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Vilzkumnf ustav

ně hodnotitcelebrovanf subjekt a vyzdvihovatjeho píínosy
a zásluhy. Je to svym zpŮsobem skoro vŽdycky ošidné.
Málokten/ hodnotite|se totiŽ dokáže odpoutat od vzneše.
nosti chvílea od současnéhopohleduna os|avencea hodnotit ho v kontextu podmíneka doby jeho pŮsobení.PÍes
tuto nesnáz se o to chci, byťjenom rámcově a do jistémíry
povrchně,pokuslt.
Pro období od vzniku Ústavu do let padesá!,/ch mohu
Za dvacet let by mě|a bft v Podbabě velká s|áva. Bude
spo|éhatprakticky jen na písemnéprameny a na jiždŤíve
koIeg . V nich lze
se oslavovat sto let existence stavu (hydrologického, vyslechnutá sdě|enídnes jiŽ neŽljících
hydrotechnlckého,vodohospodáiského,environmentá|nÍ- čísta sIyšet ctu k malému,ale vt/konnémub./mulidí,kteÍí
ho, čiještějiného?)'Tedy, pokud se toho (ten stav) doŽi. zača|istudovat a ÍešitpÍedevším
hydro|ogickouprob|ema.
je. Myslímsl ale, Že o to nenístrach. JiŽ osmdesáti|etou tlku (v té době i v tom oboru, kten./mse teď zabluá tehdy
existencí prokáza| svou odo|nost, potiebnost i schopnost neexistujícíCesh./ hydrometeoro|ogich./ tistav) a pÍipravovat podklady pro četnéhydrotechnickéstavby. Tfm se
v voje. A stá|e je o něj zájem.
Nakonec o jméno ani to|ik nejde. Vyiše uvedenyi Wčet ovšem postupně roznlstal, pŤipojovaIyse práce v oblasti
pÍedstavujespíševyvoj nazíránína vodu a vwoj potiebné- p|ánování,pÍedpovědí
a k tomu měienía bilancování.Jen
ho u./zkumuv souvislosti s ní.KdyŽ se na to dívámz toho. nesmě|e se začalapozornost tistavu posunovat i do ob|as.
to pohledu, tak za potiebnějšípovaŽuji,aby uŽ navŽdy zŮ- ti kvality vod. Podíváme-llse na pŤehledpublikací stavu
sta|a zachována ta tii písmena tvoiící druhou polovlnu (edičníiada Práce a studie začínáV roce 1926), pak pruní
vlaštovkou V oblasti jakosti vod je pod č. 33 práce
náanu. PÍedstavujívětšíjistotu neŽ vlastníodbornf název.
Poh|ed na dobornlisnímek (bude pÓuŽit i za dvacet !et, ,,Zkušenostis čištěnímodpadníchvod skrápěnfmi tě|esy..
Žádn jinf se v rjstavunedochova!)z návštěvypruníhopre. (Duben,1939).
Nejen fotograÍiepiipojená k tomuto článku,ale l skuteč.
zidenta v tehdejšímStátním stavu hydro|ogickém(1933)
|etech,měl stav něco pies
stá|e pÍinášítrochu pychy na tradice,jimižje ristav obe- nost, že v tédobě, tj. v tÍicátt./ch
stŤen.A takémoŽná trochu nostalgienad stan/mi,klidnfmi, tŤicetlidí(dnes jen vlastní stav má asi desetkrát více pra.
kteréuŽ takÍkanikdo z nás neproŽi|.
covníkŮa pÍitom tvoŤíjen asi pětinu pracovník všech ná.
,,z!a\Ími..časy,
s|ednickfch organlzací),svědčío tom, že dnes je to jiŽ
Na osudu VÚV respektive na jeho dosavadnímq,fvojije
velmi dobie moŽnés|edovatvllvoj prioritzájm společnosti o,,něčemjiném...
o vodu. Ani ne tak, Že by se
jedna potÍebanahrazovala dru.
hou, a|e spíšese stále rozšiiuje ob|astp sobenía dop|řujíse
pÍvky,kterébyly ještě pied nedávnou dobou beanfznamné.
Na prunípoh|ed je to patrné
u vfvoje inÍormatiky, kten.f
probíháve všech oborcch a je
dán pokrokem vyipočetní
techniky. Rozv|lející
se bohatstvíinformací a moŽnosti jejich
zpracování a vyuŽitíjsou pak
pozákladem pro komplexnější
jetíkaŽdéčinnosti,rn/zkumne.
vyjímaje.
V pÍípaděVUV jsou však
i zce|a opačnédŮvody změn
a v1ivoje priorit. Zpťtsobujeje
dnes jiŽ (bohudík)obecněji pri.
jímanf trend vztahu k pÍírodě
zdroj m, kten/proa prírodním
- hospoše!u./vojem,,vyuŽívání
pii
l
tomto
darení ochrana...
poh|edu p|atí,Že nejde o na.
hrazování,a|e dop|Ďováníprio.
rit a postupné pÍeskupování
jejichu/znamnosti.
Že č|ánekk u./ročí Záběr z návštěvyprezidentaMasaryka v areá|u tistavu_ na snímkuv|evo pÍednosta stavu prof.
Je zĚejmé,
něčehoa někoho by měl h|av- Smetana, vpravo ministerskyirada Clupek (fotoarchiv)

vodohospodáÍskyTGM
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Ale i počtypracovnkŮ je moŽnévidět pouze jako i|ustraci určitéhovwoje. Co zkoumat otázku piínosu tistavu
k vědeckému poznání a v bec hodnotu prací? A hodnotu
stavu jako takového,jeho jménoa pověst?
odpovědi budou více subjektivní.Byla pochopite|něce|á
Ťadav'.fzkum a jinfch prací, kteréby|y zajímavéjen v do.
bě svéhovzniku nebo kterébyly i tizce pragmaticky čelo.
vé. Nicméně(a v tom uŽ mohu spoléhatna paměťsvou
a da!šíchŽijícíchsvědkŮ) byl Vlzkumn1i stav vodohospo.
dáÍskf vŽdy váŽenfm centrem r4fzkumu a u.fooje.A ze své
zkušenostičlověka,kten./ stav znaI, ale nepracovaIv něm,
pÍidámještě:By| jakousi univeaá|níinformační
kanceláŤí
pro všechny odbornévodohospodáisképrob|émy.
To je na jednu stranu hezkéa potÍebné,a|e každ lícmá
sv j rub: VŽdy to muselo vést k extenzivnímurozvoji tistavu (a tak trochu i lidív něm) a ke stá|émupÍetahování,,vě.
(skoro vhodnějšíby v tomto pÍípaděbylo
dy.. a ,,Íozvoje,,
a,,s!užby..).
,,tn.Ízkumu..
Tento vnltÍnírczpor by| v mlnulosti piiŽivován i rŮznfmi
reorganizacemia organizačnímipravami jak interního,tak
externíhopťtvodu.Dodnes stav h|edá svou správnou tváÍ.
M žeji najítovšem aŽpo vyjasněníÍadysouvisejícíchoko!ností, pÍedevšíms poznáním definitivníchdopad nové
|eglslativyŽivotníhoprostÍedí,
upravenépod|epotieb Evrop.
ské unie, a s tímsouvisejícíchinstitucioná|ních
opatiení.

Ústav má všechny piedpoklady, aby v rámci resortu ŽlvotníhoprostŤedíp|nllvšechny rÍkoly,kterése tfkají vody.
Nejen ty klasické, za|oŽenéjiŽ pÍed osmdesáti |ety,jako
jsou hydrologie,hydrotechnikaa hydraulika.Nejen ty, které
piedstavujívodní hospodáiství poslednítietiny tohoto sto.
letí,jako jsou čistotavody, bilancovánía p|ánovánízdrojťl,
ale i ty, které jednoznačně musejí k těm jiŽ letmo vyjmenovanyimpiistoupit:komp|exníproblematikavody jako
složkyŽivotníhoprostiedía optimální,zárove všakvnitÍně
sladěné nak!ádánís vodou ve všech místecha souvislostech. To se ale uŽ dostávám do širších vah pÍesahujících
obzor pouhéhou1izkumného
tistavu.
Pies vfznamnost osmdesátiIetéhojubi!ea celého
VfzkumnéhotistavuvodohospodáÍského
TGM nesmímza.
pomenout na druhf, ještě ku|atější
dťtvodk pÍipomenutí.
Letos je to padesát !et, co byla za|oŽenabrněnská poboč.
ka. Byla z|ízenajiŽ k p|nění koltl druhéÍáze a k iešeníregioná|níchproblém . Vede si zdatně a jejípracovnícimají
dŮvod b1itspokojeni s vykonanou prací.
ostatně, tento pocit mohou sdíletvšichninynějšíi b valí
zaměstnancice|éhotistavu.

lng. Václav Vučka,CSc.
íedite|ustavu

Stručně z historie ustavu
Ústav by| za|oŽenjako Státní stav hyd.
ro|ogickyÍ
usnesenímministerskéradyz 19,
prosince 1919. Zpráva z iednání rady u/.
stiŽně charakterizuje d vody, jež ved|y
k za|oŽení stavu: ,,...čeští
inženfii pĚi
su./chjinak vynikajících
a uznávanfch pra.
cíchjsou odkázáni jen na čistouspeku|aci
a nemajíporuce v1izkumnyich
a zkušebních
stav , ve kten/ch by moh|i své projekty
pÍezkoušeti,
a myŠ|enky
neŽ je pied|oŽí
veiejnosti a provedou".
Ústav mě| byit ristiedím hydroIogické
s|uŽby pro ce|é Území repub|iky,piičemŽ
praktickf vfkon tétos|uŽbymě|a zajišťovat
hydrograÍickáoddě|enízemskfch iadťt
v Praze, Bmě, Bratis|avěa UŽhorodě.
organizačnípráce byly zahájeny 13. 10.
1920 pod|eideovéhonávrhu Dr' |ng.Jana
Smetany a podí|e|ose na nich sedm zaměstnancŮ. od roku 1922 se jiŽ tistav vě.
nova|svémupos|ání-vfzkumu, zpruuVes.
měs hydro|ogickému.
Po deset pruních|et
se pracova|o ve stísněnfch poměrech na
po ce|é
něko|ika pracoviŠtích,
rozptt./|enyich
Praze.

roz.
Vyizkumnépráce by|ynevyhovujícím
místěním stavu |imitovány.Proto se jiŽ od
roku 1921 uvaŽova|oo v stavbě novébudovy v Praze. Š|oo to najítnejvhodnější
místo. NavrŽeny byly dvě varianty _ na
ostrově Štvanicia v Podbabě. Státníregu|ační
komisese vys|ovi|aprotinávrhuumístit rlstav na Šwanicia stojízato citovat její
argumenty,znichŽ by by|odobrévzítsipoučeníi dnes: ,,Stavbouby by|a poruŠena
poměrně velká částkrásnéhostaréhostromoví,stavba by zabra|a pňí|išnou
část neve|ikéhoostrova a architektonické
ŤeŠení
by čini|opotíŽe'..
Na schrjzi Státní regu|ační
komise dne
16. 11' 1921 tedy pĚed|oŽi|
Dn lng. Jan
Smetana pÍedběŽn1inávrh na umístění
stavu v Podbabě. Autorem definitivního
architektonickéhoiešení je architekt Fr.
BartoŠ.Se stavbou se zača|oaŽ v r' 1927.
Nejprueby|dokončentárovacíŽ|ab(1930)'
pak budova A s hydrotechnickoulaboratorí.V tédobě mě|jiŽtistav34 zaměstnanc .
JiŽ rok pÍedtímby|av rjstavuzíízenai hyd.
ro|ogickáu1izkumnástanice.

Pruníbudova stavu dokončenáv roce 1930

ProtoŽe se Ve u./zkumnémprogramu
stá|e ěastěji objevova|yi tiko|y hydrotechnickéhocharakteru,by|o rozhodnutímmipracíz 18. srpna 1925
nisterstvaveŤejnyich
schvá|enoz|ízeníhydrotechnickéhotistavu
a usnesenímministerskérady z 8. nora
1930 byly oba stavy pojmenovány Státní
u/zkumné stavy hydrologickyia hydro.
technickfT. G. Masaryka.
ProtoŽe pro iešenípoŽadovanlch Úko|ťt
kapacita budovy nestači|a,by|a vybudována budova B' s jejíŽstavbou se započa|o
r' 1931; dokončenaby|aroku 1933.
Po dobudování areá|u ristavu se tedy
moh|i vlzkumní pracovnícip|ně věnovat
ježby|y definovány v zak|ásvfm riko|ťrm,
dacílistině.
Mě|i provádět:
- vědeck! vyizkumvod ovzdušnyich,povrchov ch a podzemnícha u./zkumjejich
vzájemnésouvis|osti,uŽítvyis|edkŮtohoto vlzkumu pro Ťešenívšech otázek
Úče|néhoa hospodárnéhovyuŽitívody
a ochranypied ní,
- vfzkum všeobecnyich zákontj pohybu

Architektonickástudie dostavby areá|uv roce 1933
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Záběr areá|uustavuz roku 1933, po dokončení
budovy B
vody v otevrenfch korytech, potrubích
a zeminách,
_ pokusy, které mají za Úče|,aby vodní
stavby stavebně inŽenfrskéby|y uče|ně
vytvoienya uspoŽádánypo stránce hydrauIické,
a tími stavební,
_ pokusnictvív
vod,
oborupodzemních
_ pokusnictvív oboru mechaniky zemin
a zemníchstaveb ve vztahu k vodě,
- pokusy s v|ekemtě|esve vodě,
- zkouŠkyvfkonnostivodníchmotoru,
- pokusnictví
v oboru hydrometrie.
Podobnévfzkumnéuko|ypiedstavova|y
v omezenémíie i náp|n práce stavu za
okupace.Ústav měltehdy79 zaměstnancrj
sdruŽenfchdo Šestioddě|ení.
Pová|ečnfvyÍvojpiines| vodohospodái.
skémuvfzkumu ce|ou iadu novyichtjko|t]t'
VedIedosavadníhozaměrenína hydro|ogii
a hydrotechnikudocházípo r. 1945 k posí.
|eníkapacityve prospěch tjko|t]t
zdravotně
vodohospodárskÝch;značnápozornostse
začínávěnovat vy7zkumuv ob|asti čistoty
a jakostivod, čištění
odpadníchvod a zásobovánívodou.Zárove se v tédobě rozvíjíhydroenergetickávfstavba; i ta prináší
ustavuradu novy7ch
uko|tj.K jejichzv|ádnutí je treba rlstav rozšíiita modernizovat_
proto se stavítretíprovozníbudova s noVou hydrotechnickouIaboratoií.CeIkovf

DostavbabudovyC v roce 1949 (4krátarchiv)

p|ochytímvzrost|
rozsah kryté|aboratorní
na 1840 m2 a k dispozici by|a i nekrytá
plocha na dvoie ustavu s rozsahem do
2700 m2.V druhépolovině padesátÝch|et
by|av ustavuvybudovánai aerodynamická
|aboratoi,jeŽ se brzy sta|a vfznamnou
zák|adny stavu.
součástíexperimentá|ní
To však jiŽby|yvŠechnytyto změny fixovány organizačně
zákonem č.261/49Sb.,
ze dne 9. ledna 1951' jímŽ by| zŤízen
Vfzkumnf stav vodohospodáiskfv Praze
s pobočkouv Bratis|avějako resortnívfzkumn! ustav.
Jednou z podstatnlch změn by|o oddě|eníhydro|ogické
a meteoro|ogické
s|uŽby
nejpruedo
od v zkumu a jejich pťevedení
VodohospodáŤskch rozvojovfchstredisek
a později do nově vytvoieného Hydrometeoro|ogického
ustavu.Ve VUV z sta|a
pouze vyizkumnás|oŽka hydro|ogiepovrpodzemnícha ovzdušnfch vod.
chov1Ích,
V padesátlch |etechby|o téŽz ustavu vyato oddě|ení,zabyvlícíse p dní mechanikou; ustav by| naopak rozšíreno da|Ší
|aboratorepro chemické,bio|ogické
a bakterio|ogické
rozbory.
změny piines| konec
Da|Ší
organizační
šedesátyÍchIet - bratis|avská pobočka
stavu se díky rozšíieníodbornénáp|ně
i rozsahu vfzkumnfch prací sta|a samo-

Areá| ustavuv současnosti(fotoV. Ho|ič)
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statnlch ustavem(Vfskumn17
Ústav vodného hospodárstva)a detašovanápracoviště
v Brně (za|oŽeno1949)a ostravě (za|oŽeno 1942)získa|astatutpobočekVÚV.
V té době se všakjiŽ v praxi pociťova|a
na|éhavápotreba rešitvodohospodáiskou
probIematikuvskutku kompIexně, tedy
k otázkám |ízenía ekonoi s prihlédnutím
miky,jakoŽ i k prob|émm zhorŠujícího
se
Životníhoprostredí.Proto by|o 1. dubna
1969 ziízenoStiedisko pro rozvojvodního
hospodárstvíjako samostatná rozpočtová
jednotka,organizačnězač|eněnádo VÚV.
Koncem roku 1975 bylo rozhodnuto
o spojení rozvojové skupiny z podniku
Vodohospodárskf rozvoj a v1Ístavbase
Strediskem pro rozvoj vodníhohospodárstvía o zač|enění
taktovznik|éhotitvarudo
VUV k čemuŽdoŠ|o
1. |edna.t976.
Po roce 1989 by| tistavprevedendo pťtsobnosti vznik|éhoMŽP ČR, jako jedna
z prvníchodbornfch institucípro jednotlivé
prostiedí.Hned v nás|edus|ožkyŽivotního
jícímroce by|o do názvu rlstavu vráceno
jménoT. G' Masaryka,kterénes| od roku
1930. V roce 1992 by|o dokončenosou.
stieděnívšechpraŽsklch pracovišť
do are.
.t993zača|ustav
á|u v Podbabě a od roku
Íungovatjako príspěvková organizace'
V tétopodobě fungujedodnes.

