
VODOHOSPODARSKE
TECHNICKO.EKONOMICKE

INFORMACE

ROK 2OtrI VE VYZKUMNEM USTAVU

T. G. MASARYKA
Ještě v roce 2003 by| odborny vykon Vyzkumného ustavu vodohos-

podáiského T. G. Masaryka ov|ivněn nás|edky katastrofá|ní povodně
ze srpna 2oo2. Některé provozy v Praze zaÓha|y rok v provizorních
prostorách, pracoviště Centra pro hospodaiení s odpady by|o ce|é prv-
ní čtvrt|etí roku detašováno v budově Ministerstva ŽivotnÍho prostredÍ
ve Vršovicích. Nakonec se ukáza|o, Že prakticky kaŽdodenní rozhodo-
vání, koncipovánÍ i rea|izace opatiení k obnově, trpě|ivé snášení zhor.
šenych pracovnÍch podmÍnek a některé improvizace by|y jaksi ,,navíc..,
bez ztráty tradiční schopnosti rjstavu p|nit zadané riko|y na riseku vy-
zkumu v oblasti vod, tvorbě a drŽbě informačních systému, hospoda-
iení s odpady a v poskytování odbornych informací veiejnosti.

obrat ustavu ve finančním vyjádienÍ dosáhl v roce 2003 více neŽ
čtvrtinu mi|iardy korun. Na tomto vysledku se podÍlely piedevším sp|-
něné vyzkumné a odborné ukoly, a|e je zde zahrnuta také náhrada po-
vodnÍ zničeného zaŤízení a vybavenÍ VÚV T.G.M. obnova roz|ičnych s|o-
Žek majetku a vybavení ustavu má vesměs charakter rozvoje infrastruk-
tury vyzkumu. V některych piÍpadech by|a povodní urychlena, jinde vy-
nucena. Ce|y soubor technickych i organizačních opatiení směiuje
ke zvyšenÍ ochrany a odo|nosti majetku ustavu proti opakování tako-
vych škod. V sou|adu s potiebami vyzkumu se p|ně obnovi|y vykony
|aboratoií, limitované zprvu ztrátou něKerych piístrojŮ a zaíízení zajiš-
tujících jejich obsluhu. K piístrojovému vybavení rjstavu vyznamně pii-
spě|a i pomoc německého Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí a bezpeč-
nosti reaktorŮ v objemu bezmá|a 0,5 mi|. eur. Pad|o rovněŽ zásadní
rozhodnutí t,!ka1bí se technického zázemí VÚV T.G.M. pro ob|ast odpa-
dŮ a modernizace a rozšíienÍ |aboratoií o nové prostory. Pies nespor-
nou prioritu se jako sIoŽitějšíprob|ém ukáza|a rekonstrukce kaIibračnÉ
ho Ž|abu. Zák|adní stavební prvky jsou jiŽ obnoveny. Nyní se čeká na
techno|ogii. Prob|ém pronikánívody pii opravě dna Ž|abu po povodních
paradoxně vyiešiI vlivem sucha extrémně nÍzky stav V|tavy v roce 2003
zvyrazněny dá|e opatieními na zaiízeních správce toku, PovodÍ V|tavy.

Udá|osti srpna 2oo2 zasáily VÚV T.G.M. da|šÍm specifickym zpŮso-
bem: stav by| pověien koordinací v|ádnÍho projektu ,,Vyhodnocení
katastrofá|nÍ povodně v srpnu 2oo2" ' Ve tietím čtvrtletÍ 2003 projekt
vyvrcholiI vybudovánÍm interaktivnÍho datového sk|adu - ko|ekce vyso-
ce unikátních informací, které, jak věiíme, budou zdrojem poznatkŮ
pro generace odbornÍkŮ. Piesto se v některych fázích iešení objevi|a
s k a | í  j i n é h o  t y p u :  v  d Ů k l a d n é m  m e z i r e s o r t n Í m  p r o j e d n á n Í ,

v optima|izaci systému financování, v koordinaci iady organizací i fi-
rem zučastněnych v projektu. Vyzkumny stav vodohospodáisky i pies
tyto praktické prob|émy roIi koordinátora projektu sp|ni|.

Za vyznamny je moŽno rok 2003 počftat také z h|ediska kontinuity vy-
zkumné činnosti na všech h|avních secích. Na jedné straně by|o
v ce|kovém objemu ko|em 36 mi|. Kč zahájeno iešenÍ projeKŮ tlyzkumu
a vyvoje, zÍskané ustavem ve veiejné soutěŽi. Jde mj. o projekty Labe lV,
Morava |V a odra |||, Keré jsou páteinÍčinnostípraŽského pracoviště tjstavu
i poboček v Brně a ostravě. Na druhé straně by| rok 2003 obdobÍm prÍpra
vy k závěru iešení šesti více|etych vyzkumnych záměr a počátkem konci-
povánÍvyzkumnych tjkolŮ, Keré pÍevezmou jejich ulohu na da|šÍ roky.

VÚV T.G.M' up|atni| své odborné kapacity také v informační kampani
piedcházejícÍ referendum o vstupu Čn oo EU. Stejně vyznamně a rostoucÍ
měrou se téma evropské integrace projevuje v ko|ech stavu pro p|á-
novánÍ v ob|asti vod, jmenovitě v imp|ementaci směrnice 2ooo/60/Es,
tzv. ,,rámcové směrnice pro vodní po|itiku..' V porovnání s piedchozími
roky se zce|a jistě proh|oubiIa tradiční a naváza|a nová spo|upráce usta-
vu s institucemi v ob|asti správy vod a vodnÍho hospodáistvÍ. Ať iiŽ jde
o s|oŽky Ministerstva zemědě|stvi krajÚ či podniky Povodí'

Novym tématem jsou vahy o transformaci organizační formy Vy-
zkumného ustavu vodohospodáiského T. G. Masaryka. Legis|ativní

změny v organízaci a financovánívyzkumu a vyvoje v CR a vstup do EU
nasto|i|y otázku jak změnit současné státnÍ piíspěvkové organizace
tak, aby obstá|y v novych podmínkách. Pro organizace s vysokym podÉ
|em vyzkumu na celkové činnosti _ a k takovym vÚv T.G.M. bezesporu
patií - se nabÍzí pievod na tzv. ,,veiejnou vyzkumnou organizaci..
V kombinaci s prvky reformy státní správy - piechodem na šestnácti-
tiÍdnÍ p|atovy systém, redukcí osob ve veiejném sektoru a t|akem na
spory ve státnÍ správě jde o strategické rozhodování' Na de|ší čas

určÍ osud technického zázem( a zhruba 350 zaměstnancŮ stavu, ale
i optimá|ní strukturu ce|ého vyzkumného zázemí v ob|asti ochrany vod
a vodnÍho hospodáistvív české repub|ice v pozici člena EU.

Zda|eka uzavieny není ani proces budování Centra pro hospodaienÍ
s odpady ve Vyzkumném stavu vodohospodáiském T. G. Masaryka,
včetně vytvoiení jeho odborného |aboratorního zázem(' Vysoká priori-
ta, věnovaná tomuto rjko|u vedenÍm VÚV T.G.M., r izká spo|upráce
s odpovědnymi s|oŽkami MŽP ani pochopenÍv tradičních s|oŽkách t]sta.
vu dosud neumoŽni|y piek|enout všechny problémy. PatiÍ k nim určitě
vyjasnění zábéru a financování činnosti centra nebo ustavenÍ a propo-
jení informačnÍho systému odpadového hospodáistvÍ na Jednotny in-
formačnÍ systém Životního prostiedí, tjstavní a resortnÍ informatiku.

Za zaznamenání stojí určitě i obnova knihovny a čínnosti Stiediska
vědeckotechnickych informací. PiestoŽe i tady odved|i h|avnÍ dÍ| práce
zaměstnanci VÚV T.G.M., velky vlznam mají i četné dary a piÍspěvky
v podobě knih, odbornych pubIikacÍa časopisŮ vesměs od partnerskych
inst i tucí i  renomovanych jednot| ivcu z  oboru.  A tak se kn ihovna
VÚV T.G 'M.  opět  s ta|a místem, kam chodÍ | idé, kte ií  -  iečeno
s Po|áčkem - ,,spo|u mluVí...

Jest|iŽe bychom h|eda|i nějakou vyraznou charakteristiku toho, co
rok 2OO3 pi ines| VÚV T.G'M. jako vyzkumné a odborné instituci Minis-
terstva Životního prostiedí v ob|asti vod, vodnÍho hospodáistvÍ i odpa-
dŮ, mŮŽe nás napadnout s|ovo soudrŽnost.

Udá|osti po povodnÍch a odstraĎování jejich nás|edku vyŽadova|y
urči tě  soudržnost  p i i  vysokém nasazenÍ,  pochopení a toIeranc i
v postupném piekonávánÍ škod' SoudrŽnost se projevi|a i v nabÍdkách
a konkrétní pomoci ko|egŮ i organizací z oboru. ZapojenÍ stavu
v debatách i odbornych grémiích v souvis|osti s imp|ementacÍ vodní
|egis|ativy v ČR;istc proh|ubuje také soudrŽnost vyzkumnych a odbor-
nych kapacit ustavu s jinymi s|oŽkami ob|asti vodního p|ánování.

Neskromnym cÍlem je, aby odborné názory pracovnÍkŮ VÚV T.G.M.
pub|ikované na stránkách WE|, prezentované na konferencích, up|at-
něné v diskusích naš|y své ještě pevnější mÍsto ve fondu odbornych
poznatkŮ, zau:1a|y a sta|y se postupně součástí praktickych iešenÍ.

lng. Lubomír Petružela, CSc.
ieditel

Poděkování
Vfzkumnf rjstav vodohospodáÍskÍ T.G.M' děkuje panÍ E|išce Šim-

kové za velké mnoŽsWÍ knih darovanfch z poztistalosti pana prof.
lng. Dr. Ladislava Votruby, DrSc.

Zvláště cenny je \ěstnk pro VodnÍ hospodáŤsWÍ od roku 1923 _

"Časopis 
pro pěstování soustavného hospodáÍsWÍ vodního pR ces.

tách vodnÍch, kanalisaci a regu|aci iek, hrazenÍ horskfch bystÍin,
me]ioracÍch, stavbě tido|nÍch pÍehrad a rybnÍkŮ, vodárenswÍ
a ziÍde|nicWÍ' stokovánÍ a čiŠtěni obct' čištěnÍ a vyuŽitÍ odpadních
vod, lyuŽitÍ vodnÍch sil, soustavné e|ektrisaci, provozovánÍ plavby'
pŤís|ušnych otázkách zákonodárnych a pod. na podporu hospodáŤ-
ské činnosti ]idské' technického ale|ebenÍ p dy a veiejného zdra
votnictví v republice českos|ovenské". Neodvis|f, odborny a propa
gační měsÍčník. VydaVatelé: Spo|ek pro stavbu prŮp|avu pardubic.
kopÍerovského v PardubicÍch, Moravskf ŤÍlnÍ a pr plavnÍ spo|ek
v PÍerově a VodohospodáÍskf svaz pro povodÍ ieky odry v opavě.



VYI-IODNOCENI KULMINACNICH
PRthorŮ pŘ PooDNIVsRPNU mť2
Martina Krátká

Klíčová s|ova
povoderi, extrémnÍ sráŽky, kulminační prťttok, vodoměrná stanice,
srážkoměrná stanice, povodí, specifick! odtok

tit podé|ny sk|on h|adiny a odhadnout koeficient drsnosti povrchu dna
a biehŮ, ktery vyznamně ovlivĎuje vyslednou hodnotu prŮtoku.

Da|ším častym zpŮsobem stanovení prŮtoku by|o proudění mostem
s vo|nou hIadinou nebo t|akové proudění propustkem, kdy je nutné
znát opět piičny íez, a rozdi1 vyšky hladiny nad a pod piekáŽkou.

Na některych tocÍch by| pouŽit také jednorozměrny matematicky model
HEc-RAs' ktery ÍešÍ ustá|ené nerovnoměrné prouděnÍ metodou po se-
cích. Pro tento zpŮsob vypočtu je tieba znát opět piíčné a podé|né
profily a drsnost povrchu koryta.

Pro porovnánÍ vysledkŮ by|o zpravid|a vyhodnoceno něko|ik profi|Ů
na jednom toku.

U něko|ika krušnohorskych tokŮ by| prutok stanoven podle pozorování
vodoměrnych stanic VÚV, pokud by|a k dispozici měrná kĚivka prŮtoku.

Souhrn
V rámci projektu ,,Vyhodnocení katastroÍální povodně v sÍpnu

2oo2", zadaného v|ádou ěR, byto ve vÚv
T.G.M. zpracováno vyhodnocenÍ pr tok na Tabulka 1. Pieh|ed vys|edkÚ vyhodnocenípovodně vjednot|ivych profilech
vybranfch tocích a secích tok nesledova.
nych pozorovacích sítÍ vodomělnfch stanic
čxmÚ. Také v piípadech, kdy byly vodoměr.
né stanice vlivem povodně poškozeny ěi zni.
ěeny' byla chybějící pozorování nahrazena
nebo upiesněna dodateěnym měiením. Pozor.
nost byla věnována i méně vyznamnfm tok m
v ob|astech s extrémně vysokÝmi srážkovfmi
hrny.
Kulminační plŮtoky byly zjišťovány zpravi.

d|a po geodetickém zaměÍení pomocÍ hydrau.
lickfch vÝpoětti' v něko|ika piípadech byly vy.
užity vfsledky rÍčetovych pozorovánÍ VÚV
T.G.M. i pozorovánr cnruÚ.

Úvod
ProjeK,,VyhodnocenÍ katastrofá|ní povodně

V srpnu 2oo2" by| odsouh|asen Usnesením v|á
dy České repub|iky č,' 977 ze dne 7. 70. 2oo2.
Koordinátorem prací na projeKu a zároveř ieši-
te|em by| Vyzkumny stavvodohospodáiskyT. G.
Masaryka. Da|ším h|avním iešite|em by| Česky
hydrometeorologicky ustav Kery je pod|e záko
na č. 254/2001 sb. odbornou institucÍ odpovÍ-
dajbí za meteoro|ogické a hydro|ogické vyhodne
cení povodně. Za komp|exní vyhodnocení dopa
du povodně na piírodu a krajinu zodpovídá pod|e
zákona č,. I1.4/L992 Sb. Agentura ochrany piÉ
rody a krajiny. Geo|ogické aspekty katastrofá|nÍ
povodně ieši|a Česká geo|ogická s|uŽba.

Dílčí tiko|,,Hydro|ogické a hydrau|ické posou-
zení povodně na tocÍch a usecích tokŮ nes|e-
dovanych pozorovací sfti. ČHvtÚ", ktery je pied-
mětem tohoto č|ánku, by| iešen v Sekci hydro-
|ogie, hydrau|iky a hydrogeo|ogie VÚV T.G.M.

Vfběl vyhodnocovanych tokti
Vo|ba profi|Ů a iÍčnÍch sekŮ směiova|a

k těmto cflŮm:
. piispět ke zvyšení spo|ehIivosti stanovenÍ

prŮtokŮ otavy v PÍsku a Berounky v Berouně;
o vyčÍs|it prŮtoky z ma|ych, extrémně postiŽe-

nych povodí, kde vodoměrné stanice neby|y
nebo by|y zcela zničeny;

. objasnit ve|ikost piÍtokŮ z povodí mezi vodo-
měrnymi stanicemi (zejména v povodÍ Be-
rounky);

o poskytnout podk|ady pro zpiesnění návrho
vych veličin na ma|ych povodích.

ZaměÍování plofi|ti plo vypočet
plŮtoku

Měiení v terénu by|a prováděna v období od
záíí 2oo2 do června 2003. Pod|e podmínek
na toku by| zvo|en zpŮsob Wpočtu prŮtoku.
DŮ|eŽitym faktorem by|a znaIost dosaŽené rov-
ně maximá|nÍ hIadiny vody, zjištovaná zpravi.
d|a ze stop na piedmětech v oko|Í toku.

Na piímych secích toku se stá|ym charak-
terem koryta, kdy je moŽno zjednodušit prou.
dění na rovnoměrné, by|a pro vypočet prŮtoku
pouŽita Chezyho rovnice' Pro tento zpusob vy.
počtu je nezbytné zaměiit piičny iez koryta, zjis-
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Tok Prcfrt
Úhm slážek
6.-15.8.

