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Vzorek odebranf o 20 cm dá|e mŮŽe mítŤádověod|išnoupropustnost. Kromě toho, a h|avně,v pÍíroděfungujípreferenční
cesty (díry po koŤenechaŽíŽa|ách,puk|inyapod.),kterév ma|émvzorku nejsou zachyceny.
Vfs|edek simu|acefyziká|ně za|oŽen,fmmode|ems ,,měÍeny7mi..
parametry|ze charakterizovatk|asickfm citátem:,,Jesus Maria! Es
stimmtnicht!"[4].
Nás|edujeka|ibrace parametnj,kterépotom p iedstavují,,efektivní hodnoty gridu...Ka|ibrace znamená určenísady parametrŮ na
ŠárkaBlaŽková
zák|adě inÍormaceobsaženév měÍenfch srážkách a odtoku. Tato
informace umoŽĎujeobvyk|ejednoznačnouka|ibraci2 až 4 paraV č|áncích[5] s dramatickfmi titu|yjako ,,Jen tragická odp|ata.. metrŮ.Rozhodně ne parametrťt
v kaŽdémgridu. Mode| s mnoha
jsme se v obdobípovodnív čeruenci1997 od laik (z h|ediskahyd.
parametry|ze vŽdyckynaka|ibrovat,pokud nenívys|oveněnesmyro|ogie)dočet|i,
Že:
,,Vykácenéa poškozenélesy na horách užzdaleka nefungujítak evapotranspirace
jak dťíve:PÍi deštíchvodu pohlcovaly a v prŮběhu dalších měsícŮ
ji postupně uvolĎovaly.Kde les tuto funkciztratí,tam dešťovávoda
stečepŤímodo potokťta Íek.,'(23. 7.)
,,Jehličnatémonokultury,jež vystťídalysmíšen| les a Keré jsou
navíc těžce poškozené imisemi, nedokáží zadržet vodu tak, aby
odtékalapostupně." (23. 7.)
,,Proti situaci pŤed čtyŤicetilety dostáváme nyní daleko rychlejší
a většípovrchou.| ron vody z lijákťldo vodotečí.,,(30. 7')
odbornícijiŽv červenci1997 naopak psa|i:
,,...i když některézásahy v krajině jsou diskutabilnía zasluhují
pozornost, zcela určitěnebyly pŤíčinou
katastrofy.,,(29.7')
rozsahu nedávné katastrofálnípovodně na Moravě
,,'., pťíčinou
bylertrémně vysok! hrn sráŽek. ...Tyto srážky by nutně zpttsobily záplavy i v pťirozené,člověkemneovlivněnékrajině.,,(29' 7.)
Zpráva VyhodnocenípovodĎové
situacev čeruenci1997 [6]později pÍesvědčivědo|oŽi|atoto stanovisko na zák|adě podrobného
rozboru.
Z hlediska v|ivu krajinyna tvorbu odtoku, kten/nepochybně existuje, však jsou tlÍpovědi obou ,,stran..pouze kva|itativní.otázka
Během srážkoodtokovfch
praxe - Jaké procento ov|ivněním Žeme očekávatpĚi určitém
tyepizod
pu zásahu do krajinya pii povodniurčité
N-|etosti? nenízodpovězena ani u nás, ani v zahraničí.
stok
po'
Možnostiprcdikce
omy| |aikŮ je ěástečně zapÍíčiněnzastara|ou zjednodušenou kmeni
piedstavou o tvorbě povodĎovéhoodtoku, kdy se pÍedpokládá,Že
pĚipÍekročení
infi|trační
schopnostipŮdy nastaneron po terénu.Ve
povrchou/odtok (ron)
svaŽitémterénuhorsk1ichob|astí,včetněob|astízasaŽenfch od.
jako jsou Jizerskéhory,je inÍi|tračníschopnost
pŮdy pŤe|esněním,
kročenajen ziídka. Tvorba povrchovéhoodtoku odpovídá spíše podzemnívody
vratnf odtok
schématuv obr. í [1]. Ron po terénuvzniká nasycovánímzdola
nejdiívena p|ocháchpii|eh|fchk toku, kterése v pÉběhusráŽky
postupně rozšiiují.
od dob vyná|ezu odtokovéhokoeficientu(rationa|formu|a1847
[3]) by|o vyvinuto mnoho matematickfch mode|Ů. Zpočátku š|o
o mode|ys ce|istv1imiparametry,tj. by|a vyuŽívánau./šeuvedená,
obr. 1. Procesy odezvy na déšťna schematizovanémsvahu (Beve větŠiněpÍípad nesprávná piedstava o piekročeníinÍi|tračníka- ven, K., 1989 [1]in Proc. NATO, Kluwer)
pacity najednouna ce|ép|oŠe
povodí.Tyto mode|ydávaly častou1is|edky uspokojivépro praxi. Po ka|ibraci parametr na měiené
sráŽkoodtokovéepizodě by| tlspěšněreprodukovánhydrogramods|nf, a|e |ze ho naka|ibrovatmnoha rŮznfmi zpŮsoby (s rŮznÝmi
zaloŽeného,,
motoku tétoepizody _ a kdyŽ Pán B h dal - s piijate|noupiesností sadami parametrŮ).U komp|ikovaného,,fyzikálně
i hydrogramyjinfch epizod. Pokud piesnost neby|a piijate|ná, de|u to znamená, Že pro kďdou sadu parametnj voda v obr. 1
proudítrochujinudy- tj.jiná proporcevody proudípo povrchu,pod
podmínky(nasycenost povodí)a vy,,zpiesni|..mode|ái počáteční
povrchem,h|adinapodzemnívodyv určitém
místěa čase|e v jiné
stiŽeníkontro|ní
epizodyse z|epši|o.
poloze.
S rozvojem u./početní
techniky vznik|ydistribuovanémode|yza.
pohyb vody v pro.
|oŽenéna diferenciá|níchrovnicíchpopisujících
probíháv gridech,pŤičemŽ
stiedí.V1ipočet
do kaŽdéhogridu je nut.
Co dál? Kterf model a která sada
no zadat vstupníhodnoty a parametry mode|u. Parametry, napŤ. parametrtl ta pravá? Jak to zjistíme?
ie
pťldnípropustnosti
nebo transmisivity,jsou bodovéhodnotyobvykle určovanéna ma|fch p dníchvzorcích.Neníto v žádnémpÍípaSvětovézkuŠenostiukazují(napĚ.|2l), Že neexistujejedinf dokona|f, nej|epší
mode|a pro určit'/dobrf mode|jedináoptimá|nísa.
dě pÚměrná hodnota propustnosti gridu, kterémuje piiiazena.

Experimentálnívfzkum
povodřového odtoku
v oblastech s poškozenfmi porosty

I
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da parametrŮ'ZrŮznlich sad parametru,popi. niznfch mode| m .
Žeme odhadnoutpredikční
meze. Tyto meze jsou pro povodně ve|.
mi široké.M Žeme je zÚŽit na zák|adě da|šíchinformacízískanfch
experimentá|nímvlzkumem. Piezometrickfm a tenzometricklm
s|edováním,pokusy se stopovači,měiením podpovrchovéhoodto.
ku, mapovánímnasycenfch ob|astíapod' mŮŽeme zjistit,kudy se
voda a|espoĎv částipovodískutečněpohybuje.Z mnoha predikcí,
kteréjsou uspokojivéz h|ediska vystiŽeníměÍenéhohydrogramu
protoŽevoda v mode|use dosta|ado
odtoku,jich iadu vy|oučíme,
závěrovéhoprofi|usice ve správnémčase,a|e nesprávnou cestou.
Chceme.|ise pokusitodhadnoutzměny v odtokuzpŮsobenézměnami v krajině, nemťtŽemepracovat s koncepčnímipiedstavami,
kteréjsou V rozporu se skutečností.
očekáváme, Že právě poměr
mezi cestami odtoku se pŤizásazích do krajinymění.
Propojeníexperimentá|ního
a mode|ovéhor4lzkumuv současné
době vidímejako jedinou eÍektivnícestu poznání v hydro|ogii'
na provoz experimenVyŽadujeznačné si|ía finančníprostÍedky
prob|ému,
tá|níchpovodía mode|ování.
Piitom pÍikomp|ikovanosti
zpťtsobené
zejménaobrovskou heterogenitoua variabiIitoukrajiny,
a pii současnyichmoŽnostech měŤenínení moŽno piis|íbitjedno.
značnéodpovědi v krátkfch časou./ch|htltách.Vfs|edkem v'!zkumu je proh|ubovánípoznání proces v povodí, zuŽovánípredik.
čníchmezí,odhady neurčitostipredikcí.

metody pro piedpovědiv pá|ném čase na ma|yichpovodích,určení dobrého chemického a ekologickéhostavu pod|e návrhu
Rámcové směrnice EU), zajistittrualéfinancování,a tímtakézajistit odpovídajícívyuŽití
dÍívevynaloŽenfch prostÍedkŮ(našichi EU)
a vyna|oŽenéhotjsi|í.
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Neníto málo? Stojíza to vynakládat
na ,,poznáníprocesť|..
státní penize?

Zdá se, Že nestojí,protoŽe provoz experimentá|níhopracoviště
v Jizersklch horách (viz dá|e) a experimentá|nía mode|ou.ivyizkum v těchto povodíchby| vŽdy financován z časověomezenfch
rn.fzkumnfchtiko|rj,později grantŮ PPŽP a VaV. Ke konci každého
grantu hrozí zastavení v1izkumu.Nepiiměiená část kapacity vyi.
zkumníkŮje pak věnována prošenío peníze.
Tyto projektyby|yvŽdy formu|oványjako projektyap|ikovaného,
později cílenéhou1izkumu.To znamená ve vymezenémčase vypracovatvyis|edkybezprostiedně vyuŽite|né
v praxi,piičemŽje nutno pouŽítpostupy,o nichŽ víme,Že pÍinesouuis|edek V tomto Vy.
mezeném čase. Je riskantnípouštětse do ,,poznáváníproces ,.,
protoŽese m Že stát, Že se pÍírodaukáŽe komp|ikovanějŠí,
nežse
zdá|o,a vyis|edekpouŽite|nfv praxi se nedostaví.Vfzkumnf stav,
podí|zák|adníhonebo badate|skéhovy7zkumu,
kten/ nemá určit,./
protoŽesi mŮŽe dovo|itjen pouŽitíosvědbude nutně,,h|oupnout..,
čenfch = obvyk|ezastara|yichpostupŮ. l u/s|edky ap|ikovaného/cílenéhovfzkumu budouméněa méněkva|itní.
To je sice ziejmé,asi
prostiedkŮna to prostě
to kaŽdf ví,a|e pii rozdě|ovánífinančních
na chví|izapomene'
otázka zní: Jaké ov|ivněním Žeme očekávatpii jaké N.|etosti
povodně? N.|etost,jak je vŠemvodohospodái m známo, se dá
íady. Zrovna tak jako stanice státní
,,rozumně..určitjenom z de|Ší
povodíby mě| b1itÍinancovánjako
sítě,i provoz experimentá|ních
trua|áčinnost.A jak by|o uvedeno u1iše,v|iv lidskéčinnostina krajinu a povodtiovfodtok nem že b1it,,spo|eh|ivě..kvantifikován
v časovémhorizontugrantovéhoprojektu.