vLM DÉLKYsIMuLAcí
NA PREDlrČní
MEZEčÁnv

pozorovanfm
Dé|kasimu|ací100 let Íádověodpovídánejde|ším
časou./miadám, kteréjsou k dispozici. Vypočteme-|iz pozorovanfch Ťadd|ouhyichněko|ikdesítek|et predikčnímeze statistickfmi
metodami,zjistíme,že dolnímez V ob|astid|ouhfch dob opakování (nad 1000 let) nerea|istickyk|esá. TotéŽ|ze vidět u do|nímeze
vypočtenéz nej|epších
10 tisíc 100|eb1ich
simu|ací(obr. 1e).Honí
mez je nerea|istickyvysoká ve srovnánís hornímezí určenousta.
tisticky.Hornímez 1000|ett./ch
a 10 000|ett./ch
simu|acise postupně
piib|iŽujek hornímezi určenéstatisticky.Do|nímeze 1OOOletfch
a 10 000|ett./ch
simulacíjsou si ve|mi b|ízkéa mnohem rea|ističtějšíneŽ dolnímez určenástatistickya ze 100|ett/chsimu|ací.

pŘexnoěeruínnnxl
utÁlt.t
ícrt

pnÚrorŮ

ŠárxaBlaŽková,KeithBeven
Neurčitost(nejistota)predikce maximá|níchpt tokti je vysoká
z něko|ikad vodŮ: obtíŽnostměiení pÚtokťtpÍivysokfch vodních
stavech, re|ativněkrátkéiady pozorovánívzh|edemk poŽadované
pii formudobě opakování,piedpok|adya zjednodušenínezbytné
|aci matematickéhomode|u,nejistota,zda se povodíza extrémnÍho stavu chová pod|estejnéhomode|ujako za méněvyiznamnfch
povodĎoufch situací,kteréby|yzměŤeny.
Metoda kontinuálnísimu|ace,kdy vstupem do hydro|ogického
mode|uje simu|ovanáŽadasrážek(napÍ.Í1,2l),umoŽĎujezískat
mode|ovanouiadu (napi. 1000 nebo 10 000 |et).Piitom se pŤi
de|ší
ka|ibraciparametr mode|u kromě informacezískanéz měienyich
pďttokťt
vyuŽijetakéinformacez měŤenlch sráŽek, na nichŽje kaIibrovánsimu|átordeště.
Spokojíme-|i
se s rn/s|edkemkontinuá|ní
simu|ace,tj. s jednou
namode|ovanoučároupÍekročení
maximá|níchpr tokŮ, znamená
to, že piedpok|ádámeexistencijedinéoptimá|nísady parametru
prostiedíse
mode|u.V hydro|ogiii jinyichvědách z ob|astiŽivotního
však ukazuje, Že existujída|šísady parametrŮ,kteréposkytujíobdobně akceptovate|nfu./s|edeka piitom |eŽívjinfch částechmno.
harozměrnéhoparametrickéhoprostoru.Z toho vyp|/vající
neurči.
tost mŮŽemeodhadnoutmetodouGLUE [3]- metodagenera|izovanéhoodhadu neurčitosti
na zák|adě věrohodností(Genera|ized
Like|ihoodUnceftaintyEstimation).Vzorkovánímparametnimetodou
Monte Car|oz fyziká|něrea|istick1ich
rozmezíse vytvoĚímnoho sad
parametrŮ(napi. 10 000), z nichžlze vypočítat
predikční
meze čápn)tokťt.
Pro kaŽdoujednot|ivou
simu|ary pÍekročenímaximá|ních
ci se určívěrohodnost,tj. mírashody s určit'./mi
měĚenfmive|ičina.
(nízkou)věrohodnostíodmítneme.Ze
mi. Simu|aces nevyhovující
zby|1ichvyhovujícíchsimu|acím Žeme vypočítatpredikčnímeze.
Ukazuje se, Že jen re|ativněmalf podí|simu|acíjevyhovující.
Jde.li o povodís pozorováním,|ze pro vfpočet čar pŽekročení
pouŽítsady parametrŮ, které vyhově|y pÍi simulacích měienfch
hydrogram [4]. Věrohodnost m Že bi/t vyjádiena nejniznějšími
zpťtsoby,napi. jako koeficient determinace (pro hydrogramy),
popÍ. rŮzně transformovanf,suma absolutníchodchy|ek apod.
Je-li možnopouŽítněkolika kritérií,
|ze ie rťnnymizpťrsobykombinovat, napi. ap|ikacítuzzy |ogiky.
Pro povodí bez pozorování (F zmbursk1ipotok) by|y věrohodnosti vypočtenyjako kombinacetií kritérií
shody, formu|ovanfchja.
ko pievrácená hodnota sumy abso|utníchodchy|ek:regioná|ního
odhadu čárypŽekročení
určenéprogramemHoskinga [5]na kvanti.
|echdo doby opakování.10|et,regioná|ního
odhadučárytruáníprťrtok (ČHMÚ)a čárypŤekročení
maximá|ních
vodníchhodnotsněhu.
Na rozdí|od práce Blďkové a Bevena [6],kde na zák|adě ve|mi
restriktivníhotuzzy systému by|o za vyhovujícípovaŽováno jen
o něco víc neŽ 5 % simu|ací,by| zde pro kombinaci uveden1ichtií
kritérií
k tn./počtu
věrohodnostipouŽitfuzzy systém,modelujícíp|ynu|! piechod mezi vyhovujícímia nevyhovujícímisimu|acemi.
Histogramvěrohodností
vícenež20 tisícsimu|acío dé|ce100 |etje
je moŽno povaŽovatsimulace s věrohodna obr. 1a. Za vyhovující
nostmizhrubaod 0,38.
Pozornost jsme zde věnova|i piedevšímv|ivu dé|kysimu|acína
hodnotuvěrohodnosti a na predikční
meze ěáry pŤekročení.
otázkou je, jak d|ouhésimu|aceje tieba vytvoiit, abychom do.
sta|ipiijate|nyivfs|edek. Na obr. 1b, c, d jsou proti sobě vykres|eny
simu|aces tfmiŽ parametryo n]znédé|ce.Jde o piib|iŽně1000 nej|epšíchsad parametrŮ vybran,lch ze 1O0|et}ichsimu|ací.Z obr.
1b,c je zŤejmé,
Že sady parametr , kterémě|y věrohodnost mezi
0,38 a 0,5 pro 100|etésimu|ace,majípii de|šísimu|acivěrohod.
nosti mezi 0,3 a 0,5, nejsoutedy u/razně od|iŠné,
a|e poÍadívěrohodnostíjednot|iv'/chsimu|acíse v'./razněmění.Sto|etádé|kaje tekrátká, zahrnuje v,frazn,!náhodnf pruek. Naproti tomu je
dy pÍí|iŠ
z obr.1d ť1evné,
že má-|i 1000|etáiada vysokou věrohodnost,bude i 10000|etáŤadave|mi věrohodná. V piípadě nedostatkučasu
a počítačového
u./konu|ze tedy z 1000|etésimu|ace usoudit, Že
i 10000|etá bude mÍ]obdobnou věrohodnost.To umoŽníefektivně
vyuŽítomezenémoŽnostia simuloyat 10 000|etéiady jen s ma|yim
počtemnej|epších
sad parametr (na Pc 12o MHz ve Wndows trvá u/počet10 000 |etjednu noc, v LinuxupÍi450 MHz se za jednu
noc najednom procesoru vypočtesedm Ěad).
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PoděkovánÍ

TentoulzkumprobíhávrámciprojektuVaV 510/3/97(no.
sitelCHMU). Největší
částwlpočtťt
byla provedenana paralelnímsystémuUniversityv Lancasteru..Data a regionáljsou z CHMU.
nÍodhadčárytruáníprťttokťl
obr. í. Věrohodnosti a predikčnímeze 1OO|e\ich,1000|ett./ch
a 10 000|e\ich simu|acíčárypŽekročení
maximálníchp tok na
R zmburskémpotoce
(a) histogram
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Hodnocení znečištěnípovrchou/ch vod radioaktivními|átkami
u nás dosud vycházíz ap|ikaceČsruzs 7221 Í11,pod|ekteréje jakost vody zatÍiďována do tiíd čistoty|-V na zák|adě vypočtené
charakteristickéobjemové akivity radioaktivních|átek cno, ZatiíděníneumoŽĎujespojitéhodnocenízměn a rc|ativněpodobné
obsahy látek pod|ecnomohou b1/tk|asifikoványve dvou t znlch tÍí.
obsahy |átek mohou b t k|asifiko.
dách a naopak re|ativněrozdí|né
vány v jedné tiídě čistoty'Da|šímoŽnost hodnocenípÍedstavuje
srovnávánízjištěnéhoobsahu radioaktivních|átek s emisními|imi.
ty podle pií|ohyč.3 naiízenívlády č.8z1999 Sb. [2]' s |imitypií.
pustnéhoobsahu ve vodě dodávané do veÍejnfch vodovodtl pod|e piílohyč.12 vyh|áškysÚJB ě,.18411997
sb. t3].Ap|ikacevr/še
uvedenfch postupťttaké neumoŽĎujesouhrnnéhodnocenívšech
škod|iufch|átek,v danémpiípadě radioaktivních|átek.Hodnocení
pod|esouhrnnéhoukazate|e,kten./mje činekradioaktivníchlátek,
je moŽnépod|e hodnocenídávky z pŤíjmu
radionuk|idťt.
Tento pŤÍ.
stup by| aplikován v metodice oEcD [4] hodnotícísynteticky u1i- stav - odezva.,a později v rozšíiené
fomě
sledky v systému,,Vliv
EEA [5],,hnacísí|y- v|iv- stav - dopad - odezva".V piípaděradio.
aktivních|átek navrh|Adraanse [6]specifickou rovnici pro u./počet
indikátoru v|ivu radioaktivních|átek tak, Že maximá|nípiípustná
koncentrace radioaktivních|átek by|a odvozena od maximá|ního
pÍípustného
rizika, resp. tzv. konvezních fakto pievádějícíchaktivitu radioaktivníchlátek na dávku z jejich piíjmu (Bq/Sv).
Konvezní faktoryjsou obsaŽeny ve vyh|ášcesÚJB [3]a jsou tedy
běŽně u nás piístupnéa harmonizoványs mezinárodnímidoporučeními,napi. Mezinárodníagenturoupro atomovouenergiive wdni
[7].Pro informacidá|e uvádíme,Že princip hodnoceníce|kovéhorizika v piípaděradioaktivních|átekbylap|ikován ive Směmici Rady
o jakosti vody určenépro |idskou spotÍebu [8]' v oddí|u C
Radioaktivita s uvedenímce|kovéindikativnídávky pro všechny
radionuklidy0,1 mSv/r s v'./jimkoutritia, kde je uvedena hodnota
objemovéaktivity100 Bq/|.
S pouŽitímu1išeuvedenfch podk|ad [2' 3, 5, 6] by|yhodnoceny
u/s|edky s|edováníradioaktivních|átek ve státní pozorovací síti
ČnnaÚ [9]. Timto s|edovánímjsou vesměs podchyceny loka|ity
kten./mijsouzávody na těŽbu a zpraco.
h|avníchzdrojťrznečištění,
váníuranu. V blízkostitěchto zdrojťtjsou s|edovány ukazate|ece|-

kovéhoobsahu radioaktivních|átek (ce|kováobjemová aktivitaa|fa
ob.
a ce|ková objemová aktivitabeta) a z jednot|ivfchradionuk|idťt
jemová aktivita radia-226a koncentraceuranu. Používané
metody
stanoveníjsou dostatečněcit|ivé.DoplĎujícís|edováníV omezeném rozsahu profi|ťt,
a|e podrobnějšímimetodami radio|ogického
rozboruvod, provádíVÚV TGM v rámci iešenírn./zkumnfchrlko|ťr.
radioaktivních|átek by|y vzaty v vahu
Pii u./počtechindikátorťr
piírodníradioizotopyuranu (uran.238,uran-234),radium-226adá|e radionuk|idys minoritním
vlivem (piírodníradionuk|iduran-235
s poměremaktivityo,047 : 1 k uranu-238)a z umě|fch radionuk|ije zejména
dťrtritiuma cesium-137'Zdrojemumě|fchradionuklidťt
reziduá|níkontaminace po testech jadernfch zbraníprováděnyich
v 60. |etech a po havárii jadernéhoreaktoruv Černoby|uV roce
radioaktivními
1986. s oh|edem na dostupné daje by|o zatížení
|átkamihodnocenoza časovéobdobí1991-1998.

Stav
Stav zatíženípovrchoqÍchvod radioaktivními|átkami by| posuzován pouŽitímkoncentracídvou radionuk|idŮv poměru sku.
(RAD-S) počítaném
nás|etečné
a Iimitníkoncentrace
radionuk|idŮ
dujícírovnicí:
RAD-S - (O,7R(cno(U))+ 1,0 R(cno(Ra-226)))
I 1,7
kde R(cno(U))vyjadiuje poměr (R) skutečnéa |imitníkoncen.
trace uranu (U) s 90"/opravděpodobnostínepiekročení(a analogicky pro radium Ra-226).
(pro uran W1= 0,7, pro radiumVáhy zastoupenfch radionuk|idťt
-226w,= 1,0) by|yodvozeny z rizikaz pÍíjmuradionuk|idťt
pod|e[3]
a hodnot |imitníchobjemoufch aktivituranu a radia.226 pod|e [2].
250

Metody,vfs|edky a jejich hodnocení
VIiv

200

Pro u/počet indikátoruv|ivu radioaktivních|átek (RAD-V) by|a
pouŽitaspecifická rovnice pÍevza|áz Adraanse [6]:

