VODOHOSPODARSKE

TECHNlcKo.EKoNoMlcKÉ
INFORMACE

na novétisíciletí
Rok 2o0o je pÍípravou
Vstupujemedo pos|edníhoroku dvacátéhosto|etÍ,kterf
piedznamenávánadcházející
tisíci|etímj. i rych|fm nástupem informačních
techno|ogií.
Ve všechoborech |idskéčinnosti vznika1ízce|a Žive|něinformační
systémya začínábyt
prob|émem
se v nich orientovat.lnformacepro tyto systémy
vznikajívyhodnocovánímdat a právě data, jejich cena,
dostupnosta kva|itase stávajíustiednímbodem doby.Tady
začíná
základníproblém,kterf potom prostupujece|!m pro
cesem rozhodování,tj. od zÍskávánía zpracovánídat, pies
vznik informaceaŽ po WuŽitíinformacea nak|ádánís ní.
Ani obor m zabwalícímse vodou jako s|oŽkouŽivotního
prostiedíse tyto prob|émyvwoje nevyhfbají.SbírámetotiŽ,
jednou hodit.VŽdyťkapacita
pokud moŽnovše,co se mťrŽe
počítačoWch
pamětíjetéměrnevyčerpate|ná.
DokáŽemedostupná data sbírat,vfiáiet je, měÍit,a|e stá|e nám chybí
systém. A právě chybějícísystém se snaŽívyp|nitnástroj
invznik|1/
ve VÚV TGM pod názvem HE|S - Hydroeko|ogickÝ
formační
systém.
V jeho vwoji nynínastává dalšíetapa,t:Íkající
se zpťrsobu
pňedáváníči poskytovánídat. Samoziejmě, s povinností
uk|ádatveškerá získaná data do systémuHE|S začínáme
partner se snaŽímeo koordinaci
uvniti VÚV. U tradičních
pŤiidentifikacia uk|ádánídat a dato\n.Ích
soubor . U ostat.
jako jsou prrimys|ové
podniky,zemědě|ské
níchorganizací,
spo|ečnostia da|šíuŽivate|é
vody,a|e nevímev současné

době,jak na to. Doufáme,Že posun v tétoprob|ematicepĚinese nov.fvodnízákon.
je verifikacedat. Jak jsem jiŽ uved|,
Da|šímprob|émem
kaŽdy se snaŽí sebrat vše, a tak na ukor kva|ityvzniká
je nutno piisukvantita.Chci tím iíci,že naměien;/mdatťrm
zovat míruvěrohodnosti,která vyp|:Ívá
z hranic moŽn;/ch
topravděpodobnosti
|erancí.Dostáváme se k počtr]rm
a odtud
k váze a váŽnostidat, se kter1/mi
nadá|epracujemea pod|e
kterl/chrozhodujeme.
Z méhoh|ediskaje prob|émem
téŽvědomost,za jakym
uče|emdata sbíráme.Z dat sebranfch pro globá|nítiče|y
piípada naopakrrya hodnoceníne|zeusuzovatna konkrétnÍ
tváiet piesná data pro g|obá|níuŽitíje nák|adné.Na všechje tieba nah|íŽetekonomicky,abyny nastíněnéprob|émy
chom systémdokáza|izap|atit.VÚV TGM se pÍipravuje
na
pozici,ze kterébude mítmoŽnostyytváretveškeréinformace o vodě v pŤírodě,
včetněinformacío jejímpotenciá|ním
ohroŽenÍ
znečištěním
i o moŽnostechjeho |ikvidace,sníŽení
čizamezeníjeho šíÍení.
Pieji tedy všem ko|egrimhodně uspěchťtv h|edáníefektivnícesty k informacíma těšímse na to, aŽ si v Životním
prostiedínebudememezi sebou nic tajit, protoŽejenom tak
mrjŽemedosáhnoutpostupnéhoz|epšení
stávajícího
stavu.
lng. Jan Bouěek, odbomf náměstek

prostÍedí
ve vÚv TGM
Návštěvaministra životního
vodníchtok pro migraciryb, včetněznačKoncem minu|éhoroku navštívi|
areá| ustavu ministr Ži- nímprťrchodnosti
pri v./zkumutétoprob|ematiky.
votníhoprostĚedí
Mi|ošKuŽvart.Sta|ose tak v rámci sezná- kovacíchtechnikvyuŽívanlch
pracovištipÍímoiízenlch orgaV rámci setkánís ministremproběh|ataké beseda s vemeníministras jednot|itl.Ími
doucÍmipracovníky
o činnostitjstavu,jeho současnfchpro.
nizací.
ve|k;/hydrau|ickfmode| pla- b|émecha u./h|edudo budoucna.PÍipojené
zábéry(foto L.
Během návštěvysi proh|éd|
vebníhostupně Ma|éBÍezno,dá|e se seznámi|s provozem Ramešová)zachycujíministraa jeho doprovodpÍiproh|ídce
Českéka|ibrační
stanice vodoměrnfchvrtu|ía se s|edová- pokusnéhoŽ|abupro cejchováníhydrometrickfchkiíde|.