MoŽNosTlVYJÁDŘeruí

HlsToRIcKÉHo
VÝVoJE
MEANDRŮčesrÉnoLABE

A NÁVRHY NA JEJlcH
REVITALIZACI
Miros|avRudiš
Morfologie ěeského Labe

Morfo|ogickyse zemí českéhoLabe dě|ína pět rajon [1],ve
kten./chse díkygeo|ogickémus|oŽenía spádu terénuvytváiejír z.
népodmínkypro vznik meand ' Jsou to:
|. Děčínskávrchovina,Ť.km G-130 (Děčín).
TvoÍenaČeskoukĚídovou pánvís granitoidya metamorfityv pod|oŽí.Udo|íje Úzké aŽ
kaĎonovité,biehy omezené dopravnímistavbami. Meandrování
nenímoŽné.

||. ČeskéstŤedohoií,
i. km 13-56 (Lovosice).Je tvoieno neo.
vu|kanitys kŤídovfmritvaremv podloží.Úooti ie ,,neckovité..,
rjdolní
niva je omezena dopravnímistavbamia zástavbou.Je pÍirozeně
Experimentálnív-''fzkum
v Jizershfch horách
tizká, se strmyimisvahy' Řeka tvoÍíčetnézákruty, a|e geo|ogické
ČHuÚ zde za|oŽi|oexperimentálnízák|adnu na začátku80. |et
meandru.
v době, kdy se od|esnění(v d s|edkuznečištění
ovzdušía škŮdct3t) podmínky nevytváiejí moŽnosttvorby,,Žinj'ch..
zača|ov,frazně projevovat.V nedávné době byla experimentá|ní ||la.Česká kiídová pánev - Do|nooharskátabu|e,i. km 56-109
povodív Jizersk1ich horách vybavena špičkovoupozorovacízá.
(Mě|ník).
Údolníniva je až 2 km široká.Pied pos|ední pravou se
k|adnou(z prostiedkŮPHARE, kteréjsou ve správě ČnuÚ, v hodtok dě|i|na ramena para|e|ní
s h|avnímtokem,z nichŽněkterá se
notě asi 10 mi|ionťr
Kč)a dotacína vfzkum z MŽP (majetekVÚV
zachova|ai po pozdějších pravách' Jsou dochovány stopy po mírpov hodnotě asi 2 aŽ 3 mi|ionyKč).Toto modernívybaveníby|o
némeandrovitosti,kterévšak ne|zevyhodnotit.Vyskytujísea|e iíčstupně uváděno do provozu (v |etech1996 aŽ 1998).Patiík němu
níterasyv mimoiádnémrozsahu.
pŮdnítyziky schopná zab,fvatse prob|émempreferenči |aboratož
níchcest, pikop vybavenf pro kontinuá|níměienípodpovrchového |l|b.Česká kiídovápánev Stiedolabská tabu|e,i. km 1o9-184
(Ve|k1i
Nížinné
osek).
Území,
Údo|níniva 1-4 km - v minu|ostise
odtoku, automaticky snímanétenzometry atd. By| vytvoien inter.
vytváie|y pÍirozeněčetnémeandry,z nichŽ některébyly opuštěny
discip|inární
tl./ms mezinárodní častí.
piirozenfm vfvojem, některéumě|fmi zásahy'

Závér:Co tedy múŽemenabídnout

V rámci vfzkumu s vyuŽitímexperimentá|ní
zák|adny |ze provádět rozbor mechanism tvorby povodĎovéhoodtoku a jejich
ov|ivněnía zuŽovánípredikčních
mezí povodĎovéhoodtoku v povodíchJizerskfch hor' Na tomto zák|adě |ze upiesnit, kteréinfor.
pro zuŽovánípredikčních
mace jsou klíčové
mezí a co je tedy tie.
ba doměiit na jinfch povodích,kde praxe predikce požaduje.
povodíchJizersh/ch hor se zkouma|anejen
V experimentá|ních
hydro|ogie,a|e i chemie (acidifikace)a eko|ogie(spo|ečenstva
ryb
a bezobratlfch).
Je nezbytnéspojit zájmy něko|ika sek činnostiv ochraně ŽivotníhoprostÍedía ve vodním hospodáiství (v|iv |idskéčinnosti
v krajině na povodĚou./odtok a hydro|ogich/režimobecně, riziko.
vá ana|yza povodní,zdokona|ovánímetodik pro návrhová data,
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||lc. Česká kiídovápánev - StŤedo|abská
tabu|e,i. km 18+212
(Chvaletice). NíŽinnéÚzemí ukončenév'ÍběŽkemŽe|eznfch hor,
do|nínivaaŽ 2 km. Pied antropogenními
zásahy tok meandroval.
|l|d.Česká kiídová pánev - Vfchodo|abská tabu|e s jiŽníčástí
Krkonošskéhopodhtlií, i. km 212_321 (vzdutí nádrže Les
Krá|ovství)'Trasa toku se mírnězah|ubujedo svrchnoturonsk1ich
s|ínovc , tidolníniva se zuŽuie na 1 km a meandrovitosttrasy zvo|na k|esá aŽ na seky PÍedměiice- stí Metuje a Kuks.Les
Krá|ovství,kde je meandrovitostopět vyšŠí.
|V' Podkrkonošskápermokarbonskápánev - Krkonošsképodh .
Íí,i' km 321_346 (Vrch|abí).
Vytváríse h|ubokétjdo|í,trasa toku
částečně meandruje bez postupu meandr . Tok nabfvá bystiinnéhocharakteru.

V. KrkonoŠsko-jizerské
krysta|inikum- i. km 346-370 (pramen).
BystŤinnftok v sevienémhorském do|íaŽhorská bystÍinas vodopády. Trasa toku je totoŽná s do|nicí,jde o erozníob|asttoku'

Popis meandÍovitosti
Meandrovitost(téžsinusovitost)se vyjadŤujejako poměr skutečnédé|kytoku a dé|kytido|nice.Je to tedy čís|o
>1,kde 1 značínupod|etohotokritériauvádíťalovou meandrovitost.Roz|išenítokťt
bulka 1 l2l.
Tabulka 1. Roz|iŠení
tok pod|estupně meandrovitosti
Meandrovitost

1,35-1,50

Charakter toku
trasa totoŽná s do|nicí
toky pÍímé
piechodnépásmo

> 2,00

toky meandrující
tokv si|ně meandruiící

1,00
1, 0r 1, 35
'1,50-2,00

Jak vyp|1/váz morto|ogickéhopopisu, nejcennějŠíčást toku
s kdysi,,Živ!mi..meandry
se vyskytujev rajonechIllrd. V ostatních
rajonech je meandrovitost1,00 nebo nízká a nedocháze|o v nich
k u/značnfm změnám trasy koryta. Rajony |||b-d by|y v historickém u.fvoji nejvíce zasaŽeny antropogenníčinnostía vyjádiení
jejich meandrovitostiv historickémvfvoji umoŽní jednoduše
charakterizovatdopad tétočinnostina piirozenf charaktervodního
toku a do|nínivy'

Historick'f vÝvoi antropogenníěinnosti v labské
dolnínivě

4. Chvaletice-Pie|ouč(tj.nepouŽívan!p|avebnístupeĎ pod|e
ptivodníhonávrhu - i. km 223) _ vo|ně proudícítok s těŽce opevněnfmi vnějŠími
bÍehovfmiob|ouky
5. Pie|ouč-tistíLoučné_ konec vzdutípadubickéhozdymadp|avebnístupně (z toho padubickÝ
la (i. km 244) _ 3 nepouŽívané
je postavenf pod|e moderníchparamet ) - kana|izovanftok
6' Ustí Loučné-jez Hradec Krá|ové (vysokf pohyb|ivf jez
s e|ektrárnoubez p|avebníkomory - i. km 268) - piirozenf sek
s historickyimpevnyimjezem opatovice - korytozajištěnoinundačnímihrázkami a opevněno v nápororryichob|oucích
7. Jez Hradec Krá|ové:lezJaroměŤ(Ť.km 291) _ korytokana|izováno vysokfmi pohyb|ivyimijezy s e|ektrárnamiv Hradci
Krá|ové,PÍedměiicích
a Smiiicích
8. Jaroměi-piehrada Les Krá|ovství(Ť.km 316) - pŤírodní
sek s pevnyimjezem v Kuksu (Ť.km 301) - do Kuksu do|ízÚŽené
bez Údo|ní nivy, nad Kuksem vyrazné rozšíÍení
nivy a značná
meandrovitosttoku ve stabilizovanémkorytě
Vrch|abí(i.
km 343)- od konce vzdutípie9. Les Krá|ovstvÍ-jez
hradypiírodnísek v zké tido|nínivě,jezy v Hostinnéma Vrch|abí
pro energetické
vyuŽitía pravy pro ochranuobjektťt
v intravi|ánu
10. Vrch|abíaž pramen (r. km 369) - ba|vanitá bystiina s pŤehradou Labská pro protipovodtŤovou
ochranu - nad Špind|erorn./m
M |fnem ěetnéprotie rozní pŤehráŽky,v záv ěru trasy vodopády.

Dúsledkykana|izačních
ripravna délkutoku
a meandrovitost- porovnánísoučasnéhostavu
a stavu z konce 19. stoletípÍedupravou
V práci [2] by|o vypočtenozkrácení trasy a bytek meandrovitosti.Jednot|ivé seky jsou tam však d s|edně vymezeny pod|e
jsou meze ob|astístamorfo|ogického
h|ediska.V tomtopŤíspěvku
novenytéŽpodle r zně upravenyich sek toku 1 až 10.
Z tabulky2 je zíejmé,Že se současná prava dottÍkápouze sekŮ 3 aŽ 7. Napiímenío 5 km v seku 2 (Stiekov-tistíV|tavy)pii
stejnémeandrovitostise m Že pÍičístpravám v oko|ízdymade|
v zátopě jezu Stiekov. Ce|kovézkráceníčinípráa napŽímenítrasy
vě 50 km, coŽ je 11,9 % pťtvodní
dé|ky.Největšíabso|utníbytek
je na seku Hradec Krá|ové-JaroměŤ,
meandrovitosti
nejde|šísek
se zmenšenoumeandrovitostíje stíV|tavy-Chva|etice.
V ce|ém
seku Mě|ník-JaroměŤ
doš|ok prupich m meandr a odiíznutí
ramen se všeminegativními
v|ivyna udo|nínivu.