Ímml

Kulmlnaění
pnitok

Ím3.s.1l

Plocha
povodí
fkm2l

Speclíckf
odtok

Ím3.s.l.km.2l

Povodí ohře. Bt|lnv a Gďtleubv

Bvstiice mostek u zatáčkv ood Cínovcem 347 5.7 1.35 4.2

Bvstiice neupravené koMo pod mostkem 347 11,5 4,08 2.8
I iščí notok stupeř nad stím do Bvstiice 347 1",97 2,8
Bvstiice stupeĎ pod t]stÍm Liščího p. do Bystiice 347 77,5 6,53 2,7
BystÍice piírodní koryto nad piehráŽkou 347 22 6,58 3.3
Bystiice o|ehrážka 347 25 7.09 3.5
BvstŽice d|áŽděné koMo Dod oiehrážkou 347 33 8.59 3.8
Bouilivec Dod Lahoští 227 11.6 33.9 0.3
RybnÝ potok stupeř pod Krásn'Ým Lesem 285 20 10.4 1.9
Te|nickÝ'ootok piehrážka nad Te|nicí 237 3.9 o . o 0,6
Slatina KrásnÝ'Les' nad Mordovou rok|í 273 4,5 3,2 1,,4
PetrovickÚ' ootok Petrovice 228 4 2.9 L . 4
Hutná nad Má|kovem 202 2,8 10.1 0,3
oieIoŽka ZaluŽanského o. ood nádrŽí Kate na 88 3,7 56,8 0,1
Povodi Borounky
Berounka Srbsko. |ávka 166 2 300 a 577 0.3

Berounka Srbsko bÝv. |om 166 2 300 8 578 0.3

ÚsIava Ždírec. most 2L7 220 374 0.6
Bradava Soá|ené PoÍíčí. most 242 ro7 80 1.3
Tiemošná Tiemošná' kamenn,Ý most 158 59 191 o.3
Tiemošná BŤÍzskÝ'm|Ýn 160 56 207 0.3
TÍemošná HromniceŽichIice' most 160 62 276 0.3
Tiemošná Tiemošnice. nad truh|áistvím 160 54 227 o.2
TÍemošná pod Chotinnou 161 60 24t 0.2
Tiemošná Kacéiov. most 161 63 2M 0.3
Klabava Dobiív 248 1-75 118 í E

Klabava Hrádek.Kocanda 246 r40 169 0.8
Klabava nádrž K|abava 230 238 331 o_7
Klabava Nová Huť. stanice čHMÚ 227 295 359 0.8

Klabava ood chrástem. most 227 300 366 0.8

Klabava Chrást. u továmv E|is 227 323 367 0.9

Ho|oubkovskÝ ootok Borek. most ood BoreckÝm rvbníkem 274 77 79 1.0

EipovickÝ'potok tjstí do Klabaw 270 7.4 1.5

ZbiroŽskÝ ootok PodmokeIskÝ' m|Ýn 163 60 L49 o.4
ZbiroŽskÝ potok M|Ýn SIaonice 163 80 155 0.5
Povodi Otaw

0tava Pisek-Zátaví 252 1 450 2 903 0.5
Otava Katovická hora 247 340 1 133 u . 5

Povodí Po|eěnlce

PoIečnice Hoiice 302 28 29.3 1.0

Čertice soutok s Po|ečnicÍ 324 31 4.4 3.t

KaIiště soutok s Po|ečnici 3/f:l 20 5.3 3.8

PoIečnice Novosedly 315 100 72.5 L,4
Polečnice Káiov 315 110 82.7 1,3
Chva|šins]cÝ ootok obec Chva|šiny 288 35 47,9 0,7
Chva|šinskÝ ootok KienovskÝ'Dvr]r 269 87 oÁ 0,9
Chva|šinskÝ ootok soutok s Po|ečnicí 269 9o 97,6 0,9
Povodi Malše

Ma|še Do|ní Dvoiiště 335 245 LL6 2.L
Cemá ood Benešovem 405 77 64 7.2
PohoiskÝ'potok ood Leoooldovem 404 52 27 2.5
PohoÍskÝ potok Pohorská Ves. most 404 98 32 3.1

PohoÍskÝ ootok Meziiíčí. nad oilou 404 66 48 L,4
svinensk ootok Zumberk. BP rvbnika 3tl7 27 27 1,0
Stroonice Do|ní Stroonice. orooustek nad obcí 386 L2 14 0,9
Povodt Vltaw

KÍemŽskÝ ootok Br|oh' hlásnÝ'profi| 285 58 4t,t 7,4
KÍemžskÝ'ootok KÍemže. most 285 9o 84.7 t . t
KÍemžskÝ ootok Holubov. most 245 720 707 1 1

l . t

KiemŽskÝ ootok TiísovskÝ Haml 285 160 126 1,3

smutná Mod|íkov. most 263 65 53 t,2
Kocába Kansas. nad Štěchovicemi 149 8o 307 0.3



Legenda :

lprofiI s vypočtenym prritokem

ookresní město

obl. 1. UmÍstění vyhodnocenych profilu v rámci České repub|iky

Vysledné pr toky
Kulminační pr tok by| vypočten a vyhodnocen v 57 profi|ech. Jejich

umÍstění je znázorněno na obr. í. Pieh|ed vys|edkŮ je uveden v tabul-
ce í. Vys|edné hodnoty jsou zatiŽeny značnou chybou zapiičiněnou ze-
jména nejistotou stanovení povodřové h|adiny a odhadu koeficientu

drsnosti. Vzh|edem k tomu, Že by|o zpravidla
prováděno měieníve vÍce profi|ech na jednom
toku, jsou chyby patrné a pii vyhodnocení cel-
kového prŮtoku je moŽno k nim piih|édnout.

SpeciÍické odtoky a sláŽky
na povodí

Ke kaŽdému profi|u by|a zjištěna piís|ušná p|o
cha povodí a nás|edně specificky oďtok pŽi ku|-
minaci. V tabulce í jsou tučně qanačeny hodno
ty specifického oďoku vyššÍ neŽ 2 m3.s.1' km.2. Nej-
větších hodnot dosahují povodÍ s ma|ou p|ochou
(na hornÍch tocích) zasaŽená vydatnou sráŽkou.

Dá|e by| Wpočftán prŮměrny hrn sráŽek na
povodí za období 6.-15. 8. 2oo2, kdy se vyskyt-
|y s tiÍdenní piestávkou dvě v|ny vydatnych srá
Žek, Keré mě|y za dus|edek katastrofá|ní povo
deĎ. Pied prvnív|nou se nasycenost povodí na
většině uzemÍ ČR pohybova|a ko|em normá|u,
avšak pied nástupem druhé v|ny se zWši|a
v jiŽnÍch a západnÍch Čechách na 2oo4ooo/o
normá|u 1ČHvtÚ,2oo3).

Z posuzovanych ob|astí by|y nejvyššÍ sráž-
kové hrny naměieny v severovychodní části
Krušnych hor, na Šumavě v povodí Po|ečnice
a v Novohradskych horách.

Z porovnánÍ specifickych ku|minačních prŮ-
tokŮ a pruměrnych vyšek sráŽek na povodíje
patrné, Že si poměrně odpovÍdají. Vyjimku tvo-
iíjiŽ zmÍněné chyby měiení. Závis|ost specific-
kého ku|minačního odtoku na ce|kovém hrnu
sráŽek je znázorněna graficky na obr. 2.

V grafu vlrazné vyčnÍvajÍtĚi hodnoty specifické
ho odtoku vyššÍ neŽ 3,5 m3.s.1.km2 (Bystiice,
Čertice a Ka|iště). V jejich piípadě nejde o chybu
měient' nfbrŽ muŽeme tyto hodnoty zdŮvodn it jeď
nak piírodnÍmi podmÍnkami urych|ujícími odtok
z povodí' jednak vysokou intenzitou sráŽek. Kro
mě toho je nutno vycházet ze skutečnosti, Že sta
novenÍ prŮměrné vyšky sráŽek na povodíje ne
piesné, coŽ se projevuje ar|áště u ma|ych povodÍ'
jako jsou tato (5-9 km2). Loká|ní extrémy nejsou
buďvubec změieny, nebo jsou zmÍrněny p|ošnymi
pruměry. VětšÍ piesnosti není moŽno pfi součas
né hustotě sftě sriáŽkoměrnych stanic dosáhnout,
ale mŮŽeme se domnívat, Že na zmíněnych |okali-
tách dosáh|y sráŽky ještě vyššÍch hodnot.

Z dajŮ zjištěnych na ma|ych povodích se
mŮŽeme pokusit odvodit prŮběh netransformo-
vanych specifickych odtokŮ, jak je naznačeno
v obr. 3, kde jsou Wneseny hodnoty deseti pro
fiIu, které mají p|ochu povodÍ do 10 km2.

Porovnání specifickych odtokti v ]. 2oo2
s historickfmi povodněmi

Ve|ikost specifického kulminačního pr toku vztaŽená k ploše povodÍ
nikde nepiekroči|a dosud známá maxima na zemí České repub|iky,
viz obr. 4.
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obt. 4. oba|ová čára specifickych p|ošnych prutokŮ

Zhodnocení jednot|ivych oblastí
Krušné hory

ob|ast Krušnych hor by|a na rozdÍl od jiŽnÍch a západnÍch Čech zasa-
Žena pouze druhou v|nou vydatnych sráŽek' Jejich hrn by| a|e značny,
piedevším na návětrné straně hiebene a v pii|eh|ém r]zemí. ZasaŽena
byla zejména část hiebene u CÍnovce. )iŽ z prÚzkumu vyplynu|o, Že
pouze na Dubské Bystiici proběh|a povodeĎ s mimoiádnymi dŮs|edky.

Úe\D1

Na ostatních tocích v Krušnych horách proběh|y povodně stiední ve|i-
kosti. Pii značném hrnu sráŽek to |ze vysvět|it tím, Že povodÍ neby|a
nasycena piedcházejícÍmi sráŽkami, naopak by|a v reŽimu minimá|ních
prŮtokŮ. Nás|edné vypočty prŮtokŮ potvrdi|y, co ukáza| prŮzkum. Spe-
cificky ku|minačnÍ prŮtok na Dubské Bystiici dosahova| v rŮznych se-
cích hodnot 2,7_4,2 m3.s.1.km.2. VyššÍch hodnot dosahova|y také Ryb-
ny potok, S|atina a Petrovicky potok (viz tabulku 7), coŽ jsou toky na
návětrné straně hor odtékající do Německa.

210

Pribran.

o48 vodoměrná stanice ČI{\,ilj, pďrtokv m3ls
D${ profil zaměÍeny ťW, prŮtok v m3/s

} okresní město

obr. 5. Piehled zjiŠtěnych ku|minačních prŮtok na Berounce a jejÍch
piÍtocích během povodně v srpnu 2002
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Berounka a její prítoky
odtok z povodí Berounky vyznamně aďši| prŮtok V|tavy v Praze a nfte

na toku' Ku|minační prŮtok Berounky pii ustí do V|tavy je odhadovany na
zhruba 2 300 m3's'1. V|tava v Praze-Chuchl i mě|a ku|minačnÍ prŮtok
5 160 m3's1 o 9 hodin později.

Na Berounce by|y známy hodnoty ku|minačních prŮtokŮ pod|e záznamŮ
tií vodoměrnych stanic (P|zeĎ, Lib|Ín, Beroun) a ze 14 dalšÍch na jejích
prftocích. Hydrau|ickym vypočtem by| stanoven prŮtok ve 20 profi|ech.

VysIedné prŮtoky piítokŮ Berounky (ÚsIavy, K|abavy, Tiemošné
a ZbiroŽského potoka) i v|astní Berounky potvrdi|y vyznamny nárŮst prŮto
ku v trati Berounky od P|zně aŽ do Berouna, jak je znázornéno na obr. 5.

Ze srovnání maximá|ních h|adin v Srbsku vyp|ynu|o, Že h|adina V roce
2oo2 by|a jen o 55 cm nÍŽe neŽ v r. 7872' Nás|edné Wpočty prŮtokŮ
prispě|y ke alyšení spo|ehIivosti stanovení prŮtokŮ do|ní Berounky.

Povodí otavy
Chceme-|i prověrit získané hodnoty ku|minačních prŮtokŮ, budeme

postupovat po toku od pramene k ustí' Pod|e udaje vodoměrné stani-
ce činiI kuIminačnÍ prŮtok otavy v Sušici 300 m3.s.1, coŽ nepoprrá veIi-
kost prŮtoku 340 m3.s.1 v Katovicích zjištěné vypočtem. Na da|ším useku
toku jsou udávány ve| ikost i  prítokŮ Vo|yĎky (200 m3.s1)  a  B|an ice
(44O m3.s1). PrŮtok otavy v PÍsku 1 18O m3's'1 udávany ČnuÚ se po-
měrně značně |išíod prŮtoku 1450 m3.s.1vypočteného VÚV, a|e vzh|e-
dem k ve|ikosti prítokŮ se jeví jako reá|nější.

Českokrumlovsko
V této ob|asti se vyskyt|y tii extrémní povodně během jednoho měsÉ

ce. První povodeĎ by|a nás|edkem jiŽ zmiĎované první v|ny sráŽek za-
čátkem srpna. Druhá, největší povodeĎ se vyskyt|a 12' srpna, shodně
s ostatnÍmi ob|astmi Čn. retr povodĎová udá|ost nás|edova|a 1.. záí('

Povodně proběh|y v povodí Polečnice a v povodí KiemŽského potoka'
Vyhodnocení prŮtokŮ by|o provedeno Ve trech profi|ech na Po|ečni-

ci a v da|ších pěti na jejÍch piítocích. Stručny piehIed vysIedkŮ je uve-
denv tabulce 2.Do Vltavy pritéka|o Po|ečnicív době ku|minace (72' 8.
mezi 7 '  a 8' h) 2Io aŽ 220 m3.s.1, coŽ je ve vztahu k dnes uváděné
sto|eté vodě 110 m3.s.1 prŮtok dvojnásobny a piesahuje t isíci|etou
vodu' Také ku|minační prŮtoky pri dvou menŠÍch povodních piesáh|y
110 m3.s.1, dosavadní udaj o ve|ikosti sto|eté vody je tedy ziejmě
značně podhodnocen'

Tabu|ka 2. Ku|minační prŮtoky během trÍ povodní na Po|ečnici a KiemŽ-
ském potoce

Tok Profil
7 . 8 . 2 002 72.4 .2002 1 . 9 . 2 002

Pr tok v m3.sí

PoIečnice KáioV 60 115

chVa|šinskÝ. potok sti do Po|ečnice qn 80

PoIečnice listí do V|ta!ry 130 275 L25

KremžskÝ'potok Brloh 39 L7

KiemŽskv ootok KiemŽe 45 90 70

Kiemžsk'íl potok Holubov 95 720

KiemŽsky potok by| vyhodnocen ve tiech profi|ech, ve všech by|y dne
12.8. prekročeny dnes uváděné hodnoty sto|eté vody o 20-30 %' Na
do|ním toku, v profiIu Ho|ubov, by| však prŮtok nejvyšší pii povodni
1., záY(, coŽ by|o zpŮsobeno |oká|ní piÍva|ovou sráŽkou'

Novohradské hory
SráŽkoměrné stanice v Novohradskych horách naměii|y za období

6.-15. 8. 2oo2jedny z nejvyššÍch hodnot v České repub|ice (Pohorská
Ves - 451 mm). V prŮměru dosahova| v povodí Ma|še, která Novohrad-
ské hory odvodĎuje, sráŽkovy hrn za piičinné obdobÍ zhruba 375 mm.
PrŮtoky by|y vyhodnoceny v sedmi profi|ech na Malši a něko|ika jejích
pravostrannych piítocích. Specificky odtok napŤ' z povodÍ Pohoiského
potoka dosáhl hodnoty piib|iŽně 1,3 m3.s'1.km.2. Na horním toku by| však
vyšŠÍ (2'5 m3.s.1.km'2). SÍ1u povodĎového prŮtoku dok|ádá obr, 6.

Závét
PovodeĎ V srpnu 2002 postih|a jak mnohé větší toky' kde ve|ikost

prŮtokŮ neziídka piesahova|a dosud uváděné hodnoty tisÍci|etych vod,
tak i některá ma|á povodÍ zasaŽená |oká|ními extrémními sráŽkami.
NěkoI ikanásobny vyskyt  ext rémní povodně na povodí PoIečnice
a KremŽského potoka během jednoho měsíce a také objem odtoku po-
vodně na Dubské Bystiici patií mezijevy' jejichŽ Wskyt nikdo nepiedpo
k|áda|' Získané poznatky tak posunu|y hranice jevŮ, s kterymi je tieba
počÍtat pii stanovení návrhovych hydro|ogickych ve|ičin.

Vys|edky dílčÍho uko|u ,,Hydro|ogické a hydrauIické posouzení povodně
na tocích a rjsecích tokŮ nes|edovanych pozorovacísi.tÍČHtvÚ" je moŽ-
né si proh|édnout na http://heis.vuv.cz.

obr. 6. Nás|edky povodně na horním toku Pohoiského potoka, v k. u.
PohoĚí na Šumavě
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Evaluation of peak flows during the flood in August 2OO2
(Krátká, M.)

The project ..Evaluation oÍ catastrophic flood in 2oo2" has been
required by the Government of the Czech Republic. Accordlng to
the project, evaluation of flow was executed on selected rivers or
creeks and on selected parts of rivers without CHMI stream gauge
station by T. G. Masaryk Water Research lnstitute. ln case of dam-
age or destruction of the station by flood, the missing data were
elaborated or replaced by additional measurement. Also minority
creeks in areas with high level of precipitation weÍe targeted.

