha piÍpadech pi i jateInou
aproximací jednorozměrny stacionární matematicky modeI trans-
portu |átek se zanedbánÍm v|ivu disperze. Yycház( se z piedpok|a-
du, Že pii poměrně ma|ych spádech koncentrace po dé|ce toku
a pii běŽnych rych|ostech vody (iádově desetiny m/s)je v|iv podé|-
né disperze iádově niŽší neŽ v|iv konvektivnÍ s|oŽky. V|iv disperze
se up|atní pouze |oká|ně v místegh za stění větších zdrojŮ znečiš-
tění, a to zejména ve směru ko|mém na směr toku, kdy dochází
k vyrovnávánÍ koncentrace V piíčném iezu. PočátečnÍ podmÍnky
vyjadrujÍcÍ stav koncentrace sledované látky ve všech bodech toku
v čase t = 0 se u takového stacionárnÍho mode|u nezavádějÍ.

okrajové podmÍnky jsou zadávány pouze ve vstupnÍch uz|ech sou-
stavy vodotečí. Ve vystupním uz|u nenÍ koncentrace zadána, a|e
stanovÍ se vypočtem (vo|ny parametr). Numerické iešení je pak
prováděno metodou konečnych diferencí. Práce i s takto zjedno-
dušenym mode|em byvá časově náročná a ani v tomto piípadě se
ne|ze vyhnout odbornym odhadŮm' Proto by|a snaha vytvoiit pro
odru ještě jednoduššÍ mode| podé|ného profi|u jakosti vody, jehoŽ
obs|uha by pi i  zachování pi i jate|nych vys|edkŮ by|a snadnějšÍ
a rych|ejší.

Popis zjednodušeného modelu

V rámci Projektu odra || by| pro ieku odru v rjseku od iičnÍho
ki|ometru 86,1 po ÍÍční ki|ometr 3,3 vyvinut v programu Exce|
zjednodušeny model kaskády prŮtočnych míchanych reaKorÚ pod
názvem kaskada.x|s. Samotné mode|ování usnadřuje makro, které
je součástí uvedeného souboru. Pii sestavování mode|u by|o vyu-
Žito zkušenostÍ získanych v pÍedchozích |etech pÍi mode|ovánÍ
pomocÍ programu QUAL2E. Úsek by| rozdě|en na 829 reaktorŮ
(vymezenych sekŮ Ťeky, z nichŽ kaŽdy má dé|ku 100 m). Zák|ad-
nÍm piedpok|adem je ideá|nÍ míchánÍ v kaŽdém jednot|ivém reak-
toru a mode| je proto pÍedstavován soustavou obyčejnych dife-
renciá|nÍch rovnic prvého iádu (to je d s|edek toho, Že v ideá|ně
míchaném reaktoru je koncentrace (event. i jiné parametry) pouze
funkcí času. Mode| zahrnuje ce|kem dva procesy, a to tok vody
a změny koncentrace kontaminantu ve vodě. Veškeré ostatnÍ pro
cesy a v|ivy je moŽno do Wpočtu zahrnout buď pro kaŽdy jednot|ivy
reaktor, nebo pro vybranou skupinu reaktor pomocÍ rych|ostnÍ
konstanty a piís|ušné dotokové doby (doby zdrŽeni v reaktoru).
V|iv nebodovych a difuznÍch zdrojŮ |ze mode|ovat pro kaŽd,! reak-
tor zv|ášt, nebo pro vybranou skupinu reaktorŮ.

PočátečnÍ koncentraci v toku je nutno zadat v Jakubčovicích
v iíčním ki|ometru 86,1 a počátečnÍ prutok v odrách v iičním kilo
metru 82,1. Mode| je taKo konstruován proto, Že v Jakubčovicích
je s|edována jakost vody v odie, zatÍmco v odrách měiÍ ČHnllÚ
prÚtoky.

Úvodní formulái makra (obr. 7) umoŽřuje vk|ádat hodnoty do
jednot|ivych reaktorŮ a v|oŽené změny se prakticky ihned zobraz(
v grafu, troj he|ník ukazuje koncovy iÍční ki|ometr reaktoru, ve
kterém by|y měněny hodnoty.

V horním okénku, ve kterém je na obrázku iičnÍ ki|ometr 58,1
aŽ 58,2, je moŽno vo|it ki|ometráŽ |ibovo|ného stometrového re-
aktoru a poloha reaktoru se automaticky zobrazÍ pomocÍ troj he|-
nÍku v grafu. Ve zvo|eném reaktoru (s vyjimkou počátečnÍho) |ze

Úsek odry Ťíční ki|ome{r 58,1 až 58,2

Vypouštění

odběr

Piilok

Monitoíing

Hydro|ogické poiadí: 20,t0.| 078/

ldentiÍikace MnožďvÍ v m3/s Koncentrace v mgí

i- 
' 

oe|šíriseky I
I rvT u64 t sor I oz I 4s,

í-
Nebodové a diÍrlzní zdroje zneěištěnÍ

Dotoková doba (d): 
[-':ro:ta'rn'sn!1|Jť,E-Ú:] Rych|ostníkonďarrta podchycujícírrizné v|ivy 1rlay|-

E r,s
o
o
G

E t
o
c
o
J

. koncentrace ve s|edovanfch profi|ech mode| podélného profi|u koncentrace
. . piÍpustná hodnota podle n.v|.82l99 Sb' pro ostatnÍ povrchové vody A AktivnÍ bod

závazná hodnota d|e Směrnice 78/659/EHc cllová hodnota pro kaprové vody d|e Směrnice 78/659/EHc
Y _ Mode| podé|ného profi|u ov|ivněného 355dennÍho prritoku

l ov|ivněn! 355dennÍ prritok ve vodoměrnlch stanicÍch ČnuÚ

obr. 1. Ukázka vodnÍho formu|á e makra, včetně vytvoÍeného modelu podé|ného profi|u odry pro ukazate| amoniaká|ní dusÍk
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Vk|ádat na jednot|iwch iádcích pod|e potieby hodnoty tykajícÍ se
vypouštěnt' odběrŮ vody, piftoku odry a piftok a koncentraci pied-
stavující v|iv difuzních a nebodovych zdrojŮ.

Aby by|o moŽno pi izp sobovat model hodnotám zj ištěnym
v toku, jsou ve formu|áii Wmezena okénka, do Kerych je moŽno
vk|ádat daje o monitoringu v iádku Monitoring.

PoŽadovany Iimit jakosti vody je moŽno stanovovat pro kaŽd,Ý
reaktor zv|ášt. T|ačftkem De|ší seky |ze piivo|at nás|edujícÍ for-
mu|ái, Kery umoŽĎuje zadávat některé hodnoty do vybrané skupi-
ny po sobě jdoucích reaktorŮ (tedy pro delší sek toku).

Na obrázku je jako názorná ukázka vytvoien mode| podé|ného
profilu odry pro ukazate| amoniaká|ní dusÍk. Yychází z dat tykajÉ
cích se jakosti vody v odie za dvou|etí 1998 aŽ 1999. Z obrázku
vyp|yvá, Že v odie nejsou piekračovány piípustné hodnoty pro
ostatnÍ povrchové vody pod|e naiízenÍ vlády č. 82/7999 Sb. Po-
rovnáme-|i však zobrazeny pr běh se závaznou hodnotou pod|e
Směrnice 78/659/EHS, o kva|itě sladkych povrchovych vod vyŽa
dujÍcÍch ochranu nebo z|epšení za če|em podpory Života ryb,
která je pro |ososové i kaprové vody stanovena pro veškery amo
niak jednotně I mg/| (v piepočtu to činÍ asi 0,777 mgll amonia
ká|ního dusÍku), pak vidÍme, Že pod JičÍnkou je tato hodnota pi+
kračována po ce|é dé|ce toku. Ve zvláštnÍch geografickfch nebo
k|imatickych podmínkách a v piípadě nÍzkych hodnot tep|oty vody
a sniŽené nitrifikace, nebo tam, kde státní iad m Že prokázat,
Že neexistujÍ nepiíznivé dŮs|edky na populaci ryb, mohou č|enské
státy EU stanovit pod|e uvedené směrnice pro veškery amoniak
hodnotu vyšší neŽ 7 mg/|. Ve směrnici jsou dá|e uvedeny cÍ|ové
hodnoty pro kaprové vody 0,2 mg NH4/| (tj. asi 0,155 mg N-NH4/|)
a pro |ososové 0,04 mg NH4/| (tj. asi 0,031 mg N-NH4/|). Jsou to
hodnoty, kterych by se mě|y snaŽit č|enské státy dosáhnout
v budoucnu a jsou vyznačeny na obrázku zároveá s vyobrazením
piís|ušného druhu ryb.