Studiem historickfch pramenri pro práci [3] by|o zjištěno,Že
Labe ijeho h|avnípiítokV|tavaby|ypraktickyod ke|tského
osíd|e.
jako zdroj energiepro pohon m|fn . o p|avběna Labi
nívyužívány
jsou dochovány zmínkyze 6. a 7. sto|etín. l. ČetnějŠí
listinnédok|adyjsou z 10. a 11. sto|etí.
Práce na z|epšení
sp|avnostiby|yve
většímrozsahu provedeny zaKar|a |V.,kdy by|téŽzíízen ÍadstaršíchpiíseŽnfch m|ynár , kteií pečova|io svěienyi sek toku' Za
Karla |V. by| učiněnprunípokus o spojeníLabe s Dunajem pies
Možnostistanovení
V|tavu.Z 12, a 13. sto|etípochazejíumě|ébiÍurkacetoku vyuŽívav'fvoje
meandrovitostiLabe v čase
né k vodnímuopevněnínovězakládanfch měst (Jaroměi, Hradec
Krá|ové,Pardubice, Ko|ín,Nymburk),tedy v|astně prod|ouŽení
S|edovánímeandrovitostiv čase má v,lznam v seku stíV|tav|astního
toku.
vy-Jaroměi. Jako reprezentativní
čís|ouvaŽujemeváŽen,!pdměr
pod|epiíslušn1ich
Větší pravy by|y provedeny po nástupu Habsburk na česk
stanovenyÍ
dé|ekusek . Pod|etoho p|atí:
trŮn v souvis|ostis dopravouso|i z Rakouska do vnitrozemíČech
dé|ka[km]
období
stÍednímeandrovitost
a Německa. Práce iídi|,,so|níÚŤad..se síd|emv Praze. To se tfka.
182
1,21
současnyl
stav
|o spíŠeV|tavya Labe pod Mě|níkem.Na hornímLabi se tok upra.
'1,52
konec 19. sto|etí
227
vova| pro vorop|avbuza če|emzásobování kutnohorskfch do|ťt
Z uvedenéhoje vidět, Že i pied sp|avněnímpatiil meandrující
dievem z hor.
Da|šíetapouby|otereziánskéa josefínské
období,v němŽ práce
sek Labe do pŽechodnéhopásma mezi toky piím1imia mean.
Nicméněse z podrobnyichmap a |eteckyÍch
na sp|avněníobou h|avníchtokti piebírají
snímkŮdají
odbomě vzdě|aníinŽe. drujícími.
n1iii. Úpravy pro plavbu by|y cílevědoméa zaěín$íse objevovat v tétoob|astivys|edovatopuštěnémeandry ze 17' a 18. století.
Toto obdobíukonči|a
tereziánskáéra,během kterése spo|us cetechnicky pod|oŽenénávrhy pr p|avníhospojeníDunaj - odra,
prá|ostátnímkatastrá|ním
zaměÍenímprováděly ve většímměÍítku
Dunaj - V|tava, Dunaj - Labe a odra - Vis|a.Tyto cí|eby|y vyjápatentuz r. 1777, práce provádě|anavigační ce na protipovodĎovéochraně a zároverŤzastara|avodníopevně.
dÍenyv navigačním
komise ustavená r. 1764, Místní pravy by|y vyuŽíványpro |odní níněkten./ch
stiedověk1ichměst (HradecKrá|ové,Pardubice,Ko|ín,
dopravu materiá|u na stavbu pevnostíJosefov, Hradec Králové Nymburk).
a Terezín.
V 19' sto|etínab vá |odní doprava na Labi
a V|tavě formy pravide|nédopravy zboŽí i osob.
Tabulka 2. Srovnáníd s|edkŮkana|izačníchprav na délkukorytaa meandroviDochází k systematickfm pravám koryta a zíízení tost
potahovfch stezek. DŤevěné|odisp|ouva|ysamotíDélka koryta [km]
Meandrovltost
Úsek
Ží,doprava proti proudu se odb1/va|a
v|ečením
koĎjen 20 "/"dopravypo proudu,
skfmi potahy a tvoŤi|a
konec 19. sto|etí souěasnost
konec 19. sto|etí současnost
protoŽei |odiby|yobchodnímartik|em.
1
41
41
1,00
1,00
Koncem 19. a na začátku20. stoletíby|av|ádou
1,20
2
73
68
1,20
z|ízena Komise pro kana|izováníLabe a V|tavy.
Vznik|o iedite|stvípro stavbu vodníchcest a Vypra129
103
1,47
1,17
3
cova|o návrh na z|ízenívodní cesty na Labi do
11
11
1, 6 3
1, 1 8
4
JaroměÍea na V|tavědo Českfch Budějovic.Práce
'1,42
21
1,33
33
5
zaěa|y ihned, by|y však pĚerušenydvěma světo4Ími válkami,takžesoučasnyÍ
stav je nás|edující
26
24
1,38
1,23
6
[3]:
1. Státníhranice-Stiekov (i. km 41) - sek re.
28
23
2,O0
1,29
7
gu|ovanyi
na nízkouvodu
25
25
1,27-1,75
1,27-1,75
I
2. Stiekov aŽ stíV|tavy (Ť.km 109) - kanalizovan! tok - 6 p|avebních
stupĎŮ,většízdrŽe
27
27
1,20-1,47
1,20-1,47
I
(Í.km 212)_ kana|izo.
3. ÚstíV|tavy-Chva|etice
10
26
26
1
,
0
0
1,00
van1Ítok 15 plavebníchstupĎ , menŠízdrŽe
z
419
369
současnf konec vodnícesty
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Da|šízměnumeandrovitostijemoŽnovys|edovatuŽ pouze ana|ogickypod|e data za|oŽeníobce a s vyuŽitímznámé skutečnosti,
Že obce se zak|ádaly zásadně na bÍehu.Ze současnépo|ohyobtrasu.
ce vzh|edem k toku je moŽno usuzovat na jeho dÍívější
|ntenzivnípracív tomto směru by by|o moŽno získatda|šíbod na
časovéose, datovanf zhruba do 13. sto|etí,kdy doŠ|okza|ožení
většinypo|abskfch obcí'
stavu meandrovitostiLabe nenímoŽnézískat.
Úoaje o diívějším
Existujísice pa|eonto|ogické
studie citovanév [2],heré však stav
meandrovitostipreveden! na čís|anemohou poskytnouta pro současnou snahu o revita|izacitoku a do|nínivy nemajívypovídací
schopnost. Návrhy zásad revitalizace do|ní nivy jsou uvedeny
v práci [4].

p|aveninyv českém seku Labe. ln:
Projekt Labe - Syntetická zpráva, Vfzkumnf stav vodohospodáish./ Praha, |istopad1998.

t4l Rudiš,M.: Sedimentya

lng. Miros|av Rudiš, DrSc.

VUV TGM Praha
tel. O2l2O19 72 32

Description of Meandering of Czech Elbe River from the
Point of View of Historical Development (RudÍš, M.)