čovv Povool
vYHoDNocENi

zatíŽením
na
ka 7). Tyto čistírny
se sWmi rozdí|nfmipodmÍnkami,
piítoku,použitoutechno|ogiÍ
napojen1/ch
čištění
a také mnoŽstvím
obraz situace čištěobyvate|dávajídobie vyuŽite|nfa zhodnotite|n1/
níměstsk;/chodpadníchvod v jiŽ zmíněn]/ch
ob|astechpovodíodry.
s rozdí|nfmistupni
Z uvedenétabu|kyWpl}^/á,
Že jde o čistÍrny
(MB) čištění
odpadníchvod od mechanickobio|ogického
aŽ
čištění
po mechanicko-bio|ogické
dusíkua fosforu
čištění
s odstraĎovánÍm
- nitrifikacea denitrifikacea chemickénebo bio|ogické
odbouráváPetr TušiI
obdobímbyl ka|endáinírok
nífosforu(MB + NP).Vyhodnocovan1fm
roku
1998, pouze v piípaděUČoVostrava to by|odruhépo|o|etÍ
Uvod
roku 1999.
1998 a u Čov Bruntá|prvnípo|o|etÍ
ProtoŽepro vyhodnocení
ČoV podle tétosměrniceje nutnémít
Legis|ativaEvropskéunie k ochraně Životníhoprostiedí (enk dispozici všechnyv./s|edkyprováděn1/ch
ana|yz,pokudjde o kvali|egis|ativa)
se vytváiÍjiŽvíceneŽ30 |eta obsahujedo
vironmentá|ní
a naií- tu piítokui odtoku z Čov za určitéuce|enéčasovéobdobí(rok,
dnešníhodne asi 300 právnÍchaK - směrnic, rozhodnutí
|egis|ativy
EU, s níŽmusíharmonizovat 6 měsícri),by|av prvnÍÍáziiešenÍnutná podrobnápasportizacejedzenÍ.objem environmentá|ní
odpadníchvod. VyhodnocenÍ
Čov pro jednot|ivé
země stiednía v.f- not|iWchčistÍren
systémypiidruŽené
své právnÍa administrativní
jsou provedenyv tabula pro činnostčištění
ukazate|eznečištěnÍ
chodníEvropy,je však podstatně menší.Někdy je tento soubor
právo..a označujetu částce|é. ce 2 a v závérupiíspěvku.
piedpisťrnazfván,,environmentá|ní
Dá|ejsme pod|ePií|ohy|, tabulky3 tétosměrnice proved|izhodpráva., která se zabwá piÍmoŽivotnÍmprosti+
ho ,,komunitárního
a odpovídajÍcího
dím a jeho ochranou.Je to asi 70 směrnic, z nichŽněkterévšak noceníČoV pod|e počturočněodebranlch vzorkr]t
piípustného
počtunevyhovujícÍch
vzork .
by|yjiŽ něko|ikrátpozměněnya dop|něnya mohou na ně navazovat maximá|ního
jejich ,,dceiiné,.
směrnice, a 2I na|Ízení
[1]. Cí|emaproximačnÍho
VyhodnocenÍ podle Směrnlce 86/ 278/EHs
procesuv ob|astiŽivotnÍho
prostiedíje zajistittakovoupodobunáaby s jejímvyuŽitímby|o na Loo %omoŽnévyhovět ''o och]aně žlvotnÍho p]ostŤedÍa a4áště pŮdy
rodní|egis|ativy,
poŽadavkťlm
|egis|ativy
EU - a to niko|ivna papÍie,a|e piedevším pŤ|používáníě|stílenskfch ka! v zemědělství..
fakticky.
HIavním
cí|emtétosměrniceje stanovenípravide|pro pouŽití
čisV sou|adus vÍšeuvedenfmifaKy jsme v |ořskémroce zpraco- tírensklchka|rjv zemědě|ství
v|ivťrm
tak, aby se piedešloškodIiv.fm
rlko|,,Vyhodnocení na pritdu,rost|iny,ltííataa Iidi, současnětéŽpodporasprávného
váva|iv rámci Projektuodra ||(gesce MŽP) dí|čí
pod|elegislativyEU...V rámci tohoto uko|ujsme
zdroj znečištění
uŽitíčistÍrenskfch
kalťr'
zdrojrir
znekomuná|ních
i prťrmys|ovfch
se zaměii|ína vyhodnocení
Směrnice ve svlch pií|oháchstanovujepodmínkypro koncentpiedpisťtEU. Komuná|nízdro- race těŽklch kovťrv pťrdě,na kterouje ka| ap|ikován,koncentrace
pod|edotčenÝch
|egislativních
čištění
je znečištění
by|yhodnocenypod|eSměrnice 9t/271lEHs ''o čiš- těŽkÝchkovťrv ka|u a maximá|nÍročnÍ
mnoŽstvítěŽkÝchkovťt,které
tění městskÝchodpadníchvod.. a pod|e Směrnice 86/278/EHs
pro zemědě|ství,
smíb:Ítvnesenodo p dy určené
stanovenéna záčistíren- kladě 1O|etéhopr měru. Dá|e směrnice definujepodmÍnky
vzorko,,o ochraně Životníhoprostiedía zv|áštěpťtdypri pouŽÍvání
v zemědě|ství,..
Cí|em ko|uje vyhodnotitpod|esměrnic vánía ana|ytické
sk:Íchka|ťr
metodyrozboruka|ťr
i pťrdy,
na kterouje ka| ap|iEU všechnyČov v povodíodry s projektovanlmpočtemEo většÍm kován [3j.
neŽ 5000.
Pii vyhodnocení
ČoVjsme mě|i k dispoziciv.Ís|edky
anal1/zčistírenskych ka| ze všech čistÍrenza uce|enéčasovéobdobí.
Vyhodnocení pod|e Směrn|ce 91'/ 271'/EHs
Hodnoceníby|oprovedenona zák|adépr měrn1/chkoncentracítěŽ,,o ělštění městskfch odpadních Yod..
k1fchkovťtv tomto obdobípod|epiÍ|ohy|B tétosměrnice (tabulka3\.
cí|empiijetítétosměrnice,je ochranavnitrozemsklch
Zák|adním
povrchovlch a moisklch pobieŽníchvod prostiednictvímregulace, Závér a doporuěená opatŤení
pasurčit1fch,
bioZ poskytnutlch informací,kteréjsou zahrnutyv podrobn1fch
odváděnÍa upravyměstsklch odpadníchvod a v./pustÍ
jednot|iu./mi
provozovate|iČoV,jsme na záv zemědě|- portech vypracovan1/ch
vod (tj' vod pÍeváŽněvznikajícÍch
|ogickyroz|oŽitelnfch
náiskémprťrmysI
u).
k|aděskutečného
zatíŽení
BSK5 na piítokudo čistírny
v prriběhus|esko-potravi
vyŽaduje,aby všechnyag|o. dovanéhoobdobístanovi|ipočetEo v tomto obdobía nás|edněpÍiTato směrnice ve sv.Ích20 č|áncích
obyvate|(1 Eo = 60 g BSK5/den) iadili jednot|iv.Ím
čistírnámpiÍsIušné
|imitníhodnotypro ukazate|e
merace nad 20oo ekviva|entních
(piiměie- znečištění.
sběrn1fsystéma sekundárnÍ
mě|yodpovídající
kana|izační
odpadníchvod. Směrnicedá|e defistupeĎčištění
Z vyhodnoceníjednot|itl.Ích
v.Ýs|edk stanovenívyp|:Ívá,
Že u s|e
ny),tj. bio|ogick1/
(tj' ta vodnítě|esa, kterájsou nebo mohou dovanfch ukazatelťrkys|íkového
reŽimu (BsKs, cHsl4$r) nedoš|o
nujetzv. ,,cit|ivá zemÍ,,
u Ker1fchjsou náv budoucnub;/tpostiŽenačiohroŽenaeutrofizací),
u Žádnéz Čovv prťrběhu
s|edovaného
období(rok1998 a prvnÍpo
ještě náročnějšÍ
prrlměrnlchpovo|en:Ích
metodyupraw vody (odstraĎo- |o|etÍ
1999) k prekročení
|imitnÍch
hodnot
s|edněvyŽadovány
vánídusÍkua Íosforu).Ve sv./chprí|oháchsměrnice určujeIimitní koncentracína odtoku. Taképočtyhodnot koncentracínevyhovujÉ
poŽadavkypro odběr
piÍpustné
počty,pouze u Čov
maximá|nÍ
koncentracepro vybranéukazateIeznečištěnÍ,
cíchvzorkťrnepiekračují
metody s|edovánía vyhodnocovánív.fs|edk
vzork , pro referenční
Kopiivnicea NoW Jičíndoš|ove dvou piípadechk piekročení
maxipočtunevyhovujÍcích
vzorkr]t.
U Žádnéhoze staana|yzvzork , pro sběrnésystémyměstskfch odpadníchvod, poŽa- má|níhopiÍpustného
davky na piedčištěnÍ
u bio|ogickyodbourate|nfchprťtmys|ov./ch novovanlchvzorkťr
neby|ozjištěnopiekročení
maximá|nípiípustné
Časov! koncentrace pro nevyhovujícÍ
vzorky. Podobně |ze u s|edovanfch
odpadníchvod a na vytokyz městsklch ČoV do recipientrir.
harmonogrampro dosaŽenící| uvedenÝchve směrnici závisí na
ČoV hodnotitrjčinnostčištěnÍ
odpadníchvod, pouze u Čov VÍtkov
v prťrběhu
ve|ikosti ag|omeracea na charakteru odpadnÍchvod. Konečné se rjčinnost
odstraĎování
CHSKg' pohybova|a
roku 1998
poŽadovanékva|ityby mě|o b]/t dosaŽeno v období mezi roky
na hranicipoŽadovaného
Iimitu.
199&2005 [2].
Pii vyhodnocenÍ
koncentracenerozpuštěn1/ch
|átek (NL) na odjak pod|e toku.zČoVnedocháze|ove sledovanémobdobík piekračování
Tato směrnice EU piipouštívyhodnocováníčistÍren
sta|átek na odtoku z čistírny,
tak
novenlch Iimitťr,
neby|ozjištěnoani piekročenímaximá|níhopiÉ
emisnÍchkoncentracÍznečišt'ujÍcÍch
pustnéhopočtunevyhovujÍcích
i pod|e tjčinnostičištěnÍ.
Směrnice stanovujetaké podmínkypro
vzork , a tedy ani piekročenÍ
maxijednot|iv.fch
(pod|e málníchhodnot pro nevyhovujÍcí
použití
Iimitníchhodnot koncentracíi t]činností
vzorky.ÚčinnostodstraĎovánÍ
těchpočtuEo, tep|oty,napÍ'ukazate|nerozpuštěnlch|átek berejako vo- to |átek z odpadnÍchvod u někter1/ch
ČoVse pohybova|atěsně pod
početnepiípustnÝ
Iite|n!atd.).Dá|esměrnicestanovujemaximá|ní
stanovenou minimá|níhranicí (Kopiivnice, Nov./ JičÍn'JesenÍk
současně a Frenštátp. Radhoštěm).
vzorkťrpro jednot|ivéukazate|eznečištění,
Whovujících
vzorky
Pro ukazate|ce|kov.fdusík (součetorganické,amoniakálnÍ,
stanovuje maximá|nípiÍpustnéodchy|ky pro nevyhovujÍcÍ
du.
sičnanové
a dusitanovéformy dusÍku;|imitje pro Čov 10 000 aŽ
v jednot|iv./chukazate|ích(BSK5, cl.1s}t' a NL), t,yjádienév konjednotkách na v./tokuz CoV. Ve|mi podrobnějsou zde
100 000 Eo 15 mg/|, pÍoČov nad 100 000 Eo 10 mgl|) nám pro
centračních
metody sledovánía vyhodnoce
vozovate|é,
vzh|edemk tomu,Že se neprovádísoustavnés|edování,
stanovenypodmínkypro referenční
neby|i schopni u většiny ČoV poskytnoutpoŽadovanéhodnoty.
vánív.fs|edkŮana|,jz(tzn' poŽadavkyna četnostvzorkovánív záviss|évané
vzor- Hodnotypro ukazate|ce|kov!dusÍkse nám podaii|ozÍskatpouze
odběruvzorku- 24hodinové
|ostina počtuEo, zpťrsob
prŮtoku).Všechnytyto poŽa- z UČoVostrava a Čov Bruntá|,kde ve s|edovaném
období(druhé
ky nebo s|évanévzorky odpovÍdající
po|o|etí
roku 1998 a prvnípo|oletí
roku 1999) probÍha|o
davkyjsou zahrnutyv pií|oháchtétosměrnice.
soustavné
je do techno|opod|etétosměrnicejsme na zák|adě zkéspoPro vyhodnocení
s|edovánÍ
tohoto ukazate|e.ProtoŽeu obou čistÍren
ČovV roce 1999 vybra|i10 ČoV gie čištěnÍ
zaíazenadenitrifikacea nitrifikace,|ze obecně z v./s|edIupráces provozovate|ijednotliu./cn
potiebu intenzifikacev současnédobě
v okresech Nov./Jičín,ostrava, opava, Bruntá| a JesenÍk(tabul- k usuzovatna na|éhavou

ODRY PODLE LEGISLATIVNICH

pŘeonsŮ EVRopsxÉ
UNIE

2

je techno|ogieodstraĎování
provozovan]Ích
ČoV,u kter1fch
dusíku
zaiazena.Prťrměrná
roční
koncentracece|kového
dusíkuna odtoku
z uČov ostrava by|a piekročenao 1-.ooo/o(119,6mg/| - |imit 10
mc/Ů, u Čov Bruntá|se koncentracepohybova|a
těsně v oko|ípo
Žadovaného
|imitu.Stejně |ze hodnotitučinnostodstraĎováníce|prťrměrné
kovéhodusÍku,poŽadované
minimálníprocentoribytku
70 % nedosáh|ave s|edovaném
obdobíanijedna z čistÍren.