150

RAD-V = t((Ai.TyMPKi)
pouŽit'./ch
v rovnici(i = 1,...,n),
kde i je index radionuk|idtj
- ročnívypouštěnémnoŽstvíjednot|iu/ch radionuk|idťl
Ai
v Bq/rok,
- korekční
T
faktor pro po|očaspieměny,
MPKi - maximá|nípiípustná
koncentrace(aktivita)pro jednot|ivé
pÍípustného
riziradionuk|idy
odvozená od maximá|ního
vzduchu),
ka (MPRi) v Bq na kg vody (pťtdy'
- početradionuk|idťt
pouŽitfchv rovnici.
n
Standardněby|ovo|eno n = 6 (uran.238,uran-234,uran-235,radium-226,tritium,cesium-137).
Na rozdí|od jinfch škod|iu./ch
|átek nejsou pro radioaktivní|átky
piijaty maximá|nípŤípustné
koncentrace(MPK) pro jednot|ivés|oŽjaká koncentrace
ky Životníhoprostiedí.Je však možnévypočítat,
radioaktivních|átek,resp. jimi emitovanéhozáŤení,odpovídáriziku
.t.10.6za rok pod|e
specifikovanéhoAdraansem [6].
doporučení
na zák|adě
Tento zp sob odvození MPK je snadno vyčís|ite|nf
hodnot ročníchlimit pŤíjmu
ingescíradioaktivních
|átek.V naŠich
podmínkáchby|y pro u/'poče|zatížení
povrchou./chvod radioaktivními|átkamiap|ikoványkonvezní faktory (KF) pro radioaktivní|átky v Sv/Bq, a to pro jejich piíjemingescídospě|yimiosobami [3].Pii
u.Ípočtu
se vyšloz predpok|aduspotrebyvody pitím2 |/d,resp. 730
|/r.Da|šímpiedpok|ademby|o, Že eÍektivnímu
dávkovému vazku
1 mSv/rodpovídárizikonádorornfchonemocnění3.10.5,odtud:
M P K i= 1 1 ( 2 1 9 0 0 . K F i )
ZaÍ by|as oh|edemna po|očaspieměny radionuk|idvětšíneŽ
jeden rok dosazena hodnota 1000 [6].Zprakticktich d vodťt(k získání piijate|nyichhodnot pro da|šízpracování)by|yvypočtenéhodnoty indikátorudě|eny1.1012.V indikátoruRAD-V odpovídají
váhy
jednot|ivyich
re|ativnímu
rizikuz pťíjmu
radionuk|idŮa jsou zahrnuty
v hodnotě MPK|. Největšíváhumajíradium-226a dá|e (v sestupné
iadě) uran-234,uran-235,uran-238,cesium-137a tritium.Jest|iŽe
pÍiiadímeradiu.226váhu (riziko) 1, pak jsou váhy da|šíchuveden1ichradionuk|idťt
o,175;0,168;0,.161;
0,046a 0,643.10.4.
Pii stanoveníemisí(Ai) radioaktivních|átek by bylo moŽnépouŽít daje o |átkovémodnosu pod h|avnímizdroji. Dostupné daje
o kapa|nfch u./pustechv |oka|itáchtěŽby a zpracováníuranu jsou
všakne plnéa nepostihují
v|ivsp|ach z uŽšího(lzemív oko|ítěŽby a zejménaprŮsak z odva| , kteréjsou na zák|adě u/s|edkŮporovnání mnoŽství radioaktivních|átek v kapa|nfch v pustech
profi|echpod těmito |oka|itamiu/znamné.Pro u/poěet
a v Ííčních
hodnot indikátoruRAD-V v iíčníchprofi|echpod těmito |oka|itami
(profi|y Ro|ava-RybáŤe,MŽe-Kočov, Piíbramskf potok-Trhové
Dušníky,Račípotok-Nekrasín,Kocába-VišĎová,P|oučnice.Noviny,
Kuruice.Ronov,Svratka-VeverskáBitt./ška)
bylo proto ročnívypouštěné mnoŽstvíradioaktivníchlátek Ai v Bq substituovánoodtokem
profi|ech,vypočtenfm jako
radioaktivních|átek v těchto Ťíčních
radionuklidťt
součinročnípr měrnéobjemovéaktivityjednot|iv../ch
v Bq/m3a ročníhoprrjměrnéhoprťrtoku
vody v m3.
obrázek í ukazuje u/voj indikátoruRAD-V v |etech 1991-1998
pro profi|yzatížené
u/pustmiz uranovéhopr mys|una našem zemí.Je z něj patrné,Že k hodnotě indikátoruu./znamněpiispívajíra.
d ioizotopyuran.238,uran-234a radium.226.Minoritníu/znam ma.
jíumě|éradionuk|idy
tritiuma cesium-137.Hodnotaindikátoruby|a
v období1991-1994 ustá|enáa od roku 1995 do roku 1997 docházelo k nár stu hodnoty,kteryise pŤisuzujepietoku dŮ|níchvod
v |oka|itěHamerskf potok.Brod nad Tichou a Račípotok-Nekrasín.
V roce 1998 se hodnota indikátorudosta|a na roveĎ z období
1992-1994.
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obr. 1. Vwoj indikátoru RAD-V v profi|ech zatíŽenychu/pustmi
na rizemíČeskérepublikyza období1991 aŽ
uranovéhoprťrmys|u
1998
Na obrázku 2 je pro imisní standady pod|e naÍízenív|ády
ě. 8211999Sb. ukázán v1/vojindikátoruRAD.S ve tiech vybranfch
profilech: P|oučnice-Noviny,
Hamersh/ potok.Brod nad Tjchou
a Kocába-VišĎováza období1991-1998 a dá|e pr měrná hodnota
(období1991-1998).Zv1išení
z osmi profi|ťt
indikátoruvypočítaná
p měruv období1996-1997dobie korespondujes v|ivempietoku
d |níchdě| uvedenfm u indikátoruvlivu RAD-V vfše.

Dcpad
povrchovfch vod radioaktivními|átVfs|edky hodnocenízatíŽení
kami ukazují,že se jakost vody v tomto oh|edu z|epŠuje(napŤ.
v d s|edku tičinnějŠího
v proÍi|uP|oučnice.Noviny
čištění
odpadníchvod z těŽby uranu v období 1986_1989 a později zastavení
jinyichs|edovánívšakvyhornickétěŽby v roce 1991).Z v1is|edkŮ
p|yvá,Že pietruává kontaminace Ííčních
dnovfch sediment a zejakostivody v d s|edmin v zátopovfch zemích[10].Ke z|epšení
ku nápravnlch opatiení tedy dochází rychleji neŽ ke z|epšení
jakosti iíčních
dnou./chsedimentťl.Pro hodnocenídopadu změn
kontaminace vody radioaktivními|átkami na rybíobsádky nejsou
radionuk|idy
k dispozicipotiebnéridaje,a|eje známo, Že jednot|ivé
jsou akumu|oványv r znyichpartiích(napi. radium-226a stronci.
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--t_ MŽe,Kočov-x_ P|oučnice,
Noviny+Pnjměr
Kocába,Višnová

a limitníkoncentrace
radionuk|id(RAD-S)
obr.2. Poměr skutečné

um-90 v kostech, cesium-137ve sva|ovině).To bude tieba vzít
v uvahu pii IimitovánípŤípustnyich
objemou./chaktivitradioaktivních
|átek v povrchou/chvodách i ve vztahu k poŽadavkťrm
formu|ova.
nfm v pŤí|oze
2, odst. 8 naŤízení
v|ády č.82/1999Sb., pod|e které.
ho je tieba zajistitstav povrchou/chvod, pŤiněmžnedochazív dtj.
s|edku škod|ivéhopťtsobení|átek ke sníŽeníproduktivityvodního
ekosystému ani k závaŽnémuz Ženídruhovéhospektra vodních
pro ně neju/še piípustnfch hodnot
organism nebo pŤekročení
dávky nebo objemovéaktivityradionuk|idt)[2]'