Pokud se tyče hydrau|ickych WpočtŮ v mode|u, je v nás|edu-
jícím textu pro pi ib|iŽenÍ uvedeno něko|ik stručnych zák|adních

dajŮ:
Závis|ost stiednÍ profilové rych|osti vody na pr toku je dána

rovnicÍ
v = a . Q b  ( 1 )

Závis|ost stiednÍ h|oubky na prŮtoku je dána rovnicÍ
h = e ' Q Í (2)

Zák|adem pro vypočet koeficientŮ a exponentŮ obou uvedenych
rovnic je Chézyho rovnice pro rychlost proudění vody

V = 7 / n . R 2 / 3 . J L / 2

kde
h je st iednÍ hloubka,
n - stupeĎ drsnosti,
R _ hydrau|icky po|oměr, tj. prutočná p|ocha dě|ená omočenym

obvodem,
J -  hydrau l i cky sk lon,
a - prŮtok vody v korytě,
V - stiední profi|ová rych|ost.

ReprezentativnÍ piičné profi|y pro jednot|ivé seky mezi iičním
ki|ometrem 3,3 a 31 by|y vybrány na zák|adě synoptického srov-
nání iady zaměienych profiI , u upravenych sekŮ by| vesměs
pouŽit vzorovy piičny |ez (lpravy z projektové dokumentace. Mezi
iičním ki|ometrem 31 a 86,1 byly reprezentativní profi|y pro jed-
not|ivé seky stanoveny na zák|adě odbornych odhadŮ.

Exponenciá|nÍ závis|osti (1) a (2) je pak moŽno určit pomocí
metody nejmenšÍch čtvercŮ. Zák|adn( schéma rovnic obecné expo.
nenciá|y ( l| a (2) nenÍ moŽno na odie dodrŽet u sekŮ, v nichŽ
dochází k u./raznému ov|ivněnÍ hydrau|ickych poměr vydutím je.
zovych a spádovych objektŮ. Jsou to napiík|ad objekty s pevnou
pie|ivnou hranou, jako je stupeĎ ve Svinově a stupeř v Zábiehu,
kde rovnice (1) má normá|ní podobu, u Vztahu pro závis|ost h|oub-
ky na pr tocích (2) však kiivka nevychází z počátku, a|e z hodnoty
h|oubky stá|ého vzdutÍ. TotéŽ platÍ pro rovnice (2) v secích
s pohyb|ivymi jezy v Piívoze a ve Lhotce, navíc však z dŮvodu pie
depsané manipu|ace od určité hodnoty prŮtokŮ (dostoupení maxi-
málnÍ vyšky h|adiny pii vztyčeném pohyb|ivém hrazeni) měnÍ svoje
parametry .  Parametry V těchto p iípadech jsou vztaŽeny
k prŮměrnému piíčnému profi|u, umístěnému uprostied vzdutÍ
jezové zdrŽe.

PrŮtok i-tym reaktorem vyjadiuje v mode|u vztah:
Q,= Q', + lqP,- Eqo, (4)

kde
Q. je prŮtok i-tym reaktorem,
Q,., - prŮtok (i-1)-ym reaktorem,
EQPi- suma piítokŮ z bodovych, nebodovych a difuznÍch zdrojŮ

a piftokŮ odry do i-tého reaKoru,
)qo. - součet odběru do i-tého reaktoru.

Pro dotokovou dobu (dobu zdrŽenÍ v i-tém reaKoru dé|ky 100 m)
by| na zák|adě piedchozích rovnic odvozen nás|edujÍcÍ vztah (roz-
měrje den):

t, = 100 . 3600'1 .24'L . d't . Q,n (5)
Na obr' 2 jsou porovnány dotokové doby pro 355dennÍ prŮtok,

Vypočtené pro odru v seku od iičního ki|ometru 2o,7 po í|čn'
ki|ometr 3,3 na zák|adě dvou prací z diÍvějších let [5, 6]. Z gratu je
patrné, Že se vys|edky obou prací podstatně ne|išÍ.

| 
- t pod|e Manička (1975) . .. . t pod|e sochorce (1 

|

obr. 2. Porovnání dotokové doby pro 355dennÍ prŮtok pod|e pracÍ
tsl a t6l

Pro vypočet |átkového odtoku z i-tého reaktoru by|a pouŽita
rovnice:

L, = L,.,. (1- k,.t,) + l lp,- Elo, (6)
kde
Q. je |átkov! odtok z i.tého reaktoru,
Q., - látkovy odtok z (i-1)-eho reaktoru,
E|Pi - suma |átkového mnoŽství z bodovych, nebodovych a difuz-

ních zdrojŮ a z piftokÚ odry piitékající do i.tého reaKoru,
Ilo, - suma |átkového mnoŽství odebÍraného z i-tého reaktoru,
ki - rych|ostnÍ konstanta podchycujícÍ r zné v|ivy v i-tém reakto-

ru (rozměr je den 1).
Koncentrace na lystupu z i-tého reaKoru je pak dána Vztahem:

c ,  = L ,  . Q ; t (7)
Z obr. 3 je patrné, Že pomocí makra kaskada.x|s lze vyhotovit

prakticky stejny podé|ny profiI jakosti vody v toku jako pomocí
programu QUAL2E' rych|ostní koeficient k v mode|u vyhotoveném
pomocí makra kaskada.xls je však z vyše popsanych dŮvodŮ od-
|išny od koeficientu k1 pouŽitého v mode|u pomocÍ QUAL2E.

- BSKs pomocl programu QUAL2E pli k1=2 - BSKs pomocl makra KASKADA pi! k=2,35

obr. 3. Srovnání podé|ného profilu jakosti vody vyhotoveného po
mocí program QUAL2E a KASKADA za pouŽití stejnfch vstupŮ

Závét

Pomocí modelu kaskada.xls |ze iešit prob|ematiku bi lančnÉ
ho posouzenÍ kva|ity vody v povodí odry od iÍčnÍho ki|ometru
86,1 v JakubčovicÍch po i iční ki|ometr 3,3 v Bohumíně. Pruběh
znečištění je  moŽno modeIovat  pro rŮzné stac ionárnÍ stavy
(napiík|ad pro stie-dnÍ pr toky Qu nebo pro nepiíznivé pr toko-
vé poměry Q.uu). ŘešenÍ mode|u kaskády míchanfch reaktorŮ
je charakterist ické tÍm, Že vys|edky získané pro i-ty reaktor
jsou vstupnÍmi daty pro reaktor i+1. S tÍm souvisí i poměrně
nenáročná konstrukce vypočetnÍho programu a následně i re|a-
tivně krátky vypočetní čas, takŽe každá zadaná změna se prak.
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ticky ihned ptojeví na grafickém vystupu modelu. To lze po-
kládat za největší vyhodu a pžednost uvedeného zjednoduše-
ného modelu jakosti vody v podéIném profiIu odry. Mode|
v současné době sIouŽí p iedevším pro rychIou or ientac i  p i i
rešení prob|émŮ tykajÍcích se jakosti vody v odie v rámci Pro-
jektu Odra l l .
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A Simplified Model of Water QualiU in the River Odra (Sajer, J.)
The KASMDA macro, working under the EXCEL programme,

has been developed by the Ostrava branch of the T. G. Masaryk
Water Research lnstitute, Prague, Íor water quality modelling
in the longitudinal profile of the upper section of the River Odra.
It does not describe the processes in the watercourse as exactly
as other, in this respect more accurate programmes, such as
QUAL 2E, but is aimed rather at enabling an immediate control
of the graphic output at an optionally designed change in some
of the input data. This allows an easier and quicker estimation,
without which water quality modelling in longitudinal profiles
cannot, in most cases, make shift.
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PROBLEM SE ZAPACHEM
V cov NoVÝ BYDŽov
Jiií Kučera

Vyzkumny ustav vodohospodáisky T. G. Masaryka posuzova|
v roce 2000 v rámci vyzkumného uko|u ,,Posudková činnost pro
ČtŽp" eistrrnu odpadních vod v Novém BydŽově, kde se opakova|y
stiŽností obyvate| na hní|obny zápach ve městě. Po kolapsu čisttr-
ny V srpnu 2000 se práce rozšiTily na ieŠení havárie'

Mechanickobio|ogická čisttrna odpadních vod v Novém BydŽo-
vě s|ouŽÍ k čištění komuná|ních odpadnÍch vod z města i prumys-
|ovych vod z koŽe|uŽny (proces tiís|očiněnÍ) a m|ékárny. Tyto od-
padní vody jsou do čisttrny priváděny samostatně. Městské od-
padnívody procházejí hrubym piedčištěním na čes|ích a v |apačích
písku a spo|ečně s m|ékárenskymi vodami VstupujÍ do kruhové
usazovací nádrže' Kože|uŽské odpadní vody se predčištují na rG
tačních sítech a pokračujÍ do v|astní kruhové usazovací nádrŽe.
Mechanicky piedčištěné odpadní vody se setkávají v bio|ogickém
stupni čištění, které začíná válcovou nádrŽ( se vsazenym se|ekto
rem. Nás|eduje b|ok t|í nádrŽ(, z nichŽ prvnÍ a tretÍ je nitrifikační
s jemnobub|innou aerací a druhá denitr if ikačnÍ s mÍchánÍm hrube
bub|innou aerací. Aktivační směs poté pokračuje do ma|é pro.
vzdušĎované nádrŽe (pŮvodně odp|yĎovacÍ) a dá|e je rozdě|ována
do trojice kruhovych dosazovacÍch nádrŽí. |nternÍ recirku|ace akti-
vační směsi není zí(zena, k denitrifikaci mě| byt vyuŽÍván samo-
statny proud m|ékárenské odpadní vody, ktery není provozován.