As introduction, the paper prcsents the morphological description oÍ the Czech E!be. Accordingly to it, the river wa.
tershed is divided into Íive sections, among them on|y one
RevitalizačníopatÍení
enables the meandering process. Even in the past' say Írcm
meandr komunikujících
s h|avním 16th century, the natural meandering was pailially supprcssed
V piípaděsanacíodŤíznut'./ch
v
nichŽ
nacházejí
kohezivní
sedimenty,
doporučujeme
tokem,
se
by the training Íor navigation and flood protection. This pro.
piípad ):
tento postup (od nejpiíznivějších
cess has been stopped deÍinitely by canalisation of the river
1. Meandryv písčitém
korytěv kontaktus infi|trovanouvodou (včet- which proceeded gradually Íromthe beginning oÍthis century
up to í978. Thus the watenray constructed on the basis of 35
ně vyhloubenfch pískoviŠť),
bez spojenís h|avnímkorytem
weir pools connected the poÉ oÍ Hamburg with the city oÍ
Řešení:Úprava oko|í,piedevšímoddě|enípruhem |esníchpo.
Prague and East Bohemia. As a-meter oÍ Íact,the strcam was
rostťtod otevienézemědě|skékrajiny.
rcduced oÍ 50 km' howeve1 according to intemationa! classl2. MeandryodÍíznuté
shora, s piímyimkontaktemse spodnízdrŽí
fication, Czech Elbe never was Íully meandering river but it be.
Řešení:
longed to transitional zone only.
a) pÍi ma|évzdá|enosti od koryta:zpnltočněníodstÍediu/mre.
Even though' therc appearcd problems in cut.ofÍ meanders
gu|átorem,ripravaoko|íprorekreaci,u bÍehuzatravnění,dáwhich
can be rcmediated taking in account the state oÍ dev.
|e pruh |esníhoporostu,
astation, amount and quality oÍ sediments and Ílow conditi.
b) pii většívzdá|enosti od koryta:pŤieventuá|nímnapojenína
ons, iÍ any. The research on prctection oÍ Czech Elbe was, up
sk|uzy
vyššízdrŽ pŤípadnfrozdí|spádu vyrovnat ba|vanit'1imi
to this time, aimed to main channel of the river. The T. G.
pro oxygenaci vstupující
vody.
Masaryk Water Research lnstitute elaborates now a new Prozap|něnéodpadou./mmateriá|em
3. Meandry zce|a odríznuté,
ject on rcmediation of the Ílood plane. This paper prcsents the
ŘeŠení:
rcmediation methods conceming the cut.ofÍ meanders.
a) nejde o nebezpečnf odpad: urovnat terén vrstvou zeminy,
zalesnit,
a
b) jde o nebezpečnfodpad: odstranit,bezpečněu|oŽit,potom
jako 3a.
4. Meandry v pŤímémkontaktu se spodní zdrŽí zanesené sedimentovanfmip|aveninamiz piítoku
Řešení:
a) sedimenty neobsahujínebezpečnépolutanty:moŽno ponechat piirozenémuv vojijako mokrad s odtokem,
polutanty:
b) sedimentyobsahujínebezpečné
lvan Nesměrák
_ zamezit transportpo|utantŮdo piÍtoku,
- vybudovatnovékorytoprítokubuď piímov meandru,nebo
mimo (aby zvfšená voda neresuspendova|asedimenty),
Pod|e požadavkuzadavate|e(MŽP ČR)mě|a b t závěrečnásyn- kohezivnísediment piekn/tvrstvou zeminy a nechat zarŮst
tézau./s|edk Projektu Labe l| zpracována metodikou PSR (presvegetací.
sure - state - response,tj. v|iv- stav - odpověď), doporučovanou
oEcD. Pri rešerši|iteraturyjsme zjisti|i,Že EEA (European
5. Meandry,kteréby bylo vhodnépiipojits cí|emzajistitfyzich./haEnvironmenta|Agency) tuto metodikurozšíŤi|a
na DPSIR (driving
bitatpro rozmnoŽováníaŽivotjuveni|ních
ryb
forces - pressure- state - impact - response,tj. hnacísí|y- v|ivpo|utantyviz bod 2,
a) sedimentyneobsahujínebezpečné
stav - dopad - odpověď).Tu jsme pak použi|ipro zpracovánísynpolutanty
b) sedimentyobsahujínebezpečné
tézy,
- nepiipojovata postupovatad 4b, pro habitat najítjinou |oMetodika PSRiDPSIR je charakterizována dvěma znaky:
kalitu,
strukturapŤedk|ádaného
materiá|umá míttii/pět h|avníchkapito|
- sediment odtěŽit,potom ad 2.
indikáa pro kaŽdoukapito|use pouŽívajízv|áŠtníenvironmentá|ní
tory. Cí|emenvironmentá|ních
indikátor je popsat mnohdy s|oŽit1i
Závěrem |ze Ťíci,Že práce sice naznačujemoŽná iešení,dosud
jednoduchfmiparametry(indikátoprob|éms mnoha proměnnyimi
v zkum prouděnía kva|ityjak vody,tak p|avenin
se všakintenzivní
ry), kterétyto proměnnénahradí.Zjednodušení(syntetizace proi sediment soustiedilna h|avníkorytoa vybranépiítoky.Nyníby
meandry,protoŽezna|ostjejich
bylo tÍebase zaměÍitna odĚíznuté
geometrie,podmínekprouděnía mnoŽstvíi kva|itysediment je zá.
k|adnímpiedpok|adem iešeníjejich revita|izace.Provedení bude
ve|minákladnéa návrhy i rea|izacibude tieba provádětve spo|u.
práci s místnímiorgány podle stupně na|éhavostiŤešenírevita|i|oka|ity.
zace piís|ušné
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Na obrázku / je uveden u/voj BSK', CHSK", a in.
vypouŠtěnédikátoru v|ivu organickéhoznečištění
ho
znečištění
z
bodovyich
zdrojťt
ORG-E
a pro ten.
Es
to indikátor i pÍedběŽněstanovenécíle pro roky
o
o)
2005, 2010 a 2015. Do vfpoětu indikátoru
eo 4
ORG-E vstoupi|yBSK. a cHsKcr, piičemŽcha.
o)
o
rakteristikouby|o množstvívVr a váhami by|yhodň,o
noty 0,5 (pro BSK5) a 1,0 (pro CHSK6T).
o
q2
Na obr. 2 je uveden v1/vojindikátorucharakteri(J
zujícíhostav organickéhoznečištěnÍ
oRG-R ve
tĚech zákIadních profiIech pii použitící|ovyich
záměrŮ MKOL; cí|ovézáměry jsou sp|něny,je-|i
hodnota indikátoru ORG-R rovna 1. Do u/počtu
0
rok 1970 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 indikátoruvstoupi|yopět BSK' a CHSK",, charak-+-lí+
teristikouby| poměr cs/cso ''. a váhy stejnéjako
Labe.Děčín,Vtava-Ze|čín,Labe.obiíství
u obr. í. ParametÍemcaoby|a hodnota ukazate|e
s pravděpodobnostínepiekročení90 % a para.
obr. 2. Poměr skutečnéa cí|ovékoncentrace (MKoL) organickéhoznečištění metremCgo by| cí|ou/záměr (majícístejnou
sta|i.
(oRG-R)
tistickouinterpretaci).
Pro popis stavu organickéhoznečištěnína
ce|é
p|ošepovodíby| pouŽívánještěindikátoroRG-P.
avšakjeŠtěprijate|né CharakteristikouCHAR' v rovnici(1) pak by|oprocentopočtukon.
měnnfch do indikátoru)musíb1itco největší,
imisnící|j{éhoukazatro|níchprofi|Ův povodi-Labe,nesp|Ďujících
z h|ediskatyziká|nípodstaty popisovanéhoprob|ému.
tele jakosti vody.
V rámci syntézyProjektu Labe l| jsme metodiku PSR/DPS|R
Podrobnosti |ze na|éztv ,,Závérečné
syntetickézprávě,'Projektu
pouŽiIipro iešeníšestiprob|émorn./ch
okruh : organickéznečištění,
Labe Il a v mírnězkrácenéformě v publikaci Projekt Labe ||'
organickélátky' baknutrienty(eutrofizace),těŽkékovy, spe'-ciÍické
Rešeníjsmeza|oŽiIina hodznečištění
a radioaktivita.
terio|ogické
noceníco nejde|ších
časou./chŽad ukazate| jakosti vody a envilng. lvan Nesměrák
indikátor .
ronmentá|ních
VUV TGM Praha
|ndikátory,kterépouŽíváOECD' by|y pro naše potŽeby nepotel.02120
19 72 67
v do.
obecné (napi. početobyvate|byd|ících
uŽitelné- jsou pĚí|iš
mech piipojenyichna veŤejnoukana|izaci),indikátoryEEA jsou
tepruerozpracovávány. Nejvícejsme se necha|iinspirovatho|and.
zpracoPo|icyPefformanceIndicators,,,
skou studií,,Environmenta|
Methodology to Draw Up
Application oÍ the OECD/EEA
Vanou A. Andriaasemz VROM V roce 1993, nicménějsme si muse|i vytvoiitv|astnísoustavu indikátorŮ'lndikátoryby|yformu|ovány a Synthesis of the Elbe ll Project (Nesměrák, l.)
tak, aby umoŽni|yposuzovatpiib|iŽovánísek cí| m ochrany vod:
imisnímstandadťrmnai. v|. Čn e. fl1/1992 Sb. (popi' návrhu je.
Within the Elbe ll Project the OEGD/EEA methodology
záměrum Mezinárodníkomise pro ochranu
ho nove|y)a cí|ou1im
(PSB/DPS!R) has Íirst been app|ied to working up the Íinal rc.
Labe (MKOL).
port oÍ a rcsearch task. The main Íeaturc oÍ the methodology
Indikátoryby|yvfiáieny pod|eobecnérovnice:
is the app|icatlon oÍ environmental indicators. These indica.
(1)
tors stand every t|me Íor a group of water qua|ity indicators. |n
indikátor= (:1q.cnnR;))Dq
the Elbe ll Proiect the use oÍ the methodology was based on
kde E
se provádípro j - 1,2, '., n,
je početukazate|Ůjakosti vody vzat'fch do v1ipočtu' its app|ication to a long time.series oÍ indicators.
n
F|gurcs í & 2 take up the deve|opment oÍ the indicator con- váha j-téhoukazatelejakosti vody,
wi
ceming the inÍluenceoÍ organic po|Iutionfrom point sources'
cHARi - charakteristikaj.téhoukazate|ejakosti vody.
CHAR'(a tedy i vypočten!indikátor)se v rovnici and oÍ the indicator conceming the state oÍ organic pollution
Charakterištika
in rcspect oÍ the objectives oÍ the lntemational Commission
částímode|uPSF/DPS|R a pod|e proměnila pod|ejednot|iu./ch
jsme vesměs jmenovate|ev rovni- for the Protection oÍ the River E!be.
b|émového
okruhu;v části,,V|iV..
ci neuvaŽovali.Tvorbu a pouŽitíindikátorŮuvedeme na príkladu
prob|émového
znečištěnÍ.a
částimodelu ,,V|iV..
okruhu,,organické
(pressure)a,,stav"(state).

Čtvrtakapito|ase věnuje zamrzánítokťr.|nformujeo rn./vojiteorie
pub|ikované
zamzání tokt],shrnuje a vfstiŽněji formu|ujedĚívější
je o nové,dosud nepublikované.
poznatkyautoraa rozšiÍuje
K nim
patií piedevšímpoznatky o rustu bŤehového|edu za chodu |edu
lng. Václav Matoušek, DrSc.:
|edoa piesněji formu|ované
rych|ostnípodmínkyvzniku počáteční
Tepelné a ledové ptocesy v tocích
vé pokn./vkyza chodu |edu.
Samostatná kapito|aje věnována |edovémunápěchu. Teorie
|iteraturyse prověiuje domácímivftvorby p|evzatá ze zahraniční
Pub|ikace pojednává o všech tepe|nfch a |edov'/chprocesech
s|edky pozorovánía měiení.Uváděná pozorovánía měiení pokryv tocích.Navazuje vo|ně na piedchozíautorovypráce, kterépiinášejínovépoznatky piedevšímv ob|astitepe|nfch procesťra určo- vajíce|ou dobu rnfvojenápěchu a názorně tento V}h/ojobjasĎují.
Kapito|a nazvaná,,Uvo|Ďování|edovépokn./vky"zahrnuje tání
vání ve|ikostijednot|ivlchtepe|nfch tokťt.
jejírozruŠovánís|unečním
záiením a roz|amováníprou.
Zák|adnímtepe|nfmprocesŮmv tocíchse věnuje pruníkapito|a; pokn.|vky,
kapito|y,v níŽje popr- dícívodou do |edorn/chpo|ía ker, pohyb těchto ker a jejich kupení
tvoŤení
|eduv proudícívoděje náp|nídruhé
|edu a |edové a tvoÍenízácp, protrhávánízácp a ce|kov! odchod |edu.
vé uce|eněpub|ikovánateorie tvorbyvnitrovodního
pojednáváo |edovémreŽimutok a snim obPos|edníkapito|a
mázdry a definovány podmínkyjejich vzniku, a to jak v piímémkosahem piekračujetémapublikace. PŤestoje iejízávažnousoučásrytě,tak v oblouku.
kapito|amia čtetí'Má funkcispojovacíhoč|ánkumezijednot|iu./ch
Chod |eduje náp|nítietíkapito|y.Podrobně pojednává o chodu
náÍimá pomoci pri orientacive v1/voji|eduv toku a ukázat mu, jaa vÝvojivnitrovodního|edui |edovémázdry.Poptvése popisujevfjev v toku v pÍípadě,Že se téměŤveškeryivnittypu toku.očekávat.
ké |edovéjevy a procesy mťrŽena určitém
voj |edua |édou./ch
rovodní|ed měnív dnorn/'Na|eznemezde konkrétnídaje o změPráce a studie, sešit 192; 176 str. textu, 6 tab., 26 obr.
ně hydrau|ické
drsnostikorytav|ivemdnového|edu.

vÚv TGMv roceí998
vydané
Pub|ikace
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porovnávání
počet|aboratoŤí
piih|ášenfchdo mezi|aboratorních
zkouŠeki nabídkaukazatelŮ a počtyprovedenlch ana|,!zv meziporovnáváníchzkoušek.
Iaboratorních
NejvětŠípočet
ana|Ýzby| uskutečněnv ob|astichemickéhoroz.
boru vod. Vzorky pro MPZ piipravova|ysm|uvně|aboratoie,které
projevi|yo tuto práci záiem a kterémajíve své |aboratoŤi
zaveden! a posouzenyÍ
systémjakosti.
Celkem se MPZ 1998 učastnilov ob|astichemie a radiochemie
.1408|aboratoŤí,
v ob|astibio|ogie281 |aboratorí.
V ob|astichemie
Alena NiŽnanská,Petr Finger'
Eva K|okočníková,
by|o hodnoceno 221 parametr , v bio|ogii26 parametr , pričemŽ
lvan Koruna
na čtyii r zné postupy
by|o rozŠíieno
stanoveníbiodegradabi|ity
podle novfch norem ISO a EN.
Celkem organizovalASLAB v oblastichemie 12 mezilaboratorPos|áním stŽediska pro posuzování zpŮsobiIostiIaboratoií
je uvedenv tabulce 1'
níchporovnávánízkouŠek.
ŽiJejich pŤeh|ed
ASLAB je soustavnézvyšovánívěrohodnostidat popisujících
porovnávánízkoušekv oblastimikroPieh|edmezi|aboratorních
votníprostiedí.Za tím če|emzejménaorganizujemezi|aboratorní
porovnávánízkouŠeka posuzujesprávnou činnost|aboratoŽí
opí- biologie, hydrobiologie,ekotoxicitya biodegradabilityje uveden
v tabulce 2.
rajícíse o zavedenyÍsystémjakosti v |aboratoii.
Piípravavzork pro MPZ je podrobovánaauditu.Audit v pripravující|aboratoiiprovádíexpertjmenovanf vedoucímASLAB nebo
Mezilaboratomíporovnávánízkoušek(MPz)
je
do NárodníhQprogramuzkoušepŽedpisy v piípadě'kdy MPZ pÍih|ášeno
ASLAB navazuje na novéa piipravované|egis|ativní
jmenovanf Českfm institutempro akreditaci.ČesnízpŮsobi|osti,
nebo odkazy na ně a vypracovávámeobsahujícízkušebnímetody
jím akreditovaporovnávánízkouŠekv těchto ob|astech kyi institutpro akreditaci vyuŽíváMPZ ke kontro|e
todiky mezi|aboratorních
Iaboratorí'
nyÍch
jejich
program
'
zaváděnído svfch
s cí|em
porovnávánízkouŠektvoií vfznačnf podí|činMezi|aboratorní
nosti stŤediska.Pod|e platnéhostatutujsou zák|adníurovnívnější PosuzovánílaboratoŤí
z nichŽ sedm
kontro|yhydroana|ytick1ich
|aboratoií.
V ob|astimezi|aboratorních V roce 1998 by|o nově posouzeno 15 |aboratoií,
porovnávánízkoušek se rozšíiiIpočet registrovanfch|aboratoií obdrŽe|oosvědčenío správnéčinnosti|aboratoie,ostatníse na
(763 evidovanlch |aboratoií,
neshod'
z toho 613 aktivních),
dá|e se zvfšiI udě|eníosvědčenípiipravujíodstranovánímzjištěn17ch

clslob

V RocE 1998
člt,tNosT

oR-cH.lz98
144

Tabu|ka Í. Pťehled mezilaboratomíchporovnávání zkoušek
v oblasti chemie v roce 1998
Název
Počet
Účastníkťt