U ukazate|ece|kového
fosforu(stanovenápovo|enákoncentrace
na odtokupro Čov 10 oo0*1o0 0o0 Eo 2 mg/|,Čov nad 1oo ooo
Eo 7mg/|) docháze|ok piekračování
|imituve s|edovaném
období
u většinyČov.pooonně|zezhodnotiti učinnostodstraĎování
fosÍo
ru (|imit80o/o)z čištěn1/ch
odpadníchvod, Kerá se pohybova|a
všeobecněv rozmezí20-65 7o.U ČoVs techno|ogií
odbourávánÍ
fosfo
ru, bio|ogicky(ČoVopava) nebo chemicky(ČoVBruntá|)mťrŽeme

Tabu|ka1. ČoVv povodíodry vyhodnocované
v rámci Projektuodra v roce 1999
PoŤ.
ěís!o
I

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vyhodnocované

Poěet Eo
(skuteěnost v roce 1998)
273 333
13 II7
4 833
660
L4 667
18 333
101 305
20 800

cov

ostrava-Piívoz
Frenštátpod Radhoštěm
Piíbor
Stramberk
Kopiivnice
Nov.fJičín
Opava

Jeseník
Vítkov
Bruntá|

MnožstvíwpouštěnÝch odp. vod
(Q",o.1998 - m3)
32 1.66 700
3727 482
! 011 740
145 441-

Technologle

cov

MB+N
MB
MB
MB
MB
MB
MB+NP
MB+N
MB

2 37r 670

3 449 677
6 272 005
4 541 000
596 503
2 955 000

3 ro7

18 000

MB+NP

Tabulka2. Vyhodnocení
CoV pod|e|egis|ativy
EU (u kaŽdéhoukazate|eprvnídva rádkyvyjadiujíkoncentracina odtoku,druhédva iádky
minimá|níprocentoubytku- učinnost)
Ukazatel
Ostrava
BliKs
koncentracems./l\
limitdle EU (mgll)
(%)
učinnost
(%)
minimá|ní
učinnost

cHsKc,

koncentrace(mp/l\
limitdle EU (mgll)
(%)
učinnost
(%)
minimá|ní
učinnost
Nerozpuštěnélátky
koncentrace(me/l\
limitdle EU (mgll)
učinnost(%)
minimá|níčinnost(%)
CelkovÝ dusÍk
koncentrace(mg/l\
limitdle EU (mgll)
činnost(%)
minimá|níčinnost(%)
GelkovÝ fosfor
koncentraceffig/l)
limitdle EU (mgll)
(%)
učinnost
(%)
minimá|ní
učinnost

7,4
25
95,4
70
55,1
1-25
86
75
16
35
95
90

Frenštát PŤíbor Stramberk
9,2

6,3
25
94
70

25
90
70

32,6

33,8
725
86
75

]-25
87
75

1_4,7
35
89
90

10,5
60
90
70

7,5

Název GoV
NovÝ Jlčín Ooava JesenÍk Vítkov

KopňlvnIce

25

25

93,2
70

87,5
70

T7,I
25
85,3
70

63,5
125
79
75

67,7
725
78
75

].4,6
35
88,2

1.6,7
35
85,3
90

33

r25
86
75
10,8
nenílímit
89
není|imit

16,9

90

5
25
98,6
70
42

rt,9
25
88,2
70
42

9,5
25
9!,7
70
67
L25
74
75

r25

r25

93
75

80
75

I
35
97,3
90

8,5
35
87,5
90

14,4
25
91,5
70
35,7

r25
84
75

72

5,6
35
96

60
82
70

90

19,6
10
45,6
70
2,6
7
62
80

Bruntá|

L2,4
15
32
70

2,7

2,5

L

2
67

30

8o

49

4,t
2

3

22,3
80

27
80

2,8

2

7
49,I
80

!,34

2

3,1
28

42
80

0,36

2
90
80

ka|ech
Tabulka3. Vyhodnocení
ČoVpod|eobsahu těŽk1/ch
kovrjv produkovanlchčistÍrensk1/ch
koncentrace (mE/l<gsušlny)
Ukazatele znečlštění