Čisti.rna mě|a byt vybudována ve dvou etapách, avšak druhá
etapa neby|a rea|izována' Nejsou vybudovány dvě zbyvajícÍ p|áno
vané aktivační nádrŽe a da|ší dosazovací nádrŽe, Ka|ové hospo-
dáistvÍ, uvaŽované s anaerobní stabi| izacÍ ka|u, v současnosti
sestává jen z promÍchávané zahuštovac( nádrŽe a jediného páso
vého f i|tračnÍho l isu.

7.atftení Čov a struktura znečištění se Iiší od návrhovych hod-
not. Městské odpadní vody z h|ediska mnoŽství v zásadě odpovÉ
dají piedpok|ádanym hodnotám, ale |átkové zatften( je vyrazně
niŽŠÍ. Produkce vod zkoŽe|uŽny závisÍ na
provozním reŽimu podniku, většinou vyraz-
ně nepÍekračuje návrhové hodnoty. Yyraz-
ně vyšší znečištěnÍ piinášejÍ m|ékárenské
odpadnÍ vody. Návrhové hodnoty zatiŽenÍ
a skutečnost v některych měsÍcích roku
2000 shrnuje tabulka 7.

V roce 1998 doš|o v čistírně k havári i ,
pi i  které v dus|edku rozpadu aeračního
systému zahniI ka| v aktivační nádrži a si-
rovodíkovy zápach obtěŽoval obyvate|e
města' Vys|edkem tehdejšÍho šetienÍ by|a
up|ná rekonstrukce aeračního systému na
jemnobub|inny. V dalšÍch opatieních pokra.
čuje i novy majite| čistírny.

ProtoŽe se V roce 2000 opět objevi|y stÍŽnosti obyvate| města
na zápach, zkouma| VÚV T.G.M., zda zdrojem zápachu mŮŽe byt
čistírna. By|y provedeny odběry vzorkŮ vody, shromáŽděny pod-
k|ady o provozu ČoV, změieny aktuá|nÍ koncentrace kys|Íku
a tep|oty vody. Bio|ogicky rozbor ka|u prokáza|, Že ka| netrpÍ nedo-
statkem kys|Íku, i kdyŽ by|y zjištovány nízké koncentrace rozpuš-
těného kys|ku v aktivaci. P|i Žádné návštěvě neby| zjištěn zápach
v areá|u čisttrny'

Ze zjištěnych daj a provedenych bi|ancÍvyp|,!vá, Že v některych
piípadech docháze|o k piekročenÍ projektovaného maximá|nÍho
zatŽen( aktivace. Neby|y však piekročeny hodnoty doporučované
pro nízkozatěŽovanou aktivaci. Dosahované hodnoty shrnuje
tabulka 2.

Koncentrace ka|u v aktivaci V roce 2000 vyrazné ko|Ísa|a od
3,24 kg/m3 aŽ do 12,6 kg/m3. Piičinou je ko|ísání piitékajícÍho
znečištění a omezená moŽnost provozovate|e reagovat na vysoké
koncentrace ka|u zvyšenym odtahováním piebytečného ka|u.

Jako |imitující pro provoz čisttrny se í po rekonstrukci v roce
1998 jeví kapacita aeračnÍho systému' Pii maximá|ním návrho-
vém zatftenÍ |ze bezpečně zajistÍt dostatečné mnoŽství vzduchu
pii organické sušině oko|o 4 kq/m,' Pii vyšším zatften( čistÍrny,
neŽ je maximá|nÍ návrhové, stoupá pravděpodobnost kys|kového
deficitu - zejména pii vyšší koncentraci kaIu.

PietiŽení čistírny ved|o v srpnu 2000 k provozní havárii. Jejími
h|avnÍmi piíznaky by|y absence kyslku v aktivačních nádrŽích,
zápach zahni|ého ka|u a vyrazné zhoršení kva|ity odtoku. Po ukon-
čenÍ odstávky v koŽe|uŽně (po dovo|enych) se zvyŠiI prftok znečiŠ-
tění v koŽe|uŽskych vodách a setrváva| ve|mi vysoky piítok zne-
čištění z m|ékárny. Dky tomu se zvyši|a produkce ka|u' ProtoŽe
by| ka| nedostatečně odtahován, zvyši|a se jeho sušina z6kg/m3
dne 12. července 2ooo aŽ na 11,3 kg/m, dne 16' srpna 2000.
V|ivem vysokého nárazového za|íŽ'en(, ve|ké koncentrace ka|u
a mimoiádně vysoké tep|oty v nádrŽÍch (nad 30 .C) doš|o v pondě|Í
14. srpna 2000 k vyčerpání rozpuštěného kys|Íku a zhroucení
systému'

Po havárii se provozovate| pokusi| naočkovat aktivaci čerstvym
kaIem z jiné čisttrny. Rozk|ádající se zahni|y kaI spo|ehIivě vyčer.

Tabu|ka 1. Struktura zat|Žen( CoV pod|e projektu a skutečnost v některych měsÍcích
roku 2000

Prcpkt
prúměr

Duben áXX) Květen 2fiXl červen 20fil

kg
BSIVd

kg
BS|vd

o/o

podle
proiekhr

kg
BS|vd

o/o

podb
pÍolelfi|

kg
BSIVd

o/o

podle
proiektr

Městské vody 692 477 69 282 41 139 20

M|ékárenské vody 883 1 678 1 9 0 2 529 286 3 642 412

KoŽe|uŽské vody 1 636 '1 907 1'17 342 21 750 46

Celkem 3 211 4 061 126 3 152 98 4 531 141
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Tabulka 2. Pracovní parametry aKivace

Rozsah
za$ženÍ

v rcce 2(XX)

Projekt
prŮměmé
zaffienÍ

Proiekt
maximálnÍ
zaffiení

Dopopruěené
hodnoty pro

nízkozatěžovanou
aktivacl

ZatíŽení ka|u (kg/kg.d) 0,o4-o,12 0,08 0 ,1 0,3
ZatíŽení aktivace (kg/m". d) 0,28-0,82 0,58 o,71 1 , 0
Doba zdrŽení teor. (h) 25,3-40,0 21 ,3 1 5 , 8

pa| veškery kys|Ík dodávany aeračním systémem, proto se pokus
nepodaiil. V nás|edujícÍch dvou tydnech by| zahnily ka| odtahován
a odvodĎován p|nou kapacitou ka|ového hospodáiství. Da|ší po-
kus s naočkováním systému by| tispěšny, takŽe neby|o nutné pii-
kročit k postupné ku|tivaci čerstvého kaIu.

z ÚdqÚ pievzatych od provozovate|e i z v|astních měiení prove-
denych pied havárií bylo zjištěno, Že funkce Čov ruovy BydŽov by|a
po rekonstrukci provedené v roce 1998 stabi|izovaná a paramet-
ry odtoku pieváŽnou měrou vyhovova|y vodohospodáiskému roz-
hodnutí' Nejčastěji by| piekračován limit pro nerozpuštěné látky,
coŽ ziejmě souvisí se zhoršenymi sedimentačními v|astnostmi
ka|u. V prŮběhu roku 2OoO se zvyšil piítok znečištěnÍ do ČoV,
by|y zaznamenány hodnoty piekračujÍcÍ návrhová maxima zatfte-
nÍ. Tyto hodnoty však nepiekroči|y zatěŽovacÍ parametry doporu-
čené pro nízkozatéžovanou aktivaci. Pro piftok znečištěnÍ piesa-
hujÍcí návrhová maxima, zejména pokud je v systému vysoká
koncentrace ka|u, ovšem nemusí postačovat aerační systém, kte-
ry je dimenzován na návrhové zatften( čistírny.

Pi i  návštěvách pracovniku VÚV T.G.M. pÍed havárÍí neby| nikdy
zjištěn zápach ani situace, která by k němu moh|a vést' Z prove-
deného vyhodnocení se nezdá pravděpodobné, Že by čistÍrna
byla zdrojem zápachu, na ktery si stěŽoval i obyvate|é Nového
BydŽova.