Peak flows were found out mainly after geodetic surveying by hy-
dlaulic computation. !n some cases results of purposeobservation
oÍ VÚV T.G.M. and a|so cHM| were used.
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JAKOST POVRCHOVYCH
A PoDzEMNícn voD
zA PovooŇovÉ sruecE -
KoNTAM l NAc e Ápl.evovÝcH voD
BAKTERIEM!
Hana M|ejnková, Katefina Horáková

Klíčová slova
povode Ď, kontam i n ace prostťe d Í, fe kál n Í zn eči ště n Í, hygi e n i cké o h roŽe n í

Souhrn
V srpnu 2oo2 by|a lozsáhtá část rizemí čR postižena katastlofát.

ními povodněmi' jejichž dtisledkem bylo, kromě materiálních škod'
narušenÍ piílodní rovnováhy a kontaminace prostiedí záplavovfmi
vodami. Vlivem povodní došlo k poškození a odstavení mnoha komu.
nálních a pr myslovfch čistíren odpadních vod, nik m nebezpeč.
nych !átek z pr myslovfch provozti' skládek, starych eko|ogickych
zátéŽí, narušení kanalizací' splach m ze zemědělskych závodti apod.
K nejvíce negativně ovlivněnfm parametr m kvality vody patiilo fe
kální zneěištění, které pŤeváŽně v dolních secích tokti odpovídalo
silně znečištěnfm odpadním vodám se zvfšenfm rizikem hygienické
ho ohrožení obyvate|stva.

Úvod
V d s|edku zvyšujÍcí se intenzity a četnosti zásahŮ č|ověka do reŽi-

mu vodních tokŮ jsou nás|edky povodní, vyskytujÍcÍch se v pos|ednÍch
letech, stá|e katastrofá|nějšÍ. Kromě ohroŽení osob, majetku a naru-
šenÍ rovnováhy v krajině piíva|ovou v|nou nesou povodně riziko konta-
minace prostiedí povodĎowmi vodamí, obsahujícÍmi ve|ké mnoŽství
cizorodych látek' jejichŽ zdrojem jsou piedevšÍm nefunkčnÍ čisttrny ko.
muná|ních a prŮmys|ovych vod, niky nebezpečnych |átek z prŮmys|o-
vych provozu, sk|ádek, starych ekologickych zátěŽ(, narušené kana|i-
zace, sp|achy ze zemědě|skych závodŮ apod. NejvětšÍm bezprostied-
ním nebezpečím je kontaminace vod patogenními mikroorganismy
a toxickymi |átkami, které mohou pii kontaktu osob s kontaminovanou
vodou zpŮsobit zdravotnÍ prob|émy.

Hodnocením dŮsledku změn jakosti vody pii povodřovych stavech se
zabyva| dilčÍ tlko| projektu ,,Vyhodnocení katastrofální povodně V srpnu
2oo2" pod názvem ,,Jakost povrchoujch a podzemnÍch vod za povodrio-
vé situace,,' Tato část projektu obsahuje kromě prob|ematiky feká|ní
kontaminace záp|avovych vod, kterou se zabyvá tento č|ánek, zhodnoce-
nÍ změn v kva|itě povrchovych vod z h|ediska fyzikálněchemického, v|iv
záp|av na jakost podzemních vod, inventarizaci unikŮ nebezpečnych |á-
tek, poškozenych Čov 1čistrren odpadnÍch vod) a starych eko|ogickych
zátéŽí v zasaŽenych ob|astech.

oblasti postiŽené povodněmi
v 10ce 2002

Povodně v |étě 2002 proběh|y ve dvou sráŽkoWch v|nách. PrvnÍv|na
sráŽek (6.-7. 8' 2oo2) postih|a nejvíce horní povodí V|tavy (ieku Ma|ši
a jejÍ prítok Černou). PovodĎová v|na na V|tavě by|a do značné mÍry
zachycena nádrŽemi v|tavské kaskády, Praha by|a zasaŽena jen čás-
tečně. PostiŽena by|a také ob|ast povodÍ Dyje, kde povodĎovou v|nu
zachyti|a nádrŽ Vranov. Druhá v|na sráŽek (11.-13. 8.2oo2) zasáh|a
téměi ce|é povodí V|tavy aŽ kPraze, povodÍ Berounky, otavy, LuŽnice
a povod Í horn í Dyje. Extrém n í sr áŽRy by|y zaznamenány ta ké v Kru šnyc h
a Jizerskych horách.

obn 2. Fekální kontaminace Labe a V|tavy pod Prahou

Monitorin$ kvality vody během povodní
Y zasaŽenych ob|astech by| v obdobÍ povodní prováděn podniky Po-

vodí V|tavy, Povodí Labe, VÚV T.G.M., PraŽské vodovody a kanaIizace
mimoíádn| monitoring zaměieny na stanovenÍ jakosti vody za zvyše-
nych vodních stavŮ a běŽn! monitoring kva|ity vody v obvyk|é frekvenci
a rozsahu na státních profi|ech podniky Zemědě|ská vodohospodái-
ská správa, ČHrvÚ a Povodí Moravy. Pro posouzení v|ivu povodní na
kva|itu vody by|o vybráno 21 profi|Ů rovnoměrně rozmístěnych po za.
p|aveném uzemí (viz tabulku í), u nichŽ bylo k dispozici dostatečné
mnoŽství dat.

Parametry vyb]ané plo hodnocení jakosti
záplavovych vod

Kva|ita povrchovych vod v obdobÍ povodní byla hodnocena pod|e
vybranych parametrŮ, které odráŽejí zák|adní fyziká|ně-chemické
v|astnosti vody: ce|kové mnoŽstvÍ rozpuštěnych a nerozpuštěnych
|átek, organické znečištění, mnoŽství Živin, piítomnost organickych
ha|ogen a ropnych |átek a feká|ní znečištěnÍ záp|avové vody.

Feká|nÍ kontaminace záp|avovych vod by|a určována stanovenÍm
počtu termotolerantních ko|iformnÍch bakteriÍ, které jsou povaŽovány
za jeden z nejvyznamnějších indikátorŮ feká|ního znečištěnÍ' Jej ich
piÍtomnost v povrchovych vodách mŮŽe indikovat kontaminaci pato-

genními mikroorganismy a s tím souvisejícÍ
zdravotní rizika'

Stanovení fekální kontaminace
Za indikátory feká|ní kontaminace jsou

povaŽovány termotoIerantnÍ ( feká lní)  koI i -
formnÍ bakter ie ,  koI i formnÍ bakter ie ,  ente-
rokoky a Escherichia coli. V období povod-
ní by|y ve vzorcích nejčastěj i stanovovány
termotolerantní koliformní bakterie. Stan-
dardní stanovení vycház( ze současně plat-
né normy TNV 75 7837 a je za|oŽeno na ku|-
t ivaci na seIektivním m-FC agaru pŤi 44 oC'

Termoto|erantní koIiformní bakterie se sta-
novují v počtech KTJ (ko|onie tvoiících jed-
n o t e k )  v l m l  v z o r k u .
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obr. 1. Feká|nÍ kontaminace Berounky a jejích piítokŮ
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Tabulka 1. Profi|y vybrané pro detai|ní hodnocenÍ jakosti vod v době povodní

!dentlílkaěnÍ ě|slo Tok Název ldentlffkaěni ěislo Tok Název

1090

1084

1058

72

tL

0103

7

0104

1094

4004

323t

Berounka

Berounka

Blanice

Dvie

Dvie

Labe

Labe

Labe

Litavka

LuŽnice

Malše

PrahaLahovice

PIzeř-Bukovec

HeÍman

Drnholec

Devět M|Ýn

Štěpán (ooRstvi)

Roudnice

Děčín

Beroun

Bechyně

PoÍešín

4005

1055

1080

0105

1046

1045

7044

32L3

to42

4

0tava

Otava

ÚhIava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Vltava

Topě|ec

SIaník

Plzen-Doudlevce

Ze|čín

Libčice

Praha-Podo|í

Vrané nad V|tavou

Solenice

H|uboká nad V|tavou

Boršov (Biezí)
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obr. 3. Maximá|ní denní zatften( feká|ním znečiŠtěnÍm na jednot|ivych
lokaIitách

Hodnocení datového souboru
Pro hodnocení byly pouŽity vys|edky z obdobÍ 16. 8.-10. 9,2002

a pro srovnánÍhodnotyz obdobíbezprostÍedně pied povodněmi. Vzh|e-
dem k nerovnoměrné četnosti odběrŮ by|y pro podrobnější hodnoce-
nÍ dopočteny hodnoty do ekvidistantního kroku t ií dnŮ. Hodnocení
by|o provedeno Ve smys|u naŤízenÍ vlády č. 82/7999 sb. (p|atné v době
povodní) a Čsru 75 7227/7998 - Klasifikace jakosti povrchoulch vod'

Fekální kontaminace na sledovanfch loka|itách
PrŮběh změn intenzity feká|nÍho znečištěnÍ během povodní v povodí

Berounky, do|nÍho Labe a V|tavy pod Prahou je znázornéno v grafech
na obr. 7 a 2. Feká|ní znečíštění na ostatnÍm zap|aveném zemí, tj'
v povodí reky Dyje a horní Vltavy, by|o ve srovnánÍ s tÍmto uzemím ov|iv-
něno jen minimá|ně. Limit pro počet termotolerantních ko|iformních
bakterií pod|e naiízení v|ády č. 82/t999 Sb. je 40 KT)/m|.

V grafu na obr. 3 je zachyceno maximá|ní zatŽenÍ termoto|erantnÍmi
ko|iformnÍmi bakteriemi v milionech Kr) za den na jednot|ivych profi-
lech.

HodnocenÍ fekální kontaminace v době povodní
na iednotlivych |okalitách

Horni tok Vltavy po Prahu
V|tava-Boršov: Na tomto profilu zača|o postupné zvyŠování počtŮ

termoto|erantnÍch koliformních bakteriÍ aŽ po pok|esu prvnÍ povodĎové
v|ny, po odeznění povodní nedoš|o k navrácení do pŮvodního stavu.
Limit naiízení v|ády (4o KÍ)/m|) piekročen neby|.

V|tava-HIuboká nad V|tavou: Kvalita vody na profilu HIuboká by|a
ov|ivněna poŠkozením a odstavenÍm Čov v Českych Budějovicích. Pii
první povodĎové v|ně doš|o ke zvyšení počtŮ feká|ních indikátorŮ,
s ustupem záp|avy se počty na krátkou dobu sniŽily. Vzápětí se však
v|ivem vypouŠtění nečištěnych odpadŮ zvyši|y koncentrace parametr
souvisejÍcích s odstavením ČoV, pĚedevším počty feká|ních indikáto-
rŮ. Po odezněnÍ povodní se stav vrátiI k pŮvodnímu.

V|tava-So|enice: Během povodnÍ zde nedoš|o k vyznamnym změnám
v kva|itě vody, kontaminace by|a zachycena v nádrŽích v|tavské kaskády.

V|tava.Vrané nad V|tavou: Po odezněnÍ prvnÍzáp|avové v|ny doš|o na
tomto profilu k něko|ikanásobnému zvyšení počtŮ termoto|erantních
ko|iformních bakterií, více neŽ dvojnásobně by| piekročen limit naifue-
nÍ v|ády. Po povodních se stav postupně z|epšoval.

J i hoče ské píítoky Vltavy
Ma|še-Poiešín: Fekální kontaminace vody v Ma|ši se ve s|edovanych

ukazate|Ích v|ivem povodnÍ nezhorši|a, neby|o zjištěno ani piekročenÍ
Iimitu naiÍzení v|ády.

LuŽnice-Bechyně: KvaIita vody by|a poznamenána poškozením něko.
lika ČoV. Se aryšenÍm pr tokŮ v iece LuŽnici doš|o k postupnému snÉ
Žení hodnot u termoto|erantních koliformních bakterií, po sniŽení prŮ-
toku doš|o k opětovnému zvyšení na pŮvodnÍ hodnoty, které se pohy-
bují na hranici I imitu naiízenÍ vlády'

otava-S|anÍk: V|ivem záp|av zde doš|o ke sniŽení počtŮ termoto|e-
rantních ko|iformnÍch bakterií, jejichŽ počet aní pied záp|avami nepie-
sahoval I imit naiÍzení v|ády'

otava-Topě|ec: Na profi|u ieky otavy pied stÍm do V|tavy doš|o po
odeznění první záp|avové v|ny aŽ k pětinásobnému zvyšení feká|ní kon-

taminace a piesahu |imitu naiízení v|ády v|ivem kumu|ace znečiŠtěnÍ
z Yeky B|anice, horního toku otavy a nečištěnych odpadních vod z města
Písek, kde by|a poškozena ČoV'

B|an ice-HeimaĎ: Kva| i ta  vody v iece B|an ic i  by la  moni torována
v profiIu pied stÍm do ieky otavy. Na tomto profiIu by|o v období pied
povodněmi zvyšené feká|nÍ znečištění, první záp|avová v|na zpusobiIa
jeho naieděnÍ na ve|mi nÍzké hodnoty, v|ivem poškození něko|ika ČoV
na horním toku B|anice však doš|o opět ke zvyšení intenzity feká|ní
kontaminace' Hodnoty na konci s|edovaného obdobÍ piesáh|y pŮvodní
vysoké počty bakterií.

Berounka s pfÍt,oky
ÚhIava-P|zen Doud|evce: Intenzita bakteriá|ní kontaminace, která je

na tomto profi|u běŽně vysoká' nevykazova|a mimoiádné odchy|ky od
stavu pÍed povodněmi' Nárazové znečištění by|o zachyceno pii odběru
22.8., kdy by| zjištěn více neŽ 1Onásobek hodnoty povo|ené naiízením
v|ády (8O0 KTJlml). V|na vysoce kontaminované vody, která moh|a byt
dŮs|edkem poškozenÍ velxé Čov v K|atovech a něko|ika menšÍch ČoV
na ÚhIavě, by|a nás|edně zachycena v P|zni (26. 8.) a v Praze-Lahovi-
c í ch  (1 .  9 . ) .  Po  pok |esu  p rŮ tokŮ  se  hodno ty  pos tupně  v r á t i | y
k piedpovodřovému stavu.

Berounka-P|zeĎ Bukovec: V době první kuIminace nedoš|o k podstatné
změně hodnot u indikátoru feká|ní kontaminace oproti piedpovodĎové
mu stavu. V době druhé, i kdyŽ podstatně menŠÍ ku|minace prutoku,
by|y stanoveny maximá|ní hodnoty něko|ikanásobně pievyšujícÍ piedpo-
vodnovy stav. Kva|ita vody na |oka|itě Bukovec by|a silně ov|ivněna po
škozenÍm a vyiazenÍm z provozu obou Čov v P|zni a čov na prftocích
Berounky, coŽ by|o pravděpodobnou piičinou masivní kontaminace fe-
ká|nÍmi indikátory (10 000 KrJ/m|).

Litavka-Beroun: Ke znečištěnÍ ieky Berounky piispě|a siIně kontami-
novaná záp|avová voda z ieky Litavky. Záp|ava na Litavce zpŮsobi|a
sn iŽen Í vysoké i ntenzity feká| n í kontam i nace ( pied povodněm i dosaho-
va|y aŽ 1 00o KT)/m|). Vliv povodnÍ byl na Litavce pozitivní, naieděnÍ
si|ně kontaminovanych vod vydrŽe|o i do popovodĎového obdobÍ.

Berounka-Praha Lahovice: Na tomto profiIu došlo ke zWšení re|ativně
nízkych počtÚ termoto|erantních ko|iformních bakterií se zpoŽděnÍm (tj.
2. 9.) proti kulminaci prŮtoku (15. 8.). Počáteční naredění záp|avovou
vodou nezpŮsobiIo změny koncentracíve vodě a nedošlo ani k piekročenÍ
|imitu naiÍzenÍv|ády č.82/L999 Sb. ZhoršenÍ stavu by|o ziejmě dusled-
kem si|ně kontaminované vlny nesené iekou Berounkou od P|zně' Na
konci sledovaného období by|a mikrobiá|nÍ kva|ita vody opět n(zká.

Vltava pod Prahou a Labe
V|tava-Praha PodolÍ: Kva|ita vody na tomto profi|u odráŽ( v|iv roz-

vodněné V|tavy, Berounky a sp|achy z obyd|ené a prŮmys|ové části
na jihu Prahy' Zvyšené vodní stavy zpŮsobi|y presaŽení |imitu na|(zení
vlády u počtu termoto|erantních ko|iformních bakterií dne 2. 9' 2oo2,
k čemuŽ zrejmě pi ispě|a si|ně znečištěná záp|avová voda z reky Be-
rounky. Koncentrace sledovanych ukazate|Ů po odeznění povodnovych
udá|ostÍ, t1' v záY( 2oo2, dosahova|y piedpovodřovych hodnot.

V|tava-Libčice: V|iv zap|avení Prahy se nejvíce odraziI v kva|itě vody
na tomto profi|u. V|ivem záp|avy doš|o k 1Onásobnému nryšenÍ počtŮ
termoto|erantnÍch ko|iformních bakterií, které setrva|o i do postpovod-
Ďového období (47o RÍ)/m|)'

V|tava-Ze|čín: V|ivem záp|av doš|o k masivní kontaminaci vody feká|-
ním znečištěním. NÍzké piedpovodnové počty termoto|erantních ko|i-
formnÍch bakterií postupně vzrost|y aŽ na 7Snásobek dne 10. 9. 2oo2.
K vyznamnějším změnám doš|o u počtu termoto|erantních ko|iformnÍch
bakterií (7Snásobné zvyšenQ. Na této |oka|itě by|o zhoršení stavu kva.
lity vody trva|ejšÍho rázu, odběr proveden,Ý v záÍí nepotvrdiI návrat
k piedpovodĎovym hodnotám. Kritické zhoršenÍ stavu odráŽe|o v|iv všech
zdrojŮ z téměi ce|ého zasaŽeného uzemÍ.