the erample oÍcontamination of surface waters by radioactive
substances in consequence oÍ liquid wastes discharge, overland Ílow Írom the tenitories oÍ extraction and processing oÍ
uranium ores, including percolation from dumps of extracted
gangue in the tenitory oÍ the Gzech Republic. The esu|ts
show that the methodology is sufficiently sensitive to assess
the changes oÍ water environment contamination, and that it
enables to identiÍy critical radionuclides and put Íorward ap.
propriate conectave measures. Besides a global application to
larger tenitorial units (catchment areas), the methodology is
likewise applicab|e to assessment oÍ contamination changes
Odezva
also in particular prcÍiles of surface waters, including thelr as.
obrázek 2 ukazuje,Že cílovézáměry pro dva h|avnípÍírodní
ra.
sessment in tems oÍ using suÉace (and also ground) waters
dionuk|idy(dosaŽeníjakosti vody vyhovujícíimisnímstandardŮm Íor drinking purposes, while complying with the requircments
pro
profi|ti
pod
naŤízení
v|ády |2)
radioaktivní|átky)by|yve většině
oÍ the Czech legislation [2'3]. Conceming radiological po|luza stěnímodpad z |ěžbya zpracováníuranu dosaŽeny' K cí|ové- tion, the pÍesent Czech legislation has been hamonized with
mu roku 2005 by tyto imisní standady nemě|y b1it piekročeny the rccommendations oÍ the |ntemational Atomic Energy
v Žádnémz těchto profi|ťt.
V nás|edujícím
obdobíbudevšaktieba
Agency [7].
radioaktivní
znečištěnídá|e
monitorovata souběžněs tíms|edovat
a
izměny obsahu radioaktivních
|átekv Ííčních
dnovfch sedimentech
a na vybranfch |oka|itáchzměny jejich obsahu v biomase ryb. Ve
vydávanfch vodohospodáŤskfchrozhodnutíchje tŽebaup|atĎovat
poŽadavkyv sou|adus naiízenímv|ády |2]a pŤirespektovánízněnívyh|áŠky
SUJB [3].Da|šípostup z h|ediskamonitorování
a piípadné sanace zdroj znečištěníbude tieba stanovit na zák|adě
hodnocenístavu v roce 2005. K tomuto časovémuhorizontu |ze
Jana Hubáčková
pÍedpok|ádat,
že dojde k ustá|enípodmínekve zdrojíchznečištění
v návaznosti na ukončenítěŽby uranovylchrud na našem Území
hornick1im
zpŮsobem.
V mnoha piípadech se dnes nedaií dodávat upravenou vodu
v nezměněnékva|itěď na místospotŤeby.Ačko|ijsouve|ké pravZávér
ny vody zpravid|ajiŽ koncipovány tak, aby stá|e produkova|y]<va|itnípitnou vodu, je moŽnéstále častějipozorovat degradaci její
pro
By|a ap|ikovánametodikaoECD [4' 5]
komp|exní
hodnoce. kva|ity
během rozvodu vody ke spotÍebite|i,
a to koroznímiprodukní v|ivtj a da|šíchcharakteristik na pŤík|adukontaminace poty, bakteriá|níminárosty,
zabarvením,zhoršenímchuti a zápachem.
vrchou/ch vod radioaktivními
|átkamiv dŮs|edkuvfpustíkapa|nfch
Právě zmíněnézměny jakosti vody v distribuční
sítise sta|y prioritodpadŮ, sp|ach z zemí těŽby a pravy uranovyÍchrud, včetně ním
tématemzájmu ce|osvětovéhovodárenství.Zab vají se jimi
prŮsakŮ z odva|ťrvytěŽení h|ušiny na rjzemí České repub|iky.
pŤední
u1izkumnáa univezitnícentra.Do mezinárodnízprávy piiVfsledky ukazují,Že metodikaje dostatečněcit|ivápro hodnocení
spě|o sv'./mipoznatky na kongresu IWSA v Madridu (1997)ce|kem
změn kontaminacevodníhoprostiedía umoŽĎujeidentiÍikovatkri17 zemísvěta. Kromě toho by|atato nová prob|ematikadiskutová.
tické radionuk|idy a navrhovat pŤípadnánápravná opatÍení. na ve čtyiech
odbornfch sekcích.
je
g|obá|níap|ikace
(povodí)
Metodika ved|e
na větŠízemníce|ky
V druhépo|oviněroku 1996 se VfzkumnÝ stav vodohospodái.
profi|ech
vyuŽite|nái pro hodnocenízměn kontaminacev dí|čích
skf TGM Praha sta| nosite|emna tuto prob|ematikuzaměieného
povrchou/chvod, včetnějejich hodnoceníz h|ediskavyuŽívánípograntu Národní agentury zemědě|skéhou./zkumu.Jde o projekt
vrchov1Ích
vod (a|e i podzemníchvod) pro pitné čely,a to s up|at. nazvan,!,,V zkum moŽnosti
eko|ogickéa ekonomické pravy a dopoŽadavkťr
něním
naší|egis|ativy[2, 3]. Současná |egis|ativaČR
pravy pitnfch vod...Spo|uiešite|sh./m
pracovištěmje katedra zdrav ob|asti radio|ogickéhoznečištěníby|a harmonizována s dovotníhoinŽenfrstvíČvur Praha. Jako spo|upracující
spo|ečnost
poručeními
pro atomovouenergii[7].
Mezinárodníagentury
by|a vybrána VaK JiŽní Čechy,á. S., ČeskéBudějovice, která je
provozovate|em dá|kového piivaděče z pravny vody P|av do
Literatura
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hodnfch hydrau|ickyicha tep|otníchpodmínekneumoŽĎujínist
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mikroorganismŮ.
a rozmnožování
[9] BlaŽková,Š',Nesměrák, |', Novickyi,o.: ProjektLabe Il. VÚV
Z procesŮ,kterése na negativních
změnách jakostivodypii doTGM Praha, 1998.
jsou to pÍedevším:
pravě podí|ejí,
[10] Hans|ík,E. a ko|.:Vlzkum v|ivujadernyichzaíízenína Životní
r dezinfekce a jejíved|ejšíprodukty,
prostiedí.Zpráva VUV TGM Praha, 1998.
o tvorba biofi|m na stěnách potrubíavodojem ,
sítía tvorba inkrust ,
lng. Eduard Hanslík, CSc., Pave| Šimonek o koroze materiá|ŮrozvodnyÍch
o transportkorozníchproduktŮaŽ do místaspotieby, závislf na vfVUV TGM Praha, lel.: O2l2O19 72 69
podmínekv distribuční
voji okamžihichhydrauIich./ch
síti,
o vy|uhovánítoxicklch
organich/ch|átekz nátěrouich hmot,popi.
z materiá| trubníchrozvodŮ.
Possibilities of Assessing Pollution of Surface Waters Ac
Pnlběh zmíněnfch procesŮ závisí nejen na parametrech konkrétníhos|oŽeníupravenévody a její teplotě' a|e také na době
cording to the OECD Methodology- as Exampled by
jqího zdrŽeníběhem dopravy, na rych|ostiprouděnív piivaděči
Radioactive Substances (Hanslk, E., Simonek, P.)
a jejích krátkodobfch změnách i d|ouhodobfch trendech apod.
The OECD methodology[4,5]has been appliedto complex V neposledníŽaděse na zhoršováníkvality
upravenévody během
assessmentof inÍluencesand Íurthercharacteristicsthrough dopravy ke spotiebite|imŮŽe podí|etÍozpormezi nadhodnocenou
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očekávanoua skutečnousniŽujícíse spotÍebouvody jak pnimys|em,tak obyvate|i.Specifikou situace v Českérepub|iceby| vyraznyináběh dynamiky změn pnitočnlchpoměru ve vodárcnskfch Ía.
reflexe ceny vody spotĚebite|i,oddech a sítíchv d s|edku sí|ící
startovanf zásadnímiekonomickfmi změnami.
Jako vhodná |oka|itapro v'./zkumnépráce by| vybrán táborsh./
piivaděč, kten./je součástívodárenské soustavy JiŽní Čechy'
Ce|ková dé|katrasy piivaděčeje 72,69 km. Po trase je situováno
ce|kem šest vodojem a jedna piedávací šachta.
Piivaděč by| budován a uváděn do provozu postupně. Úser Úv
P|av a VDJ Hosín by| uveden do provozu v čeruenci1987 a ná.
v záíí1988. oba seky jsou provedeny
s|ednf sek do Chot'1ičan
z oce|ovéhoproÍi|uJs 1000 mm a jako jedinéby|yopatieny vnitiní
ochranou Vrsfuou. Úsek piivaděče, kten./by| zdrojem největších
problém , začínávodojemem v Chot'1ičanech
a končítáborskfm
vodojememv Čekanicích.Úsek je d|ouhf 52,52 km. Jeho první
část (VDJ Chot'.fčany- pŤedávacíšachta Vese|í n' LuŽ' u VDJ
Z|ukov)v dé|ce23,3 km má profi|1000 mm, zbytek (pÍedávací
šachtaVese|í- VDJ Čekanice)má profi|800 mm. Potrubíje oce|ové,ale bez jakéko|iochrany vnitiníhopovrchu.Celková doba zdr.
Ženívody v prob|ematickémseku je pii dnes obvyk|émpr toku
(100 l/s)cca čtyiidny (!).
Ve spo|uprácis provozovate|emiadu by|avytipována místa,kde
se piedpok|áda|areá|ná moŽnostprovádět testováníkupon z h|e.
diska koroze i z h|ediskatvorby biofi|m . Ve skutečnostibylo nutné
piih|íŽetnejen k technich./m,a|e v nepos|edníÍaděi ekonomickfm
omezením.Po zváŽenívŠechh|edisekby|ytestovacísmyčkyumís.
těny v objektu VDJ Hosín na odtoku, v objektuVDJ Z|ukov na pÍítoku z piivaděče.Z technick1ichdťtvodťt
by|o nutno zvo|itjako pos|ednítestovací
místopiítokdo VDJ Čekanice'
Jako testovacímateriá|y by|y vybrány: oce|, šedá |itina,beton
a sk|o. Pro oce| by|y vo|enytestovacíkupony pod|e TNV 75 7121
1 mm s nezkorodovanfmpo[2]z oce|ovéhop|echutr. 11,t|oušťky
vrchem o rozměrech 42 x 42 mm. Pro šedou |itinupod|e ČSN
42 2410 [3],od|itou Krá|ovédvorsh./mi
Že|ezárnami- S|évárna,s. r.o,
v rámci pomoci vfzkumu, by|yvo|eny rozměry testovacíchkuponťt
50 x 50 x 5 mm. Betonovétestovacíkupony o velikosti50 x 50 x 5
mm by|yvyrobeny piímo ze směsi pouŽívanépro cementaci vnitÍního povrchu trub. Pro určeníbio|ogickfchnárostŮ by|a pouŽita
podk|adní
sk|íčka
k mikroskopu.Na zák|aděvyhodnocenívfsledkŮ
korozníchzkoušek a vzh|edem k potĚeběvyhodnocoorientačních
vat nárosty biofi|m by|y zvo|eny expozičníinterua|ydevítia osmptisobenína kupony.
náctit'/denního
Vzorky pro stanoveníorganickéhomateriá|u(biofilmťl,
ToC) byly sonifikoványna místě.Pak by|ystanovoványpsychroÍi|nía
mezoÍi|ní
bakterie,ko|iformní
bakteriepod|e lSo norem,ce|kovépočty
bakteriípod|e |So norem,cHsKcr + sušina,desulfurikační
bakte.
rie a ToC. By|y téŽodebírányvzorky vody pro fyziká|něchemická,
bio|ogickáa mikrobio|ogická
stanovení.
JiŽ v roce 1997 bylo moŽno vyhodnotitu/Šeuvedenyimzpťtsobem dvě sérievzork exponovanépo 9 t'./dnecha jednu sériipo 18
MěÍenía testovánív|ivťt
tt1idnech.
dopravovanévody na r zné materiá|ypomocíkupon vk|ádanyichdo testovacíchprofi|Ůpokračova|ov roce 1998. od poěátku testováníaž do konce |istopadu1998
by|o moŽnov rámciu.fzkumnfch pracíuzavií|ce|kemčtyŤitestovainter.
císérie. KaŽdá z nich zachycova|a devítia osmnáctit'./denní
va| p sobenídopravované
vody na testovanékupony.P|ynu|epak
pátá série,která pokračujeV roce 1999. Prunía dru.
naváza]ada|Ší'
há série testování kupon probíha|yza podmínek pďttokou/ch
rych|ostívody shodnfch téměi s těmi, jaké by|y v pÍivaděči.Pro
tietía čtvrtousériitestováníjsme na testovacíchprofi|echnastavi|i
takovéminimální rychlosti,kteréby by|o možnéanalogicky očekávat v pŤivaděči.
Naopak pátá a šestá série majíproběhnout pŤi
takorn.fchmaximálních prŮtokovlch rych|ostech,kterése mohou
v piivaděčireá|ně vyskytnout.K tomuto če|usprávce pŽivaděče
provede patÍičnáopatienína testovacíchprofi|ech.
S|edováníkorozních
t]čink na kuponechpo Úzné době expozice potvtdi|o,Že korozní rych|ostje závislá nejen na s|oŽenívody
a inkrustacíi pnitokou.ichpoměrech, a|e také na dé|ceexpozice.
NapÍík|ad
mezi 63' a 126. dnem expozice probíhákoroze poma|eji neŽ mezi 0. a 63. dnem expozice. Po trase piivaděčese na VDJ
provádídovápnění,kterése pĚíznivěprojevív nás|eduChot'./čany
jícíchměrnfch profi|echna VDJ Z|ukov a Čekanice.JestliŽe V pruním měrnémprofi|u VDJ Hosín čini|apniměrná korozní rych|ost
88,7 mm za rok, pak se sníŽilav proÍi|echVDJ Z|ukov a Čekanice
na 53,3 mm a 57 mm za rok' Pďměrná koroznírych|ostmezi 63.
a 126. dnem expozice by|a ještě nižŠí,
a to pod 50 mm za rok'
Neby|y zjištěny vlrazné rozdí|ymezi korozí oce|i a |itiny,pouze
inhibiční
v|ivvápněníbyl u oce|ivětší.Vfznamnf v|ivmá s|oŽenívody a s|oŽeníinkrustací.Voda ve vápenato-uh|ičitanové
rovnováze
čis k|adnfm indexem nasycenía voda, kerá by|a ve styku s inkrustacemivyššíhoobsahu Cao, by|a_ vyjádieno pod|estupnice -
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jen méněagresivní.
obdobně jako v roce 1997 se takév roce 1998
podaÍi|ozamezit druhotnémuzaŽe|ezněnívody. Dopravovaná voda po ce|és|edovanéobdobísplĎova|aČsN zs 7111 Pitná voda
[1].Na stabi|izacijakostia na omezeníkorozníhoptlsobenívody se
prokazate|něpodíle|onejvyŠŠí
pH na 8,5,
měrou zvtlŠeníhodnoty
kdy voda je prosta oxidu uh|ičitého
a vykazuje pozitivníindex nasycení.
V roce 1997 byla věnována pozornosttjska|ímspojenfm se staponovovánímce|kovéhmoty (biomasy) biofilmutiemi pouŽitt./mi
stupy (sušina,ToC, cHsK). Proto by|yjak moŽnf podílmateriá|u
pocházejícíhoz deselďkuponŮ (beton, korozní produkty že|eza),
tak i ce|ková hmota biofi|mud s|edně stanovovány všemi tiemi
metodikami.V současnédobě lze konstatovat,Že na pozadíko|ísán íu./s|edkŮjednot|ivt/chmetod ne|ze objektivněrozhodnout,která z metod dává ,,správnějšť.
vfs|edky. Poměr mezi hodnotami
cHsK a ToC v parale|níchvzorcíchv,lrazně ko|ísá.MoŽnosti bliŽ.
šíhoověienívypovídacíhodnoty pouŽívanfchpostupŮ a takémoŽnosti statistickéhozpracovánívfs|edk jsou vŠakIimitoványmnoŽstvímvzorku suspenze, resp' ce|kovou p|ochou kupon , které|ze
pii danfch technickyicha ekonomickfch moŽnostech reá|ně insta|ovatv systému.
Ná|ezy bakteriíindikujících
znečištění
feká|níhotypu by|y nega.
tivníjak ve vodě, tak v biofilmua svědčío dostatečnémzabezpeěenísystému.
Poměr cHSl(Toc v pouŽitémexperimentá|ním
uspoŤádání
silně ko|ísa|.Podstatná část hmoty biofi|muje tedy tvoiena anorganickyimmateriá|emzachycovanfm v sítiextrace|u|árních
bakteri.
á|níchpo|ymer tvoiícíchzák|ad biofi|mu. M inimá|nítvorba biofi|mu,
stanovená jako sušina,by|a obecně zjišťovánana kuponech z bepočtyheterotrofníchbakterií(meso- a psychroÍi|tonu. NejvyŠší
ních)by|yzjištěnyna |itinovfchkuponech.
V biofi|mubyla pravide|nězjišťovánapiítomnostbakteriírodu
Desu|fovibrio,piičemŽve vodě by|yjejich ná|ezyvŽdy negativní.To
indikuje v biofilmu podmínky vyrazné anoxie a redukce síranu
a pravděpodobnoustimu|acikorozníchprocesŮ.
Vfs|edky docí|ené
v1izkumemV roce 1998 jednoznačněproká.
poznáza|y zásadnívlznam pracínejen pro rozšíÍeníteoretického
nízměněnlch proces pŽidopravěvody, a|e i aktuá|ní,
velmi prak.
tickf vfznam pro provozy. S vyuŽitímvyizkumnyichvfsledkŮ ieŠe.
ného projektu se podaĚi|ocestou optima|izacechemickfch parametrŮvody a stabi|izacemnoŽstvídopravovanévody omezit:dru.
hotné zaže|ezněnívody tak, Že se koncentracezbytkovéhoŽe|e.
za na vtoku do koncovéhovodojemu piivaděče ÚV P|av-Tábor
VDJ Čekanice(oce|ovénechráněnépotrubí,Js 800) ustá|i|aběhem roku 1998 v rozmezí0,03-0,20 mg/|a na p měrnéhodnotě
0,119 mg/|.Na této hodnotě se podí|ív|astní pravna optimá|ní
pravou na 0,05 mg/l zbytkovéhokoagu|antuFe3*.Na stabilizaci
jakosti a omezeníkorozníhopťtsobení
vody se prokazate|něnejvyššíměrou projevi|ozu./šeníhodnoty pH na 8,5. Voda je prosta
a vykazuje pozitivníindex nasycení.Vfzkumné
oxidu uh|ičitého
práce pokračujíi
v tomtoroce.
Literatura
norem, Praha 1989,
t1] ČsN 75 7111 Pitná voda. Vydavate|sfuí
24 s.
[2] TNV 75 7121 PoŽadavky na jakost vody dopravovanépotru.
bím.Hydroprojekt,a.s., Praha.
13] ČSN 42 2410 Šedá|itina.Vydavate|sfuínorem, Praha'
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Changes of WaterQuality Caused by Transport
(Hubáčková,J.)
Degradation oÍ the quality oÍ treated drinking water while
conveyed to consumers, has by its naturc called Íor both attention and solution. The article speciÍies the causes oÍ prob.
lems which have arisen in the Czech Republic due to a decrcasing water withdrawal. A grant accorded by the National
Agency Íor Research ln Agricu|turc, in which the T. G. Masaryk
Water Research lnstitute participates together with the Faculty
oÍ Bui|ding |ndustry oÍ the Czech Technica| University,
Prague, makes an experimental use oÍthe conduit route oÍthe
water trcatment plant Plav.Tábor. Application of hitheilo rc.
search rcsults by the South Bohemian Water-Supply and
Sewerage Company (VaK Jižní Čechy) has a|rcady |ed to an
imprcvement and stabi|ization oÍ water transported through
the conduit.
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jeho nove|a- naČn e. fi1l92 Sb., od 1. 6. 1999 nabyla rlčinnosti
Íízenív|ády
Čn e. g2lgg Sb', kten/mse stanovíukazate|ea hodnopovtchov'/chvod. Ukazatele nety piípustnéhostupně znečištění
sledovanév rámci ce|éhopovodíse z hodnocenív daném roce
vypouštějí.Roz|išujese ce|kem pět bi|ančních
stavŮ u kaŽdéhoze
MagdaIena Karberová
podmíněněvyhovující,
vt1ibornf,vyhovující,
sedmi typ znečištění:
nevyhovující
a extrémněnevyhovující.
Do roku 1996 bylo bi|anční
hodnocení SVHB minu|éhoroku prováděno pouze u vybranfch
Úvod
profi|Ů,od roku 1996 pak pro všechny profi|ystátnísítěsledování
StátnívodohospodáÍskábi|ance zásob povtchou/ch a podzemjakosti vody v tocích.od roku 1996 je prováděno rovněŽ hodnoceníchvod a jejichjakosti (dá|ejen SVHB) je ve smys|u zákona o voní radioaktivity,a to v profilech státnísítě s|edováníradioaktivity
dách č. 138/1973Sb. a na zák|adě $ 8, odst. 3 zákona ČNR
v tocích.Součástívt./stup bi|ancejakosti povrchovt/chvod je kroě.458/1992sb., o státnísprávěve vodnímhospodáiství,nedí|nou mě tabu|ek obsahujícíchpieh|ed bi|ančníchpoměr a stav ve
součástíSměrnéhovodohospodáiskéhop|ánu a je podk|adempro
všech hodnocenyichprofilech a pro všechnytypy znečištěníigrarozhodováníorgán státnísprávy. Da|šíčástitohoto č|ánkuse tyfická pií|oha- schematická mapa zpracovávaného zemí,ve které
jakosti
povrchou/chvod.
kajípouze vodohospodáŽskébi|ance
jsou v místech |oka|izaceproÍi|Ůzakresleny ko|áčovégrafy zob.
razujícíbarevně bi|anční
stav Ve všech hodnocenyichtypech zneHistorie
čištění.
Zdrqem informacío vypouŠtěném
znečištění
do tok je pro
potieby SVHB soubor odbětŮ a vypouštěnísestavovanf pod|e
Pruníbi|ancejakosti povrchou./chtekoucíchvod by|azpracována
směrnice MLVH č.7n7 Ú.v. Tento soubor obsahuje kromě ridajťr
V roce 1969 za če|em,,zhodnocenísoučasnéhostavu jakosti vomnoŽstvívodi Údaje o jakostivypouštěnfchvod a vyvypouštěnéhodo tok a urče- o vypouŠtěném
dy a současnéprodukce znečištění
chází z podk|ad poslq1tovanfchpro potieby SVHB podniky Povodí.
ní moŽnosti vyuŽívánívody v profi|ech,kde existuje s|edováníja.
Pro dop|něnímonitoringu chemickfch ukazate| a zahuštění
kosti vody v tocích...Pro klasifikacijakostivody bylo tehdy pouŽito
sítě
s|edovanfch profi| se provádív rámci SVHB samostatnf biojakosti
pod|e
povrcho.
normativrj
normy Čsruffi 0602 K|asiÍikace
monitoring- s|edováníspolečenstvamakrozoobentosuv síti v|ovfch vod, zaŤazujících
vodu z h|ediskapouŽite|nostido tiítÍíd'Jako
jakosti povrchou/ch vod. V současnédobě
směrodatná hodnotajednot|iu./ch
ukazate| jakosti vody by|a urče- Žen ch proÍi|ŮSVHB
v rámci Českérepub|ina hodnota s pravděpodobnostínepiekročení90"/".Pii hodnocení obsahuje databáze monitorovan1ichprofi|ťr
Zák|adnímkritériempro vfběr profi|riby|a snaha
by|a porovnávána vypočtenákoncentrace Cgo s mezní hodnotou ky 1640 profi|ťr.
postihnoutzměny nad a pod v'/znamnyimibodorn/mizdroji znečišpodb ČSN 83 0602. Všechny da|šímetodiky-Ďi|ancejakosti povrpiedpok|ádá biologickés|edovánív rámci
chou/ch tekoucíchvod vycházejíze studie ,,Návrh pravy metodi- tění. Návrh metodiky
regioná|ní
bi|ance(minimá|nějednouza pět |et).Biomonitoringzaky kva|itativní
částivodohospodáiskébi|ance..zpracovanév roce
jišťujebrněnsképracoviŠtěVÚv v rámci zpracováníSVHB, jsou
1975' Bi|ancejakostivody byla charakterizovánajako ,,konfrontace
jinfch tjko|t],ve kten/chje pro
jakosti
vody s pÍípustnfm však vyuŽíványi některéu/stupy z
současnéhonebo očekávanéhostavu
z eko|ogického
h|ediska,popŤ's poŽadav- monitorovánípouŽita stejná metoda odběru i hodnocenívzorkŮ.
stupněmznečištěnívod
Piehled taxonŮ na|ezenfch na profi|u,včetně zák|adníhopopisu
rj..'
ky současnfch nebo perspektivníchuŽivate|
a charakteristikyprofi|u,je uk|ádán v databázorn./chsouborech
vytvoŤenfchpro tento če|.Provádění determinacímakrozooben.
Souěasnost
tosu v odebranfch vzorcích zajišťujíbio|ogové - specia|isté.
protoko|uje dá|e
Vfs|edek jejich práce zapsanf v determinačním
V posledních|etech doš|o k vyiznamnfm změnám v metodice
zpracováván. Provádí se u/početindexu saprobity a kromě toho
zpracováníSVHB jakosti povrchovt/chvod. Pod|e Metodickéhopo.
da|šístatistickéveličinya provádíse vyhodnocenídrukynu MŽP k Zásadám vodohospodáŤskébi|ance zásob povrcho- se počítají
hové sk|adby společenstvave vzorku. Vfs|edkem je pravide|né
v'./cha podzemníchvod a jejich jakosti má bft SVHB prováděna
pro dvě rovně - centrá|nía regioná|nía má obsahovat nás|edující zpracovánímapy organickéhoznečištění
tokr]v ČR za dané pěti|etéobdobí(pentádu).Tato mapa je zák|adnímpodrobnfm doku.
části: vodohospodáiskou bi|anci minu|éhbroku a vodohospodáŤskoubi|ancisoučasného
mentem stavu jakosti vody, kten./popisuje saprobnístav po ce|é
a vt./h|edového
stavu. obě částimajíspecifickf charakter a jsou zpracovávány od|išnfmimetodich/mi dé|cetoku i mimo místaodběru vzork .
postupy. Uče|emzpracování SVHB minu|éhoroku je evidence
a vyhodnoceníp běhu hospodaŤení
s vodou v up|ynu|ém
ka|en- Vfhled
dáiním roce a zpracovává se na centrá|ní rovni' Vodohos.
Vzh|edem k nastávajícímuobdobí zavádění evropskfch norem
podáiská bi|ancesoučasnéhoa v h|edovéhostavu se má zpracove vodnímhospodáÍstvíse pŤipravují
změny ve zpracováníSVHB
vávat na regioná|ní rovni pro konkrétní
časovou roveĎ, jíŽje pít- jakosti povrchoufch
vod. Počínajerokem 1999 budou da|šípráce
souzen piedpok|ádanf (resp. současn!) stav rozvoje vodohospozaměŤenyna spo|uprácipii návrhu technickéhopodk|adu|egis|atidáŤsh.chsoustaV,tj. rozvoje zdrojŮ i uŽívání
vody. SVHB minu|ého
vy a zejménana posouzenímetodik SVHB z h|ediskapiís|ušnfch
roku je rutinnězpracovávána podle návrhu novémetodikyod roku
směrnic a rozhodnutíEU a na zpracování návrhu nutnfch změn
1993, pruníověiení a praktickévyuŽitímetodikybi]ancesoučasné.
dosavadního hodnocení vypllvajících z poŽadavku potiebné harjaprovedeno
ho a vfh|edovéhostavu by|o
zpracovánímbi|ance
monizaces legislativouEU.
kosti vody současnéhostavu v období1991-1995. Návrh metodi.
ky piedpok|áda|,Že pro zpracovánítétobilance budou pouŽitypod.
Literatura
k|ady a vfs|edky regioná|níchbilancí, prováděnfch pr běŽně
v ce|émhodnocenémobdobí.Vzhledem k tomu, Že se regionální
[1] Holtan, H. et al.: Vannkvalitetskriterierfor ferskvann. Statens
bi|ance dosud běŽně neprovádějí,by|y pouŽity pouze celostátně
forurensningtilsyn
Oslo, 1989.
dostupnépodk|ady.
[2] Metodika sestavováníSVHB minu|éhoroku - Bi|ance jakosti
vod se provádíve s|eBi|ančníhodnoceníjakosti povtchovyÍch
povrchov'./ch
vod. VÚV Brno, 1992.
dovanyichprofi|echz databáze HYDRoFoND ČHMÚ v rozsahu
Metodika sestavováníSVHB současnéhoa vt/hledového
stavu
[3]
dostupnfch ukazatel jakosti povrchovlch vod. Od roku 1993 je
- Bilance jakosti povrchou/chvod. VUV Brno, 1992.
využíván norskf piístup k hodnocení jakosti povrchou/ch vod
v|ády Čn e. 8z1999 Sb., kten./mse stanovíukazate|e
[4] NaÍízení
(Ho|tanet a|., 1989),kdy se ukazatelejakostivod systematickyděvod.
a hodnoty piípustnéhostupně znečištění
podmín|ído skupin vyjadŽujících
typ znečištění.
V našich
určitt1i
Směrnice MLVH Čsn e. 7F7 Ú.v., o evidenci a bi|ančním
[5]
kách je definováno celkem sedm typti znečiŠtění:
organickéznevyhodnocování zásob a jakosti povrchov'.fchvod.
čištění,
eutroÍizace,acidobazickéjevy, toxickévlivy, minera|izace,
Zásady SVHB, Věstnk MŽP ČR, částka3/1995'
[6]
bakteriá|níznečištění
a radioaktivita.Bi|anční
stav kďdého hodno.
profi|u
pro
na základě
ceného
se určízv|ášť kďdf typ znečištění
lng.Magda|enaKarberová
nejnepÍíznivějšího
bi|ančníhopoměru poŽadovanfch hodnot
vuv TGM Praha - pobočkaBmo
jednot|iu/chukazate| jakosti povrchovévody, uvedenfch v právní
tel.:05/413212 24 (1.338)
normě, k charakteristickéhodnotě ukazate|ejakosti vody, kterouje
kvanti|Cgo, tj. hodnota, která neby|a piekročenaVe s|edovaném
obdobís pravděpodobností90 "/".U rozpuštěnéhokys|íkuse biBalanceof SurtaceWatersQuality
The Water-Management
poměr počítáopačněa hodnota C'o je hodnota koncentrace
|anční
(Karberová,M.)
s pravděpodobnostípiekročení90 7o. Da|šímiu./jimkamijsou uf.
počty pro pH (acidobazickéjevy) a pro bakteriá|níznečiŠtění.
The state water-management ba|ance oÍ suilace waters qua.
Seznam poŽadovanfch hodnot ukazate| jakostipovrchovévodyje
v|ády lity is integral part oÍ the Master Water.Management Plan. The
uveden v právnínormě,kterou by|odo 31. 5. 1999 naŤízení
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Íirst balance oÍ surÍace waters quality had been worked up as
early as 1969. Prcsently, the state water-management balance
oÍ suďace waters quality is being elaborated for two |evels .
the central and the rcgional ones, and it should include the
water.management ba|ance oÍ the |ast year as we|l as that oÍ
the cunent and prospective situation. Balance assessment oÍ
suÉace waters quality is done for monitorcd proÍiles by means
oÍ the HYDRoFOND database oÍ the Czech Hydrometeo.
rologica| |nstitute to the extent oÍ aval|ab|e indicators oÍ sur.
Íace waters quality. According to the new methodology oÍ
1993, the Norwegian approach is used to assess surÍace wa.
ters qua|ity, and indicators oÍ waters quality arc systematical.
ly divided into groups ÍepÍesentinga certain type oÍ pollution.
Assessment is then perÍotmedin rclation to the rcqulrcd va!u.
es oÍ indicators oÍ pemissible pol|ution of suďace waters |aid
down by the Decrce oÍ the Govemment oÍ the Czech Republic
No. 82/1999. Discemed arc altogether Íive ba|ance situations
Íor each oÍ the seven types oÍ pollution. To supplement the
monitoring of chemical indlcators and to make denser the network oÍmonitorcd proÍi|es,a separate biological monitoring is
canied out within the state water-management balance - the
monitoring oÍ macrozoobenthos community in the network oÍ
inserted proÍiles of the state water.management balance oÍ
surface waters quality. Starting in 1999' Íurther work wil| be
aimed, above all, at peparing a proposal oÍ necessary
changes in the hitherto assessment which arc brought about
by the need oÍ rcquisite hamonization with the EU legislation.