Pro da|ší provoz čistírny by|y navrŽeny Iimity znečištění pro
jednot|ivé producenty. Čistrrna v současném stavu jiŽ neposkytu-
jé ve|kou rezervu pro da|ší zvyšenÍ zatíŽen(. ÚroveĎ znečištění
zjištěná pod|e doporučeného zatÍŽen( aktivace jiŽ by|a v maximech
dosaŽena. Da|šÍ zvyšení kapacity čistrrny je moŽné dosáhnout

pouze dostavbou druhé etapy čisttrny. Jako
duleŽité se jeví posi1enÍ kaIového hospo-
dáistvÍ, které pracuje bez provozní rezervy'

Literatura
Kučera, J., Šťastny, V., Matoušová, L., SoVa, V.:
Posudková činnost pro ČtŽp - posouzení
Čov ruovy Bydžov' Expertní zpráva VÚV
T.G.M.. Praha 2000.

|ng. Jiií Kuěera
vÚv T.G.M. Praha

tel.= O2/2OL9 7223

Keywords
Wastewater treatment plant, activation system, intermittent
pol lut ion

The lssue of offensive odour at the Nou.f BydŽov Wastewater
Treatment Plant (Kučera, J.)

ln the framework of assessment activlties on beha!Í of the
Czech lnspection of the Environment' in 2ooo the stafÍ members
of the T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague, paid
particulal attention to the wastewater treatment plant at NovÍ
Bydžov' where difficulties with offensive odour were reported,
and an operational accident occurred in the course of monito
ring. The article deals, above all, with the causes of the acci-
dent. A multiple overloading repeatedly took place here, especi-
ally by waste waters from a dairy, when the reality exceeded
several times the designed parameters of the plant. Due to a
high intermittent load, high sludge concentration and exceptio
nally high temperature in the tanks, in August 2O0O an exhaus.
tion of disso|ved oxygen occured, Íollowed by a col|apse of the
activation system. !n 14 days, however, the accident was sur-
mounted by inoculating the system with a fresh sludge from
another treatment plant. The assessment of circumstances has
shown that the plant is not probably the source of offensive
odour in the town, and limits of pollution were set down for
individua! producers to prevent repetition of a similar accident.

CINNOST ASLAB
v RocE 2000
|van Koruna, Eva K|okočnková, A|ena
NiŽnanská, Petr Finger, Lubomír Kábrt

MezilabolatornÍ porovnávání
zkoušek (MPz)

ASLAB pod|e svého statutu a pod|e zii-
zovací listiny Vyzkumného tjstavu vodohos-
podá iského T.  G.  Masaryka organ izuje
v ob|asti své pŮsobnosti mezi|aboratorní
porovnávání zkoušek (MPZ). Vystupem je
osvědčení o učasti v mezi|aboratornÍm po-
rovnávání zkoušek s  p iÍ|ohou s  vyčtem
všech ukazate|Ů, v nichŽ |aboratoi dosáh|a
prijate|nych vys|edkŮ. ASLAB se piipravuje
na nezávislé posouzení systému jakosti
organizátorŮ MPZ pod|e dokumentu |LAC
,,PoŽadavky ILAC na kva|ifikaci organizáto
rŮ zkoušenízpŮsobi losti . . . V up|ynu|ém roce
pro sp|nění těchto poŽadavkŮ harmonizo-
val svou dokumentaci.

V rámci novych a piipravovanych |egisla-
t ivních p iedp isŮ obsahujících zkušební
metody nebo odkazy na ně vypracováva|
ASLAB metodiky mezi|aboratorních porov-
návání zkoušek a piipravova| jejich zavede
ní do svych programŮ. V |oĎském roce se
tyto změny tyka|y zejména anaIytickych
postupŮ k z j ištovánÍ kvaI i ty  p i tné vody
a rozborŮ vodnych vy|uhŮ tuhych odpad .

Vyznačny podÍ| činnosti st iediska tvorí
mez i I abo ra to rní  po rovnávánÍ  zkoušek ,
s|ouŽícÍ k ověiení schopnosti laboratoie
provádět zkoušky. V roce 2000 mě| zájem
o MPZ setrvalou roveĎ (tabulka 1). Nej-
většípočet ana|yz by| uskutečněn v ob|asti
chemického rozboru vod. Vzorky pro MPZ
sm|uvně piipravova|y na zák|adě vyběru
|aboratoie, které projevi|y o tuto práci zá-
jem, které majíve své |aboratoi i  zavedeny
a posouzeny systém jakosti a které po-
kud moŽno mají s prípravou srovnávacÍch
vzorkŮ zkušenosti '  Největší objem pracÍ
na piípravách vzorkŮ by| odveden Iabora-
toiemi VÚV T.G.M'

Ce|kem se MPZ 2000 t]častni|o v ob|as-
ti chemie a radiochemie 1 477 za1emcŮ,
v ob|asti bio|ogie 301 učastnkŮ. V ob|asti
chemie by|o hodnoceno 245 parametrŮ,
v bio|ogii 27 parametrŮ'

V oblasti chemie organizoval ASLAB cel-
kem 14 mezi|aboratorních porovnávánÍzkou-
šek. Jejich pieh|ed je uveden v tabulce 2'

Do bio|ogické části MPZ bylo nově zaia.
zeno stanovení bakteriá|ní kultury na šik-
mém agaru k identifikaci Escherichia coli'

Ce|kem organizova| ASLAB v této ob|asti
čtyri MPZ a jejich pieh|ed je v tabulce 3.

PiÍprava vzorkŮ pro MPZ je podrobována
auditu. Audit provádí v piipravujÍcÍ |abora-
toi i  expert jmenovany vedoucÍm ASLAB
nebo v piípadě, kdy je MPZ piih|ášeno do
Národního programu zkoušení zp sobi|os-
ti, jmenovany Českym institutem pro akre-
dítaci. Česky institut pro akreditaci vyuŽÉ
vá MPZ ke kontro|e jím akreditovanych |a-
boratoiÍ'

ASLAB shromaŽďuje za če|em evidence
a učinnosti pouŽívanych zkušebních metod
postupy, kterymi laboratoi analyzovala jed-
not|ivé ukazatele. Statisticky pieh|ed pou-
Žívanych metod je uváděn ve zprávě o MPZ
a  j e  vyuŽÍván  p r i  me tod i ckém íhen(
a piípravě technickych norem.

Posuzování laboratoií

ASLAB pod|e svého statutu a zákona
č. 58/1998 Sb', o pop|atcÍch za vypouště-
ní odpadních vod do vod povrchovych,
a prováděcÍ vyh|ášky č, 47 /t999 Sb' po-
suzuje zpŮsobi|ost |aboratoií pod|e kritérií
normy Čsru rru 45 oo1 VŠeobecná kritéria

Tabu|ka 1. Vwoj počtu registrovanych |aboratoií

Rok í9s)*1991 * 1W2 199íl í994 1995 1996 í997 1998 í999 ax)o
Evidováno 59 83 287 472 560 622 677 722 763 793 809
z toho aktivních 59 83 287 472 560 550 583 579 6 1 3 591 600

* V |etech 1990-1991 metodické vedeníVUV T.G.M.
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pro ěinnost zkuŠebních |aboratoií. Vystu-
pem je osvěděení o správné činnosti |abo
ratoie, které je jedním z poŽadavk na
oprávněnou |aboratoi. Laboratoi s osvěd-
ěením o správné činnosti |aboratoie pak
autorizuje Ministerstvo ŽivotnÍho prostie-
dí k vykonu činnosti oprávněné |aboratoie
pod|e citovaného zákona uvedenÍm ve Věst-
nÍku MŽP.

Nově by|o ASLAB Stiedisko pro posuzo
vánÍ zpŮsobi|osti |aboratoŤÍ pověieno po.
suzováním systému jakosti odběr vzorkŮ
vod jako součásti ce|ého systému jakosti
|aboratoÍe. osvědčení o správné činnosti
|aboratoie je pak udě|ováno s vyětem ana
|ytickych metod v pifloze, včetně odběrŮ
vzorkŮ' Metodicky pokyn odboru ochrany
vod MŽP k zabezpečenÍjakosti odběru vzor.
kŮ vod vyše| ve věstnÍku MŽP částka 6,
ročnÍk X, v ěervnu 2000.