Vyhodnocované

cov

Hg

ostrava-Piívoz
Frenštátpod Radhoštěm
PiÍbor
Stramberk
Kopiivnice

NouÍJičín
Opava

Jesenk
Vítkov
Bruntá|
Limitníkoncentrace

3,65
0,86
3,48
0,96
2,78
5,1
7,7

2,6

0,18

r,9 7

16

Pb

í.0L,2
29
80,3
100
97

t28
a4
76
774

62,2

750

cd
2,34
7

2
3
4

3,35
2,3

2,5
5
1_,44
20

3

Cu
160,1
337
!47
742

r40

475
339

].52

602
].54
1000

Zn

Vyhovule
ano,/ne
NI

7208

31,3

22!O
862

48

2r40

1-295
1850
1603
1090
1810
87,3

2soo

30,6
27

22,9
47
27

26
40

24,3

300

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

vzoRKovÁNi- soUčAsNÉ

|ze
Jednoznačně
odstraĎování'
zhodnotitefeKivnost obou zpťrsobťr
konstatovat,Že v piÍpaděpouŽitíchemickéhosráženífosforu (ČoV
povo|enfchIimitťr,
totéŽlze
Bruntá|)nedocháze|ok piekračovánÍ
iíci i o celkovérlčinnostiodstrařovánÍfosforu, která by|a90 %. Pri
zpťrsobuodbourávání(ČoVopava) se t]činnostpohy.
bio|ogickém
bovalakolem 50 o/o.
Z hodnoceníobsahu těŽkfch kovťrv čistírensklchka|echWp|}^/á'
obdobÍani u jednéz hodnocenÝchČoV
Že v prr]běhus|edovaného
nedocháze|ok piekračovánípovo|enÝch|imitníchhodnot pod|e
Josef K. Fuksa
ka|y |ze vyuŽíti pro v./robupr směrnice 86/278. Tyto čistírenské
mys|ovfchkompostripodte ČSN46 5735 ,,Pr myslovékomposty...
městskfch
Pii imp|ementaciSměrnice 9L/271IEHS ,,o čištění
RaŽdá informaceo stavu Životníhoprostiedí,za|oŽenána měiení,
postup:
odpadníchvod.,by se mě| dodrŽetnás|edující
je
na jejichŽzačátkuje
činností,
něko|ikaneoddě|iteInlch
v.fs|edkem
ob|as.
o Na r]zemíce|éhostátu je prvoiadoupotŽebouurčit,,cit|ivé
provedení
a jakost těchto činZprjsob
ana|yza
vzorku.
a
vzorkování
systém
ti..,v nichžje čiv budoucnumusÍb1/tap|ikovánpiísnější
je pro spo|eh|ivost
tétoinformacezce|azásadní'Zpracování
dusíkua fosforu). nostÍ
nak|ádánís odpadnímivodami (odstraĎovánÍ
nebo vyridajri|ze zopakovat pod|e novějšíchpoŽadavkťr
číse|nÝch
ob|astíne|zepiipustit,aby rozhodo
těchto cit|iv./ch
Pii určování
hodnocovacíchprogram , u iady stanovenÍ|ze opakovat ana|yzy
vánÍbylo ov|ivněnoekonomicklmiuvahami.
vzork , nelze však opakovatvzorkovánÍprovedenéna určitémmíso Musí b1/toznačenyty ag|omerace,pro něŽje tieba vybudovatkačase.Vzorkováním(ČSNEN 5667-2) se rozumÍodetě v určitém
jejichŽ
potiebuje
za|ízení
stávající
na|izační
systémčiČoV anebo
podí|uz vodníhotjtvaruke stanovení
bránírjdajněreprezentativního
zdrojťr
či modernizaci(aktua|izaceregistrukomuná|nÍch
z|epšení
jakosti vody. VzorkovánÍjako
piesně určenlch ukazate|ťr
rťrzn]/ch
znečištění).
proces sestává ze dvou ce|krj:
době dopracoványprogramyrozvojevodo. - V|astníprovedenívzorkovacíchpracÍ,zahrnující
o Musí b:Ítv co nejkratší
odběry
konkrétnÍ
(PRVKÚC projednotlivé
okresy,
rjzemních
ce|kťr
vodťra kana|izací
vzork , pravyvzork v terénu,transport a da|šÍčinnostiaŽ po
v povodíodry zblvá pouzeokres Jeseník).
dodánívzorkrjk ana|yzám.
o V návaznosti na tento programje tieba piipravit podrobnoustra- - StrategievzorkovánÍ,
práce mimo terén_ p|ánování,
zahrnujÍcí
pro
pokrytí
nákladťrna Winvestic
tegii k zajištěníkapitá|ov.Ích
programťr,
kontro|aa |Ízení
vo|ba postupťr,piípravavzorkovacÍch
systém a Čov.
čiv./měnukana|izačních
stavbu,z|epšení
jakosti pracíapod. - vše orientované
na sp|něníuče|uprojektu
o MusÍb1ftpiipravenai zavedena strategie pro opětovnévyuŽitíkaprojektu.
ajÍcítechnick1/mmoŽnostema odpovÍd
Ir]z ČoV- napi. v zemědě|ství,reku|tivace,v./robaprťrmys|ov.fch V posledních|etechse péčí
ASLAB, Č|R,VUv TGM a da|šíchinkomoostrlt.
zajištěníaíízeníjakosti
stitucípodstatněz|epšiIstav metodického
kteií majÍ ana|ytick:Ích
o Musí b1/tzajištěnodostatečnéproško|enípracovníkťl,
a akreditacese stala běŽnousoučástíčinnos.
činností
na starosti vzorkování,mě|o by se vyuŽítautomatickychodběro- ti hydroana|ytickfch
a nejistot
TěŽištěmožnlchprob|émťr
laboratoií.
pro odběr s|évanfchvzorkťr.Mě|a by b:Ítzajištěna se tímovšempiesouvá do ob|astivzorkování.Jak je tedy dnes vzorvych zaíízení
provádějícíchdrŽbua obs|uhu kovánÍv ČRv ob|astimetod,norem,akreditacea osvětyzajištěno?
dostatečnákvaIifikacepracovníkťr
a Čov.Je treba zváŽiti potiebu da|šíchtysystémťr
kana|izačních
p|ánování. Normat|vní za|lštěnÍ
pťrško|ení,
a finančního
zv|áštěpokud se tyká |ízení
čisV roce 2000 se zaměiíme,v Úzkéspo|uprácis provozovate|í
normy|So iaod roku 1994 jsou postupněpiek|ademprijímány
Karviná dy 5667 ,,Jakostvod - odběr vzork ... Tyto normydostatečněpo
tíren, na vyhodnoceníČoV v okresech Fr]fdek-MÍstek,
a Bruntá|.
krÝvajívšechny ob|asti vzorkovánÍ,včetně vody v uŽivate|Škfch
a platÍprotojako nadsystémech.PrvnÍtiinormyjsou ,,strategické,.
typyvzorkovanfch
stavba pro všechnyda|ší,kterédefinujíkonkrétní
vod a s|oŽekprostiedí.Dá|ejsou ještěk dispozicitii specia|izované
Llteratura
normy pro vzorkováníŽiv.fchorganism , piedevšímmakrozoobentosu (ČSN EN |so 75 7705, ČstrlEtrl 27828 a ČsruEN 28265).
Evropskéunie.
legis|ativy
[1] Návod na aproximacienvironmentá|nÍ
Norma |so 5667-14, která p|atív EU teprve od roku 1998 a zatím
MŽP, Praha 1998.
neby|a pie|oŽena,popisujezajištěníjakosti vzorkování.PÍehled p|at.
[2] Směrnice Rady z 27. kvétna1991 č. 97/27I/ EHS ,,o čištění nlch norem |So 5667 wádí tabulka7.
městsklch odpadníchvod...
standard
v zemíchEU zák|adnítechnick1/
Normy|So reprezentují
oboru.Jejichfi|ozofieje ovšemtaková,Že nepiedpisují
[3] SměrniceRadyz 12' června1986 č.86/278/EHS ,,oochraně v piís|ušném
postupy,ale uvádějízák|adnÍpoŽadavkyna piÍs|ušné
vzorkonkrétní
čistírensklchkaŽivotníhoprostiedía zv|áštěpťldypii pouŽívánÍ
kovánÍa obecnénávody,jak je vyiešit,s upozorněnímna vfznam|ťrv zemědě|ství..'
postupymusí b]Ítpro
vzorkovacÍ
nějšÍriska|íprob|ému.KonkrétnÍ
danÝ prob|ém(projekt)zpracoványv Programuvzorkování,včetně
lng. Petl Tuš|l spo|upráces |aboratoiÍ,kontro|ya |ízenÍjakosti, piedávánív.fs|edpouŽite|nfchpro ieševÚv TGM . poboěkaostrava kťratd. Normy uvádějínapi. typy vzorkovačťl
tel.:O69/61341 81 nÍjednot|iyfchrlko|ťra vzorovéprotoko|yo vzorkování.ProtoŽevšak
jako samostatnoučinnosts v|astnídokumentapojímajÍ
vzorkování
protoko|ťr,
kteréjsou součástÍ
cí,neuvádějínapi. vzory.predávacÍch
pracovnÍkya |aboratoiía majízaručovat
dohody mezi vzorkujícími
mísokamŽikuv určeném
identituvzorkuod jeho odběruv určitém
Evaluation of Wastewater Treatment Plants in the Odra River
pracovišti
tě, pies ana|,!zupo piedánÍprotoko|uo zkoušceiídícímu
Basin According to Legislative Regulations of the European
projektu.Drjrazje k|adenna spo|uprácivšech s|oŽekv zájmu sp|pracovištěodpovÉ
iídÍcÍ
něnící|eprojektu,o kter]/pečujepŽís|ušné
Union (Tušil, P.)
a takéza správnouvo|buvzorkovacÍch
za programyvzorkovánÍ
dající
tok dat,
dob a četností
odběru,v.Íběrana|ytickfchstanovení,
bodťr,
Wlth regard to the necesslty of harmonlzlngln the near future
jakosti atd'
iÍzení
the nat|onal leg|slat|on wlth that oÍ the European Unlon' the
Akredltace vzolkovacích prací
Ostrava branch of the T. G. Masaryk Water Research lnstltute,
V ČRzatÍmneexistujesystémakreditacevzorkovacíchprací,obPrague, has launched the task ,,EvaluatlonoÍ Pollutlon Sources
pracÍv Iaboratoiích,i kdyŽ
dobn1fsystémuakreditace ana|ytick1fch
Accordlng to the Leglslatlon of the European Unlon". In 1999,
odpadníchvod
za vypouštění
zákon č. 58/1998 Sb., o pop|atcích
10 wastewater treatment plants were selected In the Dlstrlcts
do vod povrchov.fcha vyh|áškaMŽP č.47 /7999 Sb., kterou se záoÍNovÝ J|čín,ostrava, opava, Bruntá|, and Jeseník.
Situace se
kon č. 58/1998 Sb. provádí,tuto akreditacivyŽadují.
pod|enorovšemieší- ASLAB pii VÚV TGM piipravi|návrh postupťr
Good results were achleved at evaluatlng the lndlcators
my |So I7o25 a k 31. 72. 7999 jej pieda| k da|šímuÍÍzení
oÍ oxygen léglme, suspended sollds and heavy metals content
Ministerstvu Životníhoprostiedí.V podstatě jde o zpracováníPiÉ
ln sludges of wastewater treatment plants. An unsatlsfactory
pracoviště,která je formá|něobdobná
ručkyjakosti pro vzorkující
sltuatlon prevalls, especially, wlth the lndicators of nltrogen and
jakosti |aboratoiÍ.
|aboratoieby tedy š|ojen
Pro vzorkující
Piíručkám
phosphorus.The task wlll be carrled on ln other Dlstrlcts of North
jiŽ existujícíchpiíruček,ostatní pracovištěby
rozšíÍení
o piís|ušné
piíručky.
muse|avypracovatkomp|etní
Moravla.
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Tabu|ka1. Pieh|ednorem |so 5667 Waterqua|ity- Sampling,resp. ČsN lso 25567 Jakost
Textynoremjsou dnes dostupnéa kaŽdé vody odběr vzorkrj
pracoviště,kteréze zabyvá vzorkováním,by
jako
Cást Jakost vody - odběr vzorkťl
V eR p|atná
od
je mě|o mít k dispozici. ExistujejiŽ také
pro:
Pokyny
systémško|enÍ:
L
Návrh programuodběru vzorkt]
csN EN 25667-t
1995
1. EURAOHEMpoiádá jiŽ tietí rok ško|e
nÍ pracovníkťt
hydroana|ytickfch|aboratoií,
2
Zpťtsobyodběru vzorkťt
Čsn en 25667.2
1995
ve kterémse vzorkovánípiednášíjakojed3
Konzervacivzork a manipulacis nimi
Ósru En |so 5667-3
1996
no z h|avníchtémat.
pro
(z):
Pokyny
odběr
vzork
2. Česká spo|ečnostpro jakost zaíadi|a
4
VodníchnádrŽÍ
Čstltso 5667-4
r994
do sv.fch programťr
také kurzy vzorkovánÍ,
zaměiené na vzorkování odpadních vod
5
Pitnévody a vody uŽívané
pii v.Íroběpotravina nápojti
a odpad .
Čsru
rso 5667-5
1994
3. V1fzkumn! stav vodohospodárskÝ
6
Řek a potokrj
Čsltlso 56676
L994
TGM poÍádá ,,Kurzy pro pracovnÍkyvodo
7
Vodya páryv kotelnách
Čsltrso s667-7(?)
hospodáÍskÝch a kontroInÍchlaboratoÍí",
8
SráŽek
Čstttrso 5667-8
1996
zaměŤenéna všechny typy povrchov.fch
9
Moiské vody
Čsru
rso 5667-9(?)
a podzemnÍchvod a také na vody odpadní.
Kurzy jsou piístupné i ne|aboratorním
10
odpadníchvod
Čstttrso 5667-10
1996
pracovníkm a jejich náp|Ď není vázána na
7t
PodzemnÍchvod
rso 5667-11
Čsru
1996
Iaboratorní
činnosti.Piipravujíse dalšíkur72
Dnov./chsedimentťr
rso 5667-12
Čsru
1997
zy zaměienéna odpadnívody a Čov.
13
Kalťrz čistírena pravenvod
Čslt EN tSO5667-13 1999
Všechna tato pracovištěwdávají abso|vent m certifikáty o abso|vovánÍkurzťr
t4
1998
Qualityassuranceof environmental
personá |nÍce rtifi.
a pied pok|á dajínavazujÍcí
watersamplingand handling
kaci uchazeč v oboru ,,manaŽervzorková.
ní",pod|evšeobecnlchpravide|personá|ní
pracovištích.
podmínekakreditacea prokazováníkva|ifikacepracovišť
certifikace, nezávis|1fch
na prlvodnÍch
ško|icÍch
se tak mr]rže během dvou let stát roveĎ vzorkovánísrovnate|náse stavem
Závér
v č|enskfchzemÍchEvropskéunie. Tímmohou bft všichni,tj. ve|ké
V současnédobě objeKivně existujívšechnypodmÍnkypro to,
i ma|éorganizace na trhu ekologickyzaměienfch projeKťr,pŤiprapéčio vodnÍprostiedÍpod.
aby se jakost vzorkovacíchprací- od strategie vzorkovánípo pro
veni pro práci na monitoringuzajišťujícím
váděnív|astníchodběr - poared|ana roveř jakosti práce v akre
le směrnic Evropskéunie, a|e i na otevieníhranic a novou konkuditovanfch |aboratoiÍch.
Je zde jistě rozdílv tom, Že vzorkovánípiirenci aŽ do Unie vstoupíme.Na mys|ije všaktieba mÍti to, Že do
náší podstatně variabi|nějšísituace, Keré je tieba Íešit p ímo vzorkovánípatiÍtaké ,,vyšší"
činnostkoncepění,strategievzorková
během práce, a zajištěnístandardníjakosti vzorkťrza často ,,ne
ní atd. JejímetodickézajištěnÍa standardizaceje moŽná většípro
jakosti vzorkovacíchpracív terénu.
standardníchsituací" pii vzorkováník|ade na pracovnky poněkud
b|émneŽ iízenÍ
jiné nároky. To je právě pÍedmětemmetodickéhozajištěnÍpod|e
norem ISO 5667.
RNDnJosef K. Fuksa,GSc.
T|ak na pouŽÍvání
norem |So 5667 bude jistě dťlsledněup|at.
vÚv TGM Praha
Ďovánv nabídkou./ch
iízeníchpro ekologickyzaměienéprojekty,nejtel.zO2/2O 19 73 30
diíve pro projektyfinancovanéstátem. Po zajištěnístandardních