Labe-Na Štěpáně (obrístvi): V|ivem povodní doš|o ke zvyŠení kon-
centracÍ reI ativně n Ízkého feká| n Ího zneči štěn í. Hod noty termotolerant-
ních ko|iformních bakterií nás|edkem první vlny záp|av piesáh|y |imit
naiízenÍ v|ády č. 82/L999 Sb' Po odeznění povodní zŮsta|y hodnoty
u termoto|erantnÍch ko|iformních bakterií zvyšeny.

Labe-Roudnice: Úda.|e o feká|ním znečištění na tomto profi|u nemá-
me k dispozici.

Labe-Děčín: Bakteriá|ní zneČištění na profi|u Děčín dosahova|o
v  o b d o b í  p i e d  p o v o d n ě m i  t r o j n á s o b e k  I i m i t u  n a i Í z e n í  v l á d y
(I25 |\T)/m|)' V|ivem znečištěnych záp|avovych vod z ce|ého uzemÍČR
doš|o k da|šímu, ne však vyznamnému zhoršení situace. Po opadnutí
záp|avovych vod se hodnoty vráti|y k vysokym piedpovodĎovym počtŮm.

Dvie
DvjeDevět MlÝnŮ: PovodeĎ zde nijak neov|ívni|a ve|mi dobrou jakost vody.
DvjeDrnho|ec: Hodnoty feká|nÍho znečištění zŮsta|y nízké i během

povodní a nepiekroči|y Iimit naiízenÍ vlády.
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Hodnocení vlivu povodní na feká|ní kontaminaci vod
ve smys|u čsn 75 7227.

Ke aryšenÍ počtu feká|ních indikátorŮ ve vodách doš|o pÍedevším na
dolnÍch usecích tok . Nejvíce zasaŽena by|a ieka V|tava a Berounka, nej-
vyššÍ počty baKeriÍ by|y zjištěny pod P|znÍ a Prahou, kde by|y vody masivně
kontaminovány feká|iemi v dŮsledku poškozenÍ čistíren odpadních vod.
V těchto usecÍch doš|o ke zhoršení kva|ity aŽ o tii stupně, záp|avová voda
by|a velmi silně fekálně znečištěná. Na ostatních secích zap|aveného
zemí doš|o ke zhoršenÍ kva|ity o jeden stupeĎ, tj. cca 1Onásobné zvyšenÍ

počtu feká|ních indikátorŮ - pÍeváŽně neznečištěná voda se v|ivem povod-
nÍ změni|a na znečištěnou aŽ velmi silně znečištěnou'

Změny v jakosti podzemních vod
V|iv povodní na jakost podzemnÍch vod by|o moŽno hodnotit pouze

z ÚdajŮ pravide|ného monitoringu podzemních vod od roku 2oo2, kter,!
se provádí dvakrát ročně. U ve|ké části odběrovych objektŮ (by|o hod-
noceno cca 60 pramenŮ, mě|kych a h|ubokych vrtŮ v zap|avené ob|as-
ti) se povodně projevi|y zvyšením organického znečištění. ostatní
ukazate|e, včetně bakteriá|ních indikátorŮ, neby|o moŽné z dťrvodu
nedostatku dajŮ hodnotit. Kontaminace soukromych zdrojŮ pitnych
vod by|a pod|e materiá|Ů hygienickych stanic a zdravotnÍch tÍstavŮ zjiš-
ťována pouze u něko|ika vzorkŮ ze studnÍ. U většiny z nich by|y zjištěny
mnohonásobně vyŠší hodnoty bakterií, neŽ povo|uje vyhláška Minister-
stva zdravotnictví č' 376/2000 sb.

Závét
Fekální znečištění vod patiilo v dtisledku poškozenfch a odsta.

venfch čov v pltiběhu povodní mezi nejvíce negativně ovtivněné uka-
zatele. Povrchové vody, nesoucí znečištění z r znych zdrojŮ, se pŤe
devším v do|ních secích tok změni|y na vody odpadní se zvfšenfm
hygienickfm rizikem ohrožení obyvatelstva. Největší bakteriá|ní zatÉ
ŽenÍ povrchovych vod (KTJlden) by|o zjištěno v iece V|tavě v Libčicích,
v Labi v DěčÍně a v Berounce v P|zni.

Doporučení pro provádění monitoringu povrchovfch vod v období
povodní:
C stanovit stěžejnÍ odběrové profily, které budou kontro|ovat zdroje

pitné vody, zachycovat v|iv kontaminace ze známych zdroju, jako jsou
ČoV, prŮmys|ové podniky, uzávěrové profi|y vodních tjtvarŮ, staré
eko|ogické zátěŽe apod. ;

r v kaŽdém regionu určit akreditované laboratoŤe, které budou zodpo-
vědné za prováděnÍ nebo včasné zabezpečenÍ provádění ana|,!z, in-
formovanost veiejnosti a zabezpečenÍ nápravnych opatienív piÍpadě
ohroŽení zdrav( kontaminovanou vodou;

o určit základní rozsah monitoringu vod, zamě|eny piedevším na rych-
|é a spo|ehl ivé metody;

o určit rozšÍ1en rozsah monitoringu, zaměieny na zachycenÍ specific-
ké kontaminace z moŽnych zdrojŮ niku nebezpečnych |átek a starych
eko|ogickych zátéŽi.

Dopady a možnosti prevence vlivri poškozenych čoV:
o poškozeni.Čov zaptavami patií mezi nejvyznamnější dopady na ohro.

ŽenÍ kva|ity vody, nebot docházÍ nejen k piímému vypouštěnÍ nečiš-

těnych odpadních vod do tokŮ, a|e současně k vyp|avení nebezpeč-
nych odpadních vod a ka|Ů z procesu čištění;

. ČoV jsou situovány do bezprostiednÍ b|ízkosti vodních tokŮ, často
do záp|avovych uzemÍ, nutnost jejich dŮk|adného zabezpečení proti
záp|avám je tedy velmi vyznamná;

. z Vys|edkŮ cÍleného monitoringu v|ivu ČoV na kva|itu vody byl zjištěn
piedevšÍm varujícÍ Wskyt vysokého počtu indikátorŮ feká|ní konta-
minace, ktery je provázen zvyšenym rizikem onemocnění, zpŮsobe-
ny prímym vyustěním kana|izace do tokŮ, vyp|áchnutÍm Žump, jÍmek
apod. Prob|ematice prevence a souvísející nutnosti rychlé identifi.
kace potenciá|nÍho ohroŽení obyvate|stva kontaminovanou vodou je
potreba věnovat prioritnÍ pozornost (zavedení rych|ych metod detek.
ce feká|ních indikátorŮ, vysoká frekvence odběrŮ, včasná informo-
Vanost o vysledcÍch apod.).

Použité materiály
Pro zpracování této studie by|y pouŽity materiá|y poskytnuté těmito

organizacemi: PovodíV|tavy, s. p., PovodÍLabe, s. p., Č|ŽP, VÚV T.G.M.,
Povodí Moravy, s. p., Zemědě|ská vodohospodárská správa, Česky
hydrometeorologicky ustav.

Podrobné hodnocení v|ivu povodní v roce 2oo2 najakost vod je sou-
část( Závěrečné zprávy uko|u ,,Vyhodnocení katastrofální povodně
vsrpnu 2oo2", která by|a vypracována ve Vyzkumném ustavu vodo-
hospodáiském T.G'M. v kooperaci s da|šími institucemi.
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vÚv T.G.M. poboěka Brno
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Quality of the surface and ground water during floods - bacte-
rial contamination of flood Water (Mlejnková, H., Horáková, K.)

Extensive areas ď the Czech Republic were severety impacted by
cďastrophic íood event in August 2oo2, which resuJted . excefi mďe
rial damages - in disturbing the natural balance and contamination of
the f,ooded environment. High f,oods brought about damages and shut
down many municipal and industrial waste water treatment plants, re
leasing the harmful substances from industrial plants as we!! as from
dumping sites, landfills, sites potentially dangerous for the environment,
damaged sewerage systems, agricultural runofÍ etc. Faecal po|lution
was the most negativeIy impaďed parameter of the water quality and
corresponded to criterions of heavily polluted wastewater with an in-
creased risk to the sanitary danger of inhabitants.

PÍírústlqy v knihovně vuv
V roce 2003 vyda|a A$entura ochrany piÍrody a krajiny ČR pub|ikaci

Revitalizace vodního prostiedí (Tomáš Just a ko|ektiv), zabyvajÍcÍ se
prob|em ati kou obnovy pii rozeného r ázu a pii rozenych fu n kc í vod n í s|oŽky
naší krajiny a nápravou škod zpŮsobenych jednostrannymi technicky-
mi pravami koryt a niv vodních tokŮ.

Ci1em knihy nenÍ prosazenÍ revita|izacíjako vědnÍho oboru, ale snaha
pĚesvědčit čtenáÍe na zák|adě dosavadních zkušenostt, že jde o potiebnou
činnost, schopnou piináŠet hmatatelné vys|edky. Ko|ektiv autoru pod
vedením |ng. T. Justa chce ukázat moŽnosti iešenÍ revita|izacÍ vodnÍho
prostiedí a upozornit na moŽné chyby. H|avními iešenymi |ohamijsou
revita|izace koryt a niv drobnych vodních toku mezi niŽinou a podhŮiÍm,
revita|izační zásahy do ma|ych vodnÍch nádrŽí a obnova iičnÍch ramen.
Práce se nezab,jvá prob|ematikou hrazenÍhorskych bystiin a nenahrazuje
odbornou |iteraturu tykající se hydro|ogickych a hydrau|ickych aspektu
navrhován í vodohospodáiskych staveb.

Publikace je určena piedevším budovate| m revita|izačnÍch staveb,
pracovnÍkŮm ochrany piÍody a krajiny, Keií se zab,lvají krajinotvornymi
opatieními, pracovnkum vodoprávnÍch uiadŮ, správcum vodních tokŮ
a studentŮm piís|ušnych technickych a piÍrodovědnych směrŮ.

V roce 2003 vyda| Ústav pro hydrodynamiku Akademíe věd České re
pub|iky v Praze sbornk piednášek z konference s mezinárodní učastÍ

Hydro|ogie p dy v malém povodí, Kerá se kona|a dne 15. 10. 2003
v Praze' Kniha by|a vydána k 50. vyročí za|oŽen( ustavu s podporou Gran-
tové agentury Akademie věd České repub|iky (grantovy projekt A3060001
,,VodnÍ reŽim pŮd a jeho v|iv na tvorbu povrchového odtoku a dotaci pod-
zemní vody v pramennych ob|astech.,).

Dynamika a kvantifikace pŮdní vody a její monitorování patií mezi
nejobtiŽnější hydrologické d isci p| Íny. PŮda je heterogen n Ím prostiedím,
ve kterém probittá odtokovy proces ne|ineárně, pohyb vody se usku-
tečĎuje více zpŮsoby a s rozdi1nou rych|ostí. Pii nerovnoměrném zatÉ
Žení sráŽkami a prostorově i časově proměn|ívém pŮsobení vegetačnÉ
ho krytu vzniká komp|ikovany systém, do něhoŽ navÍc zasahuje svou
činnostÍ č|ověk.  Poznání vztahŮ mez i  atmosférou,  hydrosférou
a biosférou je dÚ|eŽitym k|íčem k integrovanému hospodarenís vodou,
zvyšování retenční kapacity povodí, ochraně proti škod|ivym činkŮm
povodnÍ atp. PiÍspěvky obsaŽené ve sbornku piinášejícenné poznatky
a podněty a Vytváreji.dobry zák|ad pro da|šÍ vyzkum.

Kniha obsahuje 35 č|ánku č|eněnych do osmi oddi]Ů: |. PŮdní tyzika,
chemie a biologie, ||. HydrofyzÍkálnívlastnosti pŮdy, |||. Pienosové jevy
v pŮdě, |V. VodnÍ reŽim pŮd, V. Vodní reŽim povodí, V|. P da, transpira-
ce rostlin a klima, Vll. Povrchovy odtok, eroze pud a kvalita vody, Vlll.
Retence vody v krajině a revita|izace krajiny. Součástí sbornku je i CD
RoM se všemi piednesenymi piíspěvky včetně piÍ|oh.

I

A|ena Heiclová



22. PLAIEBN! DNY 2OO3
Josef Lib

Ve dnech 27.-23.10. 2003 se v Kralupech nad Vltavou konaly 22.
P|avební dny 2OO3, organizované Českym p|avebním a vodocestnym
sdruŽením a Slovenskym p|avebnym kongresem, pod organizační pat-
ronací PovodÍ V|tavy, S. P., a za zké spo|upráce Vyzkumného tjstavu
vodohospodáiského T. G. Masarykav Praze a da|ších organizacíz Čes-
ké repub|iky.

22' P|avebnÍ dny 2003 se kona|y pod záštitou ministra dopravy Čes-
ké repub|iky.

Na konferenci by|o piítomno 146 odbornkŮ z oborŮ p|avby, vodních
cest a vodnÍho hospodáistvÍ, lodnÍho prŮmys|u a z da|ších piÍbuznych
národohospodáiskych oborŮ.

Z ce|kového počtu piítomnych by|o 118 učastnkŮ z České repub|i-
ky,2t ze S|ovenska, čtyii ze SRN, dva z Rakouska a jeden z Po|ska.

Náp|ní konference byly nás|edující tematické okruhy:
1. osobní vodní doprava, rekreační a sportovní p|avba
2.Územní p|ánováníve vodnÍdopravě v rámci transevropskych koridoru
3. Modernizace a vystavba vnitrozemskych vodních cest, piístavŮ a |od-

nÍho parku.
Část jednánÍ a exkurze proběh|y na osobní lodi Šumava p|ujícÍ z Kra-

Iup nad V|tavou do jiŽní ob|asti Prahy. Pii první zastávce na cestě do
Prahy si učastnÍci proh|éd|i velín a p|avební komory Dolany, pii druhé
zastávce p|avebnÍ komory v Praze-Podbabě s insta|ovanou ma|ou vod-
ní e|ektrárnou. Poté se z častnili exkurze do hydraulickych |aboratoiÍ
Vyzkumného ustavu vodohospodáiského T. G. Masaryka v Praze-Pod-
babě (barevná piÍloha proti Úvodní straně časopisu WE|).

Ve velké hale Vyzkumného tjstavu vodohospodáiského si častníci
proh|éd|i dosud provozované hydrau|ické situačnÍ mode|y p|avebnÍch
stupĎŮ ProstiednÍ Žleb a Ma|é Biezno. ÚčastnÍci by|i piítomni demon-
straci nautickych experimentŮ s dá|kově ov|ádanymi mode|y t|ačnych
sestav a motorové nák|adní |odi. V do|ním ma|ém sá|e hydrau|ické |a-
boratoie by|a pro zučastněné piipravena ukázka cejchování samohyb-
ného mode|u tlačné sestaw.

Demonstrace nautickych experimentŮ by|a doplněna promÍtáním vi-
deozáznamŮ z pracovních nautickych experimentŮ a promÍtnutím fiImu
o z|epšení plavebních podmínek na do|nÍm Labi.

Ke konferen ci 22, P|avební dny vyda|o České plavební a vodocestné
sdruŽenÍ V roce 2003 v Nak|adate|ství T sbornk pod názvem 22. Pla-
vebnÍ dny, konference s mezinárodní častí (ISBN 80-86243-!4-7)'
Sbornk má ce|kem 280 stran.

Ve sbornku jsou ce|kem čtyii tivodnÍ reÍeráty:
. Program podpory rozvoje vodní dopravy v České repub|ice - vstupní

podmínky a rea|izacei
. Program rozvoje vodních cest České repub|iky;
o Prob|ematika vyuŽitÍ vodnÍch cest S|ovenské repub|iky z poh|edu p|avby;
. Ekonomicky prínos investic do Iabské vodnícesty a do napojenÍČeské

republiky na Dunaj.

Sbornk referátŮ je rozdě|en do čtyi tematickych okruhŮ:

7. osobní doprava, rekreační a sportovní plavba
V tomto okruhu je zaíazeno sedm referátŮ:
. osobní vodnÍ lodnÍ doprava v euroregionu Labe/E|be;
o RekreačnÍ p|avba na Labi;
o Sportovní p|avba na v|tavské vodnÍ cestě Vrané-or|k - zkušenosti

z provozu;
. NoW veiejny piístav pro vodnÍ turistiku Pištany u Litoměiic;
o Rekreační a sportovnÍ p|avba na vnitrozemskych vodnÍch cestách

Slovenské repub|iky;
. Cyklistické a pěšÍstezky jako součástvodních cest, piÍstavu a |odnÍho

parku;
. Stabilita a kategorizace malych plavidel.

2. Územní plánování ve vodnÍ dopravě v rámci transevropsklch koridorŮ
V tomto okruhu jsou zaiazeny čtyri referáty:
o Environmentá|ní aspekty vystavby p|avebních stupĎŮ na doIním

Lab i ;
o P|avební mapy;
. Digita|izace stiedo|abské vodní cesty;
. DatoW sklad projektovych dokumentací staveb na vodních cestách.