V roce 2000 bylo nově posouzeno 31
|aboratoiÍ, z nichŽ 28 obdrŽelo osvěděení
o správné činnosti |aboratoie, ostatní se
na udě|enÍ osvědčenÍ pťipravují odstraĎo
vánÍm zjištěnych neshod. U sedmi |abora
toiÍ proběh|o posouzení z dŮvodu oznáme
nych organizačnÍch změn v |aboratoii a by|o
jim vydáno aKua|izované osvědčenÍ. Šest
|aboratoií by|o posouzeno V roce 1999
a osvědčenízÍska|yV roce 2000. V patnácti
laboratoiích proběhlo posouzení dodateč-
ně piih|áŠenych metod anazák|adě Úspěš.
ného posouzení na místě jim by|a vydána
rozšÍŤená piíloha osvědčení. Kontro|nÍ ná-
vštěva v rámci dozoru by|a provedena v 25
|aboratoiÍch s osvědčenÍm ASLAB, u zbyrua
jÍcÍch proběh|a v rámci posuzovánÍdodateč.
ně piih|ášenych metod. Úoaje o počtu po
souzenych |aboratoÍí jsou shrnuty v tabul.
ce 4. Da|ších šest registrovanych ŽádostÍ
o posouzenť by|o zaíazeno do p|ánu na rok
2001".

Závét

ASLAB opět zaznamena| zvyšeny zájem
o svou činnost. Mimo povinnostÍ uk|áda-
nych statutem spo|upŮsobiI i pracovnÍci
ASLAB v ob|asti tvorby legis|ativních do-
kumentŮ MŽP, technickych norem a mezi-
národních dokument tfkajÍcích se akre-
ditace |aboratoit, s cÍ|em podpory činnos-
ti státnÍ správy, zhodnocenÍ informacÍ vy-
tváienych ěinností ASLAB a pienášení in-
formací vytvá ienych jínde do činnost i
ASLAB.

Ing. lvan Koruna, CSc., a kol.
vÚv T.G.M. Praha

tel.: O2/2OL9 7272

Keywords
I nterl aboratory test compari sons, profici-
ency of laboratories, chemical and biologi-
cal analyses

Activities of the Centre for Ássessment
of Laboratories (AS|./.B) in 20OO (Koru-
na, 1., et al.)

The ASLAB - Centre for Proficiency
Testing of Laboratories, which is affili-
ated to the T. G. Masaryk Water Re-
search Institute, Prague - is concer-
ned, in particular, with interlaboratory
test comparisons and proficiency test-
ing of laboratories. ln 2OOO it arran-

Tabulka 2. PÍeh|ed mezi|aboratorních porovnávánÍ zkoušek v ob|asti chemie, organizova
nych v roce 2000

Tabulka 3. PÍeh|ed mezi|aboratorních porovnávání zkoušek v ob|asti bio|ogickfch metod
organizovanych v r. 2000

oR.cH.í/00
nor

Nepolární extrahovate|né látky v zeminách
(metodick! pokyn Kritéria znečištění zemin a podzemní vody)

79

oR-cH-2/00
bbzen

PAUaPCBvzeminách
(metodich/ pokyn Kritéria znďištění zemin a podzemní vody)

40

oR-cH-3/00
bbzen

SOA:

SM: Pb, Af, Mn, Cu, Zn,Fe, Ba, Be, Cr, Ni, Se, Cd,
Ag, V As, Co (pitná, povrchová a odpadnívoda)
NEL' ocP (pitná, povrchová a odpadní voda)
chlorované feno|y (pitná a povrchová voda)

181

oR-cH-4/00
květen

Rozbor ka|u (pod|e Čstl +o 5735 PrŮmys|ové komposty) 57

oR-cH-5/00
oR-cH-6/00
(Čechy a Morava)
květen

ZCHR: pH, vodivost, KNK-4.5, rozp. |átky,
chloridy' dusičnany, vápník, hoičik, sodík,
draslk, BSK, CHS&., CHSlq,, NHo', NO2'
Poo", Íluoridy, Že|ezo, mangan, veŠkeré kyanidy,
hliník, fenoly, absorbance pfr254 nm, huminové |átky,
anionaktivní tenzidy, sírany, nerozpuštěné |átky
(pitná a povrchová voda)

207
1 1 1

oR-cH-7/00
zá|í

Vy|uhovate|nost odpadŮ pod|e vyh|ášky MŽP č.338/97 sb.
(44 parametnl)

78

oR-cH-8/00
záíí

Kovy v zeminách
(metodich.Í pokyn Kritéria znďištění zemin a podzemní vody)

52

ooR-cH-9/00
oR.cH-í0/00
(Čechy a Morava)
rijen

ZCHR: pH, vodivost, nerozp. |átky' ch|oridy'
sírany, dusičnany, vápník, hoÍěík, rozpuštěné
látky' BS(' cHslq' NHo., No2-, ce|kot{
fosfor, organich./ dusík, fluoridy, veškeré
kyanidy' feno|y' anionaktivní tenzidy, DoC, nerozp. |átky
(odpadnívoda)

187
1 1 9

oR.cH.ííl00
oR-cH-12/00
(Čechy a Morava)
ňjen

Nepo|ární extrahovate|né látky a extrahovate|né látky
(pitná' povrchová a odpadní voda)

76
u

oR-cH-13/00
listopad

SM: Hg a některé kovy (B, T|, Sn, Mo, Sb, Sr, Li)
(pitná' povrchová a odpadní voda)

SoA: PcB, ToL, AoX, PAU (pitná, povrchová a odpadní voda)

132

oR-RA-99
květen

Ce|ková objemová aktivita o, a p, U*, Ra, Rn, Pb, Sr 34

Stanovení ekotoxicity
Daphnia magna
Scenedesmus subsplcaťus
fuecilia reticulata
Sinapis alba
P hytobacteri u m p hosph o reu m

oR-MB-00
duben

Mikrobiologickf rozbor
pitná voda: ko|iformní bakterie

feká| n í (termoto|erantn í) koliformní bakterie
enterokoky
mesofiIní bakterie
psychrofiIní bakterie
kvasná zkouška

povrchová voda: koliformní bakterie
feká| n í (termoto|erantn í) ko| iformn í bakterie
enterokoky
mesofilní bakterie
psychrofi|ní bakterie

Hydrobiologickf rozbor
surová voda: počet jedincrl v 1 m| vzorku,

taxonomické určení organism a stanovení
počtu jedincťr v h|avních taxonomich1ich skupinách

upravená voda: počet jedincŮ v 1 m| vzorku,
taxonomické určení organismrl a stanovení
počtu jedincú v h|avních taxonomich./ch skupinách,
fyziologické roz|išení stavu organisml)

povrchová voda: počet jedinc v 1 m| vzorku,
taxonomické určení organism a stanovení
počtu jedincr] v h|avních taxonomich./ch skupinách,
vfpočet saprobního indexu a stanovení stupně saprobity'
stanovení ch|orofy|u-a a feopigment

oR-HB-00
květen
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ged L4 analyses in chemistty (7,,4L7
participants) and 4 ones in biology
(301 participants). These analyses are
fu l ly  documented in  accompany ing
Tables. Staff members of the Gentre had
newly assessed the work performance
of 31 laboratories, to 28 of which they
had issued the Gertificate on Correct
Laboratory Activities; they participated
in other activit ies as well .

Tabu|ka 4. Pieh|ed uskutečněnych posouzení laboratoií na místě V roce 2000

činnost Počet laboratoÍí
Nově posouzené |aboratoĚre 31
Udě|ená osvědčení o správné činnosti |aboratob 28

z toho 6 |aboratoÍí by|o
posouzeno v roce 1999

Posouzení oroanizačních změn 7
Posouzení dodatečně přh|áŠen ch metod 1 5
Kontro|ní návštěva v rámci dozoru 25

Nově udělená
osvědčení
o spÍávné činnosti
labotatoíe

v č. 3/2oo0 VTE| (Vodní hospodáiství
to/2ooo) by| uveiejněn seznam |aborato
ií s p|atnym osvědčením o správné činnos-
t i |aboratoie ke dni 25, 8,2000. Následu-
jÍcÍ prehled uvádÍ |aboratoie s osvědčením
vydanym v obdobÍ od 1' 9. 2000 do 31. 3'
2007.