SoA: PcB, ToL, AoX, PAU (pitnáa odpadnÍ
voda)

Náplti
OR.RA-98
33

oR.cH.1/98
73

Nepo|ární
extrahovate|né
|átkyv zeminách

oR.cH.z98
46

PAU a PCB v zeminách

Ce|ková objemováaktivitacr a B, Un",,Ra, Rn,
Pb. Sr

porovnávání
Tabulka2. PÍehledmezi|aboratomích
zkoušek
v oblastibiologickfchmetodv roce 1998

OR-CH-3/98 SAA: Pb, Al, Mn, Cu, Zn, Fe, Ba, Be, Cr, Ni, Se,
.t91
Cd, Ag, V As, Co (pitnáa odpadnívoda)
SoA: NEL, ocP (pitnáa odpadnívoda)
ch|orované
feno|y(pitnávoda)

Název
Počet
častník

OR-CH-4/98 Rozbor kalu
64

oR-cH-s/98 ZCHR:pH, vodivost,KNK-4.5,rozp.|átky,
21a (Čechy)
vápník,horčík,
ch|oridy,dusičnany,
sodík,
BSK., cHSKMn,cHsKcr, NH4*,
oR-cH-6/98
dras|ík,
Nor96 (Morava)

Poo3-,f|uoridy,Že|ezo,mangan,veŠkeré
kyanidy,hIiník,
feno|y,absorbancepri
254 nm, huminové|átky,anionaktivní
tenzi|átky(pitnáa povrdy, síranynerozpuštěné
chová voda)

oR-cH-7/98
80

SAA: Hg a některékovy (B, T|, Sn, Mo, Sb' Sr' Li)
(pitnáa odpadnívoda)

oR-TX-98
25

Testy toxicityna vodníchorganismech
Daphnia magna, Scenedesmus subspicatus,
Poecilia reticulata, Phytobacterium phosphoreum

OR-MB-98
183

Mikrobiologickfrozbor
pitná voda: ko|iformní
bakterie,feká|níko|iformní
bakterie,enterokoky,mesofiIní
bakterie,
psychrofiIní
bakterie,kvasná zkouŠka
povrchovávoda: ko|iformní
bakterie,feká|ní
ko|iformní
bakterie,enterokoky,mesofi|.
níbakterie,psychrofiIní
bakterie

Vy|uhovateInost
odpad pod|evyh|ášky
MŽP ě.338197Sb. (44 parametďr)

OR-HB-98
62
oR.cH.8/98 ZCHR:pH, vodivost,nerozp. látky,ch|oridy,
202 (Čechy)
sírany,dusičnany,vápník,hoičík,rozpuštěné
oR.cH.9/98
|átky,BSK', cHsKcr, NH4*,No'., ce|kovf
1 1 3( M o r a v a )
fosfor,organick!dusík,f|uoridy,veškerékyanidy,feno|y,anionaktivní
tenzidy,DoC,
nerozp.|átky(odpadníapovrchovávoda)
|átky
oR.cH.10/98 Nepo|ární
extrahovate|né
(pitnáa odpadnívoda)
87
oR.BDG.97
11

oR-cH-l 1/98 Nepo|ární
extrahovate|né
|átky
(pitnáa odpadnívoda)
65
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NápIti

Hydrobiologick!rozbor
surová voda: početjedincŮv 1 m|
taxonomickéurčení
organism a stanovení
počtujedinc v h|avníchtaxonomickfchskupinách
upravenávoda: početjedinc v 1 m|
taxonomickéurčení
organism a stanovení
počtujedinc v h|avníchtaxonomicklchskupinách
Stanoveních|orofy|u-a
a feopigment
StanoveníbiodegradabiIity

proběh|oposouzeníz dťtvoduoznámenyÍch
U trílaboratoŽí
organi.
začníchzměn a by|ojim vydáno opravenéosvědčení.
Ve čtyŤech
|aboratoiíchproběhlo posouzenídodatečněpiih|ášenfchmetod
a na zák|adě spěšnéhoposouzenínamístějim by|avydána rozŠíienápií|ohaosvědčení.
Kontro|nínávŠtěvav rámci dozoru byla
provedenav 17 |aboratorích
s osvědčením
ASLAB, u zbfvajících
proběh|a v rámci posuzování dodatečněpiih|ášen1ichmetod.
Piehled |aboratorísp|atnyim
osvědčenímo správnéčinnostilaboratoreje shrnutv tabulce 3.

nfmi pracovníkyMŽP a Ťešiteli
rjko|u.PracovníciASLAB se také
jako |ektoži
z častniIi
školenípracovníkťr
oddě|eníochranyvod ob|astníchinspektorátŮČ|ŽP.Téma piednesenfch piednášekse tr./ka|ozásad a metodzabezpečeníjakosti
u/s|edkt)ana|yza Íunkce
ASLAB v tétoob|asti'

Závér

ASLAB opět zaznamena|zvfšenf zájem o svou činnost'Mimo
povinnostíukládan1ichstatutemspo|upŮsobi|ipracovníciASLAB
v ob|astitvorby|egis|ativních
dokumentŮMŽP, technickfchnorem
Dalšíěinnosti
a mezinárodníchdokument tyÍkajících
se akreditace|aboratoŤí,
vŠe
Pokračova|aspo|upráce s ČeskyÍminstitutempro akreditaci s cí|empodporyčinnostistátnísprávy,zhodnoceníinformacívytváa da|šíharmonizace
ASLAB s nornimimetodicklminájinde do
dokumentťJ
ienyÍch
činnostíASLABa pŽenášení
informacívytváÍenfch
vody a doporučeními
Čtn. Proběh| audit dokumentace ASLAB
činnostiASLAB.
auditoryČtR.ziistenéneshodyby|yodstraněnya by|atak ukonče.
o všech činnostechASLAB jsou vydávány zprávy, kteréjsou
na pŤíprava
na auditna místě,kteryise uskutečnívroce 1999.
u|oŽenyv archivuASLAB a jsou veÍejněpÍístupné
s v jimkouzpráv
PracovníciASLAB se rovněŽaktivněričastni|i
na odborn1ichak.
o posouzeníodbornéčinnostilaboratoie a zpráv o kontrolelabora.
cíchformoupŤednášek
a seminái (9),na poiádánísemináŽŮk vyi- toie, kteréjsou dŮvěrnéhocharakteru,jsou vyhotovoványna zájako tako.
s|edkŮmMPz (17) ave spo|uprácise sdruŽením
Eurachem-ČRtez
k|aděsm|ouvymezi ASLAB a posuzovanoulaboratoŤía
na organizaci dvousemestrálníhokuzu pro vedoucí pracovníky vé nejsoupŤedk|ádány
tietímosobám.
.l999'
hydroana|ytickfch|aboratoŤí.
Tento kuz pokračujei v roce
Pripravujese opakovánítohotokuzu pro dalšízájemce.
AktivníÚčastse projeviIai pri pŤípravě
|egis|ativy
tfkajícíse odIng.lvan Koruna,CSc.
padníchvod, odpad a chemickfch |átek'ASLAB prisobilv počáASLAB - VUV TGM Praha
tečnífáziprípravypokynri tlttŽeeŤíprava
vodnéhovyi|uhuodpadu
tel.: 0212019 72 72
a Stanoveníekotoxicityvodnlch vf|uhŮ odpadťljako prostiedník
mezi uŽivate|i(|aboratoŽemi
spo|upracujícími
s ASLAB), odpověd24 31 07 63

Adresa:Denisovonábi' 14,304 20 P|zeťl
Telefon (019) 7237268;fax (019) 7237268
Kontakt:|ng.Vác|avTajč

Tabu|ka 3. Seznam |aboratoÍí
s platnfm osvědčením
o správné činnosti|aboratoťe- stav ke dni 1. 4. 1999
Povodí Labe, a. s., odbor vodohospodáŤslofchlaboratoŤí
osvědčeníč.50 ze dne 3. 9. 1996,p|atnostdo 30. 9' 1999
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, BA / pit,pov,odp, nil
Adresa:VttaNejedlého951, 500 82 Hradec Krá|ové
Telefon (0a9) a9a; fax (049) 46790
Kontakt:Ing.Pavel Ryba

Povodí Labe, a. s., LaboratoÍDěčín
osvědčení
č.59 ze dne 15. 4. 1997,p|atnostdo 31. 4.2002
Oblast platnosti:ZCHR, SAA,SOA / pit,pov, odp
Adresa:Pošt.schránka 48, 405 02 Děčín
Telefon (0412) 26410; fax (0412) 26410
Kontakt:|ng'Jaros|avŠubrt

oHS Kladno, Hygienická |aboratoŤ
osvědčení
č.49 ze dne 2. 8. 1996,p|atnostdo 31. 8. 1999
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX / pit,pov,odp, vll
Adresa:Fr. Kloze 2313,272 01 Kladno
Telefon(0312)628969;fax (0312)627584
Kontakt:Ing' Marie Topinková

Sokolovská uhe|ná, a. s., DPE.SCL
osvědčeníč.56 ze dne 1' 4. 1997,p|atnostdo 30. 4.2002
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit,pov, odp, rn/'l
Adresa:Starénáměstí69,356 00 Soko|ov
Te|eÍon(0168)666355;fax (0168)666355
Kontakt:|ng'Mi|enaMenc|ová

oHS Beroun, Hygienickélaboratoie Hoiovice
osvědčeníč,52 ze dne 6' 2.1997, p|atnostdo 29' 2.2000
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB / pit,pov, odp
Adresa:Areá| NsP Hoiovice,268 01 Horovice
Te|eÍon(0316)2495;tax (0311)23541
Kontakt:Ing.Marce|aAbrahámová

Vodárcnská akciová spo|ečnost,a. s.
VodohospodáŤské a eko|ogické laboratoÍe
osvědčeníč.78 ze dne 25' 6. 1998' platnostdo 29. 2, 2000
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit,pov,odp, rn.il
Adresa:Brněnská 634' 664 42 Modrice
Telefon(05)4726277;tax (05)47212417
Kontakt:Ing.A|ois Konečnf