a
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VoDNínoHosPoDÁŘsTVí

Vyis|edkemvysokého počtuzájemcŮ o vyuŽívánívfs|edkťtdis.
tančníchmetod zkoumání zemského povrchu je existence široké
parametrťr
zrŮznych ob|astíČR,
šká|y|etech./chsnímkŮrozdí|nyich
disponujíspecia|izovanéÍirmy.Byly poiízenyza rozdí|nfmi
kten1imi
rlče|y,častona stejnémÚzemía samozĚejměza penízedaĎou./ch
pop|atníkťt.
Dochází ke zbytečnéredundanci,tudíŽk p|1itvánífiprostÍedky.
z distančních
nančními
souboru./s|eOkŮ
Jedinf uce|eny7
snímkŮve Vojenskémtometod je k dispozici ve formě |eteckyÍch
pografickém stavu v Dobrušce.Jde však o negeoreÍerencované
snímky,a tudíŽje nelze bez da|šíhozpracováníbezprostiedně po.
Že v konečném
době je zÍetelné,
d s|edkuse spouŽít.V současné
peněz tatiebuje ve všech r zně piidě|ovanfch ,,ba|íčcích..státních
kovémnoŽstvífinancí,kteréby postačovalona financováníucelezák|adníchgeografich/ch dat v Čn oi.
ného programu poŤízení
stančnímimetodami, kteréby s|ouŽi|ypro veškerépotieby státní
a veiejnésprávy.
Samoziejmě je zde možnostjítv|astnícestoui v ob|astivodního
mnoŽstvífihospodáiství.SnaŽit se prŮběŽnězískávatdostatečné
nančníchprostiedkťrna získávání,zpracovánía vyuŽití|eteckfch či
kosmickfch snímkŮ,a tím zvyšovat kva|itu prostorovédatabáze
pro potieby vodníhohospodáÍství'Jako če|nějšíse
všakjevíspo.
jit veškerésí|yv rámci všech resortŮstátnísprávy a zpracovat kvavyuŽití'
litníu./chozípodk|adpro mu|tidiscip|inární
techno|ogií
VyuŽívánítechno|ogie Geografickfch informačních
ve vodnímhospodáistvíse neustá|ezvyšujea zkva|itĎujetak, jak
se zvyšujeodborná zptisobi|ostuŽivate| a moŽnostisottwarového
vybavení.omezujícímfaktorcmje všakstá|e dostateka kva|itapro.
storově orientovanfch databází (geografich./chdat). Dá|e se zvy.
šuje nebezpečíchybné interpretaceu/s|edkťtz kva|itníchana|1iz
vyuŽívatbez Íádnéhoponekva|itních
dat, která se začínajírutinně
souzeníkva|itydatou/ch vstupŮ.

GlS technotogie v prostÍedíHEIS čR

V současnédobě se na trhu G|S techno|ogiíobjevuje ve|ké
množstvíprodukt njzné rovně kva|ityi vyuŽite|nosti.Pro jednot.
|ivésubjektyHE|S Čn p pak ve|miobtíŽné
s|edovatVyvoj,studo.
Václav KoláŤ,Aleš ZboŤi|
vat jednot|ivéprodukty a pÍípadněje testovat a nás|edně imp|epiínosem
mentovatve su/ch ap|ikacích.Ukazuje se, Že značnyÍm
Geografich./inÍormační
systémje tieba chápat jako souhrn u./. je vybrat a prostiednictvímkva|ifikovanéhopracoviště vyvinout
konnéhohatdware,softwale, geografich1ichdat a Vysoce kva|ifiko. techno|ogickfpostupa nás|edněprovéstjeho imp|ementacido.in.
formačních
systém (|S)jednot|irn./ch
subjektŮHE|S ČR:
vanfch odbornyichpracovník . V rámci systémuje iešen nejen
(PVL'
informačních
o pět regionálních
systém spo|ečnostíPovodí
efektivnísběr,verifikace,archivacea drŽba dat, ale je zde iešeno
POH, PLA, PMO, POD),
také poskytováníjednoduch1ichinformacía prostorové ana|yzy
o HEIS-VÚV jako částinformačního
systémuVÚV TGM v tematic.
V na.
včetněuŽivate|sh/chvfstupťt.Pro vyuŽíváníG|S techno|ogií,
kéob|astiHospodaienís vodou na ce|ém zemíČR,
je něšem piÍpaděna rovni státnísprávyve vodnímhospodáÍství,
|S v HE|S ČR pro ob|ast hydro|ogie
ko|ik|imitujících
Íaktor' V současnédobě je ve|mičastosp|něna o HElS-ČHvtÚ jaro dí|čí
v ČHMÚ,
podmínkakvalitníhohadwarového a sottwarovéhovybavení,dokonce je v mnoha piípadechk dispozici i dostateěně kva|iÍikovaná o HEIS-MŽP jako lS na bázi metasystémus geodatabázemidistribuovany7mizejména v jednot|ivfch inÍormačních
systémech
obsluha. Hlavním prob|émemse vŠakstávají data a jejich bezHEIS ČR. Rea|izacese piedpok|ádána MŽP.
prob|émovávfměna. PÍi absenci jasně definovanfch ce|ostátně
Efektivníby by| i pĚenosap|ikacída|ším
orgán m a organizacím
p|atnfchpravide|poiizovánía vfměny geografickfchdat pro G|S
státnísprávy, jako jsou Ministerstvozemědě|sfuí,Ministerstvopro
aplikace dochází k roztiíštěn1im
snahám jednot|ivc , skupin a ormístnírozvoj, okresní Ťady a organizace za|oŽenéna podporu
ganizacívytváiet pro svév|astníinformační
systémyv|astnízdrojová data. D vodem těchto snah je ned věra ke kva|itědat poskyto- státnísprávy v uvedenfch resortech.obecné cí|eaktivitVÚV TGM
v tomto oboru jsou formuloványtakto:
vanfch více ěi méně odpovědnlmi pracovišti,zd|ouhavéadmini.
podmínekpro technickoua datovou interoperabi|itu
dí|strativníprocesy pii jejich získávánía v nepos|edníiadě nema|é o vytvoŤení
číchinÍormačních
systémŮsubjektŮ HEls ČR a pro nás|ednf cípop|atky.Tato neorganizovaná a techno|ogickynehomogennív'./.
pÍechodna distribuované
|orn./
sdí|ení
GlS aplikacív HEIS ČR,
roba dat je však piedevšímekonomickyznačněneu1ihodná.Ve|mi
nebo nekompatibi|nímu
v voji a testování
podk|adŮ..dochází k porušováníautor- o zabráněnídup|icitnímu
častopii tvorbě ,,v|astních
techno|ogick1ichpostupťtpÍi tvorbě a zavádění uŽivate|skfch
skfch práv, coŽ se v našízemi jevíuŽ má|em jako standad.
ap|ikacínad geodatabázíHEls ČR,
Nejrozšíienějším
zpŮsobem vytváieníd igitá|ní geografickédata.
báze v odvětvívodníhohospodáistvíby|o naskenovánístávajících o vytvoienípodmínekpro vícenásobnévyuŽitígeograficklchinforpoÍizovánídat.
mací,zabráněnídup|icitnímu
map se všemichybami a nedostatky,kterév sobě každékartograpÍesnostia kva|itytakto
Íickédílkonese. Po zjištěnínedostatečné
Konkrétníko|ypro rok 1999 jsou:
poÍízené
geografickédatabáze pŤichází
na Ťaduaktua|izační
oprav.
Využitídistančních metod v aktualizaci a zpžesřování
nécykly. PŮvodníadministrativní,
více čiméně subjektivnímetody
vodohospodáŤsky tfznamnfch inÍomací
piímo
prováděné
(piestoŽe
v
zjišťování
aktua|izačních
změn
už
di.
gitá|nímprostÍedí)
Základním záměrem je vypracovánía ověiení metodik získání
se dnes jevíjakou./hodnéa potiebnépouze pro
piístupupoŤízení
geografickéda.
aktuá|ních,objektivníchinformacío stavu a procesech na sledova.
dop|ĎujícízpťtsobobjektivnějŠího
metodami;dá|e genera|izacetechno|ogic.
me.
ném zemí distančními
tabáze. V současnostivystupujedo popÍedívyuŽitídistančních
po.
kfch postupŮ,jejich imp|ementacedo lS subjektŮ HEIS a vfioietod, a to jak |eteckého,
tak kosmickéhosnímkovánízemského
vrchu a jev na něm se vyskytujících.
V jiné rovině se opakuje
ní uŽivate|skfchap|ikacíjak pro zkvalitněnítematickéhoobsahu
mapy, tak pro operativní|ízeníza mimoiádnfch
zpracovánígeografickfchdat. Tak ja.
vodohospodáŤské
situace v nabídcetechno|ogií
ko se diíve vyroji|yfirmy skenujícía vektorizující
s znou kva|itou situací, jako jsou havárie ohrožujícíkva|itu vody a povodĎové
papírovémapy, je dnes mnoho firem nabízejících
s|užbyv ob|asti situace.
Zavedení nou./chtechno|ogiípodstatně zkrátí a zobjektivizuje
dá|kového prŮzkumu Země a nás|ednéhozpracování. Nabízejí
pestrou šká|usnímk , s|uŽeb a softwarovéhovybavenípro jejich
proces aktua|izacevodohospodáiskémapy. Interpretované
|etecké
zpracování.Vzh|edem k vysokéceně snímkua jeho zpracováníse
snímkya druŽicovéscényumoŽnízpŽesnitgeometriitok , hydro|ogickéhoč|enění
uŽivatelésnažízískatvíce zájemc z daného zemí a rozdě|itnáa obrysy h|adin.UmoŽnízanéstdo mapy potenV piípadě velkfch povodníumoŽní|ízení
k|ady na vícesubjekt . Tato situace pŽímovo|á po uce|enémiešeciá|nízdroje znečištění.
na zák|adě rychlé,objektivníinformace.
nípoiízenía zpracovánídat za ce|érjzemíČR.

to

obr. 1. V,!Ťezortofotosním.
ku kombinovanf s vektorovou |iniíosytoku tak, jak
by|a zd igita|izována ze
Zák|adníVH mapy

obr. 2. V,!|ez ortofotosnímku kombinovanf s nově
vfioŽenou vektorovou|inií
osy toku, která respektuje
skutečnousituaci
a geometriitoku

zp sobem, |ze potÍebné
Podle druh dat, získanfch distančním
práce dekomponovatna tŤidílčí
tiko|y:
o vyfuoiení metody vyhodnocenívodohospodáisky u./znamnfch
objekt z k|asickyich druŽicovyichsnímk systém sPoT
a LANDSAT,
o vytvoÍenímetody vyhodnocenívodohospodáisky u./znamny?ch
objekŮ z radarovych snímk poiízenfch z druŽic - systém
RADARSAT,
o zpĚesněníloka|izacea geometrievodohospodáisky vyiznamnyich
objektťt,zejména objektťtna toku s vyuŽitím |etecké Íotogrammetrie.
VytvoÍenía využitídigitálního modelu rcliéÍuterénu
v ájmovém zemí ko|em Ťíčního
systému
Mode| re|iéfuterénu(dá|e DMR) v relevantním zemí je vÝznamn1im geodetickfm podk|adem pro objektivníposuzování
vodohospodáiskésituace. UmoŽnímode|ovánínepÍíznivt./ch
situací a je nezbytnfm podk|adem pro optima|izaci navrhovanfch
protihavarijníchopatÍení.|mp|ementaceDMR je však poměrně
s|oŽitá vzh|edem ke značnémuobjemu dat a speciálnímu pro-

íí

gramovémuvybavení'V rámci ko|u se pÍedpok|ádávlběr vhod.
nfch programovfch nástrojŮ a tvorba techno|ogich./chpostupťt
pod|epotŤebuŽivate| subjektťr
HEls ČR, kde práce s DMR by|yjiŽ
zahájeny.

lng. Václav KoláÍ, M9r. Aleš ZboŤi|
VUV TGM Praha
tel.z O2l2O19 73 45, OU?O 19 74 00
Development of the GIS in the Sphere of Water
Management (ZboÍil, A., KoláÍ, V.)
The article is a contribution to the discussion about the issue oÍ a Easonable application oÍ the Gls (Geographical
lnÍomation System) technologies while supporting the state
administration in the sector oÍ water management. lt polnts
out to insuÍÍicienciesoÍ|argely adminlstrative character which
complicate the crcation oÍ conect geodatabases and thus arc
becoming a limiting Íactor in the Íull.scale application oÍ the

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

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

DLoUHoDoBÝnnorulToRlNc

sedimenty, spady atd.). odběry povrchovévody jsou prováděny
roku,ostatníodběry(napi' odběryVe Verv obdobíce|ého
měsíčně
tiká|ách)jsou prováděny v charakteristickfchobdobíchroku.