3' Modernizace a v stavba vnitrozems?lch vodních cest, píÍstavťt
a lodnÍho parku

Tento tematicky okruh obsahuje ce|kem 23 referátŮ:
. Prob|ematika a současny stav z|epšení p|avebních podmínek na čes-

kém regu|ovaném rjseku Labe Ústí n. Labem-Hiensko;
. Piíprava a projednávání akce ,,Z|epšení p|avebních podmínek ieky

Labe v rjseku od Stiekova po státní hranici Čn7snn" ve vztahu
k ŽivotnÍmu prostiedÍ;

o Mode|oW vyzkum na do|ním Labi;
. Matematicky mode| do|nÍho Labe a jeho vyuŽití pro bezpečnost plavby;
. Současny stav piípravy napojení jiŽn( Moravy na dunajskou vodní

cestu;
o K některym otázkám hornov|tavské vodní cesty pro prŮběŽnou osobní

dopravu;
o Nové umÍstěnÍ p|avebních komor Če|ákovice;
. Práce na upravě vodnÍho toku pro obnovu p|avebnÍho provozu na

doIní V|tavě;
. Komplexní iešení iÍzení vodnÍho dí]a;
. PiepravnÍ potenciál vnitrozemské vodní dopravy v České repub|ice;
o Konkurenceschopnost české p|avby v zahraničnÍch re|acích a restruk.

turaIizace ČSPL, a. s., Děčín;
. Piepravnívyhody vodnídopravy pro Lovochemii, á. S., a provoz v|ast-

ního piekladiště na Labi;
o Nové ČsPL, a. s. - rejdaiství s novym strategickym partnerem;
. Současny stav piístavu v České repub|ice v návaznosti na vykony

vodní dopravy;
. Vyznam regioná|ních mu|timodálních |ogistickych center v dopravě;
. Piek|ad sypkych tovarŮ v piÍstavu Pálenisko Bratislava;
o Piínosy zvyuŽití piístavu Bratis|ava pro piepravu českého zboŽi na

Dunaj i ;
. Řični.doprava na prahu Evropské unie;
. Program obnovy dnešního a vystavba nového |odnÍho parku českych

rejdarŮ v rámci programu rozvoje vodnÍ dopravy;
. Technicky projekt nové motorové |odi pro Labe;
. Matematické modelování pohybu p|avidel na vodní cestě;
o Stanovení rych|ostÍ motorovych superjacht na statistické bázi;
. Úpravy parametrŮ v|tavské a |abské vodní cesty a povodeř V roce

2002.

Za součást sborníku je povaŽováno i da|ších 15 referátŮ uveiejně.
nych v odborném časopise VodnÍ cesty a p|avba č, 3/2oo2 u prÍleŽi.
tosti konference 22. Plavební dny 2003. Jde o ce|é spektrum referátŮ.
od těch zásadních pro rozvoj čs. vodnÍch cest, jakym je referát o napo-
jenÍ p|nohodnotné labsko-v|tavské vodnÍ cesty na sit transevropskych
vodních cest (mezinárodnÍ aspekty) a bezesporu i referát o hydrau|ic-
kém vyzkumu uprav Labe pod navrhovanym p|avebnÍm stupněm .Pro-

stiední Ž|eb, aŽ po referáty tykající se cennych poznatkŮ z pí$ravy,
Wstavby a provozu vodních cest V zahraničí'

Je známo, Že existuje vazba PlavebnÍch dní na P|avební kongresy,
konkrétně na Mezinárodní p|avební sdruŽení _ A|PCN/P|ANC' jehoŽ je
Česká repub|ika d|ouho|etym č|enem. V sou|adu s pos|edním 30. P|a-
vebnÍm kongresem konanym V roce 2oo2 v austra|ském Sydney a jiny-
mi obdobnymi mezinárodnÍmi konferencemi by|o pii piípravě 22, P|a-
vebních dnŮ upuštěno od vypracovánÍ a nás|edného piednesení gene-
rá|ních zpráv hodnotících piÍspěvky jednot|ivych autorŮ uvedenych ve
sbornÍku z P|avebnÍch dnŮ, popi. z monotematickych časopisŮ. Namísto
generá|ních zpráv pak by|o jednánÍobohaceno o piednesenívybranych
piíspěvkŮ, dop|něnych instruktivnÍ audiovizuá|ní technikou'

ovzduší na konferenci by|o moŽno charakterizovat vskutku upiím-
nym zájmem všech z častněnych odbornkŮ o piednesené piíspěvky
a diskusní vystoupení.

Poradate|é konference da|i dokonce piís|ib, Že po konferenci 22' P|a-
vebnÍ dny 2003 vyjde SbornÍk aktuá|nÍch zpráv a závěrŮ z konference.
Lze vyjádiit naději, Že konference s mezinárodnÍ učastí 22. P|avební
dny 2003 piispě|a k zajištění trva|ého stabi|nÍho mÍsta vodní dopravy
v dopravní soustavě České repub|iky' Je zce|a evidentnÍ, Že z|epšenÍ
p|avebních podmÍnek na do|ním Labi mezi Stiekovem a státnÍ hranicí
Čn/snru a s|edované napojení České repub|iky na mezinárodní dunaj-
skou vodnÍ cestu se stávajÍ prioritami ce|oevropského vyznamu.

V současné době probÍhající recese ve vnitrozemské vodnÍ dopravě,
znásobená nepiíznivymí meteoro|ogickymi podmínkami, zdŮrazřuje
nutnost věnovat veškeré si|í pro zachování tohoto eko|ogicky nejpiÉ
znivějšÍho dopravnÍho oboru, ekonomicky vyhodného zejména pro za-
hraniční piepravy v rámci hlavnÍch transevropskych koridorŮ'

Po piednesenízák|adních referátŮ, dop|řujÍcích piíspěvku a diskuse
wplwajÍcíz referátŮ obsaŽenych ve sbornku z 22, P|avebních dnŮ 20o3
byly prUaty tyto závěry:
1. Podporovat z|epšení provozních podmÍnek dopravcŮ ve vodní dopra-

vě pro p|né vyuŽití vyhod vodní dopravy, a to zejména modernizací
a vystavbou vodnÍch cest podle piepravnÍch prognoz a technickych
provozních standardŮ a iíčnÍch informačnÍch s|uŽeb Dopravní po|iti-
ky Evropské unie a Ministerstva dopravy spolu s programy obnovy
|odního parku.

2. Prosadit p|nohodnotné zahrnutí rozvoje dopravní infrastruktury vod-
nÍ dopravy do Plánu vystavby dopravnÍ infrastruktury Státního fondu
dopravnÍ infrastruktury s prvoiadym zaměienÍm na zvyšení objemu
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preprav VodnÍ dopravou V rámci |V. transevropského dopravnlho kori-
doru a k tomu věnovat veškeré usi|Í pro:
a)zahájení vystavby piipravenych vodnÍch dě| ProstiednÍŽteb a Ma|é

Biezno ke z|epšenÍ p|avebnÍch podmínek na do|ním seku labské
vodní cesty ve vazbě na německé Labe,

b)zahájení vystavby piipraveného hornÍho useku |abské vodní cesty
mezi Chvaleticemi a Pardubicemi do piÍstavu Pardubice,

c) z|epšenÍ p|avebních h|oubek na v|tavské vodní cestě,
d)zahájenÍ obnovy moderního |odnÍho parku k zabezpečenÍ těchto

pieprav,
e)vypracován( a rea|izaci podpŮrného národnÍho programu pro pod-

nikání ve vodní dopravě.
3. Podpoiit rozvojovy program dunajské vodnÍ cesty se zaměienÍm na

jejÍ plnohodnotné parametrové a piepravní sjednocení a dostavbu
v rámci V||. transevropského koridoru.

4. Podporovat závéry z ilnového jednání ministrÚ dopravy Rakouska,
S|ovenska a České repub|iky v Žid|ochovicích o piípravě napojeníjiŽnÍ
Moravy na dunajskou vodní cestu.

5. Pro oŽivení osobnÍ vodní dopravy a rekreační a sportovnÍ p|avby
v sou|adu s trendy v zemích Evropské unie:
a) s|edovat prod|ouŽení Batova kaná|u a jeho napojení na moravskou

vodnÍ cestu směrem na jih (Hodonín) i na sever (KroměiiŽ),
b) umoŽnit prŮběŽnou p|avbu na v|tavské vodní cestě od ffebenic do

Českych Budějovic vystavbou nebo dokončením p|avebnÍch za|íze-
nÍ na p iísIušnych vodnÍch dÍ|ech a upravou p|avebnÍ dráhy
v parametrech odpovídajících současnym právnÍm normám ve vni-
trozemské p|avbě,

c) zajistit p|avebnÍ VybavenÍ a zaíÍzení pro rekreační a sportovní p|av-
bu na s|edovanych vodních cestách,

d)zajistit koordinaci a propojení s programy pěší a cyk|istické turis-
tiky.

6.Vyhodnotit dus|edky povodně V roce 2oo2 na vnitrozemskou p|avbu
v České repub|ice a piijmout piíslušná opatienÍ, a to jak v ob|asti
vodnÍ cesty (v|astní p|avebnÍ dráhy a p|avebních zaíízen), tak i v ob-
Iasti vnitrozemskych piístavŮ. Jde zejména o ochranu plavide| jak
v ochrannych piístavech, tak na vodní cestě pii povodni.

7. Up|atnit u piís|ušnych ustiedních správních orgánŮ, aby v rámci no.
ve|izací zákonŮ a prováděcÍch predpisŮ zajisti|y:
a) sou|ad nového zákona č' 254/2oo1 sb., o vodách (vodní zákon),

se zákonem č,.774/!995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve zněnÍ
pozdějších piedpisŮ, v ob|astí udrŽby, označování a yytyčovánÍ sle-
dovanych vodních cest,

b)rovnocenné postavení vnitrozemskych vodnÍch cest V zákoně
č,. to4/2oo0 sb., o Státním fondu dopravníinfrastruktury, ve zněnÍ
pozdějšÍch piedpisŮ, s ostatnÍmi dopravnÍmi obory.

8. Doporučuje se Ministerstvu dopravy prosadit pro sÍt dopravně vy-
znamnych vodnÍch cest v ČR:
a)jejich vyč|eněnÍz eko|ogickych programŮ a z zem( chráněnych kra-

jinnych ob|astí,
b)jejich zahrnutÍ do veiejně prospěšnych staveb,

c)dop|nění rozvojovych záměrŮ na sÍti vnitrozemskych vodních cest
a projednánÍ jejich p|atnosti a respektovánÍ v zemních p|ánech
vyšších tjzemních ce|ku s vazbou na sousední státy a Evropskou
dohodu o h|avních vnitrozemskych vodnÍch cestách mezinárodní.
ho vyznamu (AGN).

9. Prosazovat budování piÍstavŮ jako součástÍ intermodá|ních |ogis-
tickych center na síti dopravní infrastruktury ČR.

10. P|ně podporujeme rezoluce a rozhodnutí vydané:
a)Va|nym shromážděnÍm Mez inárodnÍho p|avebního sdruŽení -

P|ANC z 73' 5. 2003 v Bergenu, které akcentujÍ znepokojení nad
poma|ym tempem zlepšovánÍ stavu vnitrozemskych vodnÍch cest
a vyzÝvai( po|itické špičky k podpoie vodní dopravy,

b)Va|nou hromadou Evropské unie iíčně-námoiních p|aveb - ERSTU
z23.3.2003 v DráŽďanech - nutnost dokončení pracÍ na |abské
vodní cestě v SRN a ČR v rámci mezinárodnÍch vodních cest
v Evropské unii a podporujeme i zas|any dopis ERSTU a SHV na
Spo|kové ministerstvo dopravy o obnovenÍ prací na z|epšení p|a-
vebních podmÍnek na Labi a jejich tip|né dokončení.

17. Yyzfváme odbornou veiejnost k h|edání vhodnych kandidátŮ do
novych expertních skupin v rámci Komise ŽivotnÍho prostiedí Mezi-
národnÍho p|avebního sdruŽenÍ P|ANC č' 2/2oo3 na téma Eko|o-
gické vyhody vodní dopraw a é. I2/2o03 na téma D|ouhodobě
udrŽite|né vodnÍ cesty z h|ediska p|avby a povodĎového iízení.

Dá|e vyzyváme mladou odbornou veiejnost k č|enství jak v Čpvs
a SPK, tak v PIANC a upozorĎujeme na cenu De Paepe-Wi|ems, kterou
kaŽdoročně vypisuje P|ANC pro m|adé odborníky.

Doporučuje se, aby č|enové vyboru Českého p|avebnÍho a vodocest-
ného sdruŽení seznámi|i s těmito závéry vrcholné piedstavite|e minis-
terstev dopravy, mÍstnÍho rozvoje, zemědě|stvÍ a Životního prostiedÍ.

Príští 23. P|avební dny se budou konat v záíí 2oo5 ve S|ovenské
repub|ice s nás|ednym piedběŽnym zaměiením piipravenym S|ovenskym
plavebnym kongresem:
1. Dopravní po|itika Slovenské repub|iky a zemnÍ p|ánovánÍ ve vodnÍ

dopravě v rámci transevropskych dopravních koridorti po rozši7ení
Evropské unie.

2.Y,lznam VáŽské vodnÍ cesty pro budoucÍ hospodáisk,j rozvoj stiedo-
evropského regionu a vystavba a roanoj vodních cest S|ovenské re-
pub|iky v kontextu mezinárodnÍch dohod, piedevšÍm Evropské doho-
dy o vnitrozemskych vodních cestách mezinárodního vyznamu {AGN)'

3. Rozvoj kombinované dopravy a kontejnerové dopravy s Wšším podÉ
|em vodnÍ dopravy jak vnitrozemské, tak i námoinÍ.

4. Sportovní a rekreačnÍ p|avba na slovenskych iekách a vodnÍch nádrŽÍch.
5. Nové trendy ve vodním stavite|ství, |odnÍm stavitelstvÍ s piih|édnutím

zejména na ochranu Životního prostiedí.

Schvá|eno většinou častníku konference v Kra|upech nad V|tavou
dne 23. i lna 2003.

|ng. Josef LibÝ' CSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.: 22O 197 383

Aspirace teorie chaosu
a multimodelování v krizovém Íízení

Studiel piedstavuje popu|arizujÍcí tjvod do boui|ivě se rozvlející teo-
rie (vědy o) chaosu a do mu|timode|ování s uvaŽovanou ap|ikací piede-
všÍm v koncepční a strategické fázi krizového managementu. Systé-
mov./ piÍstup, mode|ovánÍ a nezbytnost iešení otevienych problémŮ kri-
zového iÍzenÍ České republiky umocĎuje i nově (od 1' 1. 2oo3) hierar.
chizovaná státní a veiejná správa ČR, která je nynÍ stratifikována do
čtyĚ hierarchickych Vrstev.

Studie se snaŽíobsáhnoutvztah, pozitivnívÝzvy a piínos nejen teo-
rie chaosu, aIe i některych dalšÍch discip|Ín, oborŮ a piístupu (syner.
getiky, teorie a|iancÍ, teorie katastrof, neuronovych sÍtÍ, mode|ování -
včetně poč ft ačového, dom i nantn Ího postaven í č |ověka ve spo|ečenskych
systémech aj.)' které pozitivně podporují krizové iízení.

Teorie chaosu se sta|a novym a vjraznym fenoménem na pielomu
20. a 27. sto|etí v Íadě zatím pieváŽně jen piírodovědnych oborŮ. Sna-
ŽÍ se vnést rád do zdán|ivě zce|a neuspoiádaného a chaotického cho-
vánÍ, jevŮ, dějŮ a procesŮ v rŮznych reá|nych, pieváŽně otevienych
systémech současnosti, které se nacházejíve stavu ,,da|eko od rovno-
váhy... Tento stav b,Ývá pfiznačny i pro iadu krizovych situacÍ (nouzo-
vych situací, kriz) v rámcí krizového fizen(.

Kapitola 2 srozumite|nym a popu|arizujícím zpŮsobem seznamuje
s podstatou teorie chaosu a některymijeho prob|émy. Na piÍkladech

naznačuje piíznačné rysy, zv|áštnosti, charakteristiky a doktrÍny teo-
rie chaosu. Uvádí cca 2S.jejÍch vyznačnych piedstavitelŮ, vyjmenová-
vá pies 10 oborŮ tradičnÍ vědy, v nichŽ teorie chaosu j iŽ naš|a reá|né
upIatnění.

Kapito|a 3 piedk|ádá charakteristiku chaosu ve fyziká|nÍch hami|to-
novskych (ergodickych systémech a systémech s mÍsením) a disipa-
tivních systémech, v závěru pak uvádí nástin hierarchie deterministic-
kého chaosu.