Povodí Labe, s. p.
odbor vodohospodáiskfch laboratoÍÍ
Laboratoi Hradec Klálové (4oo2)
osvědčenÍ č. 161 ze dne 25' I, 2ool
platnost do 30. 1,7. 2OO4
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB,
HB, RA, TX / pit, pov, odp, vyluh
Adresa: Vfta Nejed|ého 951, 500 03
Hradec Krá|ové
Telefon (049) 5088; fax (049) 46790
Kontakt: Ing. Jirí Medek

okresní hygienická stanice Beroun
Hygienické laboratoie Hoiovice (4oo7)
osvědčení č. 752 ze dne 7I' Io' 2000
platnost do 31. 10. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA,
MB / pit, pov, odp
Adresa: K nemocnici 1106. 268 O!
Hoiovice
Telefon (0316) 5L2495
Kontakt: |ng' Marce|a Abrhámová

Povodí Labe, s. p.
Laboratoi Děěín (4015)
osvědčení č. 166 ze dne 7 ' 2,2ooI
platnost do 31. 4. 2OO2
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit,
pov, odp
Adresa: Pošt. schránka 48, 4o5 02 Děčín
Telefon (0472) 542435;
fax (O4I2) 542435
Kontakt: |ng. Jaros|av Šubrt

Povodí odry' s. p.
Stiedisko vodohospodáiskfch laboratoií
(4O28)
osvědčení c '  t62 ze dne 25.7.2ooI
platnost do 30. 4. 2OO2
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB,
HB, RA, ÍX / pit, pov, odp, vy|uh
Adresa: Varenská 49, 70! 26 ostrava
Telefon (069) 6657111;
fax (069) 6657331
Kontakt: lng. Jirí Jusko

Povodí Vltavy' s. p.
Vodohospodáiská laboratož Praha
(4040)
osvědčení č. 168 ze dne 8. 3. 2001
platnost do 31. 5. 2OO4
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB,
HB, RA / pit, pov, odp, vyluh
Adresa: Na Hutmance 596/5a, 150 O0
Praha 5
Telefon (02) 51611809;
fax (02) 51673452
Kontakt: RNDr. Karel Hoch, CSc.

AQUATEST - SG, a. s.
Divize laboratoií, pracoviště Praha
a české Budějovice (4o4I)
osvědčení č. 165 ze dne 30' 1. 2001
platnost do 31. 7. 2OO4
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA,
YZ / pit, pov, odp, vyluh, zemina
Adresa: Geo|ogická 4, L52 00 Praha 5
Telefon (O2) 5817945;
fax (02) 5817945
Kontakt: lng. Pavel Firyt, CSc.

Vodní zdloje Chrudim, spo!. s r. o.
Laboratoi (4046)
osvědčenÍ č. 160 ze dne 10. 1. 2ooI
olatnost do 31. t. 2006
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: U Vodárny I37, 537 01 Chrudim ||
Telefon (0455) 638500;
fax (0455) 638500
Kontakt: Mi|ada Bukačová

Seveločeské vodovody a kanalizace' a. s.
závod Vratislavice, Laboratoi Liberec,
pmcoviště pitné vody, Vi|ová, pracoviště
odpadních voo ěov, Londfnská (4o74)
osvědčení č. 163 ze dne 25. 7' 2oot
platnost do 31. 12. 2OO2
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB / pit,
pov, odp
Adresa: Vi|ová 346. 460 10 Liberec 10
Telefon (048) 5750432;
fax (048) 5151883
Kontakt: Ing. V|adimtr Jed|ička

Severočeské vodovody a kanalizace' a. s.
LaboratoŤ Most, pracoviště Ve|ebudice,
pracoviště čov chanov (4082)
osvědčení č, t64 ze dne 25. I,2ooI
platnost do 31. 3. 2003
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: Dě|nická 767, 434 72
Most-Velebudice
Telefon (O35) 42740; fax (035) 42664
Kontakt: |ng. Vilém Kunz

VODAK Humpolec, spol. s r. o.
Labolatož voDAK (4084)
osvědčenÍ č' 151 ze dne 10' 10. 2000

platnost do 30. 4. 2OO3
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: LuŽická u|. - objekt ČoV
Humpolec, 396 01 Humpolec
Telefon (0367) 533150;
fax (0367) 533307
Kontakt: Ing. Vác|av Čech

MONITORING, spo!. s r. o.
Monitoring - Ana|ytická laboratoi (4087)
osvědčení č. 169 ze dne 30. 3. 2001
platnost do 30. 4. 2OO3
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit,
pov, odp, vyluh
Adresa: Novákovych 6, 180 00 Praha 8
Telefon (O2) 66316272;
fax (02) 66312843
Kontakt: |ng. Monika Jankovská

oŘKJ, Severoěeské doty, a. s.
Do|y Nástup Tušimice (4094)
osvědčení Ó. 1l9 ze dne 20. 9. 2000
platnost do 30. 9. 2003
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ / odp
Adresa: 432 01" KadaĎ
Telefon (0398) 312006, 372758;
fax (0398) 312076
Kontakt: Dana Červená

AQUA - CONTACT Praha, v.o.s.
Laboratoí (4095)
osvědčení č. 150 ze dne 5. 10. 2000
platnost do 31. 10. 2003
Oblast platnosti: ZCHR / pov, odp
Adresa: Buzu|ucká 6, 160 00 Praha 6
Telefon (O2) 243L7424-5;
fax (02) 24377424
Kontakt: Ing. Kare| Běhounek

Frantschach Pulp&Papel, a. s.
LaboratoÍ vodnÍho hospodáistvÍ
centrální laboratoÍe (4096)
osvědčení č. 153 ze dne 7. t2.2ooo
platnost do 31. 72. 2OO3
Oblast platnosti: ZCHR / odp
Adresa: Litoměiická 272, 47:" 08 Štěti.
Telefon (0411) 802055;
fax (0411) 802900
Kontakt: |ng. Ladislav Janeček

ěEz, a. s.
Elektrárna Dětmarovice
chemické |aboratoňe (4097)
osvědčení i, '  t54 ze dne 7. 12.2000
platnost do 31. 12. 2OO3
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: 735 7I Dětmarovice
Telefon (069) 6582742, 6582483;
fax (069) 6582706
Kontakt: lng' B|anka Konkolská
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RAVOS, s.r.o.
LaboratoÍ RAvos' s.r.o. (4098)
osvědčeníč. 155 ze dne t, L2.2000
platnost do 31. L2.2OO3
Oblast platnosti: ZCHR, SM / pit, pov, odp
Adresa: Františka Diepo|ta L87o,
269 07 RakovnÍk
Telefon (0313) 5L2265;
fax (0313) 5L2265
Kontakt: Milan Spal

SPOLIO, a. s.
LASPO (4099)
osvědčeníč. 156 ze dne 2L. L2.2oo0
platnost do 31. L2.2OO3
Oblast platnosti: ZCHR, SM, SOA / pit,
pov, odp, vyl
Adresa: Podhoií 328/28,400 10 Ústí
nad Labem
Telefon (O47) 560í-942, 5603949;
fax (047) 5601946
Kontakt: Jana Ba|ounová

čEz, a. s.
oJ Elektráma Mělník
oddělení Chemie a odsíiení odboru
Vfroba (4100)
osvědčenÍ i,. L67 ze dne 8. 3. 2oo1
platnost do 3J. L2.2OO3
Oblast platnosti: ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: 277 03 HornÍ Počap|y
Telefon (O2OO) 612550;
fax (0206) 612302
Kontakt: František HnÍdek

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
Gentrální laboratoi (4LoL)
osvědčení č. 158 ze dne 20. 72.20oo
platnost do 31. 12. 2OO3
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB,
HB / pit, pov, odp
Adresa: 755 01 Vsetín-Lázky
Telefon: (0657) 624363;
fax (0657) 631910
Kontakt: RNDr. Jan Vá|ek

ěKD Technické |aboratoie, a. s.
odbor Analytika (4702)
osvědčeníč. 159 ze dne 4.1'.2oot
platnost do 31. 7.2OO4
Oblast platnosti: ZCHR, SM, SOA / pit,
pov, odp
Adresa: Na Harfě 9, 190 02 Praha 9
Telefon: (02) 66035659;
fax (02) 66036584
KontaK: RNDr. Stanislav Tichy

Vysvět!ivky:
zcHR - zák|adní chemicky rozbor
sAA - speciá|ní anorganická ana|yza
soA - speciá|nÍ organická ana|,!za
RA _ radiochemická ana|,!za
MB - mikrobiologie
HB - hydrobiologie
TX - testy toxicity
w - odběry vzorkŮ
pit - pitná voda
pov - povrchová voda
odp _ odpadní voda
vyluh - vodné u/|uhy

Poznámka: ob|ast pŮsobnosti |aboratoie
uvedená zkratkou je pouze orientačnÍ -
podrobně je  spec i f ikována v p iÍ|oze
osvědčení.

činnost vÚv T.G.M.
v oblasti vzdělávánÍ
v Íoce 2000

Vyzkumny ustav vodohospodáisky T. G'
Masaryka se v |oĎském roce aKivně podi,|e|
na iadě akcí zaměienych na vzdě|ávání
v ob|asti vodniho hospodáistvÍ a ochrany vod.
Pro piedstavu o ši7i a zaměiení činnosti v této
ob|asti nás|eduje jejich stručny Wčet.

Ve spo|upráci s Institutem pro mÍstní
správu by|y piipraveny náměty pro školení
pracovníkťt státnÍ správy a samosprávy
v oblasti vodnÍho hospodáÍství a ochrany
vod. Ško|ení se uskutečĎuje v sou|adu se
vzdě|ávacÍm programem |nstitutu pro míst.
nÍ správu a na zák|adě rámcové dohody
o spo|upráci VÚV T.G.M. zaj ištuje |ektory
pro témata piipravená v ustavu i event. ak-
tuá|nÍ náměty.