oB LAST! NÁDRŽío atEŠIcE
A MOHELNOA JE DUKOVANY

Vfsledky chemiclcfch analfz

Horní povodí ieky Jih|avy nad nádrŽí DaleŠices iadou |evo.
má u./znamnf
včetněrybníkťr,
strannfch i pravostrannfch piítokťt,
v|iv na jakost vody v toku. Napik|ad vysoké koncentrace dusičnamineněkdy aŽ 100 mg.|.l)zp sobujívysokf pŤísun
nÚ (v pÍítocích
V ob|asti soustavy nádržíDalešice a Mohe|no a jadernée|ekdo nádrŽe Da|ešice,coŽ reprezentujezátěŽ aŽ 1000
dusíku
rá|ního
trárny Dukovany, která je povaŽována za nejvlznamnějšívodohos.
tun za rok. To spo|u s fosforemVrVárívhodné podmínkypro rozpodáisko-energetickou|okalitumoravskéhoregionu,je dlouhodo.
voj fytop|anktonu.ZávaŽny pÍísunsuspendovanfch |átek znamebě prováděn rnfzkumsoustieděnyina s|edovánív|ivu energetické nqí splachy, kterév obdobíchdešťťt
mohou pŽesáhnout100 tun za
soustavy na kva|ituvody ÍekyJih|avy.Tato jedinečná|oka|itaa u./. den. V povodíse však vyslrytujída|ší
neŽádoucípo|utantyjako je
sledky jejíhos|edováníreprezentujíunikátnímateriá|o d|ouhodo. y-HCH, PcB, těŽkékovy (o|ovo,chrÓm, nik|,měď atd.).Ve vtokoĚece
vody v
bémrn.fvojijakosti
[1].
vém profi|u v|ivem znečištěnísi|ně ko|ísajíhodnoty koncentrací
MěÍenív ob|astiby|a zahájena praktickypŤedčtyriceti|etya zakyslku a da|ších.
iont , rozpuštěného
BsK., amonnyÍch
proudícího
toku, obdobíu/stavby a nahrnujítakobdobípťrvodního
vodní e|ektrárna nádrŽe Da|ešice srn/m energePÍéčerpávací
vodníe|ektrárpouštěnínádrŽí,postupnénapojovánípŤečerpávací
tich}improvozem za současnéhoko|ísánívodníhladiny zptisobuje
ny, napojováníjednot|ivr/chb|okŮ jaderné e|ektrárny Dukovany
destratifikacivnádrŽi Mohe|no.Z nádržeMohe|noje voda čerpací
jsou
situovány tak, aby zaaŽ po současnylstav. odběrové profi|y
odebíránapro provozní če|yjadernée|ektrárnya je vracestanicí
chyti|yvšechnysledovanév|ivy(tj.v|iv horníhopovodí,pŤehradních na Skryjskfm potokem o něko|ikdesítekmet dá|e od místaodnádrŽía e|ektrárcn).Kva|ita vody je monitorována pomocí komd s|edkem zaběru. Jakost vracenévody je ov|ivněnapÍedevším
a mikrobiobio|ogického
p|exníhochemického,radiochemického,
koncentrovánívody v ch|adicíchvěŽích, které není konstantní
|ogickéhorozboru'
a souvisítakés jakostívody odebíranéz nádrŽe' Vracená voda je
koncentraceminerá|ních
a obsahujezrn./šené
cca o 15.c tep|ejší
Metodika
|átek.
jsou prováděna v rozsáh|éoblastizájmovéhopo.
organické znečištěnívnádržíchje ve|mi nízkéa pod mezí nor.
TerénníšetÍení
my je i radiochemickézatíŽení'
svou
vodí ĚekyJih|avy a zahrnujíce|ou horníob|ast povodí,J<teré
.|
Kontaminovanédnovésedimentyz horníhopovodíse postupně
rozlohou (cca 1 36 km2) vyrazně ov|ivĎuje poměry v nádrŽi
profi| do 22 km d|ouhé zátopy, pod obcí dostávajído obou nádrŽí,kde se hromadí. Ana|yzy prokáza|y zvy.
Vtokovf
Da|ešice.
V|adislav,odrážívlivy ce|éhohorníhotoku ŤekyJih|avy,včetněpÍí- šené koncentrace dusíku, fosforu, vápníku a dalších makrotokťra četnfch rybníkri.Struktura rozmístěníodběrnfch profi|t) e|ement , těŽh.ÍchkovŮ atd.
K|adnf v|iv nádrŽe Da|ešicena jakost vody ŤekyJihlavy je zŤejblízkosti
umoŽĎujed|ouhodobéhodnocenínejen v bezprostŤední
mf z hodnot ana|,|zzjištěnfchna |oka|itáchsituovanfch pod nádrjadernée|ektrárny,ale i na nás|edném seku ieky Jih|avy,aŽ po jekyslíku,
jírlstído stĚednínádrževodníhodí|aNové M|fny.
Ží(Mohe|no,Hrubšice- vysokékoncentracerozpuštěného
Komplexní chemich/, radiochemich/, bio|ogich/ a mikrobio|o. nízkéorganickéznečištěnQ,některéhodnoty však odráŽejív|ivy
vracené vody z JEDU (mírněvzr stajícítep|otavody a pozvo|né
gichf monitoringje prováděn a aktualizov.ánpod|e v dané době
ptatnlicn Čsru neoo interníchpŽedpisťrVÚV TGM. V posledních zvyšováníkoncentracíminerálních|átek).Pod nádržíby|yzjištěny
|etechje postupně rozšiŤováno da|šístanovenía měiení (dnové takéněkteréorganicképo|utanty.

Eva Kočková,Hana Mlejnková
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Vfsledky biologickfch a mikrobiologick'fchstanovení

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

Bio|ogickáa mikrobio|ogická
s|edováníjsou d|ouhodoběprová.
děna současněs chemick1imianalyizamia jsou zaměiena na zjištěnízměn koncentracíchlorofy|u,trofickéhopotenciá|u,s|oŽenífypopsanfm v|ivŮm.
toplanktonua počttjbakteriívzh|edem k u1iŠe
Vtokou./ profi| ieky Jihlavy do nádrŽe Da|ešice je si|ně kontaminován organickfm a feká|nímznečiŠtěním,
Živinami a fytoje mírněklesající.
p|anktonem.D|ouhodobftrend tohoto za|íŽení
Pod soustavou nádrŽídochází k u/raznémuz|epšováníkva|ity
vody v iece Jih|avě- sniŽovánímnoŽstvífytop|anktonua indikátorŮ
organickéhoi feká|níhoznečištění.

10000

ln the a]ea pertaining to the system oÍ the Dalešice and Mo.
helno eservoirs and the nuclear power plant Dukovany therc
has Íor a longer time been perÍomed research aimed at moni.
toring the inÍluence oÍthe power.engineering system on water
quality in the River Jih|ava. Within the íramework oÍ a chemi.
cal, radiochemical, biological and micrcbiological monitoring,
it has been ascertained that the InÍluentprcÍi|eoÍthe Dalešice
rcservoir (VIadislav) is heavi|y polIuted' whi|e the system oÍ
the Dalešice and Mohelno rcservoirs etiminates a major part oÍ
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V d s|edku destratifikace,zpťtsobenéenergetickyimprovozem
PVE Da|ešice,je v nádrŽíchzhoršován světelnf reŽim,a tímbzděn rozvoj tytop|anktonu.
V|ivJE Dukovanyna bio|ogickousložkuse projevujepŤedevším
zakoncentrovánímvody v ch|adicíchokruzícha nás|ednfm zvyšováním trofie vracené vody v d s|edku zu./šeníkoncentrace Živin
(Skryjskyipotok).
Ztn./šení
koncentracíŽivin v nádrŽíchdosud nezpťtsobujepŤedpok|ádanf rozvoj ras v nádržiMohe|no,neboťv nádrŽi je porušen
světe|nf reŽim,Živinyjsou naieďovány a s odpadnívodou z JE se
do nádrŽe kontinuá|nědostává nízkémnoŽstvímědi.
V nádrŽi Mohe|no by|y bio|ogickfmirozbory zjištěnyorganismy,
kterémohou za určitfchokolnostípťtsobitpotíŽev ch|adicíchokruzích JE (dlouhérozsivky,sladkovodníhouby, Že|ezitébakterie aj.).

oNoÝa@r@
ooooooooo
ooooooooo

incoming pollution, and water quality in the River Jihlava
downstrcam oÍthe Mohelno reservoir is thercÍoregood. Waste
waters Írom the nuclear power plant oÍ Dukovany arc wamed
up, with high concentrations oÍ salts and a moderately higher
content oÍ tritium. The above Íacts arc evident Írom the
accompanying charts.

Závéry
o Vtokovf profi|do nádrŽe Da|ešice(V|adislav)je ve|mi si|ně znečištěn,
o odpadnívody JE Dukovanyjsou otep|ené,obsahujívysokékoncentraceso|ía mírněvyššíobsah tritia,
o soustava nádrŽíDa|ešicea Mohelno e|iminujeve|koučástpiinášenéhoznečištění,
o v iece Jih|avě pod nádrŽíMohe|noje kva|itavody dobrá.
Literatura
[1] Kočková, E., Žáková, Z,, Mlejnková, H., Beránková, D.,
Staněk, Z.: Dlouhodobf vlvoj jakosti vody v soustavě nádrží
Da|eŠice-Mohe|no
a iece Jih|avě - v|iv povodí,piečerpávací
vodníe|ektrárnya atomovée|ektrárnyDukovany.PĚírodovědnf
sborník Západomoravského muzea v TŤebíči,32, 1998,
s.1-108.
RNDr. Eva Koěková, Mgr. Hana Mlejnková
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MIGRACE RYB

V TEKoUcícHVoDÁcrt
ondiej Slavík
Pod pojmemmigrace|ze shrnoutcyk|ich/a hromadnf pohyb Ži.
vočichťt,
kteni vznik| během historickéhovwoje a je dědičnězakÓdován [1].Cí|emmigracíjepŤesundo místs takovfmi podmínkami,
kteréjsou migrantyvyŽadovány ve Íáziživotníhocyk|u nastupujícího ke konci migrace [2].Neznamená tedy,Že migracejsou spojeny vždy jen s rozmnoŽovacímcyk|em. Napiík|ad Niko|'skij [2]
a Northcote[3]rozdě|ují
migracepod|ejejichbiologického
r]če|u
na
potravníamigracespojenése zimováním.Migrace
rozmnožovací,
se mohou uskutečĎovat
napi. v moÍi,iece nebo jezeru,a to v rám.
ci těchto systém , nebo mezi nimi. Ryby se mohou pŤemisťovat
aktivně, kdy k pohybu vyuŽívqísv j energetick! potenciá|,nebo
pasivně,kdy se nechajíunášetproudemvody. NejčastějŠí
formou
pasivnímigrace je unášeníranyichv vojovfch stadiíryb jako tzv.
drift. Tento pohyb je těsně svázán s měnícíse intenzitou svět|a
jedincŮje největšívobdobí
a s pr tokem [4].MnoŽstvídriftujících
potěru z jiker a se zvyšující
bezprostredně po vy|íhnutí
se velikostí
ryb s|ábne (napi. [5])'Tento zptisob piemisťováníje u ryb pravděpodobnějinejrozšíŽenějším
mechanismempŤesunťr
a takto pasivně
se Šíií
i druhy ryb, kteréjsou v pozdějŠí
Íáziživotavázanéna jedno
stanoviště(napi. našedva druhyvranek).Migrace hoŤích
|arevod
SargasovéhomoŤek evropskfm biehťrmnenív podstatě nic jiného neŽ pasivnítransport hoitj pomocíGo|fskéhoproudu - tedy
drift v moÍskémprostŤedí.
P|irozenémigrace ryb jsou častoomezeny nebo zce|a znemoŽněnyv ku|turních
ob|astechsvěta, kde
jsou vodnítoky upraveny pro potÍebyp|avby,energetikynebo jsou
si|ně znečištěny.
Pokusme se zodpovědětotázku, jaká je situace
v našíiíčnísíti?
Pii migraci na Území našeho státu vyuŽíva|yryby tii migrační
cesty. Jako piík|adprvníhomigračníhokoridoru |ze uvéstspojku
s povodímDunaje,kteroutvoiíreka Morava. Na naše rlzemíproje v povodíČernika|yiekou Moravou druhy,jejichŽtěŽištěvr./skytu
ného a Kaspického moÍe. Napik|ad ještě v tomto sto|etíby|a
v LanŽhotě u|ovena vyza ve|ká, vyskytova|ise zde i napi. jeseter
hvězdna , jeseter ma|f, candát u/chodnía dá|e napÍ.oba druhy
drsk . BohuŽe|nevhodnéÚpravy ko$a Íekv tomto regionua jejich
znečištěnívyskyttěchto druh rni'znamněsníži|y.Druh1immigračním koridorem iekou Vis|ou z po|skéhoÚzemí pronika| do roku
1968 do povodíiek Dunajce a Popradu pstruhobecn taŽnémoiskéÍormy[1].Z Po|ska pronika||osos napi. takédo odry.

obr. 1. RybípŤechodStiekov (foto L. Ramešová)