Vodní zdroje GLS Praha, á. S., Analytické laboratoie
osvědčeníč,72 ze dne 30' 1. 1998, p|atnostdo 3.l. 7' 1999
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit,pov,odp, v l
Adresa:Nad Kamínkou119715,156 00 Praha S-Zbras|av
Telefon (02) 57921914;fax (02) 57921914
Kontakt:RNDr. Vítězs|avVa|enta,CSc'

ENV|Ro - Ekoanalytika, s.r.o.,Hydroanalytická |aboratoÍ
osvědčeníč.54 ze dne 18' 2. 1997,p|atnostdo 29. 2. 2oo0
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, TX / pit,pov, odp, vll
Adresa:Tiebíčská1540, 549 01 VelkéMeziiíčí
Telefon(0619)3444;tax (0619)521107
Kontakt:RNDr. R Žena Konečná

oHS Kolín, Hygienická |aboratoÍ
osvědčeníě. 57 ze dne 7. 4' 1997,p|atnostdo 30. 4. 2002
Oblast platnosti:ZCHR, SAA,SOA, MB, HB / pit,pov, odp
Adresa:U nemocnice,2802.l Ko|ín3
Te|efon(0321)24033;Íax(0321)24103
Kontakt:|ng.Magda Grum|ová

ENERGoAQUA, a. s., Chemické |aboratoŤe
osvědčení
č.70 ze dne 11, 12' 1997,platnostdo 31. 12.2002
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB / pit,pov, odp
Adresa: 1. máje .|000'756 61 RoŽnovpod RadhoŠtěm
Te|efon(0651)604120;Íax(0651)602389
Kontakt:|ng.V|adimírČáĎ

Krajská hygienická stanlce Brno
odd. hygienickfch !aboratoÍí
osvědčení
č.67 ze dne 19. 6. 1997,p|atnostdo 30. 6' 2002
Oblastplatnosti:
ZCHR, SM, SOA, MB, HB, RA, TX / pit,pov,odp
Adresa:Comovova 68, 618 00 Brno
(05)45216851
Te|efon(05)45216851;Íax
Kontakt:RNDr. BohumilPokornf, CSc.

Povodí odry, a. s., StŤedisko vodohospodáÍs|cfch laboratoÍí
osvědčení
č.61 ze dne 29. 4' 1997,p|atnostdo 30. 4.2002
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, iov,
odp, vfl
Adresa:Varenská 49,701 26 ostrava
Telefon(069)6657111;fax (069)6657331
Kontakt:|ng.JiríJusko

Povodí Vltavy, a. s., LaboratoÍe
o s v ě d č e n í č . 5z 5e d n e 1 2 . 3 . 1 9 9 7 ,p | a t n o sdto 3 . l . 3 . 2 0 0 0
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit,pov, odp

oHS Rokycany' oddě|ení hygienickfch laboratoŤí
osvědčení
č.74 ze dne 28. 5. 1998,p|atnostdo 31. 5. 2003
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Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa:Jiráskova 398/l|,33701 Rokycany
Telefon (0181) 722050; fax (0181) 722051
Kontak: lng. Jaroslav Dobiáš

Oblast platnosti:ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adrcsa: objízdná 1577,765 82 otrokovice
Telefon (067) 7664356;fax (067) 7664356
Kontakt:|ng.JiiíChromek, CSc.

oHS Frfdek.Místek, Ekotoxiko|ogická laboratož
č.73ze dne 18.5. 1998,p|atnostdo 31.5.2003
osvědčení
ob|ast p|atnosti:TX /
Adrcsa: Pa|ackého121, 738 02 Fn.Ídek-Místek
TeleÍon(0658)601455, 601453; fax (0658) 20455
Kontakt:RNDr. Rostis|avČunta

Spolek prc chemlckou a hutní vfrobu, a. s.
LaboratoÍana|fzy vod a odpad
odbor chemicko.inženfrské techniky
osvědčeníě, 82 ze dne 13. 10. 1998' p|atnostdo 30. 6' 2000
ob|ast p|atnosti:zcHR, sAA / pit, pov, odp, vfl
400 32 Ustínad Labem
Adresa:Revo|uční86,
Telefon (A47) 5263614; fax (047) 5262254
Kontakt:lng. Jaros|av Hovorka

Povodí ohŤe, a. s., odbor vodohospodáŤskfch laboratoií,
pracoviště Teplice a Karlovy Vary
osvědčeníč,'76 ze dne 11' 6. 1998, p|atnostdo 30. 6. 2003
zcHR, sAA, SoA, MB, HB, RA / pit,pov,odp, rn/|
oblast p|atnosti:
Adresa:Novosed|ická758,41501 Tep|ice
Te|efon(0417) 28491; fax (0417)25595
Kontakt:lng. Ladislav Vondrák

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.' LaboratoÍ
osvědčeníč.68 ze dne 23. 6. 1997, p|atnostdo 30. 6. 2000
zcHR / pit, pov, odp
ob|ast p|atnosti:
Adresa: U vodámy 137, 537 01 Chrudim
Te|efon(0455) 620521;fax (0455) 620521
Kontakt:Eva Šonská

Projektovf tistav dopravních a inženfrslcfch staveb, a. s.
LaboratoÍ
osvědčeníč.80 ze dne 13. 8. 1998, p|atnostdo 31. 8. 2003
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, vfl
Adrcsa: Novákovfch 6, 182 00 Praha 8
Telefon(02) 829565;fax (02)828226
Kontakt:lng. ŠtěpánČeruinka

Vodní zdrcje, a. s., LaboratoÍ
osvědčeníč.89 ze dne 23. 2. 1999, p|atnostdo 30. 6. 2000
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp, vll
Adrcsa: KomunadŮ 6, 170 04 Praha 7.Ho|ešovice
Telefon(02)66710145,66710213;fax: (02)30'16749
Kontakt:lng. A|ena Smětáková

\Ífzkumnf stav vodohospodáÍskf TGM
Sekce jakosti vod a proces jejich změn
ě.92ze dne 26. 3' 1999,p|atnostdo 30. 3.2oo4
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, vri'l
Adresa: Podbabská 30, 160 62 Praha 6.Podbaba
Telefon(02) 20197324,20197321;fax (02) 3113804
Kontakt:|ng.Pave| Franče,CSc.

VodohospodáÍská společnost o|omouc, á.S.
LaboratoÍ odpadních vod
č'71 ze dne 21. 1. 1998,p|atnostdo 31. 1.2001
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR / pov, odp
Adresa: Do|níNovosadská, 772 oo olomouc
Telefon(068)5412031;fax (068)5417369
Kontakt:|ng.Libor Tep|íček

VodohospodáÍské laboratoŤe's.r.o.
Úsek anatytickfch laboratoÍí
o s v ě d č e nč
í . 8 4 z e d n e 1 2 . 1 ' . 1 9 9 9 p, | a t n o s t d o 3 1 . 1 ' 2 0 0 4
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa:Tep|ého2014,530 02 Padubice
Telefon(040)36832;tax (040)34163
Kontakt:|ng.V|astis|avMácha

Slovácké vodámy a kanalizace' a. s.
Útvar vodohospodáŤskfch taboratoÍí
o s v ě d č e n í č . 7 5 zde n e 1 0 ' 6 . 1 9 9 8 ,p | a t n o s t d o 3 0 . 6 . 2 0 0 1
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa:Za olšávkou 290, 686 36 UherskéHradiště
Telefon(0632)55'140'1
; fax (0632)551118
Kontakt:lng. Jana Skryjová

ENV|REX, s.r.o.
86 ze dne 29. 1. 1999,p|atnostdo 31. 1.2oo4
osvědčeníč.
Oblast platnosti:ZCHR, SAA / pit,pov, odp
Adrcsa: Soko|ohradská360, 583 01 Chotěboi
Telefon (0453)3175
Kontakt:|ng'ZuzanaVoprŠa|ová

okrcsní hygienická stanice PŤíbram,odbor laboratoŤí
č,77 ze dne 18' 6. 1998,p|atnostdo 30.6.2001
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit,pov, odp
Adresa: U nemocnice 85, 261 80 Piíbram
Telefon (0306)29315; fax (0306) 22055
Kontakt:lng. Tomáš Dropa

Povodí Vltavy, a. s., Útvar laboratoŤí,laboratoÍ Praha
osvědčeníč,'45 ze dne 29. 4. 1996, p|atnostdo 30. 4. 1999
zcHR, sAA, SoA, MB, HB, RA / pit,pov,odp, u1il
ob|ast p|atnosti:
Adresa:Na Hutmance596/5a,150 00 Praha 5
Te|efon(o2) 52962290;fax (02) 52962205
Kontakt:RNDr. Karc| Hoch, CSc.

Vfzkumnf ristav vodohospodáŤskÍ TGM
pobočka Bmo - LaboratoÍe
osvědčeníč.79 ze dne 29. 7. 1998, p|atnostdo 31. 7. 2001
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: DÍevaiská .|2,657 57 Brno
Te|efon(05)41321224;Íax(05)41211397
Kontakt:RNDr' Micha|Pavonič

AouATEsT - sG, a. s., Divize laboratoŤí
osvědčeníč.46 ze dne 28. 5' 1996, platnostdo 31. 5. 1999
ob|ast p|atnosti:zcHR, SAA, soA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, rn/|
Adresa:Geo|ogická4,152 00 Praha 5
Te|efon(02)5817945;fax (02)5817945
Kontakt:Ing.Pavel Finit,CSc.
AGRO CS, a. s., LaboratoÍe
osvědčeníč.58 ze dne 8. 4. 1997,p|atnostdo 30. 4' 20oo
zcHR, SAA, MB / pit, pov, odp
ob|ast p|atnosti:
Adrcsa:552 03 Česká Ska|ice
Te|efon(0441)451139; Íax(0441) 452687
K o n t a k t|:n g .M i l a nM a | 1 i

Vfzkumnf ristav vodohospodáŤskf TGM
pobočka ostrava
LaboratoÍechemickfch a bio|ogich/chana|fz
ze dne 14. 9. 1998,p|atnostdo 30.9.2001
osvědčeníč.81
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov,
odp, u./l
Adresa: Macharova 5,702 00 ostrava-P|ívoz
Te|eÍon(069)6134176;Íax(069)6134179
Kontakt:Ing.Jan Sviták
Vodohospodáiská společnost Vrchlice.Maleč, a. s. LaboratoÍ
o s v ě d č e n í č . 8 3 z e d n 1e 9 . 1 1 . 1 9 9 8 ,p | a t n o s t d o 3 01. 1 . 2 0 0 1
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov, odp
Adresa:Ku Ptáku 387,284 01 Kutná Hora
Te|eÍon(0327)2601; tax (0327) 3240
Kontakt:|ng.Hana Piskačová

UNlGEo' a. s., Divize UN|LAB
Eko|ogická a ana|ytická laboratoÍ
osvědčeníč.60 ze dne 17. 4. 1997,p|atnostdo 30. 4. 2o0o
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, vfl
Adresa: Místecká 258,720 02 ostrava
Te|efon(069) 6706341; fax (069) 6721242
Kontakt:|ng.Marie Sonntagová