Témata piipravená ve VÚV T.G.M. pro ten-
to vzdě|ávací program tvoií 9 uceIenych
bloku:
1. Legislativa ve vodním hospodáiství, pii-

bIiŽovánÍ k IegisIativě EU
2.Y,!bér vodohospodárskych technoIogi Í

pod|e podmÍnek obce, nástroje íízení
a moŽnosti financování

3.  Řešení vodohospodárskych prob|émŮ
obce s vyuŽitÍm nástotj zemnÍho p|áno
vání a komp|exních pozemkovych prav

4. VyuŽití Geografického informačnÍho sys-
tému (G|S) pro okresnÍ |ady, ob|ast pod-
zemnÍch vod

5. Eko|ogické prutoky v tocích
6. Činnost okresnÍch rjiadr]r a obcÍ v ochraně

pied povodněmi
7.Voda v krajině. Program revita|izace ma.

lych povodí
8. Naše rybníky, jejich revita|izace, odbah-

Ďování a moŽnosti vyuŽití rybničního se-
d imentu

9. Hydroeko|ogicky informační systém VÚV
T.G.M. (HE|s VÚV)
V roce 200o se dvakrát uskutečni| kurz

s náp|nÍ 6. b|oku, tj. , ,Činnost okresnÍch
uiad a obcÍ v ochraně pied povodněmi...

Ústav samostatně organizuje kurz vzor-
kování pro pracovnÍky vodohospodáŤskÝch
a kontrolních laboratoŤí. V roce 20o0 pro
běh|y kurzy dvakrát v ostravě, tiikrát v Pra
ze,  dá|e v  Hradc i  Krá lové, ve Štokách
a v Brně. Proběh|o tedy ce|kem 8 kurzŮ
s ce|kovym počtem 243 učastnkŮ. V červnu
roku 2OOO uspoiáda| VÚV T'G.M. tiídennÍ
kurz pro obsluhovatele čistÍ,ren odpadních
vod, určeny pro provoznÍ pracovnky oboru
čištěnÍ a odkana|izovánÍ. Kurzu se z čast-
ni|o 11 zájemc .

Ve spo luprác i  s  organ izacemi  SoVAK
a AQUANET (Holandsko) piipravil ristav dva
kurzy. V |ednu se v Praze uskutečni| druhy
b|ok kurzu pro management vodárenskych
provoz Současné metody tipravy pitné
vody a v noru a dubnu pro provoznÍ pra-
covnÍky kurz Metody pravy pitné vody
v České repubtice v Brně. CelkoW počet
častnkŮ obou kurzťt by| 30.
V dubnu proběh| v Praze ve spo|upráci

VÚV T.G.M. a SOVAK Kurz pro lektory za-
městnancŮ a provozovatetť! ČoV a kanali-
začnÍch systému. V programu kurzu by|a
i piednáška zástupcŮ AQUANET o odstra-
Ďování dusÍku a fosforu z odpadních vod.
Z častni|o se 10 pracovnÍk .

V ob|ast i  mez inárodnÍ spo|upráce by l
uspoiádán semináŤ pro seznámení pra.
covnfuu oboru informatiky se zapojením

národnÍch databází v oboru voda do mezi-
národnÍ sftě AQUADOC. Seminái organizo-
vany spo|u s  Mez inárodnÍm iadem pro
vodu z Francie proběh| ve VÚV T.G.M. zai,át-
kem unora. Semináie se kromě pracovní-
kŮ VÚV T.G.M. zrjčastni|i téŽ zástupci Povo
dí Moravy, Českého hydrometeorologické-
ho ustavu a zástupci Rumunska a Po|ska.

Během roku se uskutečni|o 6 odbornfch
semináŤu, jejichŽ náp|ní by|a činnost usta-
vu v rámci vyzkumnych t]ko|Ů:
1. Hydrická varianta reku|tivace Podkruš-

nohorské pánve (s promÍtnutÍm fiImu
,,Podkrušnohoií - krajina jezer?', )

2.Projekt Labe l|| - Hydroana|ytické mete
dy - Podpora rjčasti čn v vxot

3. Hydroeko|ogicky informační systém VÚV
(HEls VÚV)

4. Nové poznatky o zdrojích odpadních vod
a o uŽivate|skych techno|ogiích

5. Informace o Zák|adnÍ vodohospodáÍské
mapě

6. |nformace o stavu informačnÍho systé-
mu vÚv T.G.M.
Z uvedenych informací vyp|yvá, Že VÚV

T.G.M. věnovaI ob|asti vzdě|ávánÍ v roce
2oo0 ná|eŽitou pozornost. V této činnosti
bude pokračovat nadá|e'

lng. Marie lb|ová
vÚv T.G.M. Praha, te|. o2/2o19 7333

aaa

Publikace vydané vuv
v roce 2000
Řeka Dyie v obtasti Mezinárodniho
pÍÍlodnÍho parku Podyií- Thayatal
(Kočková, E., Žáková, Z.)

Řeka Dyje piedstavuje vyznamn,! morav-
sky tok, ktery vytváiÍ na něko|ika místech
rŮzně d|ouhé useky spo|ečné státnÍ hrani.
ce mezi Ceskou republikou a Rakouskem.
Jeden z těchto seku je navÍc vyznamny
i tím, Že je součástÍ Národního parku Pody-
jÍ. Atraktivnost této krajiny nenÍ jen ve s|o
Žení fauny a Í|Óry, ale v ce|ém charakteru
zemÍ, včetně povrchovych vod. ŠpičkoW

provoz vodnÍ e|ektrárny ve Vranově nad DyjÍ
VrVárí pro sek Dyje ve|mi specifické po-
měry, vázané na ve|ké ko|ísání prŮtokŮ
v nás|edném seku toku.

Cflem vyzkumu prováděného brněnskou
pobočkou Vyzkumného ustavu vodohospo-
dá iského T.  G.  Masaryka v obdobÍ |et
1992-1994 bylo zhodnotit jakost vody
v iece Dyji v ob|asti NárodnÍho parku PODY-
JÍ i ve vyznamnych piftocÍch z české strany
a pod|e moŽnost i  i  ze  s t rany rakouské.
Puvodní vyzkum s|edova| i v|ivy horního po-
vodí nad oběma větvemi Dyje, tj. rakouské
i moravské, poměry v nádrŽi Vranov nad
DyjÍ i v|iv piÍtoku Že|etavky, coŽ neby|o do
pubIikace, cÍlené pouze na národní park,
zahrnuto. KomplexnÍ chemicko-bioIogicko-
mikrobiologicky monitoring piinesl informa-
ce o kva|itě vody, včetně obsahu speciá|-
ních minerá|nÍch a organickych po|utantu.
TerénnÍmi šetieními byl dok|adován napi.
současny stav zemědělského i |esnÍho hos-
podáiství v této ob|asti.

By|a věnována pozornost protierozním
opatienÍm a moŽnostem jej ich rea|izace
v |oka|itách erozně ohroŽenych, stejně jako
eko|ogickym zpusobum čištěnÍ odpadních
vod z obcÍ situovanych v národním parku.
Neby|a opomenuta ani moŽná kontamina-
ce byva|ych herbicidních pásŮ v místech
ŽenijnÍch zátaras .
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Prováděny vyzkum spo|u s vys|edky uko|u
iešeného v rámci zahraničnÍ spo|upráce vy.
tvoii| ve|mi komp|exnÍ materiá| o zemÍ Ná
rodního parku Podyjí. V pub|ikacijsou ve struč-
nosti shrnuty získané Ws|edky z jednot|ivych
ob|astÍ rešení vyzkumného projektu'

V|zkum pro praxi, sešit 47, 86 stran,
50 obr., 8 tabulek

Makrozoobenthos Labe od Krkonoš
po cuxhaven (Fuksa, J., SchÓl|, F.)

Rozvoj spo|upráce mezi evropskymi státy
během pos|ednÍch deseti |et vede také
k tomu, Že prob|émy spojené s uŽívánÍm
a ochranou iek se stávají spo|ečnymi prob|é
my státŮ, kterymi protékají' Puvodně mezi-
národní prob|émy se tak stávajÍ dÚvodem ke
spo|upráci mezi státy a k piÍmé spo|upráci
mezi rŮznymi národnÍmi a loká|nÍmi institu.
cemi' Piitom je nutno respektovat fakt, Že
existuje jen jeden spo|ečny vztah k toku (včet-
ně ochrany, uŽívání apod.), spo|ečny pro lidi
Žijící na horním i dolním toku ieky. Taková
spo|upráce je jedním ze zák|ad činnosti
Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Labe je jednÍm z největších tokŮ stiední
Evropy a má také rozhodujÍcí v|iv na krajin-
nou strukturu a krajinny reŽim ve ve|kych
částech České repub|iky a Německa. Řeka
je biotopem pro typické Živočišné a rost|in-
né druhy, jejichŽ existence je závis|á na zď
chování intaKních struKur toku, na vodnÍm
reŽimu i na vyuŽÍvání iičního ekosystému.