osvěta

Just, T., Fuchs, P.' PÍsaŤová,M.:
odpadní vody v malÍch obcÍch

Kokeš' J.' Vo|tíšková'D.:
Novémetody hodnocení makrozoobentosu tekoucÍch vod
K hodnoceníkva|itytekoucích vod z bio|ogickéhoh|ediska se
u nás v praxi pouŽívápiedevšímsaprobnísystém.Tenjako osamo
pro posuzováníeko|ogickékva|itytokťrnestaěÍ.
cenékrítérium
V zahraničíexistujínebo jsou V}^/Úeny
da|šÍmetody posuzování.
NěKeré jsou obdobou saprobníhoindexu (biotickéindery, BMWP'
BB|, ETBI,|BGN)'jinéjsou za|oŽeny
na zce|ajin:Íchprincipech(R|VPAcs, Eko|ogickfprofi|)'Text pub|ikacese snaŽípodat odbornéve
Íejnostisoučasnězák|adnÍpieh|edo nov.fchi tradíčnÍch
metodách,
jako jsou saprobníindexnebo inderydiverzity.
Metody hodnocenímohou dát smys|uplnÝv.Ísledekpouze tehdy,
pokud by|ys ná|eŽitoupozornostÍprovedenypiedcházejícíkroky'tj.
odběr vzorkťra jejich zpracovánÍ.Tyto kroky ne|zeopakovat,na rozjednoho souboru vzork , Keré |ze provéstmno
dí|od vyhodnocení
hokrát.
Pub|ikacevydaná VÚV TGM v roce 1999 se proto zab1fvájednot.
|ivfmiskupinamiorganismťr
z h|ediskajejich vhodnostipro hodno
cenÍ stavu tokr], dá|e odběrem a zpracovánÍmvzork , metodami
hodnocenía srovnávánímněKerfch index s pouŽitÍm
testovacího
souboru.
Vjzkum pro praxi, sešiť39, 83 str,, 78 tab., 27 obr.
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Tato pub|ikacevydaná VÚV TGM ve spo|uprácis Agenturouochrany piírodya krajinyV roce 1999 se věnuje nak|ádánÍs odpadními
vodami v obcÍchzhruba do 3o00 obyruate|.
Jde o síd|ana piechodu
mezi vesnicí a městem, v nichŽ se mohou městské koncepce nak|ádánís odpadnÍmivodami kombinovats rťtznorodfmi
zp soby
pouŽívan1fmi
ve vesnicích.
Naprotitomu ne|zev ma|fchobcíchšab|onovitěprosazovatměstské schémanak|ádánís odpadnímivodami, spočívající
ve v.fstavbě
kana|izacía mechanickobio|ogick.fch
čistírenodpadníchvod. Toto
procesyzpravidlane|zejedno
schémaje nák|adnéa techno|ogické
duše miniaturizovat.
Úeinry malfch mechanickobio|ogich.fch
čistÉ
ren nejsou bez omezení.EfeKivně odstrařujíorganickéznečištění,
v podstatně menšÍmÍe s|oučeniny
dusíkua fosforu. Zejménav od|eh|ejšÍch
částechvodárenslc.fchpovodípiitom zá|eŽíh|avněna dusku a fosforu. V kaŽdéobci je tedy tieba uváŽ|ivěhodnotit místní
podmÍnky,
požadavkya moŽnépostupy.
existujÍcÍ
Pos|ánÍmpub|ikaceje ukázat rrjznémožnostiiešenía podmÍnky
vhodnéhopouŽitÍ.ZatÍmconavrhovánítradiěnÍchmechanickobio|o
gickfch čistírenodpadnÍchvod je bohatě zajištěnospeciá|ní|itera
turou, známou a dostupnouprojeKant m, extenzivnízprisobyčištá
nÍve stabi|izačnÍch
nádrŽÍch,zemníchfi|trecha Vegetačních
čistírnách jsou Iiterárněpodchycenypodstatně méně.Protojim tato pubIikace věnuje většÍprostor,věetně podrobnějšÍch
technick1fchpodk|ad pro navrhování.
VÝzkumpro praxi, sešit 40, 72o str., 7 tab., 47 obr.

Vágnostse up|atĎujenejenv našemkaŽdodenním
Životě.Má zá.
sadnív.fznami ve vědě.