Kapito|a 4 charakterizuje deterministicky popis systémŮ a podmínky
vzniku jejich chaotického chování. Popisuje tzv. |ogistickou, resp' evo-
|uční rovnici vyvoje spo|ečenstvÍ rŮznych druhŮ, pravid|a a systém vy.
voje popu|ace (l idí i j inych druh ), ktery mŮŽe vykazovat ve|mi komp|i-
kované chovánÍ- od ustá|eného pies periodické aŽ po chaotické. I kdyŽ
je problém popu|ace ruznych druhu popsany forma|izovaně evolučnÍ
rovnicí značně zjednodušeny, piesto naznačuje fascinujícÍ,,vyna|éza-
Vost., a schopnosti pÍírody.

Kapito|a 5 se věnuje ífuen( deterministického chaosu. Rozumí se
jím takové pŮsobení na chaoticky systém, aby tento systém pieše|
z reŽimu chaotického chovánÍ do reŽimu s periodickym anebo ustá|e-
nym (stabi|nÍm) chováním. Jde o poměrně širokou interdiscip|inárnÍ
problematiku. Vyznam í(zen( chaosu v reá|nych systémech spočívá

1 studie "VÝzVy teorie chaosu a mu|timode|ování krizovému rízení", 47 s.' z prosince
2003 navazuje na dvě časově pÍedcházející zpráW autora piÍspěvku k teorii chaosu: "Úvod
do teorie chaosu a synergetiky", 39 s. a "Vfk|adovy pieh|ed pojmť| teorie chaosu.., 36 s' (ide
o vyzkumné zprávy VÚV T.G.M. z dubna 2OO3).
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V moŽnosti iízenídeterministického chovánívhodné trídy systémŮ s tÍm,
Že |ze systém pievést z chaotického do stabiInÍho reŽimu, popr. i naopak
(je-|i to nutné)jej pievést z ustá|eného reŽimu do chaotického.

Kapito|a 6 stručnou a srozumite|nou formou piedk|ádá rŮzná po-
jetíchaosu pětívyraznych vědeckych osobností(|. Prigogina, B. Man-
delbrota, Ch. Scholze, E. Lorence a J. Barnsleye). Napiklad nositel
Nobe|ovy ceny ||yia Prigogin posouvá pozornost vědy k současnym
piekotnym spo|ečensk17m změnám, jako je chaos, zmatek, nestá|ost,
rŮznorodost, neuspoiádanost, nerovnováha, ne|inearita (v niŽ i , ,ma|é..
vstupy mohou mít da|ekosáh|é nás|edky) a zvyšená cit|ivost na tok
času. B. Mande|brot zase objevi|, Že stupeĎ nepravide|ností zŮstává
v rŮznych fraktá|ovych (z|omkovych, nece|očíse|nych) dimenzích stej-
ny' Ch. Scholz zjisti|, Že struktury se s|oŽitym rozhranÍm mezi uspoiá-
danym a chaotickym chováním vykazují v rŮznych fraktá|ovych měiít-
kách piekvapivou pravide|nost. E. Lorenz doše| na zák|adé ve|kého
počtu opakování počítačovych experimentŮ k závěru, Že experimen-
tá|ně odvozené vzorce ,,chovánÍ počasí.. vykazují uspoiádany nepoiá-
dek. DoloŽi|, Že v komp|ikovanych a s|oŽitych systémech existuje ve|-
mi cit| ivá závis|ost na vychozích podmínkách v dtjs|edku propojení
jevŮ a procesŮ na urovni ma|ych a ve|kych měiÍtek. V komp|ikovaném
a s|oŽitém systému íízenÍ krizovjch situacÍtaké dochází k para|e|nÍmu
spo| u pŮsoben í iady,,záŽehovych.. v| ivŮ a podm ínek rÚzné u rovně ( m ak-
ro-, mezo-, mikro-) v rŮznych kategoriích krizovych situacÍ (očekáva-
né, neočekávané, nečekaně nečekané, náhodné, vyj imečné, mimo-
iádné, téměi absurdnÍ aj.).

Stručná kapitoIa 7 charakterizuje šiŤenÍteorie chaosu do jinych, nejen
piírodních věd a oborŮ, včetně krízového íízeni,

Rozsáh|ejší a obsahově pestrá kapito|a 8 se nejprve věnuje specifi-
kaci vychodisek krizového iÍzenÍ, dá|e systému iízenÍ krizovych situací
a také dŮ|eŽitosti strategie a systému strategícké rovně krizového iÉ
zen(' ZdÚrazĎuje domínantní ro|i č|ověka ve společenskych aliancÍch
a v krizovém Ťízení, specifikuje aktivnÍ a nezastupite|nou |ohu ,,si|né-
ho.. straté$a pii interdiscip|inárním iešenÍ prob|émŮ krizového Ťfuení'
Stručně shrnuje aspirace teorie chaosu, teorie katastrof a synergetiky
v krizovém íízení.

Kapito|a 9 se věnuje mode|ování a multimode|ovánÍ (ve smyslu tvorby
systému počftačově rea|izovanych mode|u ex ante a experimentovánÍ

na mode|ech a s mode|y). Koncept mu|timodelováníznamená, Že práce
stratéga, resp. konceptora reá|ného systému (napi. krizového iízeni)
a jeho tymu se netykají jediného, jakéhosi ,,všezahrnujícÍho,. modelu,
ktery je za|oŽen na ,jednotném.. souboru piedpok|adŮ, hypotéz a teorií,
a|e na principu jakési mode|ové p|ura|ity. Tu |ze chápat trojÍm zpŮsobem:
. Je-li to uče|né, pak jednotlivé podsystémy čijevy rea|ity se mode|ově

zobrazuj( (a zkoumaji) současně na zák|adě vÍce piedpok|adŮ, teoriÍ
a hypotéz, tj. více rŮznych mode|Ů definovanych nad stejnou částÍ
rea|ity _ pak lze hovoiit o multimode|ování v uŽším pojetÍ'

. Ana|yza a syntéza zkoumaného systému se koncipuje (a organizuje)
jako ap|ikace určitého souboru ,,dí|čích" model spo|u komunikujÉ
cích a vnoienych do uce|eného systému navazujících mode|Ů. Tento
směr lze nazvat mu|timode|ovánÍm v širším pojetí.

o Jakousi podvariantou mu|timode|ování v širším pojetÍ je datová, in-
formačnÍ, |ogická, časová aj. kompatibi|ita nebo aspoĎ konvertibi|i-
ta vstupŮ a vystup (datově, informačně, |ogicky, časově aj.) prová-
zanych mode|Ů nějakého systému modelu se striktnÍm respektová-
nÍm podmínek a poŽadavkŮ jejich systémového rozhraní (interface,
Schnittstelle).
Kapito|a 9 rovněŽ zd razĎuje ,,strategicky vyznam,' rŮznych forma|i-

zovanych, exaktnÍch aj. prostiedkŮ a nástrojŮ mode|ování s moŽností
jej ich racion ál n í a p| i kace piedevším v koncepčn Í a strategic ké Í ázi tvorby
mode|u krizového íízení.Zárove však upozorĎuje, ŽekaŽd,! mode| je
vŽdy jen zjednodušenym obrazem (simp|ifikací) rea|ity. Piipomíná zná-
my fakt, Že mode| nenÍ mod|a, a|e jen pracovnÍ nástroj v rukou ,,mode-
|áíe,, _ top manaŽera, stratéga či konceptora systému - v našem pií-
padě krizového iÍzenÍ.

Závéreéná kapito|a 10 upozorřuje na jakoby zapomenuté katastro-
fické piedpovědi a hrozby asymetrického Života na p|anetě Země v pojetí
nositele Nobelovy ceny K. Lorenze.

Pií|oha ukazuje Kochovu v|očku fraktá|ové (neceločíse|né) dimenze
I,26t8 jako kiivku nekonečné dé|ky v konečné p|oše, která je jedním
z mnoha pik|adŮ fraktá|ové geometrie.

lng. Jaroslav Veself, CSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.: 220 197 357

Pub|ikace qydané vUV T.G.M.
v roce 2003
Postup př volbě a schvalování zprisobu zneškodřování
odpadních vod v obcích do 2 0o0 ela4valentních obyvďe|

V současné době se rozši7iI sortiment nabízenych čisttrenskych tech-
no|ogiÍ pro čištění odpadnÍch vod sp|aškového a jim podobného charak-
teru. Řada novych typŮ čistÍren odpadních vod (ČoU není však zatím
provozně dostatečně ověiena. V rámci státnÍho tjko|u ,,HodnocenÍ moŽ-
ností čištění odpadních vod ze zdrojŮ do 2 O00 ekviva|entnÍch obryatel
(Eo),. by|a ověiována funkce jak staršÍch, tak i novych typŮ čisttren od-
padních vod. DŮ|eŽité poznatky jsou shrnuty v pub|ikaci vydané Vyzkum-
nym stavem vodohospodáiskym v roce 2003. Má pomoci pracovníkum
vodoprávních iadŮ i investorŮm piivo|bě a schva|ovánízpŮsobu čištěnÍ
odpadních vod v obcích do 2 000 Eo.

Řešení prob|émŮ spojenych s čištěním odpadnÍch vod z ma|ych zdrojťr
znečÍštěnt' tj. z ma|ych obcÍ, menších ag|omeracÍ zástavby městského
typu nebo objeKŮ občanské vybavenosti mimo soustieděnou zástavbu
(rekreační objekty' za|izeni cestovnÍho ruchu apod.), není z h|ediska tech-
nického ani organizačniho od|išné od problém velkych obcÍ a měst. Liší
se pouze jejich ve|ikostí a vyznamem z h|ediska celkového piíspěvku
k odstranění eko|ogickych prob|émŮ 4nro|anych rozvojem Životní urovně,
piedevším bytové ku|tury občan . Existujízde něKerá specifika. MnoŽstvÍ
a do značné míry i znečištění odpadních vod, pĚipadajÍcí na jednoho oby-
vate|e, závisí mnohem vÍce na charaKeru zástavby a ŽivotnÍm sty|u obyva
te| neŽ na ve|ikosti obce' KaŽdy zdroj zemědě|ského nebo prŮmys|ového
(zejména potravináiského) znečištění mŮŽe vlrazné změnit sÍd|ištnÍ cha
raKer odpadních vod. Znamená to, Že pii návrhu čištění odpadních vod
z ma|é obce je nezbytné vŽdy pečlÍvě bi|ancovat všechny moŽné zdrqe
zemědě|ského a prŮmyslového znečištění a pak podle konkrétnÍch pod-
mínek vo|it koncepci čisttrny. Zde se nabízejÍ nás|edujÍcí a|ternativy:
o samostatná komuná|ní a samostatná prumys|ová ČoV,
. spo|ečné čištěnÍ odpadnÍch vod na komuná|nÍ čistírně,
. spo|ečné čištění odpadních vod na prŮmys|ové čisttrně.

Pii návrhu čistírny ne|ze vycházet pouze z |iterárních dajŮ, z podk|a-
dŮ obsaŽenych v piedpisech, normách a směrnicích. SerioznÍ pruzkum
vodohospodárskych poměr v dané loka|itě, prestoŽe se většinou ne
provádÍ, je nezbytny' Návrh v|astní čistírny odpadnÍch vod musí byt

v sou|adu s ce|kovym komp|exním programem ieŠenÍvodohospodáiskych
prob|émŮ ma|é obce. Stá|e je nutno mft na ziete|i, Že odpadní vody je
Whodnější čistit v jedné centrá|ní čistírně neŽ v něko|ika menšÍch, a to
jak z h|ediska provozních nák|adŮ na 1 m3vyčištěné vody, tak i z h|ediska
funkce Čov 1 roveĎ obs|uhy). S kva|ifikovanou obs|uhou |ze u menšÍch
čistíren počitat ziídka. Proto je tieba u rozpty|enych zdroju h|edat a vyuŽÍvat
moŽnosti sdruŽenÍ investičních prostredku na odvedení a prípadně i pi*
čerpání odpadních vod ke spo|ečnému čištěnÍ.

Pro usnadnění orientace v sortimentu nabÍzenych ČoV a moŽnostÍ je
jich vyuŽití v ruznych situacích vyda| Vyzkumny stav vodohospodáisky
T. G. Masaryka pub|ikaci autoru M. Písaiové, M. Mrázkové a P. Fuchse,
jejiŽ konkrétnÍ zaměiení je patrné z nás|edujÍcÍho obsahu:
1. Úvod
2. Postup pii vfběru a povotování čov
3. MoŽné zprisoby iešení vfstavby čoV
3.1 Centrá|nr Čov na sp|aškové kana|izaci
3.2 Centrá|nr Čov na jednotné kana|izačnÍ sfti
3.3 Centrá|nr Čov bez kana|izace na sváŽené sp|aškové vody
3.4 Kombinovany systém
3.5 Trva|e obyvané samoty, po|osamoty, campingy, rekreační stiediska
4. Použite|né typy čoV
4.1 Čistrrny ENV|RoTEcH
4.2 Čistírny typ KOMB|BLoK
4.3 Čistrrny s oběhovou aKivacÍ
4.3.1 Čistírny firmy AQUASilL Prostějov
4.3.2 ČistÍrny firmy KUNST
4.4 Čistrrny typu oMs WALTER
4.5 Čistírny typu HYDRoV|T s|
4.6 Čistrrny s vnoienou dosazovací nádrŽ(
4.6.1 Čistírny typu B|OCLEANER
4.6.2 Čistírny typu oX|cLAR
4.7 ČistÍrny s SBR
4'7.1 Čisti.rny typu FLEXID|BLOK firmy Topo|
4.7 '2 Čistírny typu CNP firmy BMTO
4'8 Ž|abové uspoiádánÍ techno|ogické |inky
4.8.1 Čisti.rny AČB FoRTEX
4.8.2 Čistírny HYDRoTECH
4.8.3 Čist|rny PX PRoX
4.8.4 ČistÍrny Kunst
4.9 Čistírny s bio|ogickymi fi|try
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4.10 Čistírny s oxidačními pikopy
Preh|ed piednostÍ a nevyhod hodnocenych typŮ ČoV
5. Vysledky sledování čov s atypickou skladbou odpadních vod
5.1 AČB FoRTEX
5.2 HYDROVIT
5.3 OMS WALTER
5.4 PX PROX
5.5 SBR (FoRTEX)
5'6 Vnorená dosazovací nádrŽ
6. Metodika odběru work
DoporuěenÍ azávéty
DoporučenÍ pro pracovnky samospráVy (investory)
MoŽnosti automatického iízení provozu Čov v rozsahu cca 500-2 000 Eo
PouŽité zkratky

Pub|ikace má rozsah 50 stran a obsahuje 17 obrázkŮ,15 barevnych foto
a 23 tabu|ek, |ze ji získat za 25o Kč ve VÚV T.G.M., sekce techno|ogie vod'

Návrh hydraulickych ěástí obiekt p]o měŤenÍ ptutokti
odpadních vod (BémoVá, |. - Jok|, E. - PetÍina, P.)

Autori pub|ikace navrhují hydrauIické části systémŮ pro měrenÍ prŮto-
kŮ odpadních vod.

Tato prob|ematika je zv|áště aktuá|ní po vydánÍ zákona Ó' 254/2oo7
Sb., ktery v $ 91 uk|ádá znečištovate|Ům mj. povinnost měiit objem
vypouštěnych odpadnÍch vod.

Autoii doporučují jako nejvhodnějšÍtyto hydrauIické části systémŮ:
. ostrohranné měrné preIivy trojuheInkové a obdé|nkové, Čsru tso

7438-7,
o měrné Ž|aby Parsha||ovy, Čstrt lso 9826, nebo Žlaby typové rady TCM

r42/95-2075.
Publikace obsahuje specifikace jednot|ivych objektŮ (rozměry, pod-

mínky pro pouŽití, minimá|ní a maximá|nÍ h|oubky a prŮtoky a také zvo-
|ené dÍ|čÍ nejistoty).

Piipojeny jsou nomogramy, které pomáhají pri vo|bě a navrhování jed.
not|ivych systémŮ i pii zjištování ce|kové nejistoty Ve stanovení prÚtoku.
Pripojen je také pitk|ad návrhu hydrau|ické části měrného objektu.

Mimo Ťadu, 26 stran, 6 nomogramŮ, obrázky, tabulky

Měíení povodĎovych prutokti (Kašpárek' J.)
Práce uznik|a s cilem poskytnout praKicky návod, jak predevším v krizové

situaci - za povodní-jednoduchym zpŮsobem stanovit prŮtok vodních toku.
Navrhované metody měiení nevyŽadujÍ s|oŽité technické vybavení ani

h|ubšÍ speciá|ní znalosti pracovnkŮ provádějících měrenÍ. Za povodnÍ
mohou nahradit náročnějšÍ měrenÍ hydrometrickou vrtu|í. Jsou za|oŽeny
na měiení rych|osti plováku na h|adině proudícÍho toku. Pro stanovení
prŮtoku se doporučuje také určit vyšku hIadiny z povodĎovych stop
v terénu a zjistit geometrické v|astnosti toku. Jsou uvedeny jednoduché
zpŮsoby Wpočtu prŮtokŮ.

Autor tlyuŽiI ws|edky pokusŮ měiení povrchovych rych|ostí i zkušenostÍ
z povodní v |etech 7997_2002'

V zkum pro praxi, sešit 48, 20 stran, obrázlE, tabullE

Pftuěka p]o vzo]kování vody a vodniho prostíďÍ (Fuksa, J.)
Pub|ikace je metodickou piÍručkou určenou |aboratoiím zabyvajícÍm

se standardizovanymi ana|yzami vod, sedimentŮ, biofilmŮ, vodních or-
ganismŮ a ka|Ů.