D |eŽitou součástí spo|ečenství organis-
mŮ v Labi jsou druhy bezobrat|ych, které
osíd|ují iÍčnÍ dno (makrozoobenthos). Tito
drobnÍ Živočichové majÍ vyznamnou u|ohu
v eko|ogické struktuie ekosystému ieky,
at jako konzumenti organického materiá|u
na dně, jako fi|trátoii, nebo jako koÍist pro
da|ší organismy - napi. pro ryby. Makrozoo
benthos mimoto funguje jako vyborny bio-
indikátor: Na jedné straně upozorĎuje ab-
sence určitych druhŮ na nedostatečnou
kva|itu vody nebo na problémy v ob|asti
struktury koryta toku, na druhé straně je
opětovné osíd|ení nebo rozšÍiení cit|ivych
druhŮ dukazem toho, Že biotopy zaiínaj(
opět vyhovovat piíslušnym eko|ogickym
poŽadavkŮm.

Pub|ikace podává pieh|ednou informaci
o makrozoobenthosu Labe od pramene
v Krkonoších aŽ po tÍstÍ ieky do SevernÍho
moie u Cuxhavenu. Kromě detai|ního popi-
su osÍd|ení faunou v jednot|ivych usecích
Labe uvádí informace o novém Wvoji spo|e
čenstev benthosu a piedkládá návrhy na
z|epšení struktury biotopŮ a kva|ity vody.

Pub|ikace je produktem spo|ečné práce
BfG a vÚv r.c.ru. a je zpracována ve dvou
verzÍch - pod|e poiadí vydání - německé

a české. PiedevšÍm však pojednává o Labi
jako toku, na kterém je státnÍ hranice jen
pomŮcka pro orientaci v ki|ometráŽi.

Mimo edice, 30 str., 57 obr., 7 tabulka
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PÍír stky v knihovně vuv
Ve dnech 30. 5.-4. 6. 1998 se v Maďar-

sku za podpory NATO kona| mezinárodní
seminái Security of public water supp|ies
(Bezpečnost veÍejnych vodovodŮ)' V roce
2000 by|a v Holandsku vydána stejnojmen-
ná pub|ikace, obsahující 20 vybranych stá-
tí piednesenych na semináii.

První č|ánek rozebírá  současny stav
a vyvojové trendy v ob|asti veiejného záse
bovánÍ pitnou vodou v Severní a JiŽní Ame
rice. Nás|edujícÍ dva č|ánky podávají zprávu
o usi|Í mezinárodnÍch organizací f iako je
napr. WHo) pomocijednot|ivym zemím z|ep
šit kva|itu veiejného zásobování vodou. Je-
den č|ánek je věnován situaci v Německu
po jeho sjednocení.

Da|šÍ prÍspěvek detai|ně popisuje organi-
začnístruKuru agentury US EPA a velké tjsi|t'
které věnuje vyzkumu v|ivu jednot|ivych pa-
rametrŮ kva|ity vody na lidské zdraví.

Piedmětem čtyi nás|edujícÍch statÍ je pro
b|ém uniku znečištěnÍ do ve|kych iek' jejich
monitorování a schopnost reakce na ně.
KontaminacÍ pitné vody těŽkymi kovy, orga-
nickymi mikropo|utanty a mikrobiá|nÍm zne
čištěnÍm se zabyvá da|ších šest č|ánk .

Dva piÍspěvky se věnují změnám kva|ity
vody během její distribuce. Jedna stat se
tyká problematiky privatizace veiejnych vo
dovodťt. PiÍtomnost |éčiv v pitné vodě je
námětem piedpos|edního č|ánku. Pos|ed-
ní stat je věnována moŽnostem ochrany
systému veÍejného zásobování vodou pied
sabotáŽí a vanda|ismem.

Silting and desilting of reservoirs
(Batuca,  D.  G. ,  Jordaan,  J .  M.)

V roce 2000 vyda|o ho|andské nak|ada-
te|ství A. A. Ba|kema pub|ikaci zab,lvajbí
se problematikou zanášenÍ a odbahĎování
vodnÍch nádrŽí.

NádrŽe by|y stavěny od nepaměti pro
če|y zav|aŽován(, zásobovánÍ vodou, aku-

mu|ace vody, ochrany pied povodněmi, p|av-
by a vyroby energie atd. Byly a jsou součás-
tÍ |idské strategie pro pieŽití. Během své-
ho provozu jsou nádrŽe vystaveny rŮznym
fyziká|nÍm, chemickym a bio|ogickym pro-
cesum. Proces zanášení nádrŽí sedimenty
je vzh|edem k jeho rozsahu a dÚs|edkum
jednÍm z nejdŮ|eŽitějšÍch. Zanášením je
zmenšována kapacita vodních nádrŽí ve
světě o více neŽ 1- o/o roč,né a jejich funkční

Životnost pak z tohoto dŮvodu nepiekraču-
je 22 |et v prÚměru.

Zanášení nádrŽ( je nevyhnute|ny a ne-
vratny piirozeny proces, ktery nelze pieru-
šit nebo zastavit. MuŽe a|e byt zpoma|en
a do určité míry i iízen rÚzn,jmi umě|ymi
zásahy v povodí. Pokud je íizen( procesu
zanášenÍ neefektivní nebo piíliš nák|adné,
je da|ším zpŮsobem prod|ouŽení Životnosti
nádrŽ( hydrau|ické nebo mechanické od-
strařovánÍ u|oŽenych sedimentŮ. V krajnÍch
piÍpadech pak piicházÍ na iadu kompenzač-
ní opatienÍ (zWšení nebo rekonstrukce pie
hrady) nebo vyiazenÍ nádrŽe z provozu
a vystavba nádrŽe nové.

Autoii v pub|ikaci shrnují vyznamná sta-
tistická data z ce|ého světa. ZabyvajÍ se
rovněŽ nejdu|eŽitějšími teoretickymi a prak-
tickymi technickymi prob|émy, vztahujÍcími
se k zanášení a odbahnovánÍ nádrŽí. Kniha
by moh|a byt uŽitečnou piÍručkou pro stu-
denty, vyzkumné pracovníky, inŽenyry i ad-
ministrátory.

Pub|ikace je rozdě|ena do devíti kapito|:
t]vod, charakteristika vodních nádrŽÍ, hyd-
rau|ika nádrŽ(, transoort sedimentŮ v nádr.
Žích, proces zanáŠenÍ nádrŽí - jeho piičiny
a nás|edky, distribuce sedimentŮ v nádrŽích,
moŽnosti omezení procesu zanášení, opat-
ienÍ pro regu|aci zanášent, techno|ogie pro
odstraĎovánÍ sedimenil z nádrŽi.

Stochastic hydraulics 2OOO

Ho|andské nak|adate|stvÍ A' A. Ba|kema
vyda|o téŽ sbornk piednášek z 8. meziná-
rodního sympozia o stochastické hydrauIi-
ce, které se kona|o ve dnech 25._28. čer-
vence 2000 v Pekingu.

Stochastické metody byly poprvé pouŽi-
ty v e|ementárnÍ práci G. |. Tay|ora pro pc
p i s  d i spe r ze  v  kon t i nuá |ním p ros t r edÍ
a H. A. Einsteinem pi i analyze transportu
sedimentŮ. Piedstavovaná pub|ikace podá-
vá zprávu o nejnovějším vyvoji v ob|asti sto
chastické hydrau|iky. Referáty jsou věnová-
ny širokému spektru ap|ikací stochastic-
kych metod od iiční hydrau|iky a transpor-
tu sedimentŮ, pies činky v|nobití na moi-
ské pobieŽ(, aŽ po v|iv hydrauIickych systá
mŮ na Životní prostiedí.

PiÍspěvky ve sbornÍku jsou rozč|eněny do
nás|edujících 11 tematickych okruhŮ: sto-
chastické metody v hydrau|ice otevienych
koryt ,  turbu|ence,  t ransport  sed imentŮ,
hospodaiení s vodními zdroji, ana|yza rizik
vodnÍch dě|, stochastická hydro|ogie, odhad
a íftení povodní, environmentá|ní hydrauIi-
ka a mode|ování g|obá|nÍho k|imatu, proce
sy v|něnÍ a utváiení pobieŽÍ, management
nádrŽí, stochastické modeIování.

Alena Heiclová
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