K CEMU JE FUZZY LOGIKA
PŘl oDHADUExTRÉMNícH

Věda - systémy
Einsteinťrv
aforismus,,Čím
tépematematickézákonypopisujírea|itu,tÍmjsou méněpiesnéa čímjsou piesnějšÍ,
tÍmh ie popisují
rea|itu..formulova|Zadeh [3],jeden ze zak|adate|Ůfuzzy|ogiky,jako
Principinkompatibility:
,,Roste-lis|oŽitostsystému,k|esá naše schopnost formu|ovat
ŠárkaB|aŽková
presnéa v.fznamné
soudy o jeho chovánÍ,aŽ je dosaŽenohranice,
za níŽjsoupiesnost a re|evantnostpraktickyvzájemně se vy|učujícÍ
charakteristiky".
Fuzzyznamená neostr!, m|hau./,rozmazany.V |ogicese pťrvodně
pod|epočtuproměnnlchve vzáW. Weawer[4] rozdě|i|prob|émy
pouŽíva|
termínVague (vágnÍ).obvyk|ese termínfuzzyWskytujeve
jemnéinterakci na tii tiídy:
spojenítuzzy mnoŽina,coŽje moŽnopie|oŽittakéjako mnoŽinas ne1. organizovanoujednoduchost(metodyvycházejÍcí
z newtonovurčitostí
[1].
počtu,snaha o maximá|nípÍes.
ské mechanikya infinitesimá|ního
nost,jistotu,ostrost a konzistentnosta současněsnaha o ly|ouč+
Blnámí |oglka a vícehodnotová, vágní' Íuzy log|ka
nÍveškerénepiesnosti,vágnosti, nejistoty,neurčitostia inkonzidefinujearistote|ovskábinární|ogika,co je fi|o- stence; tyto metodyvšakjsou pouŽite|né
Pies dvě tisÍci|etÍ
jen na ma|f početprozofickysprávné.
měnnfchve vzájemnéinterakci);
jedMatematickyvyjádieno, definujeme u k|asick1fchmnožin
2. organizovanous|oŽitost;
noznačně,zda prvek do mnoŽinypatií, či nepatií pomocícha3. neorganizovanous|oŽitost(statistickátermodynamika]mťrraKeristickéfunkceX,e6).Charakteristickáfunkce mnoŽinyA defi- Žemeiešitproblémy
poětemproměnnfchve
spojenés ve|mive|k1/m
novanána univerzuXje
vzájemnéinterakci,s|evíme-|i
z poŽadavkupiesné zna|ostijednot|iv.fch proměnn1/cha budeme-|ipracovat se statistick1/mistiednÍmí
Í 1 i e s t | i Ž ae e A
hodnotami).
Xe\^)=fojestizeaeA
S prob|émydruhétiídysi zatímvÍceméněnevímerady. Do tiídy
počtempro
organizovanés|oŽitostipatiÍprob|émypopsanéve|k1/m
Tato funkce zobraz$e prvky univerzá|nímnoŽinyna mnoŽinuobměnn1/chve vzájemnéinterakci,které nezv|ádnemeana|ytickfmi
jen nu|ya jedničky,
tj.
sahující
metodami,a piitom s počtemma|1fm
na použití
statistick1fchmetod.
jsme zatímschopni do jistémíryiešit bez jakéko|iv
Tyto prob|émy
+
{0,1}
xe 6)
pomocípiiroforma|izace,pieváŽněna zák|aděpopisut4ytvoieného
pravdivosti,by|yvšakzná- zenéhojazyka(tojsou metodytypicképro vědy bio|ogické,kognitivPotíŽes binární|ogikou,tedy s určením
procesyzjevněnání,sociá|ní,ekonomickéatd.) [5]. Hydro|ogické
my užanticklm fi|ozofr]rm'
|eŽejído tétokategorie.
B. Russe|se na začátkunašehosto|etízabyva|vágností.Řek|,Že
Novák [1] uvádí,Že ve studiusystém |ze pozorovatdva zák|adnÍ
piesnÝchpojmŮ,kteréjsou ap|i|ogikapiedpok|ádápoužití
tradiční
směry:
pouzev ideá|nípiedstavě.
kovate|né
- snaŽíse popsat reá|n! systémz h|ediskavnitrní
1' Strukturá|nÍ
z běžnéhoŽivota.NapÍík|ad
obr.
Je moŽnouvéstspoustu piík|adťr
struktury a najítprincipy,kterévedou ke vzniku nov.fchv|astnos.
7ukaz$e časovouosu věku a kiivkym|ádía stáií.S binárnÍ|ogikou
tí tohotosystémujako ce|ku.
bychom muse|i zavéstnějak! piesn1/,ostrf |imit,od kteréhopÍe- popisujesystémpouze prostiednictvím
jeho vněj2. Behaviorální
č|ověkaza m|adého.Neodpovídávšak našeci
stanemeoznačovat
jejichŽ
projevťr,
parametrťr,
ších
tj.
některlch
měiite|n1fch
hodnoty
jak
jsou
p|ynu|:Ím
v
kiivkám,
naznačeny
obrázku?
těníspÍš
se v čase mění(vstupy,tl.fstupy,popi. stavy).Piedpok|ádá Še,Že
|ogikurozvinuIve dvacátlch letech Lukasiewicz.
Vícehodnotovou
jsme schopni zce|a piesně určitvstup, v.Ístupa stav systému
|ogiu charaKeristickéfunkce místodvouhodnotové
PouŽijeme-li
a Že piechodová a v.fstupní
funkce jsou zce|a piesně a jedno|ogiku,mrjŽemechápat hodnotucharaKeristické
ky Lukasiewiczovu
značně
zadány.
Je-|i
však
reá|ny
systémfuzzy nebo je piílišs|oŽijáko
jak:/m
piís|ušné
prvek
patií
do
mnoŽiny,
s
dan;/
funkce
stupeĎ,
t1/,nemusítomu tak b1/t'
aŽ k hodod hodnoty0, kdy prvek do mnoŽinyzce|ajistě nepatÍí,
piístup |ze k bodu 1 uvésttyziká|néza|oŽené
Z hydro|ogick1fch
notě 1, kdy prvek do mnoŽinyzce|ajistě patií.
mode|y,s jejichŽpomocíse snaŽÍmepiedpovědětzměny v dťrs|edjako
funkci budemeV tomto piípaděoznačovat
Charakteristickou
ku |idskéčinnosti,k bodu 2 mode|yblack box,napi.jednotkov./
hydfunkci piís|ušnostitte V) mnoŽinyÁ definovanéna univerzu X'
rogram.
je tedy zobrazení
Funkce piís|ušnosti
V praxi mr]tŽenastat něko|ik piípadťr,
kterévedou k poŽadavku
pouŽitífuzzy mnoŽin[1]:
I t n: X + [ 0 , 1 ]
a) reá|nÝsystémje popsán pouzeverbá|ně,
b) jsou známy rovnice popisujícíchovánísystému,avšak ne|ze
Fuzzymnožinum Žeme potom formálně zapsat jako
piesně identifikovat parametry,
c) rovnice popisující
systémjsou piÍlišs|oŽitéa je rozumnější
A={(r,t a({) le x}
zformu|ovat
na jejichzákladě radějiverbá|nípopis systému,
d) reá|nÝsystémje tuzzy,a tedy na zák|adědat jsme schopni
k mnoŽiněm|aV našempiÍpaděobr, 7 ukazujetedy piís|ušnost
pouze odhadnoutja4ková pravid|apro popisjeho chovánÍ.
dfch a starfch Iidí.
po
Kombinacepiípad a aŽ d nenívy|oučena.
V hydro|ogii
se setkáPod pojmemÍuz4 |ogikase rozumídvě r zné|ogikyov|ivněné
jmem fuzry mnoŽiny:
váme nejčastějis prÍpadyb a c.
. Vícehodnotová|ogika,tj. |ogika s více neŽ dvěma pravdi.
Změna paladlglnatu
vostnímihodnotami(obecněnespočetněmnoha)zpravid|az inŘada zastáncrj teorie fuzzy mnoŽinse domnívá,Že zás|uhoufuztervalu<0,1>.
r Lingvistická|ogika,tj. logika'jejíŽpravdivostní
posunu paradi$matu,a to od trahodnotyjsou jary mnoŽindocházík v.fraznému
piÍstupua neonevytonovského,
za|oŽeného
zykově vyjádieny,napi. s|ovy pravda, více méně pravda, čás- dičního
na ana|ytickém
hodnotje
tečněnepravdaapod. Vlznam těchto pravdivostnÍch
mezenépiesnosti,ke kva|itativnímu,
beroucímuv vahu neurčitost
jako inherentnísoučást popisu systému reá|ného světa t5].
mode|ovánpomocífuzzymnoŽinv interva|u<0,1>[1]'
Paradigmatemnazfvá Kuhn [6] mnoŽinuteorií,interpretacÍtěchto teoriÍ,metod atd., kteréjsou pouŽívány
vědeckoukomunitouv danéob|asti.
ť
o
K|ir[7] shrnujeh|avníznakynovéhoparadigmatu:
o
,an
1. NovéparadigmaumoŽĎuje
vyjádritneredukovatelnou
=
neurčitostpťipozorováníči měÍenív jejíchnejrrizněj6t,
i=-/)
šíchprojevecha zahrnoutji do empiricklchdat. Tato
o_)c
neurčitostje v|astníkaŽdétakovépo|oŽce.
o)
o
2. Poskytuje větší moŽnost al|ádnutív./počtové
s|ožitosti a sniŽujenákladyna zpracovánídat.
to
popsanépouze po3 . UmoŽĎujeforma|izovatprob|émy
jazyka.
mocípiirozeného
10
20 25 30 35 40 45 50 55 60
piirozenému
4 . Je mnohemb|iŽšÍ
lidskémuuvaŽovánÍ.
věk