Z faunistickéhoh|ediska pÍedstavova|ana Území naŠehostátu
nejdŮ|eŽitějŠí
migrační
cestu mezi moÍema iíčními
systémyieka
Labe. PŤehrazením
toku na do|nímLabi v německémGeeshachtu,
vfstavbou zdymad|a StÍekov u Ústí nad Labem v roce 1935
a naÚstajícímznečištěním
vody vŠakmigrace diadromníchdruhťr
(napi. jeseter ve|kf, p|ackapomoianská, síhseverníforma ostrorypá, p|atfsbradavičnatt/)
usta|a'Na naše Územísitak v minu|ostitahy z moie udrŽe|pouze jedinf druh - hoŤÍíční.
Potravnímigrace
m|adyichtihoŤtlo ve|ikosti 15_25 cm by|y zaznamenány i v současnosti(napr. t6]).V minu|ostise v povodíÍekyLabe vyskytova|i
i dva zástupci kruho stfch - mihu|emoÍskáa Ťíční.
Do obecného
povědomívšakvstoupi|opiedevšímukončení
tahu sa|monidťr,
tedy
pstruha obecného taŽné formy a zv|áště pak |ososa. ojedině|é
exemp|áŤeby|y u|ovenyještěpo druhésvětovévá|ce,jedna|ose
po
však pouze o zbytky do otavy vysazeny7ch|osostjsestupujících
proudu.Konec tah a zánik existencev|astní,
reprodukceschopné
popu|ace|ososťt
by|apiedevšímku|turníaeko|ogickouztrátou.UŽ
v minu|émsto|etíby| tah |ososťtpoměrně s|ab1i,s ve|kfmi vyikyvy
v počtutáhnoucíchryb a početnostpopu|acemuse|a byitzvyšová.
na umě|fm vysazováním,kteréprovádě| prof. Frič.Baruš a o|iva
[1] vys|ovi|iopodstatněnoudomněnku, Že ŤekaLabe nebyla ani
pro ma|f spád
v dávnéminu|ostipravou |ososíŤekou,piedevŠím
na dolníma stiednímtoku' Piesto je v současnostivyvíjeno si|í
o navrácenípopu|ace |ososťtdo povodíieky Labe. Po zprťlchodněnístupněv Geeshachtu(v roce 1997)|ze považovat|abskouce.
stu na našeÚzemívo|nouaŽkezdymad|uve Strekově.Zde by měl
by7topraven a nově zrekonstruovánrybípĚechodV roce 2000, a tak
by moh|yryby táhnout Labem i do vfše po|oŽenfch sek . Tam,
bohuŽe|,narazína iadu stupĎťt
s nefunkčními
rybímiprechody(napr' Štětí,BrandyÍsnad Labem) nebo s piechody, které vyŽadují
upravy(napi. Roudnice nad Labem). Existujívšakdesítkyda|ších
jez (ce|koui početpiíčnfchpŤekáŽekje 93), kde rybípiechody
zce|achybí.Je naděje,Že |ososibudouvyuŽívatk reprodukcimenjako je napi. Kamenicea P|oučnice,
šípŽítoky'
kam takéby|ivysazeni. V budoucnu |ze uvaŽovato zpnichodněníLabe ď k Lesu
Krá|ovsfuí,dá|e horníhotoku Jizery, ohie nebo or|ice. V|tavská
cesta k dávnfm tdlištímna Ma|Ši,
Stropnici,horníV|tavě,otavě,
Vydie a Kieme|néje v d s|edku vyistavbyV|tavskékaskády asi
navŽdy ztracena. V budoucnu tak m Žeme uvaŽovat o návratu
diadromníchdruhŮryb pouze do ma|éčástipovodíLabe. Nenípochyb o tom, Že návrat ryb bude spíšeku|turní
senzací,která prokáŽe vyspě|ostnašeho státu na po|i ochrany ŽivotníhoprostŤedí,
neŽ
počinems hospodáish/m efektem.
Proč je tedy vfstavba rybíchpiechod d |eŽitá nejen na Labi,
a|e i ve vŠechostatníchtocích? Proč tak vo|áme po nápravě soujsou dŮ|eŽité
pro naprostouvětŠinu
časného
stavu? RybípŤechody
jejichŽŽivotnícyk|us
naŠichdruhťr,
se ce|f odehrává ve vnitrozemskfch vodách' Říenítor je v naprostévětšině pÍípadťr
rozdě|en
piíčnfmistavbami
na omezené seky. V rámcitěchtofragment ryby nena|eznou všechny typy prostŤedí,které potiebujík Životu'
Během zimníhoobdobíse rybyposunujído klidnfch,h|ubších
rlsek , kde u dna piezimují.Tento pohyb většinouprobíhápo proudu,
a|e v jarnímobdobíryby potŤebujítáhnout
zpět do mě|čích
rjsek ,
kde na|eznou |etnístanovištěvhodná pro piíjempotravy' A právě
v takovémpohybu jim piíčné
stavby bez pŽechodťt
opět brání.
KaŽd rybídruh má své specificképoŽadavky pro rozmnoŽování.Ryby z fytofi|ní
skupiny,kam náleŽínapi. štika,sumec, per|ín,
(pstruh,
odk|ádajíjikry
na ponoienérost|iny,naopakskupinaIitofilní
|ipan,parma)potĚebujek u1itěruštěrkovité
dno. Skupina psamofi|ní
naopak preferujepísčité
dno atd. V piípadě,Že tento typ mikrohabitatuv daném seku chybí,rodičovskágenerace se musípĚesunout dá|e do jinfch sek . Jest|ižeje pohyb znemoŽněn,jejichvr/těr je má|o efektivní,nebo k němu v bec nedojde [7].V takovém
toku pak k|esá piirozená produkcea ryby se musíuměle Vysazovat, coŽ je finančněnák|adnfa častomá|o efektivníproces.Efekt
omezení migracíse nemusí projevitokamžitě,a proto pĚi monitoringurybíchtah ne|zevycházet z jednorázovyÍch
šetiení,a|e je
nezbytnéfunkci rybíchpiechodŮ s|edovatvíce |et' PiestoŽe se mi.
grace ryb váŽou na určité
obdobíroku, intenzitatahu kaŽdoročně
ko|ísá podIe bioIogickyichnárok migrant , veIikosti prŮtokťl
a z částii v závis|ostina tep|otě[8].
je vážnfm prob|émem
NeexistencerybíchpŤechodti
takév horníchusecíchtoktlob vanyichpiedevšímpstruhema |ipanem.Ved|e
reprodukčních
migrací,kteréjsou v|astnívíceméněvšemdruhŮm,
pĚesunyna počátkuzimzv|áštětyto dva druhyvykazujírn1iznamné
níhoobdobí.V prostŤedí
s vysokfmi rych|ostmiprouděníje totiŽ
potenciá|em'Právě proto se pri
nutnéhospodaÍits energetickyim
pok|esutep|otypod 7 "C pohyb těchto druh stává energeticky
neefektivní[9] a ryby začnouvyh|edávatzimní rikryty.Jest|iŽenejsou vhodné'jkrytyk dosaŽení,nebo jsou jiŽ obsazené,nerispěšné
pĚípadech
dojde k vyčerryby migrujípodé|toku [10];v extrémních
pánÍorganismua k nás|ednémurihynu.TéŽpok|esprritokuběhem
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zimy donutíryby k pohybu (napŤ.pŤimanipu|aciu MVE) a jest|iŽe
jim piíčnáprekáŽka zabráníopustit ov|ivněn! sek, mťrŽese opět
zvfšit mrtnostpopu|ace'Tyto pŤesunymohou míthromadnf charaktel kdy se dá do pohybu popu|aceo biomase v iádech stovek
jak by|opozorovánona ÍeceohŤi.
ki|ogramŮ,
Jest|iŽehodnotímesoučasn!stav moŽnostímigracípro táhnoucí
ryby pod|e poměru mezi pnichodnfmi a neprŮchodnfmi prekáŽkami [11],pak zjistíme,Že na našem Územítéměi nenajdemeŤeku,
která by rybám migraci umoŽni|av ce|émpodélnémprofi|u.To je
váŽnézjištění,a to nejen z h|ediskapiirozenéfunkce toku a reprodukce rybíchpopu|ací.Čas od časutotiŽ docházík otravám d|ouhfch sek iek a jejich pŤípadnáneprŮchodnostnás|edně znemoŽĎujepŤirozenouobnovu spo|ečenstev
ze spodních,ménězasaŽenfch usekŮ.
PrestoŽe se v současnostiobjevujítendence ke zlepšenísi.
tuace,státnísprávaa podnikyPovodímajístá|enaprostouvětšinu
práce pÍedsebou. A co víc,doposud stále chybíkomplexníkoncepce zpruchodněníríční
sítě.Je nasnadě,Že pŤineexistencikoncepce je finančnípokrytí4Ístavby novlch a oprav stávajícíchnefunkčních
náhodnéa nedostatečné.
Buďme však
rybíchpŤechodťt
optimistya věŤme,Že dojde k bzké nápravě. Také proto, Že prŮ.
chodnost tok pro migrujícíryby je jednou ze zájmovfch sfér
Evropskéunie.
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Fish Migrationin Watercourses(Slavk, O.)
ln the past' diadromous species oÍ Íish kept working thelr
way into the tenltory oÍthe Czech Repub|ic through the basins
oÍthe Rivers Elbe, Morava and Vistula. However, during the ]e.
cent decades Íish migration between the two systems has not
been obsetved, except Íor undergrown eels which run Írom
the German section oÍ the River Elbe as Íaras the czech teni.
tory. Permeability oÍ the river network in the tenitory oÍ the
Czech Republic is hindercd by numenous transverse structules, oÍwhich only a small part have the Íunction oÍa Íish !ad.
der. After the stage at the German Geesthacht on the River
Elbe was made permeable in 1998, therc is prcsently to be expected a Írce passage oÍ diadromous Íish as Íaras the lock oÍ
StÍekov upstrcam of Ústí nad Labem. The construction oÍfish
Iadders is a prcrcquisite Íor ensuring a natural reproduction
also Íorthose species whose ent!rc biological cycle is rcstrict.
ed to river environment.
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PREDlrČní
svsrÉMPERLA
Novf pŤístupk hodnocení
ekologickéhostavu tokti
pomocímakrozoobentosu
v Českércpubtice
Jiií Kokeš,Denisa Vojtíšková
prostiedíjsouvodníekosystémy,
V znamnousloŽkoupiírodního
tedy i ekosystémypovrchov1ichtekoucíchvod' Soustavnés|edová.
níjakostivody a pos|ézei stavu vodníchekosystém obecně za.
ča|ojiŽ od počátku20. sto|etí.V současnostije ve světě věnována
pozornosthodnoceníhabitat , fyzikálněchemickfch a chemickyÍch
v|astností
vody a sedimentťr
a biotickés|oŽce.Tyto tŤipŤístupy
se
je z h|ediskavypovídací
navzájem dopltíují
a jejich zastupite|nost
hodnotyomezená. Proto jsou na ce|émsvětě vyvíjenykomp|exní
metodyhodnocení.
D |eŽitousoučástítěchto
metodje hodnoceníbioty,
v jejímŽslo.
Ženíse odráŽíi v|ivabiotickfchfaktoru.Makrozoobentosje vzh|edem ke značnécit|ivosti.
druhovédiveaitě i abundanci.vhodnéve|ikostia dé|ceŽivota,dostatečnému
rozšíiení,
re|ativněsnadnému
vzorkování a determinaci nejběŽněji pouŽívanéspolečenstvo'
Druhováskladba makrozoobentosuneníčlověkemzáměrně ov|ivtiována,jako je tomu napŽ.u ryb (vysazování).
V mnoha zemíchse
vyuŽíváspo|ečensfuomakrozoobentosuv biomonitorovacíchpro.
gramech a vytváiejíse biologickék|asifikace,kteréhodnotíantropogennízatíŽenítekoucíchvod. BěŽně je zjiŠtěnseznam taxonŮ
makrozoobentosuna hodnocené|okalitě(profiIu)
a vyčís|en
biotick1iindex (napŤ.saprobníindex)čibiotickéskÓre v závis|ostina typu s|edovanéhovlivu. Bio|ogickák|asifikaceov|ivněnísledované
|okalityurčityÍm
typemznečištěníby
mě|ab1itprovedenasrovnáním
referenční
|oka|ityse s|edovanou |oka|itou.Takov1ityp k|asifikace
podmíneka bio|obere oh|ed na pŽirozenouvariabi|itupŤírodních
gickfch spo|ečensteva je v sou|adu se současnfmitrcndy EU
piíméhou./počtuhodnot
[1' 2] na rozdí|od běŽně pouŽívaného
biotickfchindexŮa k|asifikacetokťtpod|etěchto hodnot.
Systém,kteryiprob|émprincipiá|něieŠípomocíhodnoceníspo|ečenstvamakrozoobentosu,by| vyvinut ve Ve|kéBritánii pod názvem RIVPACS (River InVertebratePredictionand Classification
System [3' 4]).Predikčnísystém
PERLA, budovanfv současné
době v Českérepublice,vycházíze stejnfch principrijako RIVPACS.

Systémyjsou za|oŽenyna predikcisk|adbyspolečenstevmakrozoobentosuna konkrétních
|oka|itáchna základě proměnnyichprostiedía nás|ednémsrovnáníse spo|ečenstvem
zjiŠtěnfm
na hodnocené |oka|itě'Ap|ikace tohoto systému v praxi vyŽaduje vytvožení
srovnávacího souboru dat z nezatíŽenych(referenčních)
|oka|it
v danégeografické
ob|asti.Metodaje uznávána v Evropskémspo|ečenství
a doporučována
v lso/cD 8689-1 pro hodnocenítekoucíchvod UN/EOE. Vzh|edemk evropskémutrendupouŽívatk|asi(očekávaného)
fikace tokŮ za|oŽenéna srovnání referenčního
a stávajícího(zjištěného)stavu by|y Vfzkumnému rjstavu vodohospodáiskémuzadány projektycí|enéna vfvoj takovéhotohodnotícího
systémupro ČR:
rjkoluPPŽP MŽP č.2331224
o 1996-1998:V rámci u./zkumného
dopadu antropogenních
faktonj na vybranés|oŽky
,,Hodnocení
riko|,kten/ nes|
biocenÓz povrchovfch Vod.,by| zpracován dí|čí
název ,,Novémetody hodnocení makrozoobentosu tekoucích
vod a ověieníjejichvyuŽite|nosti
V praxi...V rámci tohotodí|čího
uko|u se ÍeŠi|ymetodické piístupy a by| vytvoien software
HOBENT.
o 1996-1998:ProjektVaV 51012/96,,V;Ízkum
v|ivuprostiedívody
na stabi|ituvodníchekosystém..,DU ,,Predikční
mode|yŤíčních
ekosystémťt..
ve spo|upráci s katedrou zoo|ogie a eko|ogie
PŤírodovědecké
faku|ty Masarykovy univezity, kteryi skonči|
v prosinci 1998 ukončením
|. etapy tvorbypredikčního
systému'
.l999_2001:Projekt
o
VaV 510nl99,,Predikční
mode|yiíčních
ekosystém..- ||.etapa.Po ukončeníetapy
bude moŽnotentohodnotícísystémpouŽítpro ce|é ÚzemíČeskérepublikya všechny
typy tokri.
H|avnív stupy z těchto projekt |ze shrnout do tiíokruhťr:
Metodika odběru, zpracování a vyhodnocení vzorkťl
makrozoobentosu
Je shrnutav metodicképríručce
[5],která je jednímz vfstupŮ
rlko|uPPŽP MŽP č' 2331224.Cí|emje seznámit odbornou veiejnost s běŽně pouŽívanfmievropskfmi metodamihodnocenítokr]r,
s jejichprincipya moŽnostmipouŽití.
P od kl ad ová d atab áze p red ikčn ího systé m u P E R LA

H|avnínáp|ní kol VaV 51012196
a VaV 510nl99 byla a je tvor.
je
ba podk|adové
databáze referenčních
|oka|it'(Referenční
|oka|ita
taková |oka|ita,
kde p sobípÍirozené
v|ivya antropogenníov|ivněníje minimální.)Tato
databáze obsahujeinformaceo sk|adběspolečenstevmakrozoobentosu,fyziká|něchemickyichi chemick1Ích
proměnny7chprostiedí a dalších charakteristikách referenčních
lokalit.
Referenční
|okalityby|yvyobr. 1. Schémapredikčního
systémuPERLA
bírány tak, aby postihova|y
všechny vfznamné změny
v charakteru vodních tokti
podlildová dďabáze r.eÍelenčn
ích loka|Ít
a jejichspo|ečenstev.
Primárním h|ediskemby|o zejména
proměnnéprostÍedí
dtuhovádata
roz|oŽení|okalit v jednot|ipovodích,bioreu/'ch dí|čích
gionecha hydrogeologickfch
ob|astech.V těchto jednotlivfch celcích by|y dá|e zoTWINSPAN
h|edtiovány parametry, jako
nadmoŽská vfška, vzdá|enost od pramene, pniměrná
h|oubkaa šíŤka
toku, charak.
ter dnovéhosubstrátu,spád
a pnitokové charakteristiky.
Piiu1iběru|oka|itby|yrespekdruhovés|oŽeníočekávaného
společenstva
podmíntovány také|imitující
-.\------\
ky, jako je nepÍirozenyi
charakter koryta, absence jezu
eko|ogickéindexy
srovnání- index B
a zejména nádrŽe v bezpro.
(moŽnostpredikcea srovnání)
nad s|edova.
stredníb|ízkosti
nyÍm sekem, antropogenní
nezasaŽenost a piirozenost
oko|íaztohopramenící
pŤítomnosti
vy|oučení
zdrojŮ
komuná|ního,pnimysIového
a zemědě|skéhoznečiŠtění.
Pruníetapa fuorby databápovodí Moraze, pokryivající
proměnnéprostredí
druhovádata
vy, Sázavy a horníV|tavy,
by|a ukončenaV roce 1998. Do
hodnocená loka|ita
konce roku 2001 je p|ánová.
no ukončení
druhéetapy, ve
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kterébudou zpracovány reÍerenční
|okalityz povodí odry, Labe,
Berounkya ohĚe. Pro zce|a ekologickyznehodnocenédolní seky
tokŮ bude stav na refercnčních
|oka|itáchrekonstruovánna zák|adě historicklch podk|ad .

SoftwareHOBENT
Program HOBENT by|vyvinutpro predikčnísystém
PERLA a je
jeho h|avnímhodnotímnástrojem.
o Zák|adní funkcí tohoto programu je piedpověď očekávaného
na hodnocené|oka|itěa srovnánídruhovéhos|ospo|ečenstva
Žení tohoto predpovězenéhospo|ečenstvase skutečnězjištěnfm. Mírashodnostiobou spo|ečenstevje vy1ádienaindexem B.
Interua|y
hodnotindexuB umoŽnívytvoÍení
k|asifikační
stupnice
pod|emakrozoobentosupo va|idacimomíryodpiírodněnítoku
de|u na |oka|itáchs rŮznou míroua charakteremzátěŽe tak, aby
věcně odpovída|as|ovníklasifikační
stupnici navrŽenév lSo/CD
8689-1.
o Dalšíu1iznamnoufunkcíprogramu jsou nás|edující
vyipočtypro
skutečnězjištěné- reá|néspo|ečenstvo[3, 5]:
o počt jedinc , druh , rod , če|edí,
. index vyrovnanostipodle Pielou,
. dominance,
. indexydivezity podle Shannon-\Menera,
Simpsona,Margalefa
a Menhinicka,
. Belgian Biotic Index(BBl),
. ExtendedBiotic lndex (ETBI),
. IndexBio|ogiqueGloba| Norma|issé
(lBGN)'
. BMWP skÓre,
. index ASPT,
. saprobníindex pod|e Čsrv gg 0532 a ČsN zs 77'|6 (vé eni1
prŮměr'modus,dispeze).
Pro predikovanéspo|ečenstvona hodnocené|okalitě|ze s vyuŽitímsoftware simulovat počet druhŮ, BBl, ETBI, IBGN, BMWP
skÓre, A9PT index a současnětyto simu|ovanéhodnoty porovnat
s hodnotamiindex reá|něexistujícího
spo|ečenstvaa interpretovat
zjištěnérozdí|y.

voDoHosPoDAŘsKÝ
VÝzKuM
v BÁŇSKÉM
sEKToRUPRovÁoĚltÝ
osTRAVsKoUPoBoěKoU VÚv
Luděk Td|ica,JiÍíŠajer,Jan Sviták