Vzorkováníje povaŽováno za nedÍ]nou součást zkoušek pro s|edování
a kontro|u stavu akvatické s|oŽky ŽivotnÍho prostiedí, tj. vody v tocÍch
a nádrŽích, vody v technickych systémech, sedimentŮ a biofiImŮ, vod-
ních organismŮ a ka|Ů. ZdŮraznuje se vyznam jeho kvality pro vys|edky
ana|,!z' Je uveden pieh|ed vzorkovacÍtechniky a je zdŮrazněno jak o vzorky
pečovat pred jejich zpracováním v |aboratoii.

Piíručka vychází piedevším z norem Čsn (Eru) |So rady 5667-1-18
Jakost vod. Vzorkování' Uvedené normy jsou v sou|adu s normami evrop
skymi (EN) a mezinárodními (|So).

Práce je rozč|eněna do těchto kapito|:
1. Úvod
2. obecné prístupy ke vzorkování vody a vodního prostredí
3. VzorkovánÍ rŮznych typŮ vodnÍho prostiedÍ a jeho s|oŽek
4. PĚeh|ed norem pro vzorkovánÍ vody a vodního prostiedí
5. Vzorkovací technika
6. Péče o vzorky a transport vzorkŮ
7. Systém ortanizace, íízení a akreditace vzorkování.

Pub|ikace má byt vodítkem pro |aboratore v České repub|ice jak s|a-
dit svou práci s evropskymi standardy z ob|asti získávání dat o Život-
nÍm prostiedí'

Vy|'zkum pro praxi, sešit 49, 7o0 stran, obrázlE, tabull<y
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ASLAB (StŤedisko pro posuzování
zprisobibsti laboratoÍí)
V1izku m nÝ stav vodohospodáŤskyi
T. G. Masatyka, Podbabská 30' 160 62 Praha 6
tel., fax 24319783
aslab@vuv.cz, http://aslab.vuv.cz

Seznam |aboratoÍí s osvědčením
o správné činnosti IaboratoÍe
Stav ke dni 31. 1 2.2OO3

Povodí Labe, s.p., odbol vodohospodáiskych |abolatoií, laboratoi
Hradec Králové (4oo2)
Osvědčení č. 203 ze dne 30. 4. 2oo2, p|atné do 30. 7L' 2oo4
ObIast p|atnosti: ZcHR, SAA, SoA, MB, HB, RA, TXIPV, PoV, oV, VÝL
KontaktnÍ adresa: Víta Nejed|ého 951, 500 03 Hradec Králové

Povodí VItavy, státní podnik, Povodí Vltavy, a.s., Útvar vodohospo
dáiskych laboratoií - laboratoi Praha (4040)
osvědčení č,. 234 ze dne 29. 17. 2oo2, p|atné do 31. 5.2oo4
ob|ast p|atnosti: zcHR, sAA, SoA, MB, HB, RA/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktní adresa: Na Hutmance 5a. 150 0o Praha 5

telefon: 495088740
vedoucÍ: |ng. Jirí Medek

telefon: 577604720
vedoucí: Ing' V|adimi.r ČáĎ

telefon: 220797327
vedoucí: lng. Pave| Franče, CSc.

telefax: 495088742
medek@pla.cz

telefax: 571602389
I aborator@energoaq ua.cz

telefax: 233333804
pavel_france@vuv.cz

telefon: 251611809
vedoucÍ: |ng. jan Vá|ek

telefon: 234607780
vedoucÍ: Dana PrŮchová

teIeÍon: 596706368
vedoucÍ: Ing. Marie Sonntagová

telefon: 577664357
vedoucí: Ing. Jirí Chromek

telefon: 469637101
vedoucí: Mi|ada Bukačová

telefon: 266710273
vedoucí: lng. Štěpán Červinka

telefon: 585412031
vedoucí: |ng. Libor Tep|iček

telefon: 572530276
vedoucí: Ing. Jana Skryjová

telefax: 251673452
valek@pvl.cz

telefax: 596721197
sonntagova. marie@unigeo.cz

te|eÍax: 577662559
jchromek@tomaas.cz

telefax: 477163674
hovorka@spolchemie.cz

telefax: 469630401
vz@vz.cz

telefax: 266779386
cervi n ka@vod n izdroje. cz

telefax: 585536233
cov@cmail.cz

telefax: 572551118
jana.skryjova@svkuh.cz

AQUATEST' stavební geologie' a.s.' AQUATEST - SG, a.s. (4o4I)
osvědčenÍ č. 258 ze dne 31. 3. 2003, platné do 31. 7.2oo4
ob|ast p|atnosti: ZcHR, SAA, SoA, vz/Pv, PoV, oV, VÝL, ZEM
KontaktnÍ adresa: Pekárenská 81, 37o 00 České Budějovice

telefax: 23460718O
j acan i nova@aq uatest.cz

AGRo CS, a.s., EKoAKVA LABoRAToŘ eoqz)
osvědčení č. 255 ze dne 7, 2, 2oo3, p|atné do 31.8. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: 552 03 Česká Ska|ice

telefon: 497 457 1-.67
vedoucÍ: |ng. Eva V|čková agrocs. I a b@ r az-dv a.cz

UNlGEo' a.s., Ekologická a analytická laboratoi Labeko (4043)
osvědčení č.23í- ze dne 29. t7.2oo2, p|atné do 31. 5. 2005
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, soA/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktní adresa: MÍstecká 329/258, 720 02 ostrava-HrabováVodní zdroje GLS Praha, a.s., Laboratoie VZGLS Praha, a.s. (4008)

osvědčení č' 267 ze dne 13. 5. 2003, p|atné do 31. 7.2oo4
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, soA, MB, HBIPV, PoV, oV, VÝL
KontaktnÍ adresa: Nad Kamínkou 5/1797 ' 156 o0 Praha S-Zbras|av

telefon: 257927914, 257923874 telefax: 2579279L4
vedoucí: RNDr. Vítězs|av Va|enta, CSc. vzg|s|ab@io|.cz,

viva@seznam.cz

Soko|ovská uhe|ná, a.s., Speciální laboratoi, sekce Gentrálních
laboratoií (4018)
Osvědčení č.  2o7 ze dne 20.  6 .2oo2,  p latné do 30.  6 .2oo7
oblast p|atnosti: ZCHR, SAA, soA, MB/PV, PoV, oV, vÝL,vz
KontaktnÍ adresa: Staré nám. 69. VU . scl|. 356 o0 Soko|ov

telefon: 352645650
vedoucí: |ng. Mi|ena Menc|ová menclova@suas.cz

ENERGoAQUA, a.s., Chemické a miklobiologické laboratoie
ENERGOAQUA, a.s. (4023\
osvědčení č,' 24I ze dne 19. 72' 2oo2, p|atné do 31. 72' 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: 1. máje 823, 756 61 RoŽnov p. Radhoštěm

TOMA, a.s., laboratoi - TOMA, a.s. (4044)
osvědčeníč. 250 ze dne 2.7.2oo3, p|atné do 30. 6. 2005
ob|ast p|atnosti: ZCHR, SAA, SOA/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktní adresa: objÍzdná 1577, 765 02 otrokovice

Spolek pro chemickou a hutní vfrobu' a.s.' odbor analytickfch
služeb, odd. environmentálních analfz - stÍ. 9o2' LaboratoÍ
ana|jzy vod a odpad - oddělení environment. ana|fz (4045)
osvědčení č. 199 ze dne 70' 4' 2oo2, p|atné do 30. 6. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Revo|uční 86. 400 32 Ústí nad Labem

telefon: 477a63674
vedoucí: Ing. Jaros|av Hovorka

Povodí ohŤe, státní podnik' odbor vodohospodáiskÝch laboratoŤí
Povodí ohže, a.s., a placoviště Karlovy Valy (4033)
osvědčení c.269 ze dne 72. 6.2003, p|atné do 30. 6' 2008
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, SoA, MB, HB, RA/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktní adresa: Novosed|ická 758,415 01 Tep|ice, Horova 72,
360 01 Karlovy Vary

telefon: TP: 417515752, 417539078, KV: 35322650!, 4746367LO
telefax: TPI: 417538109, KV: 353585597
vedoucí: |ng. Ladis|av Vondrák vondrak@poh.cz,

vankova@poh.cz

Vfzkumny stav vodohospodáisky T. G. Masaryka Praha,
sekce jakosti vod a ochrany ekosystém (4035)
OsvědčenÍ Ó.275 ze dne 29' 9' 2003, p|atné do 30. 9. 2008
ob|ast p|atnosti: ZcHR, sAA, soA, MB, HB, RA/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktní adresa: Podbabská 30. 160 62 Praha

Vodní zilqe Ghrudim, s.r.o.' laboratoň - Vodní zdroje Ghrudim, s.r.o.
(4046)
osvědčení č.247 ze dne 13. 1. 2003, p|atné do 31. 1. 2006
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: U Vodárny I37, 537 01 Chrudim ||

Vodní zdroje, a.s., Laboratoi Vodní zdloje (4047)
osvědčenÍ č. 2I4 ze dne 27 ' 6. 2oo2, p|atné do 31. 8. 2005
ob|ast p|atnosti: ZCHR, SAA, SoA, MB/PV, PoV, oV, VÝL
KontaktnÍ adresa: KomunardŮ 309/6' I7o 04 Praha 7

Stžedomoravská vodárenská, a.s., Stiedisko laboratoží pitnÝch
a odpadních vod, sekce pitnfch vod (4048)
osvědčení č. 27o ze dne 23. 6,2003, p|atné do 28. 2' 2oo5
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: TovárnÍ 4t. 77211 o|omouc

Vodohospodáiské laboratoŤe, s.r.o.' Pardubice, Úsek analytickÝch
laboratoií (4036)
osvědčení i, '  226 ze dne 12. 7.1999, platné do 31. 7. 2oo4
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA,/PV, OV, OV
KontaktnÍ adresa: Teplého 2oI4, 530 02 Pardubice

telefon: 466304832
vedoucí: |ng. Vlastimi| Mácha

Slovácké vodálny a kanatizace' a.s.' Útvar vodohospodáiskych
laboratoií (4049)
osvědčení č. 190 ze dne 20' 7I. 2oo7, p|atné do 30. II '  2006
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB,/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Za o|šávkou 29O. 686 36 Uherské Hradiště

vh l@ io l . c z
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Vfzkumnf stav vodohospodáiskÍ T. G. Masaryka Brno,
oddětení taboratoií vÚv T.G.M., Fob. Brno (4051)
osvědčení č. 205 ze dne 6. 5' 2oo2, p|atné do 31. 5. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HBIPV, POV, OV
Kontaktní adresa: DievaÍská 72. 657 57 Brno

Vodárny Kladno - Mělník' a.s., Laboratoi odpadních vod
Kralupy n. Vltavou (4070)
osvědčení.  č' ,224 ze dne 22.70,2oo2,  p|atné do 31.  70.2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Vodárenská 695, 278 01 Kra|upy n. V|t.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., CentrálnÍ laboratoi
VaK Mladá BolesIav' a.s (4055)
osvědčenÍ č. 198 ze dne 28. 3. 2oo2, p|atné do 31. 3' 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Čechova !751-, 293 22 M|adá Bo|es|av
(pracoviště |aboratoií: Pod|ázky)

Vodárny a kanalizace Kar|ovy Vary, a.s., VaK K. Vary, a.s.,
laboratoi Biezová (4o7 7)
osvědčení Č,' 229 ze dne 25, 17. 2oo2, p|atné do 30 LI. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: Studentská 328/64.360 07 K. Varv

telefon: 54L327224
vedoucí: RNDr. Micha| Pavonič

telefon: 326376205
vedoucí: |ng. Jarmi|a Hand|Íková

telefon: 568813371
vedoucÍ: |ng. |gor Petrecky

tefefax: 547211397
pavonic@atlas.cz

telefax: 326722073
jhandlikova@vakmb.cz

telefax: 483313785
vaclav. kulas@preciosa.com

teIeÍax: 325513518
senalab@centrum.cz

telefax: 568866437
petrei 1.edu@mai l .cez.cz

telefon: 3I28t2!3I
vedoucí: |ng. Ludmi|a Hosned|ová

telefon: 353168185
vedoucÍ: tng. Šárka Pánková

telefon: 383322061
vedoucí: Ing. ||ona Chumová

telefon: 371747153
vedoucí: |ng. Lucie Hybšová

telefon: 4851.50432
vedoucí: Ing. Renata Svátková

telefon: 499806227
vedoucí: |ng. Věra KrouŽe|ová

telefon: 569423896
vedoucÍ: Krejčí Petr

telefon: 466832920
vedoucí: |ng. Lea PraŽáková

telefax: 3728]-2130
ludmila.hosnedlova@vkm.cz

telefax: 353168177
spankova@vakkv.cz

telefax: 383322066
mika@st.va)<1c.cz

telefax: 377627372
hybsova@vakberoun.cz

telefax: 485151883
laborator. I iberec@iol. cz

telefax: 499806199
krouzvl.epo@mai l .cez.cz

telefax: 569425562
laborp@mujbox.cz

telefax: 466833525
prazal 1.ech@mail.cez.cz

Vodovody a kanaIizace Jižní čechy, a.s., sídlo: č. auoepvice, divize
J. Hradec, VaK Jižní čechy, a.s., Útvar kvatity - detaš. plac. J. Hradec
(4056)
osvědčenÍ č,' 22o ze dne 8. 8. 2002, p|atné do 31. 8. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Stará cesta 728/||,377 ot Jindi ichtjv Hradec

telefon: 384361898
vedoucí: Jana RytÍÍová

PREc|osA' a.s., Laboratoí (4057)
osvědčení i, '  27t ze dne 7.8' 2oo3, p|atné do 31. 8. 2006
Oblast platnosti: ZCHA, SAA/voda
Kontaktní adresa: Podhorská 77. 466 01 Jab|onec n. Nisou

telefon: 483357477
vedoucí: Ing. Věra Pitrová

EASTMAN soKolov, a.s., Laboratoi oŽp a PB cHZ Sokotov, a.s.
(4058)
osvědčení č.2oI  ze dne 5.  4 .2oo2,  p|atné do 30.  4 .2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: TovárnÍ 2093, 356 80 Soko|ov

telefon: 352674470/3526í.4421 telefax: 352623079
vedoucí: |ng. Miros|av Wittner mwittner@eastman.com

Mirostav Šena, vodohospodáŤská |aboratoi, Nymburk.Babín
(4059)
osvědčení č'. 2o4 ze dne 3. 5. 2oo2, p|atné do 31. 5. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: P.o' BoX č. 2, 288 02 Nvmburk

telefon: 325513518
vedoucÍ: |ng. Stanis|av Marek

čEz, a.s., se sídtem Duhová 2, Prcha 4, o! ladetná e|ektrálna
Dukovany, chemická laboratoi, odd. Ghemické kontroly čEz, a.s.,
EDU (4064)
osvědčenÍ č. 279 ze dne 8. 8. 2oo2, platné do 31' 8. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: ČEZ, a.s. - EDU, odd. chemické kontroly,
675 50 Dukovany

Vodovody a kanalizace JiŽní čechy, a.s., ěeské Budějovice, divize
Prácheřsko, Písek, Útvar kvatity.DPStrakonice (4073)
osvědčenÍ č,245 ze dne 8. 1. 2003, p|atné do 31. 1. 2008
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Heydukova 321, Strakonice, Laboratoi oV PÍsek,
A|ešova u|.. Laboratoi oV Strakonice. Pod Káním vrchem

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Laboratoi VaK Beroun (4O72)
osvědčení Ó. 249 ze dne 16. 1. 2003, platné do 31' 1' 2008
Oblast platnosti: ZCHR, MB, HBIPV, POV, OV
Kontaktní adresa: MostnÍkovská 255, 266 4I Beroun

Severočeské vodovody a kanalizace' a.s.' Laboratoí Liberec (4o74)
osvědčení č. 238 ze dne Io. 12. 2oo2, p|atné do 31' 12. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: Vi|ová 346. 460 10 Liberec 10

Prďské vodovody a kanalizace' a.s.' |aboratoi - PvK, a.s., závod
čistírny odpadních vod (4075)
osvědčení č,259 ze dne !4, 4,2003, p|atné do 30. 4.2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: PapÍrenská 6, 160 0O Praha 6

vedoucí: Ing. Jan Vi|Ímec jan.v i l imec@pvk.cz

čEz, a.s., se sídlem Duhová 2/L444, Praha 4, Etektrárny Poiíčí,
Vodní laboratoi ěEz, a.s., EPo, odd. chemie a odsiŤenÍ (4076)
osvědčenÍ Ó. 257 ze dne 27 ' 2.2003, p|atné do 29. 2. 2oo8
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: K|adská 466. 54I37 Trutnov 3

Vodovody a kanalizace Hav|íčktiv Brod, a.s., Provozní laboratoi
čov xavlíčkriv Brod (4078)
osvědčenÍ č. 256 ze dne 14, 2.2003, p|atné do 28. 2. 2oo8
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: okrouh|ická 3288. 580 01 Hav|Íčkuv Brod