Chodské vodámy a kanalizace' a. s.' LaboratoŤ
osvědčeníč.85 ze dne 28. 1. 1999, p|atnostdo 31. 1' 2002
ZCHR, MB / pit, pov, odp
ob|ast p|atnosti:
Adresa: Bezděkovsképiedměstí388, 344 78 DomaŽ|ice
Te|eÍon(0189)3251;fax (0189)2159
Kontakt:|ng.Vác|av Homo|ka,CSc.

sPEco, s.r.o.' AÍeátČov
osvědčeníě. 63 ze dne 6. 6. 1997, p|atnostdo 30. 6. 2000

I

Vodovody a kanalizace Mladá Boles|av, a. s.
Centrální laboratoŤe
osvědčeníč.87 ze dne 25. 2' 1999, p|atnostdo 28. 2.2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa:Čechova1151, 293 22 M|adáBo|es|av
Telefon (0326) 4181205;fax (0326) 722073
Kontak: lng. Jarmi|aHandlíková

Ghemické závody Sokolov, a. s.
LaboratoŤ oŽP
osvědčeníč'
91 ze dne 23.3. 1999,platnostdo 31. 3.2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pov, odp
Adresa: Tovární1, 356 80 Soko|ov
Telefon (0168) 614410,614421; fax (0168) 623226
Kontakt:lng. Miroslav \Mttner

Vodovody a kanatizace JižníČechy, a. s.
divize JindŤichtlv Hradec
Úwar kvality - hydroanalytická taboratoŤ
ze dne 4.3. 1999,p|atnostdo 31. 3.2oo2
osvědčeníč.88
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov, odp
Adresa:Stará cesta 728/l|,37701 JindÍichťtv
Hradec
Telefon(0331)361898;fax (0331)321308
Kontakt:Jana Rytíiová

Vysvětlivky: ZCHR
SAA
SoA
RA
MB
HB
TX
pit
pov
odp
V}i|

Prcciosa, a. s., Závod14-wz
osvědčeníč'
90 ze dne 15' 3' 1999,p|atnostdo 31. 3,2002
Oblast platnosti:ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: Podhorská 77, 466 01 Jab|onec nad Nisou
Telefon (0428) 351477,351471; fax (0428) 87763
Kontakt:|ng. Věra Pitrová

-

zák|adníchemich/rozbor
speciá|níanorganická ana|,!za
speciá|níorganická ana|ljza
radiochemická ana|,fza
mikrobiologie
hydrobiologie
testy toxicity
pitná voda
povrchová voda
odpadnívoda
vodnévfluhy

Poznámka: ob|ast pŮsobnosti |aboratoŤe
uvedená zkratkouje
pouze orientační,
podrobně je specifikována v pií|ozeosvědčení.

Óslob
pĚedpok|adŮpoužitt./ch
prognÓz' jejich
Uvedeno je i zdťtvodnění
prob|émya rizika. D |ežitousoučástíjsou cí|estátnípo|itikyv Životnímprostiedía ve vodnímhospodáÍství,
h|avníprvky koncepce
da|šíhov voje vodníhohospodáistvíi problémovéokruhy,na které
by se mě|a soustiedit pozornostv době do zpracovánívodohospo.
lng. Ladis|av Kašpárck, CSc.:
dáÍsh/chp|án pod|ediÉktivEU.
Regional study on impacts oÍ climate change on hydtologica|
Práce je určena vodohospodáÍŮm i těm, kteií se podí|ejína
conditions in the Czech Republic
hospodaienís vodou a nemajík dispozici v'/šezmíněn! originální
Pub|ikace se zab1lvávlivem k|imatich/chzměn na hydro|ogickf rozsáh|f dokument SVP' chtějímítvybrané daje k dispozici ve
shrnujícípub|ikaci,či se chtějíoperativně seznámit se
reŽim,ktenf by| zkoumán v povodíLabe, rozdě|enémna 18 dí|čích stručnější,
současnfmi mezinárodnímipÍístupya s ekosystémou.fmpojetím
povodí.K hodnoceníby| pouŽitmode| BILAN, jenŽ je tvoien struk.
turou vztahŮ popisujícíchrozdě|ovánísráŽek mezi vlpar, prŮsak, vodníhohospodáiství,nebo si potiebujíověiit, rcsp. pÍevzítzákladudaje o jednot|it{ch okruzích ochrany
r zné typy akumu|ace vody v povodí a zák|adnísložky odtoku. ní popisné či vt./hledové
a využívánívodi ochrany pŽedjejich škod|iv''/mičinky.
Zák|adní činite|eov|ivĎujícízměny odtoku jsou změna sráŽek
a změna potenciá|níevapotranspiracev daném scénáii. By|y poPráce a studie, sešit 194, 196 str. Ertu, 25 tab., 2 obr.
užitydva scénáÍebritskéa jeden kanadskf.
povodí
posouzení
rozdílnfch
r
Z
reakcí
znfch typŮ na uvďojsou horská povované k|imatickézměny Vyp|yvá'Že nejodo|nější
lng. Daniel Mattas, CSc.:
dí v severou./chodníchČechách (od Jizery po or|ici) a takéu/še
MěŤeníprtltokŮ nestandardními metodami a v nestandardních
po|oŽená povodí na Šumavě.Nejvíce by by|a postiŽena povodí
podmínkách
prostor.
ma|fmi
hrny
Pro
s
sráŽek a absencívětšíchakumu|ačních
prostŤedí
(vysušováníkrajiny)i z h|ediskazemězměny pŤírodního
Práce shrnujevt/s|edkyliterárníreŠerŠe
zaměŤenék problemati.
dě|sví je ve|mi nepiíznivé,že se pod|e všech užitfch scénái ve
ce měiení p tokťtnestandadními metodami a v nestandadních
vegetačním
obdobízmenšujezásoba vody v pŮdě.
podmínkách.Rešeršepojednává o nás|edujících
metodách:
Práce a studie, sešit 193, 32 str. textu' 4 tab., 53 obr.
1' Metody za|oŽenéna koncovéh|oubce pii uftoku z (net|ako.
vého)potrubía ze Ž|abŮ (ka|ifornskámetoda - vytok z vodo.
rovnéhonet|akovéhopotrubí,vt./tokze Ž|abu nebo stupeĎ ve
lng. Vác|av Bečvái, CSc., a kolektiv:
profi|,troj he|níkov'/
profi|, |ichoběžníkou./
dně, obdé|níkou./
Současnost a vfhted vodohospodáŤského pIánování ve
profi|,kritériumpro dokona|f piepad na stupni)
VodohospodáÍském sbomíku 1995
2' Vltok vzh ru ze svis|éhopotrubí
3. V tok z otvorŮ (ostrohrannÝotvor ve dně nádoby, kruhou/
V prosinci 1997 dokonči|VÚV TGM zpracováníVodohospodái.
ostrohrannf otvor ve svis|é stěně, pravoÚh|f ostrohrannf
skéhosborníku(SborníkusVP ČR 1995 - |l. dí|).Sborníkshrnuje
otvor ve svis|éstěně, zatopenf uftok otvorcm, vt.itokpŤinedo.
současnézna|osti pii dop|Ďovánía zpresĎováníSměrnéhovodokonalémnebo částečném
z Ženi)
hospodáŤskéhop|ánu Čn. v pŤedk|ádanépub|ikacijsou shrnuty
4. Vyitok pod uzávěry (vytok pod stavid|em, rn/tokpod segmenpodstatné daje a informacez pŮvodníhorozsáh|éhodokumentu.
tou/m uzávěrem)
,vftahje
zaměien piedevšímna seznámenís okruhempro.
Stručnf
5. Metody za|oŽenénazÚŽení proudu v korytě
b|ematiky,kterou Sbomík ieší,dá|e na h|avnímetodo|ogicképro6. Zv|áštnípÍípadypouŽitípie|ivŮ (Bazin v pie|iv,TomsonŮvpÍe.
b|émyjeho zpracování,na dtls|edkyvnitrostátníchzměn po roce
liv)
1990 i změn mezinárodních,
včetněnutnostipostupnéharmoniza.
7. Metody stanovenípr toku v korytě nabázi povrchovérych|osti
ce našichpostup s mluvami,směmicemi a ostatnímidirektivami
Vlzkum pro praxi, sešit37, 45 str. brtu, 10 tď., 27 obr.
právnírámec EU.
tvoŤícími

Publikace
Uydané
vÚUTGMUroce1998

T. G. Masarykav Praze 6,
Publikace jsou k dostánípouze ve \ÍÝzkumnémstavu vodohospodáŤském
Podbabská 30 /Psc 160 62.
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česrÁKALlBnnční
srnrulcE
VoDonaĚnnÝcn
vnruÚ
LibušeRamešová'Josef Libf
prukem pro měiení prŮtoku
Nejužívanějším
a nejspo|eh|ivějším
vody v korytech vodních tokŮ, v piivaděčíchvodních e|ektrárcn,
prŮtokuvody do vodníchelektrárenčiodběr vody pro tepe|néa ja.
dernée|ektrárnyjsou v ce|émvyspě|émsvětě vodoměrnévrtu|e.
Pro ka|ibracivodoměrnfch vrtu|ív Českérepub|iceje od roku
provozu Česká ka|ibrační
1930 k dispozici v nepŤetržitém
stanice
vodoměrnfch vrtu|í,umístěná ve V1izkumnémrjstavu vodohospodáiském T. G. Masaryka v Praze. Nejprue něko|ik stručnfch
informacío vzniku a zaíízení
tétokatibrační
stanice.
V roce 1930 by| ve VÚV TGM v Praze-Podbabě (tehdy Státním
v'./zkumnémstavu hydrotechnickémT. G. Masaryka) uveden do
provozu ve||o/více če|ou./pokusnf Ž|ab napájenf iíčnívodou
z p|avebníhokanálu Troja-Podbaba(obr. í). V době svéhovzniku
to byl z hlediska rozměrŮ největšípokusnf Ž|ab v Evropě a mezi

pojízdnárych|ostby|a 0,02 m/s a největší6,0 m/s. E|ektrickou|okomotivutenkrát doda|afa ČeskomoravskáKo|ben.Daněka trojre.
gistrační
chronograÍ
firmaott z Kemptenu(sRN). od roku 1962 do
roku 1995 by| pouŽívánvt/robekfirmy Kempf.Remmers a V roce
1995 by| insta|ovánka|ibrační
vozík,kten/ na zák|adě objednávky
a specifikace Vfzkumného tistavuvodohospodáiskéhoTGM rea|izovala praŽská firma DlCoNT' a. s. Tento vozíkzce|a novéhotypu
m Že pracovat jak s iidičemvozku, tak v bezobs|uŽnémprovozu
(ov|ádánívozku piímoz ve|ínu).
Ka|ibrace vodoměrnlch vrtu|íse nyníprovádíjednak pro vrtu|e
upevněnéna tyči,jednak pro vrtu|eupevněnéna torpéduo hmot.
nosti 5 aŽ 100 kg se zavěšenímna |aně, a to v rozsahu rych|ostí
program umoŽĎujepŤesnoupiedvo|bupo0,02_7 m/s. Počítačov'./
jezdu samohybnéhoka|ibračního
vozíkua nás|ednf u./početpočtu
otáček vodoměrnévrtu|ev závis|osti na rych|osti,času a měrné
dráze. Zd razřujeme, Že ka|ibracevodoměrnfch vrtu|íje prováděna v sou|adus českounormouČsrutso 3455 z roku 1993 [1],kte.
rá je identich/m piek|adem mezinárodnínomy lso 3455 z roku
1976. Pohledem do u/še citovanénomy čtenáŽsnadno zjistí,Že ke
ka|ibraci vodoměrnyichvrtu|íje pouŽívánŽ|ab mnoha piedností.
Jednou z prvníchpiednostítohoto Ž|abuje Íakt,Že jev známf jako
Epper v efekt je pii pouŽívánínašeho Žlabu s piíčnfmpr iezem