Úvod

ostravská pobočka vÚV se od svého vzniku v roce 1942
zab,foa|a i vodohospodáŤskouprob|ematikou regionálníhocharakteru.V ostravskémregionuje podstatnouměrou zastoupen bátish./
pnjmys|,je proto piirozené,Že se pobočkapodíle|ačástísvé kapacity na Íešenívodohospodáiskfch prob|ém tohoto odvětví.
Hlavnípozornost by|a zaměiena na moŽnostiodváděnía vypouš.
tění d |ních vod, techno|ogickéaspekty hospodaĚenís vodou
v revíru,na zneškodĎováníodpadníchvod báĎskéhoa koksáren.
skéhosektoru a na ka|ovéhospodáŤstvípraven uh|í,jak je patrné
z vfčtu nejzávaŽnějŠích
tjko|ŮieŠenfchv tétoob|asti'
V šedesát'/ch|etech by|y, na zák|adě rozsáh|éhoprŮzkumu ve
vŠechdolech ostravsko-karuinského
revíru(oKR), dokončenyprá.
ce na sumarizacid |níchvod a byl zpracován prunísouhrnnfmateriá| o d |níchvodách v oKR (|ng. M. Mrkva, CSc., lng. L.
Kaminsk!- 1962).
V sedmdesátt./ch|etechby|y prováděny práce postihujícízměny
v revíru(|ikvidacezastara|fch závodtj, modernizacea rozšíŤenítěŽby v do|ech sdruŽenyichna většícelky).V návaznosti na ko|yzab vajícísečištěním
odpadníchvod z uhe|nfch praven (RNDr. L.
prob|ematikabio|ogického
Leciánová - 1966) by|a ŤeŠena
čištění
feno|ovyÍchkoksárenskyich vod v odva|ech báĎskfch h|uŠin.
Uvedenyi zpŮsob extenzivníhočiŠtění
odpadníchfeno|ouj'chvod
v adaptovanfch černouhe|nfchodva|ech by| nato|ik objasněn
a propracován, Že jej bylo moŽno aplikovat i pii tispěšné|ikvidaci
kyanidov'./ch
vod (RNDr. L. Leciánová, |ng. F. Knybe|, |ng. M.
S e d | á k- 1 9 6 7 ,1 9 6 9a 1 9 7 1 ) .
Ve stejném období bylo prováděno d|ouhodobés|edování
HeĚmanickéhorybnka s dokumentovánímjeho vyrovnávacího
Literatura
činkujako budoucídávkovací
nádrŽes|anfch dŮ|níchvod (lng.M'
rámec pro činnosti Sed|ák- 1969).
[1] Dop|něnf návrh Směrnice Rady, ustavující
SpoIečenstvív obIasti vodohospodáiské poIitiky ADD1
V osmdesát'./chletech by|y dokončenypráce na posouzenístoRejstiíkNo 9710067(sYN)' Bruse| chastickézávislosti mezi e|. konduktivitoua mnoŽstvímchloridŮ
9265/98,Meziinstitucioná|ní
9. ěeruna1998.
a síran ve vypouštěnfchd |níchvodách a by|y odvozeny regresStandad. Water Quality[2] ISO/CD 8689-1,2: DraftInternational
ní vztahy pro prakticképouŽitípŤivypouštěnídŮ|níchvod (lng. V.
Biologicalc|assification
oÍrivers.Part 1: Guidance on the inter- DobeŠ,
|ng.M. Mrkva,CSc., |ng.M. Sed|ák- 1980).
pretation.Part 2: Guidance on the presentationoÍ bio|ogical
V da|ších|etechu./zkumnáčinnostna seku dŮ|níchvod poqualitydata from surveysof benthicmacroinvertebrates.
kračova|ase zaměŤenímna konfrontacidiívějŠích
a nov ch dajŮ
[3] Armitage, P. D., Moss, D., Wright,J. F., Furse, M. T.: The
o jejich množstvía kva|itě. By|o prokázáno znaěně vyššíza|íŽení
Performanceof a New Biological Water Quality Score System
piedpok|áda|o'By|verifikoÍekyo|še dŮ|nímivodami,
neŽ se dŤíve
Based on MacroinvertebratesOver a \Mde Range of Unpolván vliv d |níchvod vypouštěnÝchz Po|skérepublikydo ieky o|še
luted Running-WateSites. Water Res., 1983, 17(3):333-347.
na našemÚzemí(|ng.J. Švrču|a,
Ing.L. Td|ica - 1992).
[4] Wright,J. F., Furse, M. T., Armitage,P. D.: RIVPACS - a techV souvis|ostis tit|umemtěŽby v oKR po roce 1990, a tímvy.
nique for evaluatingthe biologicalqualityof rivers in the U. K.
volanfmi změnami,vznik|poŽadavekna soustŤeděné
čerpánídŮ|EuropeanWaterPollutionControl,1993,4(3):15-25.
pánve (oDP). Nutnostčerpáníavypoušníchvod z ostravskédí|čí
[5] Kokeš' J., VojtíŠková,D.: Nové metody hodnocení makrotěnídŮ|níchvod z oDP i po tlp|némzastavenítěŽbyv tomto prozoobentosutekoucíchvod. VÚV TGM Praha, v tisku.
storu je dán nezbytnostíochrany karuinskéhodŮ|níhopo|e pied
h|adinoud |níchvod z oDP.
stoupající
RNDr.JiÍíKokeš,Mgr. Denisa Vojtíšková
ostravská pobočkaVÚV TGM se podí|e|ana pracíchsouvisejívuv TGM - poboěka Bmo cích se soustieděnyimčerpánímd lníchvod z oDP, a to jednak
moŽnosti omezenívzniku neŽádoucích
tel.:05/413212 24 (1.303) zpracovánímstudie Ťešící
inkrustacív ěerpacímsystému vodní jámy Jeremenko (|ng. L.
Td|ica- 1995),jednak posouzenímvariantního
Ťešení
v|ivuiízené.
ho vypouštěníd |níchvod z vodní jámy Jeremenko (jako místa
The PERLA Prediction System (Kokeš, J., Vojtíšková, D.)
vypouštěníz oDP) na toky ostravici a odru (|ng.J.
soustÍeděného
At prcsent, ever morc importance is being attached to the
lng' J' Šajer- 1998).
Sviták,Ing.L. Trd|ica,
monitoring and assessment oÍ water ecosystems. To assess
Vzh|edem k tomu, Že jde o zajímavouprob|ematiku,uvádíme
biota, macrozoobenthos is the most used zoocenosis. ln the
zpŮsob vyiŠe
uvedenéhoposouzenípodrobněji.
Czech Republic, a system called PERLA has been developed
Íor the biological class!Íication of inÍ|uenceexerted by a cerŘízenévypouštěnídrilníchvod
tain type oÍ po|lution on a monitorcd |ocality. This system is
D |nívodyjsou zv|áštnívody, ve kten./chse v oKR vyskytujíve
based on prcdicting the composition oÍ macrozoobenthos
větším
mnoŽstvízejménaněkteréanorganickékonzervativnípolu.
communities at concrcte localities by means oÍenvircnmental
tanty - napiík|adch|oridynebo sírany'obecně je ve veiejnémzájvariab|es and by means oÍ subsequent comparison with the
mu, aby po smíšení
dŮ|níchvod s povrchoufmivodami nepiesahozoocenosis ascertained at the examined tocality.
po|utant nejvyšší
pŤípustné
valy
koncentrace
uvedenfch
hodnoty
Within the Íramework oÍ the task that is cunently solved,
dané|egislativou.
V Českérepub|icejde zejménao naÍízení
v|ády
a Methodology of SampIing, Elaboration and Assessment oÍ
naÍ.v|.č.17111992
č,8211999sb., p|atnéod 1. června1999 (dŤíve
Macrozoobenthos has been prcparcd, Íurthemorc a primary
č.3 citovanéhonaiízeníjsouuvedeny hodnoty uka.
Sb.). V pÍí|oze
database oÍ the system created, and the soÍtwarc HoBENT
pÍípustné
povrchotn/chvod pii
zate|
vyjadŤující
nejvyšší
znečištění
developed as a principal assessment instrument.
355dennímpÉtoku,popiípaděpii minimá|nímp toku a po smíšenís odpadníminebo zv|áštními
vodami, nebo ukazate|es pravdě.
podobnostínepÍekročení
90 % (u kys|ku piekročenQ'V našem
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ProÍi|Muglinov na Íece ostravici
ukazatel: ch|oridy - rczetva pro 3000 mď| v dŮ|ních vodách vodní jámy Jercmenko
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obr. 1. Varianty pro vypouŠtění
d lníchvod s obsahem ch|oridŮ3000 mg/|v profi|uMug|inovna ostravici
piípadějsme se zablwa|i posouzenímjakosti vody v toku pri čer
pání d |níchvod jednímnebo více čerpad|y,u kten./chnenímoŽné
regu|ovat čerpanémnoŽstvía |ízenévypouštěníje umožněno
prostoru pro pŤípad,Že by
existencí podzemniho akumu|ačního
koncentrace v povrchou.fchvodách po smíšenís d lnímivodami
piekroči|anejvyŠŠí
piípustnouhodnotu a čerpáníby muse|o bft
pierušeno.Naším ko|em by|o posoudit zptisob provozu čerpací
stanice v závis|osti na prŮtokua dá|e, zda ie podzemníakumu|ační prostor dostatečnf,aby poja| piirozenf nátok dŮ|níchvod za
období,ve kterémnenímoŽno d |nívody do recipientuvypouštět.

ti na p toku v Ťece ostravici buď jedním čerpad|emv množství
v mnoŽství0,31m3/s,anebo tie0,17 m3/s,nebo dvěma čerpad|y
mi čerpad|yv množství0,47 m3/s.Pii nízkyichprťrtocích
bude čerpání pierušeno.Za tím če|emje ve vodníjámě Jeremenko k dispozici retenční
prostor o objemu 2735 000 m3,kten/pŤipiítokudo
VJJ 0,26 m3/s vystačína 121,75 dne. Pii pííznivlch prťrtocích
v ostravici |ze retenčníprostor
vyprazdnitčerpánímtiemi čerpad|y
za 150,75 dne. By| proveden u/početkoncentracísíranrj,ch|orid
a rozpuštěnfch|átekv povrchov ch vodách ostravice pii 355denním pnitoku, pÍi rŮzn1ichvariantách po smíšenís dŮ|nímivodami.
VypočtenékoncentracepŤekračova|y
maximálnípiípustnéhodnoty
Metoda stanoveníminimálníhonutnéhopttltoku
a z toho jednoznačněvyp|ynu|o,Že se ne|ze vyhnout iízenémuvypouštění.
v recipientu
Pro jednot|ivéposuzovanéukazate|e byly sestrojeny graÍyzáNa zák|adě d|ouhodobfchs|edováníjakosti vody v recipientuse
vislosti |átkovéhoodtoku na pr toku. V grafech by|yvyznačenymepostanovímaximá|ní|átkovéodtoky piíslušnéhokonzeruativního
ze dané maximálnímipiípustnfmi |átkovt./mi
odtoky odvozenfmi
lutantu (napiík|adchloridťt),kterése vyslrytovalypied zahájením
z ukazate|Ůl|| naŤízení
v|ády č. 171192Sb. a u profi|uodrapii
průtocích.
soustieděnéhovypouštěnídŮ|níchvod
určitt./ch
Za
.Bohumín|éŽz mezníchhodnot koncentracíuveden1ichv provápr toku je povaŽován nejvyšší
maximá|nílátko\^.Í
odtok pÍiurčitém
děcím ujednánís Po|skou rcpub|ikouz dubna 1990. od těchto
|átkovf odtok, ktenf by| zjištěnpii stejnémnebo menšímpr toku.
mezníchhodnot by|a odečtenarezerua,se kterou je nutno poěítat
V grafu závislosti |átkovéhoodtoku na prŮtokuje znázor uje oba.
pro vypouštěníd |níchvod z vodníjámy Jeremenko pÍičerpáníjed.
|ová kiivka z|ištěnfchhodnot (viz obr. í). ProtoŽe s rostoucímpr ním,dvěma a tiemi čerpad|y.Zárove by|ydo graf vyneseny skutokem roste i |átkov}'odtok, musíb t i oba|ová krivka rostoucí.
tečně
zjištěnéhodnoty |átkou./chodtokťtv profi|ech Mug|inov
Dá|e se Vynese maximá|nípiípustnf|átko\^.Í
odtok,kterf je roven
a Bohumín' Z graÍÚje moŽno vyčíst,pii jakfch pďttocích|ze za
součinupnltoku a maximá|nípŤípustné
koncentrace.od maximá|. pÍedpok|adu,
Že |átkovéodtoky v profi|echMug|inova Bohumín
níhopÍípustného
|átkovéhoodtoku se odečte|átkov odtok v dtjl.
bez v|ivuvodníjámy Jeremenko nestoupnou nad hodnoty zjiŠtěné
jedním,
popÍípaděvíce čer.
ních vodách, kten/ odpovídá čerpání
v pťedchozích
|etech(u profi|uMug|inovnad hodnotyz let 1993 aŽ
pad|y,a tímse dostane čárarovnoběŽnás piedchozíčarou.Jejímu
1997a u profi|uBohumínnad hodnotyz druhépo|ovinyroku 1997),
pr sečku s kiivkou znázor ujícímaximá|nízjištěnf |átko\^}i
odtok
v jednot|iu./chpiípadech vypouŠtětmnožstvíodpovídající
ěerpání
odpovídáminimá|níprŮtok,pii kterém|ze v recipientupii danévajedním,dvěma, tiemi čerpad|ya pii kten./chp tocíchmusíb1itpie.
riantě vypouštěnípŽedpok|ádat,že nebude pÍekročenamaximá|ní
prostor.K takto zísrušenočerpánía vyuŽívánpodzemníretenční
piípustnáhodnota pro zvo|enf ukazate|znečištění.
kanfm hodnotám by|o pomocíinterpo|ace daj o prťttocích
zjištěPokud se v d |níchvodách vyskytujevícezávaŽn1lchpo|utant ,
no, o ko|ikadennípr toky jde. Vycháze|o se pŤitom z dajŮ od
je nutnéprovéststanoveníminimá|níhopr toku v recipientu pro
je zahrnutoov|ivnění
tokŮ
ČnuÚ za období1971-199o,ve kteryich
kaŽd zv|ášťa nejvyšší
z nich pak bude směrodatnf pro návrh iíantropogenníčinností.By| proveden vfpočet pro jednot|ivévazenéhovypouštění.
rianty čerpánía ověieno, zda hrnnéročnímnoŽství,kteréje maPŤiposouzení,zda je podzemníakumulačníprostor dostatečnf,
ximá|němožnépÍidanémreŽimuzávis|émna pr toku v recipientu
se vycházíz minimá|níchpr tok v recipientupro jednot|ivé
vaz vodníjámyJeremenkovyčerpatdo ostravice,je většíneŽ mnoŽriantyčerpání,zjištěnlch nastíněnlmpostupem,z dajŮ o pĚirozeství,kterév pr běhu roku do vodníjámy Jeremenko piiteče'V pÍíprostorua z d|ouhodo- padech,
némpŤítoku
d |níchvod do akumu|ačního
ve kten/chvyŠ|ahodnota rozdí|umezi maximá|nímmnoŽbyich daj o prutocíchv recipientu.
stvím,které|ze vyčerpatz VJJ do recipientuza rok, a ročnímpiÍprostor povaŽovánza nedotokem záporná, byl podzemníretenční
Piíklad pouŽitímetody v praxi
stateěnyi.
Nastíněnágraficko-početnímetoda
by|a praktickypouŽitapii poNa obr' í jsou znázoněny varianty, kteréby moh|y nastat pii
v|ivu d |ních vod, které budou Vysouzení pŽedpok|ádaného
vypouštění
d |níchvod s koncentracích|orid 3000 mg/|.Pokud
pouštěnyz vodníjámy Jeremenko(dále VJJ), na povrchovévody
vypustíme v profi|u Mug|inov na Íece ostravici dvě nejvyšší
prostor vodní
v ostravici a v odÍe [1]. Pro ostravici a odru by| posuzován v|iv
hodnoty |átkou1ichodtokŮ z roku 1993, pak retenční
d |ních vod s obsahem síranťt300 mg/|, ch|oridťt3000 mg/|, jámy Jeremenkovyhovívzh|edemk profi|uMug|inovpro koncent.
respektive 6000 mg/| a rozpuŠtěnyÍch
|átek 12 400 mg/l. raci ch|oridŮ3000 mg/|ve vypouŠtěnyich
d |níchvodách pii čerpá.
PÍedpok|áda|ose, že ročnívypouštěnémnoŽstvíbude odpovídat níjednímčerpad|emod prŮtoku6,5 m3/s.Pii čerpánídvěma čer.
pad|ymusíb t prťrtok
stá|émupŤítokudo vodní jámy Jeremenko, tj' 260 |/s. Ročně to
v profi|uMuglinova|espoĎ7,6 m3/sa pÍičerpŤedstavuje8 199 360 m3.Toto mnoŽstvíbudečerpánov závis|os.
pánítiemi čerpad|ya|espoĎ9 m3/s.Tato varian|aie znázoměna na
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obr. 1. Z rozdí|umezi moŽnfm čerpáníma skutečnfm pÍítokem
vyp|ynu|o,Že pÍitomto režimučerpáníse vytvoríÍezeva akumulace pro r zné neočekávanéVylryVyasi 5,4 dne.
Na zák|adě rozborŮd |níchvod a da|ších daj , kterébyly v době zpracováníposudku k dispozici, neby|o moŽnés jistotou určit,
jaké koncentrace rozpuštěnfch |átek, ch|oridŮa síranŮse budou
protoŽe se
ve vypouštěnyichd |níchvodách skutečněvys|q1tovat,
z r z.
ve vodníjámě Jeremenkobudou mísitd |nívodypĚitékající
nfch |okalits podstatně rozdí|nfmiobsahy sledovanfch po|utantŮ.
Teprue po ověiení skutečnfch koncentracíve vypouštěnfch dŮ|níchvodách z vodníjámy Jeremenko pii ustá|enémreŽimučerpání a po ověiení skutečného
dopadu vypouštěnídŮ|níchvod na
recipientbude moŽno reŽim regulovanéhovypouštěníupravit tak,
aby by| Škod|iu./
dopad na recipientco nejvíceminima|izován.
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a reŠeršní
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