Centroprojekt ZlÍn' a.s., Chemická laboratoÍ techno|o$ie vody
(4065)
osvědčení č. 236 ze dne 6. 12. 2oo2, platné do 31. t2. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SM, SOA/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Štefánikova 767.760 30 Z|Ín

telefon: 57601-7252
vedoucí: |ng. Miros|av Mikeš m i kes@centroprojekt.cz

VodohospodáŤská laboratoi - lng. Dagmar Kopeěná (4066)
osvědčenÍ č.252 ze dne 24 '  I ,2003,  p|atné do 31.  1 .  2008
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Ko|ovratská !476, 257 oI Řičany u Prahy

telefon: 323602539
vedoucí: lng. Dagmar Kopečná

Tiineckf Vkus, s.r.o.' Laboratoi vod - TŤinecky Vkus (4079)
osvědčenÍ č. 277 ze dne 24. 70.2003, p|atné do 31. 5. 2008
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Závodní 815' 739 65 Tiinec-Staré město

telefon: 558533711, lab. 5585357 04
vedoucí: Richard Hazuka richard.hazuka@trz.cz

čEz, a.s., Duhová 2, L4o 53 Praha 4, oJ etektrárna chvatetice,
čEz, a.s., Elektrárna Ghva|etice, chemická laboratoi (4o8o)
osvědčení č. 268 ze dne 9. 6. 2003, platné do 30. 6. 2008
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: 533 12 Chva|etice

telefax: 323603736
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SEKoLAB' s.r.o.' laboratoi - SEKOLAB' s.Í.o. (4083)
osvědčení č,. 262 ze dne 13. 5. 2003, p|atné do 31. 5' 2008
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Prvomájová 288, 322 54 P|zeó

Severoěeské do|y' a.s., laboratoi - Severočeské do|y, a.s.,
Doly Nástup Tušimice (4094)
osvědčenÍ č.28I  ze dne 19.72 '  2003,  p|atné do 31 '  t2 .2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZIOV
Kontaktní adresa: 432 ot KadaĎ

VODAK Humpolec, s.r.o., Laboratoi VODAK (4084)
OsvědčenÍ č.264 ze dne 13. 5' 2003, p|atné do 31. 5. 2008
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: LuŽická - objeK ČoV Humpo|ec, 361 01 Humpo|ec

telefon: 565533381
vedoucí: |ng. Vác|av Čech

lvan černy - PEAL, PEAL eko|oE'lcká taboratoi (4086)
OsvědčenÍ č. 260 ze dne 29. 4.2003, p|atné do 30. 4' 2oo8
Ob|ast platnosti: ZCHR, sAA, SoA' MB/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktníadresa: U vodojemu 75, I42 00 Praha 4

AQUA4oNTAGT Praha' v.o.s.' laboratoÍ - AqUAcoNTAcT Praha,
v.o.s. (4095)
osvědčení č' 276 ze dne 20.7o.2003, p|atné do 31. 10. 2008
Oblast platnosti: ZCHRIPOV, OV
KontaktnÍ adresa: Buzu|ucká 6. 160 0O Praha 6

telefon: 377823323
vedoucí: Jiií Poupa

telefon: 247728264
vedoucí: |ng. |van Černy

telefon: 573336955
vedoucÍ: |ng. V|adis|av o|šina

telefon: 581252344
vedoucí: lng' Jan Ba|cárek, PhD.

telefax: 377822029
sekolab@volny.cz

teIeÍax: 565533307

telefax: 247728264
milankempny@volny.cz

telefax: 573331278
vl ad isl av. o I si n a@vak-km.cz

telefax: 469622269
vak@vakcr.cz.

telefax: 581252344
jan. balcarek@precheza.cz

telefon: 474902158
vedoucí: Dana Červená

telefon: 233321977
vedoucí: |ng. Kare| Běhounek

telefon: 416802198
vedoucí: Jarmi|a Há|bigová

telefon: 596582742
vedoucí: lng. B|anka Vo|arková

telefon: 57741,4363
vedoucÍ:. RNDr. Jan Vá|ek

telefon: 58233744I
vedoucí: Miros|ava Kosinová

telefon: 377727496
vedoucí: Jiií Žovinec

telefax: 474902076
cervena@mail.sdas.cz

telefax: 2243]-1424
karel. behounek@aquacontact.cz
radovan. sorm@aquacontact.cz

telefax: 416803346
Jarmi la. halbigova@frantschach.cz

telefax: 596550336
volarbl.ede@mail.cez.cz

telefax: 475601946
I aborato12@dekonta.cz

vakpvcov@volny.cz

telefax: 3L7727496
zovinec@quick.cz

Frantschach Pu|p & Paper Gzech, a.s., Laboratoi vodního
hospodáiství - Centrální |aboratoie (4o96)
osvědčenÍ č' 244 ze dne 20. t2. 2oo2, p|atné do 31. 12. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHRIPOV, OV
Kontaktní adresa: Litoměiická 272, 4I7 08 Štětí

cHEvAK Cheb' a.s.' GHEVAK Cheb' a.s. . centrální laboratoi (4089)
osvědčení c. 21-7 ze dne 26. 6. 2oo2, p|atné do 30. 6. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR/ OV
Kontaktní adresa: Tršnická 11, 350 11 Cheb

telefon: 354474242, 354474248 telefax: 354433554
vedoucí: |ng. ZdeĎka Ma|inovská ma|inovska@chevak.cz

Monitoring' s.r.o.' Monitorlng - ana|ytická |aboratoi (4087)
osvědčeníč. 263 ze dne 13. 5. 2003, p|atné do 31. 5. 2008
ob|ast p|atnosti: ZOHR, sAA, soA/PV, PoV, oV, VÝL
KontaktnÍ adresa: Novákovych 6, 180 00 Praha 8

telefon: 266376272. 266374778 telefax: 2663!2843
vedoucí: |ng. Monika Jankovská moni@moni.cz

Vodovody a kanalizace KroměiiŽ, á.S., Labolatoi pitnfch
a odpadních vod (4088)
osvědčenÍ č.265 ze dne 13. 5. 2003, p|atné do 31. 5. 2008
oblast p|atnosti: ZcHR, SAA, MB/PV, PoV, oV, VÝL
Kontaktní adresa:
Laboratoi pitnych vod: Úpravna vody KroměiŽ, Kojetínská 2836,
767 II KroměiŽ;
Laboratoi odpadních vod: Čistírna odpadnÍch vod,
Dolnozahradská 33oo, 767 II KroměiiŽ

CEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/L444,14o 53 Praha 4' oJ Elektrál.
na Dětmarovice, ěEZ, a.s., EDÉ, chemické laboratoie (4097)
osvědčenÍ č. 232 ze dne Lo, 12. 2oo2, p|atné do 31. t2. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: 735 7t Dětmarovice

DEKONTA, a.s., LASPO (4099)
osvědčení č. 280 ze dne !7. 12' 2003, platné do 31. 72. 2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Podhorí 328/28,4oo 10 Ústí n. Labem

telefon: 475603949
vedoucí:.Ing. Jana Paznerová

telefax: 3].561-2502
hnidefl.eme@mai l .cez.cz

Zdeněk Lommel, Ekologické s|užby - LOLA, laboratoi - Zdeněk
Lommer, ekologické sluŽby LoLA (4091)
osvědčení č,, 279 ze dne 2, t2,2003, p|atné do 31. 72. 2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Lesní 41, 345 06 Kdyně

telefon: 379737022
vedoucí: Zdeněk Lommer zdenek. lommer@worldonline.cz

Vodovody a kanalizace Ghrudim, a.s., Laboratoi pitnfch vod UV
Monaco, Laboratoí odpadních vod čov Chrudim (4092)
OsvědčenÍ č.274 ze dne 4. 9. 2003, p|atné do 30. 9. 2008
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

telefon: 469626336
vedoucÍ: |ng. Dagmar Moravcová

covchrudi m@tiscal i .cz

PREOHEZA, á.S., Centrá|ní laboratoÍe - Laboratoi životnÍho
prostžedí (4093)
osvědčení č.272 ze dne 1' 9' 2003, p|atné do 30. 9. 2008
Oblast platnosti: ZCHR/OV
KontaktnÍ adresa: NábreŽí Dr. E. Beneše 24.757 62 Pierov

CEZ se sídlem Duhová 2/L444,14o 53 Pnha 4,
oJ Etektrálna Mětník, Laboratoi vooy ěrz EMĚ (41oo)
osvědčení č, .278 ze dne 25,  7t .2003,  p|atné do 30.  I t .2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: 277 03 Horní Počaply

telefon: 315612558
vedoucí: Katarina Vrřáková

Vodovody a kanalizace VsetÍn, a.s., centrální |aboratoi (4101)
osvědčení č. 189 ze dne 76. 77' 2oo7, p|atné do 31. 72. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, SM, MB, HB,VZ/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: 755 01 VsetÍn-Lázky

telefax: 57I4379LO
vacl av.j an i k@vakvs.cz

Vodovody a kanalizace Prostějov' a.s., Provoz laboratože odpadních
vod (4103)
osvědčení č.  !7t  ze dne 3.  5 .  2001,  p|atné do 31.  5 .2oo4
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: ČoV Kra|ickÝ Hd, 798 12 Kra|ice na Hané

Jiíí Žovinec . LaboratornÍ rozbory vody, taboratoi - Jiií Žovinec -
Laboratorní rozbory vody (4104)
osvědčenÍ č. I72 ze dne 4' 5' 2ool, p|atné do 31. 5' 2oo4
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: Čov genešov. Čechova u|'. 256 01 Benešov
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AQUA-AGRo sERv|s' s.r.o.' Hydloanalytická zkušební laboratoÍ
fy Aqua-Agro Servis, s.r.o. (4105)
osvědčení c .  174 ze dne 22.  5 .  2oo1 ' ,  o la tné do 31.  5 .  2oo4
ob|ast p|atnosti: ZCHR/PV, PoV, oV, VÝL
Nemocníční ]-3, 702 00 ostrava.Moravská ostrava

Vodohospodáiská společnost Benešov, s.Í.o.'
Laboratoi pitnych vod (4II2)
osvědčení č' 253 ze dne 3. 2. 2oo3. o|atné do 28. 2' 2006
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: Čov' Čecrrova u|., 256 oI BeneŠov

AQUA Piíbram, s.Í.o.' Laboratož AQUA PÍíblam, s.r.o. (4106)
osvědčení č.  267 ze dne 23.  5 .2oo3 '  p|atné do 31.  5 .  2oo4
Oblast  p latnost i :  ZCHR, MB,  HBIPV,  POV,  OV
Kontaktní adresa: Novohosoodská 93' 26I 01- Pribram |X

telefon: 31.8622637
vedoucí: Ing. .J itka BuIinová

Vodovody a kanalizace Jižní čechy, a.s., Útvar kvatity, DP Tábor,
Laboratoi Útvar kvatity - detašované pracoviště Tábor (4713)
osvědčení Č. 254 ze dne 17.  2 .2003 '  o latné do 28.  2 .  2006
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
KontaktnÍ adresa: ČoV. Kosova 2894,390 02 Tábor

telefon: 596618654
vedoucí: lng. Jana Bzonková

telefon: 556719560
vedoucí: Ing. Jana Svobodová

telefon: 595953326
vedoucÍ: Zdenka Po|achová

\mEN
-

telefax: 596618671
aqua.agroservi s@worldl i  ne.cz

telefax: 318627359
jbu l inova@aqua-pb.cz

telefon: 377722047
vedoucí: lng. Věra SysIová

telefon: 387264706
vedoucÍ: Ing. Katerina Tebichová

telefon: 494535267
vedoucÍ: |ng.  Hana Hamplová

15. dubna 2004

s u c h a
13. května 2o04

te le fax:  377722472
vhs@abnet .cz

telefax: 3872BIOO4
teb ichova@ta.vak ic .  cz

telefax: 494539109
aouaservis. laborator@tiscal i.cz

ing. lvan Koruna, CSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.:22O 197 272

Severočeské vodovody a kanalizace' a.s.' Laboratoie Ustí nad
Labem (4108)
osvědčení  č .  180  ze  dne  4 .7 .  2oo I .  p |a tné do  31 .  7 .2oo4
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa:  SčVaK,  a .S. ,  Laborator  Ústí  n.  L ' ,  P .O.  BoX ]-2,
4O3 31 Ústí  n.  L .  16

telefon: 475507053
vedoucí: Sykora Kare| kare l .  sykora@scvk. cz

Severočeské vodovody a kanalizace' a.s.' Laboratoi Děěín (4109)
osvědčení č.  1B4 ze dne 5.  9 .  2001.  p|atné do 30.  9 .2oo4
Oblast platnosti: ZCHR, MB/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: SčVaK' a.s. '  Laborator DěčÍn' U kote|nv 350'
405 05 Děčín X|

telefon: 412544230
vedoucí: He|ena Pflanzerová helen a.  of l  anzerova@scvk.cz

Jana Svobodová, Chemická laboratoi Jana Svobodová (4IIo)
osvědčení  č.  227  ze  dne  78 .  77 .2oo2 ,  p |a tné do  30 .  6 .  2005
Ob las t  p l a tnos t i :  ZCHR/PV ,  POV,  OV
Kontaktní adresa: 9.  května 71-84, 742 58 Príbor

AQUA sERvls' a.s., laboratoi, areá| cov (4II4)
osvědčení č.273 ze dne 3.  9 '  2003 '  p|atné do 30.  9 .  2006
ob|ast p|atnosti: ZcHR' SAA/všechny druhy vod
Kontaktní adresa:  Štemberkova Io94,516 01 Rychnov nad KněŽnou

Energetika Vítkovice, a.s., Vodohospodáiská |abolatoň (4III)
osvědčenÍ č. 237 ze dne 12. 72' 2oo2, platné do 3j.. 12. 2005
Oblast platnosti: ZCHR/PV, POV, OV
Kontaktní adresa: VvstavnÍ 11'44/1-03, 706 02 ostrava-Vítkovice

Vysvět!ivky:

zcHR _ zák|adnť chemicky rozbor
P|T - pitná voda
sAA - speciální anorganická ana|yza
PoV _ povrchová voda
SoA - speciálnÍ organická ana|yza
oDP - odpadní voda
RA - radiochemická ana|yza
VÝLUH- vodné W|uhy
MB - mikrobiologie
HB - hydrobiologie
TX - testy toxicity
vz - odběry vzorkŮ

Poznámka: ob|ast pŮsobnosti Iaboratoie uvedená zkratkou je
pouze orientační - podrobně je specifikována v pií1oze
osvědčení.

te le fax:  556719679
I aborator-ori bor@sezn am.cz

telefax: 595951427
zdenka.  oo lachova@evias .cz

s pobočkou CWS

VODOHOSPODARSKE
TEcHN!cKo-EKoNoM|cKÉ
INFORMACE

SemináŤe poÍádané vÚV T.G.M. spoIu
19. nora 2OO4

nou v Centru pro hospodarení s  odpady VUV T 'G.M.
18. bňezna 20o4

lng. Dagmar sirotková a kol.: P|UŤez odpadovou problematikou reše. lng' Ladislav Kašpárck, csc.: fuletody hodnocení hydro|ogického

lng. Jan čábelka, csc., prof. lnE. Pavel Gabriel, D|sc., lng. Josef Liby, !ng. Miroslava PísaÍová, lng. václav stastnÝ: zkušenosti ze s|edování
csc'.. Hydraulick:l \^izkum p|avebního stupné Prost|,edni Ž|eb zdroju odpadnich Vod a hodnocení efektu čistíren odpadních vod

VŠechny prednáŠky se konajív kinosá|e VÝzkumného stavu Vodohospodárského' Podbabská 30, Praha 6 V uvedenych termínech vždy ve čtvrtek
od 14'00 hodin. Hosté vftáni, též nabÍdky prednášek. s návrhy a dotazy se obracejte na Pavla Po|kt], te|.: 220 197 350, e.mai|: po|ka@vuvcz'

Všechny informace o VÚV T.G'|\4. najdete na adrese http://www.vuv.cz.
Jak se do vÚv T.G.M. dostanete? z Vftězného náměstí V Praze o'DejvicÍch autobusy č. 1o7 ' 776' r47, 160, 34o, 350, 355, 359 do stanice

Hydro|ogickÝ stav.

Redakční radai Ing. Jiřna Barchánková, RNDr' Dana Baudišová,
PhD., |ng. Vác|av Bečvár, CSc., |ng. Šárka B|aŽková, DrSc.,
RNDr. B|anka Desoftová, CSc., Ing. Jana Hubáčková, CSc.,
RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Ladis|av Kašpárek, CSc.' Ing' lvan
Koruna, CSc., |ng. Vác|av Matoušek, DrSc., RNDr' Hana
Mlejnková, PhD., |ng.Věra očenášková, Ing. Dagmar Sirotková,
|ng. Vác|av Šťastn17, |ng. Nad'a Wannerová, |ng. Vác|av Zeman

Ročník 46 IssN 0322. 8916

Kontakt: Mgr. Sy|va Garcíová - redaktorka
Te|': 220 197 282, Íax:233 333 804
e-mai | : garciova@vuv.cz

V zkumn ristav
vodohospodaŤskf
T. G. MasarSrka

Podbabská 30
f6O 62 Praha 6
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