obr. 1. Projekt ptlvodníbudovy stavu s pokusnyimŽ|abem

největšípatríi dnes. Ce|ková délkave|kéhopokusnéhožlabu sestávajícíhoz vtokovt./chobjektťr,vyrovnávací trati, v|astníhopokusnéhoŽ|abu,měrnénádržea za stěníodpadu ze Ž|abudo V|tavy
pod p|avebnímikomoramiv Podbabě dosahuje cca 250 m.
Pro ka|ibracivodoměrnfch vrtu|íse pouŽÍvárisek Ž|abuoddě|enyi
od ostatníchčástíŽ|abustavid|orn./mi
uzávéryvzdá|enfmi od sebe
182,6 m. Žtab má svisléstěny,jeho dno má spád o,4oÁ,.H|oubka
Ž|abuje na konci2,130 m (u stavid|ana konciž|abu)a na začátku
2,057 m (u regu|ačníhostavid|a). H|oubky vody jsou pak
o 0,30 m menšínežh|oubkyŽ|abu,|zn',Že na konciž|abuje h|oubka vody 1,830 m a na začátku Ž|abu 1,757 m' Šírraaaou ie
2,500 m a je stejná po ce|édé|ce182,6m. Jde tedy o pÍímou
otevienou nádrŽ o objemu vody 818,7 m3 (obr.4.
Prunímka|ibračním
vozíkem pouŽívanfmv našem stavu by|a
tzv. ,,e|ektrická|okomotivapro vlek vodoměrnyichvrtu|ía pro cejchovánía v|ektě|es ve vodě..,majícíměnite|nourych|ost.Nejmenší

vody 2,5 m (šíika)x 1,8 m (h|oubka)zanedbate|nf nejen pĚika|ib.
raci ma|fch vodoměm1ichvrtu|í,a|e i pii ka|ibracivětšíchvodoměrnfch vrtu|í.).
Da|šípiednostínaŠehoŽ|abuje i jeho dé|ka,která v současné
době umoŽĎujeprovádět ka|ibracivodoměrnfch vrtu|íaŽ do 7,0
m/s. Jak již by|o uvedeno, ka|ibracevodoměrnfch vrtulíje.u nás
prováděna v piíméotevienénádrŽi o délce182,6 m. Kalibrační
vo.
zík se nad touto nádržípohybuje na kolejové dráze o vymezené
dé|ce140 m. Podívejmese, jak vym-ezenádé|kako|ejovédráhy vyhovuje požadavkucitovanénormy csN lso 3455. Podle tétonormy musíb t dé|kaměrnéhoriseku taková, aby chyba pÍika|ibraci,
která se skládá z nepiesnostípii měiení času, ujetévzdá|enosti
a rych|osti otáčení,nepiekročila pii Žádné rych|osti povo|enou
toleranci.PoŽadovaná dé|kaproto závisí na typu ka|ibrovanévrtu|e,zpŮsobu tvorbya pienosu signá|ua na metodě ka|ibrace.Pokud
napiík|adměŤená doba pro zjišťovánívzdá|enosti ujetévozíkem

ío

počtuotáčekjsou určenys pÍesností
na
i doba pii určování
musíbft pii maximá|nírych|osti
0,01 s, doba trváníka|ibrace
0,1 o/o
a|espoĎ10 s, aby chyba pŤiměieníčasunepŤekroči|a
Jest|iŽemaximá|nírych|ostje
na 95% rovni spo|eh|ivosti.
rjsek nádrŽe bude d|ouhf 70 m. Celková
7 mls, pak určenyÍ
délkapoŽadovanéko|ejovédráhy podé|nádrŽe by mě|a bft
napiík|adkolem 130 m, z ěehoŽ 30 m bude na akce|eraci
a bzdného uiseku
a 30 m na bzdění' Dé|kaakce|eračního
závisína typu vozíkua na maximá|nírych|osti,kteroum Že
pojíŽdětpodélnádrŽe. PoŽadovaná dé|kabzdného seku
poŽadavkťlm.
Ce|kovádé|ka
musívyhovovatbezpečnostním
poŽadované
ko|ejové
dráhy podé|nádrŽeje u nás menšíneŽ
vyuŽite|nádélka ko|ejovédráhy a provoz vozíku je tudíŽ
bezpeěnf' Pro da|šízvfšení bezpečnosti |ze pii větších
rych|ostechprovozovat vozíki bezobs|uŽně'
Funkce vrtu|emťrŽeby7tov|ivněnazpťtsobemjejíhozavě.
torpéda'Je tudíŽzce|a Žádoucí,aby
šenía typem použitého
ka|ibracevodoměrnfch vrtu|íby|a zásadně prováděna pĚi
stejnémzpťrsobuzavěšeníase stejnfm typem torpéda,ja.
pŤiměŤení.
Tento pokynje takédŮs|edně
k! se pŤedpok|ádá
stanice vodoměrnlch
dodrŽovánpii práci Českéka|ibrační
kterébudou pŤiměŤeníupevně.
vrtu|í.
A tak ka|ibracevrtu|í,
ny na tyči,je u nás prováděna rovněŽna tyči.Kalibracevrtu|í,kterébudou pŤiměieníupevněnyna torpédua zavěše.
na torpény na |aně,je pak u nás prováděna rovněŽs Vrtu|í
na |aně.
du zavěŠeném
svéhodruhuv ČR kalibrujemevrtu|e
Jako jedinézaŤízení
pro všechny jejich majite|e.Ka|ibraci vodoměrnfch vrtu|í
zajišťujemepiedevŠímpro Českf hydrometeorologickf
stav a podniky Povodí,a. s., kde jsou na pŤesnéka|ibraci
závis|évfs|edkyměienípr toku v piírodě'Piesné informace
vody na našichtocícha vodtěchtoinstitucízměŤeníprŮtoku
ních dílechjsou zák|adem pro rea|izacivšech systematickfch program ve vodním hospodáistvía piispívajítak ke
prostiedívČR.Tato skupinanašichzá.
Životního
zÍepŠování
kazníkťr
si dává ka|ibrovatvodoměrnévrtu|evŽdy po 100
provozníchhodinách,nebo 1krátza dva roky,a to podle to.
ho, kteryiz těchto|imitŮse rea|izujediíve.Vrtu|emusíb t rovjestliŽese vyskytnoupochybnostio jeněŽ pŤeka|ibrovány,
jich správné funkci. Za v|znamné zákazníky povaŽujeme
ka|ibracivodoměrnfch vrtu|í
i Íirmy,kterési u nás zajišťují
pokusnéhoŽ|abu
obr. 2. Současnfpoh|eddo interiéru
pro tzv. garančníměiení na vodníche|ektrárnáchu nás
(ÍotoL' RameŠová)
i v zahraničí'
Vfsledky ka|ibracejsou archivovány,a tak mŮŽemezpět.
ně studovati takovéjevy, jakfmi je v|iv staršívrtu|ena kaCzech Calibration Station of Current-Meters (Ramešová, L.,
staniceje pii jedno.
|ibrační
konstantyatp. Kapacitanašíka|ibrační
certifikát za jeden rok a je pro
směnnémprovozutisícka|ibračních
Lib:Í'J.)
stanice vlrobce vodozajímavostshodná s kapacitou ka|ibrační
měrnyichvrtu|ívKemptenuI2].o ka|ibracijsou vydávány ka|ibračThe Czech Ca|ibration Station oÍCurrent Meters has been in
ní|isty.
non-stop operation since 1930. Owing to its parameters, this
stanici vodoměr. calibration station ranks among the Íoremost ones in Europe.
V současnédobě probíháv Českéka|ibrační
n1ich vrtu|í(ČKsW) akreditačnííízení.Po jeho ukončeníbude
The calibration oÍ cunent-meters is perfomed in keeping wlth
pro ce|ou Českou repub|iku the Czech standard ČsH lso 3455 Írom the year 1993 which
Óxsvv akreditovanfmpracoviŠtěm
a pro státy zapojenédo Evropskéspo|upráce pro akreditaci|abo- Íeprcsents an identical translation of the intemational stan.
ratoií(EAL)
dard lSo dating Írom 1976.
Since 1995 the calibration station has been equipped with
Literatura
an entirely new caniage, manufacturcd by the Prague compa'
ny D|CoNT a. s. according to a speciÍication provided by the
kapa|inv otevienfch korytech' T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague. lt is a cart1] ČSN |so 3455 Měieníprťrtoku
Ka|ibrace vodoměrnfch vrtulís rotačnímprvkem v pÍímfch riage oÍ a comp|etely new design, allowing to work with
institutPraha, 1993.
otevrenfch nádrŽích,Českf norma|izační
a driver as well as in a régime without attendance (contro!
stanice rnirobce vodobeing exercised direct|y Írom the contro| room).
[2] L|BÝ, J., RAMEŠoVÁ, L.: KalibračnÍ
měrnfch vrtu|í- oTT MESSTEOHN|K GmbH Co, KG,
Beside ca|ibrat|ng current.meters Íastened to a rod, the
Poznatky ze zahraničnípracovní cesty a jejich vyuŽití, calibration station is able, as one of the Íew in the world, to
TGM' Praha 1996, str. 17,
perform calibration oÍ cunent meters Íastened to torpedoes
Vfzkumnf rjstavvodohospodáŤsk}i
hung up on a nope (weight oÍ the torpedoes ranging Írom 5
obr. 20, foto 50.
to í00 kg).
tng. Libuše Ramešová, lng. JoseÍ Lib}l' CSc.
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te|.o2|2oí9 74 83

-) V|na, která je vyvo|ána pohybem vrtu|ea jejíhozávěsného zaíízeníapohybujese s tímtozaiízením,zpťtsobujezrnlšeníh|oubky
pŤíčchybu
Tento jev známy jako Epper v efekt m Že zpťtsobit
re|ativní
a sníŽení
néhoprr]iezu,a tedy,ve shodě s rovnicíkontinuity,
rych|osti.
pii ka|ibracivodoměrnfchvrtu|ízvláště
tehdy,kdyŽ se rych|ostv|ečeníblíŽí
rych|ostipostupupovrchovévlny.
pr iezu ka|ibračního
Ž|abu.
a závěsného zaíízeník piíčnému
V|iv Epperova efektu závisí na poměru velikostivodoměrnévrtule (vrtu|í)
bft tentov|ivzanedbán' DŮ|eŽitáje pĚitomšíikažlabu,neboťEppeďrveÍektse víceprojevujev uŽších
Pii kalibracive|mima|fchvrtu|ísmí
o Epperově efektua vhodnostinašehoŽ|abuviz zmíněnáČsN tso 3455 [1].
Ž|abech'DalŠíinformace
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