Povooní

P
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obr. 2. Pět nejlepšíchsimu|acípodle tií kritériía jejich fuzzy kombinace:Qmax (- . - .), éáratrvánÍ(- - -), vodníhodnota(. . . .), kombi(-).
nace všech kritériÍ
Bodovéznačkyjsou regioná|níodhad, ke Kerému se piís|ušnékritériumvztahuje. Číse|né
hodnotyjsou
v tabulce 7.
Změnu paradigmatuv hydro|o.
gii diskutovalBeven [8]. Hydrologickf systémje nato|ikvariabilní
a heterogenní,Že je v detailu ne.
poznate|n!. KaŽdj hydro|og má
svou perceptuálnípÍedstavu(me
jak vnímáprocesy
de|),tj. zpťtsob,
piedv povodÍ.Je to kva|itativnÍ
stava. Nepoznatelnostv praxiznamená neurčitost.Pozorovánímohou bft pouŽitak redukcitétoneurčitosti.
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Teorle a praxe
0
0
=
Novák [1] upozorĎuje,Že vzdor
0
0,5
t
0
50
100
150
200
tvrzenÍmnoha autorrj nevybočuje
frekvence povodní
čáratrvání
teorie fuzzy mnoŽin ve své podstatě z rámce k|asické teorie
piUte|ná
špatná
dobrá
nízká
vysoká
mnoŽin.Mnohem dá| jde a|ternativníteorie mnoŽin, kterou rozvilí
L
7
asi od r. t972 skupina praŽskÝch
matematik pod vedením P.
E
c
Vopěnky.
,o
>o
Piesnost funkce piísIušnosti
0
,6
;
; 0,6
fuzzy mnoŽiny piedstavuje určit.Í
}E
o.
CL
rozpor, kter! neumoŽĎuje fuzzy
,c 0,4
,c O,4
q)
o)
podstatu
mnoŽinám vyjádiit
vágoonosti,je to však na druhéstraně
3,
o,z
o,z
i
jejich technická v.fhoda. Fuzzy
mnoŽinymohou pievzÍtroli rozum0
(nejd néaproximacepo|omnoŽin
pojem a|ternativnÍ
IeŽitějšÍ
teorie,
5
0
500
definice napi. [1])' a tak se stát
vodníhodnotasněhu
věrohodnost
prostredkempro práci
technick1/m
s nimi.
(v tomto smys|usimu|aceznamenásada paramentr, která spo|us po
obr. 3. FunkcepŤís|ušnosti
Fuzzy množinyse ve vědě pro.
čátkemnáhodnÝchčíse|produkuješpatnounebo dobrousimu|aci)
sadily prostiednictvÍmapIikací,
zejménaz ob|asti regu|átorrlt,
r zn]fch inteIigentníchvÝrobk (kamery, pračky)japonsk1fchfirem.
Ačko|ivse teorie zaéa|aroa{et od roku 1965, by|azápadnímistáty
VÍpoěet věrohodností povodřovÍch slmu|ací
ignorována nebo napadána a nemě|a v nich grantovou podporu. s wužltím lulzy togtky
PrvnÍkonferenceV USA by|av r. 1991, zatímcov Japonsku v té do
ProtoŽe nejsme piesně schopni určitparametry mode|u pro Wv ročním
bě komerční
vyuŽitítuzzy |ogikypiekroči|omiliardudo|arťr
početodtoku,postupujememetodouGLUE (Genera|ized
prodeji[2].
Like|ihood
je velmi rozšíÍenou
Ved|eregu|átorrj
Da|ší UncertaintyEstimation[9]- zobecněnÝodhadvěrohodnostis neurap|ikacírozhodování.
ob|astechvědy. V da|. čitostí.Z tyziká|nérozumnfch rozmezÍparametr vzorkujemení
ap|ikace však m Žeme najítv nejrrlrznějších
hodně sady parametrťr
a s každousadou simu|ujemed|ouhouhydšímje vysvět|enjednoduch:Í
fuzzy postup na bázi rozhodovánípro
rologickou |adu, z níŽvyhodnotímečáru piekročenímaximá|nÍch
v.početvěrohodnostÍsimu|ovan1/ch
iad povodní.
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čáratrvání

0
vodníhodnotasněhu

frekvence povodní

frekvencepovodnÍ

graff zvo|enéhofuzzy systémus 18 pravid|y
obr. 4 a 5. Trojrozměrné
pr tokťr,čárutrvánÍpr toktja čárupiekročenÍ
maximá|ních
ročnÍch
vodníchhodnotsněhu. Simu|acese navzájemznačně|išÍ.Něko|ik
z nichje nakreslenov obr.2.
Jejichvěrohodnostposuzujemeve vztahu k uvedenlm charakteristikám určenfmz měienlch dat nebo, v piípaděpovodíbez pozo
jako bodyv obr.
rovánÍ,z regioná|nÍch
odhadtj(hodnotyzakres|ené
jsme auo|i|ipievrácenouhodnotusumy absolut.
2). )ako kritérium
nÍchchyb simu|ací.Pro kaŽdékritérium(tabulkaí) tedy p|atí,Že čÍm
většÍhodnota,tímvěrohodnější
simulace.
jsou v obr. 3' Je vidět, Že funkce se značně
Funkcepiís|ušnosti
piekr1fvají,
coŽ vyjadiujenaši nejistotu,jak da|ecemáme některou
simu|acipovaŽovatza dobrou nebo špatnou.Pokud by by| systém
prí|iš''piísn1/,.,
uzká' dospě|i
tedy funkce pro dobrésimu|aceprÍ|iš
k prázdnémnoŽiněvyhovuji
bychompii kombinacivšechtÍíkritérií
vŽdydvou
cíchsimu|ací'obrázky 4, 5 ukazujítrojrozměrnézobrazenÍ
proti sobě a věrohodnostina svis|éose. Z těchto obrázkr]r
kritérií
i z tabulky7 je zjevné,Že pro kritériaQmax a čáratrváníse nej|ep
pod po|ovinoumoŽnéhorozpětí.
šísimulace pohybují
podlejednohokritériamťrUkazujese však,Že simuIacevynikajÍcí
Že zce|ase|hávatpod|ekritériadruhého.Neměli bychommítve|kou
odhad
dťrvěruk simu|aci,která sice rozumněvystihujeregioná|ní
frekvencepovodní,jejíŽč,áratrvánívšakje nerea|istická.
PouŽijemetedy fuzzysystémk rozhodovánío tom, kterésimu|ace
(behavioura|).
za vyhovující
Z lyhovujících
simu|acÍ
máme povaŽovat
povodní.
potom predikční
meze maximá|nÍch
vyhodnotíme
simu|acípod|e kaŽdého
V tabulce 1 je uvedeno pět nej|epších
kritériÍ.
Zároveájsou t1itosimuIacevykres|enyv obr. 2.
z uveden]Ích
(software)jemoŽnérozpětíhodnotponecháZ technickfchdťrvodŮ
no na Wpočtenfchhodnotách(nenÍpiepočtenona hodnotymezi nu.

Čísto
realizace

644

tLs

963
467
1725
TL37
436
785
457
863
7268

7202

7270

to47
474
357
196

Kritérium
Qmax

Kritérium
čára

l:Ti

Kritérium
vodní
hodnota

|oua jedničkou),
tj. u kritéria
Qmaxod 0 do 1, u čárytrváníod0 do
200, u vodníhodnotyod 0 do 10 a u celkové(tuzzy)věrohodnosti
od O do 1000.
Simu|acevyhovující
nej|épepod|efuzzyvěrohodnosti,která by|a
fuzzy systémem,jsou nakres|enyp|ně. ProtoŽeuče|em
vypočtena
pr tok , má
mezímaximá|nÍch
ce|éstudie by|ourčenípredikčních
toto kritériumve fuzzy systémunejvětšÍváhu. Z pěti nej|epšÍch
sipěti pod|ece|mu|acípod|ekritériaQmaxjsou tii mezi nej|epšímí
kovévěrohodnosti,i kdyŽne Ve stejnémpoiadí.Simu|ace,Keré
jsou nej|epšÍ
pod|ečárytrvání,jsou zce|anevyhovující
pod|eQmax.
pěti pod|evodníhodnotymá nenuJen jedna simu|acez nej|epšÍch
|ovouce|kovouvěrohodnost.
Je nutno podotknout,Že nu|avzniká zaokrouh|ením
na rozumn1/
početdesetinn1fchmÍst.Piechod od vyhovujících
k nevyhovujícím
simu|acÍmje totiŽ pozvo|n1/,
zce|a v duchu teorie fuzzy mnoŽin.
jako váhy,piičemŽsimu|aces váhou
VěrohodnostipotompouŽijeme
predikčních
0,0001 bude pro vyhodnocenÍ
mezíhrát zanedbate|nou
roli oprotisimulacis hodnotou200.
Fuzzy piÍstupje zce|a odťrvodněnfnejen vzhledem k neurčitosti
v popisu proces (tedyv mode|u),a|e takévzhledemk neurčitosti
reá|néhosystému.V mode|upracujemes tisíci rea|izacÍo dé|cetije ziídkade|šÍ
sÍcťr
|et' Pozorovanáiada (existuje-|i)
neŽ60 |et.MťrŽe
tedy pocházetz ve|misuchéhonebo ve|miv|hkéhoobdobí,piičemž
vŮbec nehovoiímeo změnáchv povodínebo o k|imatické
změně.
Uveden!piík|addokumentuje,
Že fuzty mnoŽinynám poskytují
ná|idskémuuvaŽovánÍ
stroj b|iŽšÍ
neŽ k|asická matematika.Piitom
umoŽĎují
snadno pracovats ve|ikfmiobjemyčÍse|.
V obr. 2 je zakres|enot7 iad, pracova|ose všaks 1300 iadami.

Celková
věrohodnost

prť.|tokrj
poiadípod|ečárypiekročenÍ
maximá|ních
6,43
224,5
0,439
3r,7
23,3
6,26
1.96,7
o,427
8,33
249,4
0,379
37,7
9,2
6,13
0,0
0,378
7,70
32,5
0.365
16,8
poiadípod|ečár trvánÍpr tokťt
0,0
57,r
6,36
0,090
0,0
53,6
7,57
o,t4r
6,27
0,0
0,075
51,3
8,59
0,0
0,151
50,1
0,0
0,106
47,4
6,88
poiadípod|ečárypiekročení
maximá|nÍch
vodníchhodnotsněhu
8,91
0,0
o,270
11,8
11,8
8,91
0,0
0,138
7,9
8,88
0,0
0,105
75,7
8,87
0,0
0,116
86,5
26,4
8.86
0,299
d a | š írea|izacev poiadíp.od|efuzzyvěrohodnosti
43,3
8,62
184,0
o,296
156,3
o,364
2t,r
6,10

I

VlsIedné
poiadÍ

Tabulka 1. llustracev./sledk fuzZy pro Wpočetvěrohodnosti povodĎov.fch
simulací

2
3
1,

4
5

Z technick;fchd vodrl (software) je moŽnérozpětíhodnot ponecháno na vypočten1/ch
hodnotách (nenípiepočtenona hodno
ty mezi nulou a jedničkou)'tj.
u kritériaQmaxod 0 do I, u čáry
trváníod 0 do 200, u vodníhodnoty od 0 do 10 a u ce|kové(fuzry) věrohodnostiod o do 1oo0.

Llteratura

rol
LJI

a jejichap|ikace.MatematickÝ
seminár
[1] Novák'Y': FuzzymnoŽíny
SNTL.Praha1990.
t2 l Kosko, B.: FuzzyThinking.Flamingo1994.
t3l Zadeh, L. A.: Outline of a New Approachto the Analysis of
Complex Systems and Decision Processes. IEEE Trans. Syst.
M a n .C y b e r n .1, 9 7 3 , I , 2 8 - 4 4 .
Americanscientist,1948,
[4] Weawer,W: Science and complexity.
36, 536-544.
t51Vysokf, P.: Fuzzyfizení.Vydavate|stvíČVUT,1996.
t6l Kuhn, T.: The structureod scientificrevolutions.Universityof
ChicagoPress, Chicago1962.
PrenticeHall,
[7] Klir,G. J., Yuan,B.: Fuzzysets and applications.
UpperSaddle river,NJ, 1995.
In:Waterfor
[8] Beven, K.: Towardsa new paradigmin hydrologSl.
the Future:Hydrologyin Perspective.Proc. of the Rome Symp.,
IAHSPubl.no. 164. 1987.

Beven, K. J.: Prophecy,reality and uncertaintyin distributed
hydrological
modelling.
Adv.in WaterRes., 1993,76,4I-57.

|ng. ŠáÍkaBtaŽková, DrSc.
.
VUV TGM Praha, tel.z O2/2O L9 72 22

What ls the Use of Fuzzy Logic for the Estimation of Extreme
Ftoods? (Blažková, Š,)
The contrlbution Infolms generally about the prlncip|e oÍ Íuzzy
loglc and the posslbllltles of lts appllcatlon In the compllcated envlronmenta!systems. ln partlcuIar,the use Íor computlng llkeli.
hoods of flood slmulatlons wlthln the framework of GLUE metho
dology (Generallzed Llkellhood Uncertalnty Estlmatlon, Beven,
1993) ls shown.

piítokťr
VUV, kter1|se zab1fva|príčinami
znečištění
VN Že|ivka
a moŽnostmiz|epšení
kva|ityjejichvody.
4.Telénnípráce pro metodlckf soubor lFlM a PHABSIM - 8minutov./,ozvučen!dokumentzaznamena|terénnÍpráce za uče|em
jejichŽpomocí|zemj' spočítat
pro programy,
získánípodk|adr]r
miÚvod
nimálnípr toky nutnépro zachováníŽivotav tocíchpod nádrŽemi
V roce 1996 probÍha|a
v Tieboni|imno|ogická
konference.Pro ja.
jde o Načetínsk1/
potok,tvoiícíhraa e|ektrárnami.Zdekonkrétně
potíŽeby|atato konferenceprímonabita referáty
kési organizační
nici mezi Čn a snru, ríčkuČernoua Ma|šiv Novohradsk1fch
hobez odpočinkového
časua obvyk|:ích
diskuzníchkrouŽkťr.
TakŽeke
rách.
konciprednáškami
nabitého
dne poča|sá| pÍipomínat
spíšeB|aník,
5. Rybníky v hydrosféie,zptisoby iejlch ozdravěnÍa těžba sedioškobrhnebojin1/kopec,kde udajněspí stráŽcinašízemě. Náh|e
ment - vÍceneŽ 13minutov./fi|m na podobnétémajako fi|m
j
probudiIi
se učastníci
azpozorné|i.
ZaviniIto m referát.Ne tím,Že
č. 1. Tentokrátvšakjde spíšeo rybníkyna vodárensk1/ch
tocích,
jako
by byl nějak mimoiádněchytr1/,
a|e tímŽe by|ďvárněn
fiIm.To
predzdrŽí,
prob|émy
odbahněnívodárensk1/ch
s uk|ádánímsedi.
mi vnuk|omyš|enku
věnovatse videotechnicea jejípomocízískávat
ment , moŽnostijeho vyuŽití,ukázky zemědě|skch pozemkťl
pozornostazájem o danou prob|ematiku
nejenv odbornfchkruzích,
s urodoupo naváŽcerybničního
bahna.
v
kteií
rozhodují
a|e také kruzíchodpovědn1/ch
uredník'
o rea|izaci
pánve - téměi 13minutov./,ozuučen!
6.Jezera
Podkrušnohorské
závérŮ v./zkum
nlch prací.
povrfi|m pojednáváo hydrickévariantě reku|tivacezbytkov./ch
pánvi' Názornědokumentujetechotl./ch
do|ťr
v Podkrušnohorské
K čemu je videotechnika vhodná?
práce, nutnék zodpovězenímnoha sporn1/ch
rénnía |aboratorní
Prvotnízájem o videotechnikuve mně vzbudilyterénnípráce pii
otázek a k rozhodnutÍ.Dá|e se zab1fváichtyo|ogick1/m,
hydrocherevitaIizaciprítok Že|ivky,kde mnozízrjčastnění
odbornícia rjredprtltzku
micklm a hydrobio|ogick1/m
mem jižzatopenychjam'
nícinemě|ipiedstavu,o čemv|astněmajírozhodovat.Natočilijsme
Kopie tohoto snímku lze získat ve VUV; informace u autora
prítokyi se staničením,
takŽejsme by|ischopniukázattéměrkaŽdÝ
článku.
piítoku.
prib|íŽit
RdyŽ|ze
skutečnosta|espoĎ
usek diskutovaného
pracovního
Mimo to existujíve VUV fi|myryze dokumentačního,
na videozáznamu,hned se diskutujea rozhoduje|épe.
podkladempro revita|izační
práce na
charakteru,kteréby|ycenn1/m
krátkyfi|mnahuštěn1/
informacemis moŽ- prítocích
V dnešnídobě pos|ouŽÍ
VN Že|ívka'Všechnyh|avnípiítokyjsou od prameneaŽ po
nostíznásobitschopnostvizuálního
vnímání
da|eko|épe'divácijej
vtok do nádrŽe zachycenyvideokamerou,po sestiihu je záznam
vnímajÍ
intenzivnějia osobníkontaktje pos|ézeuskutečněnŽivou opatienstaničením.
V komentáiijsouobsaŽenyi prob|émy
a piíčiny
diskuzí.
znečištění
vodyv piítocích.
Kromětohoje ve videotécemnoŽství
doPodobněje vhodnéuvéstoponentníiízenív./zkumného
uko|uně.
pracíVUV,které|zepoukumentárních
záběrrj,pieváŽněz terénních
koIikaminutovou
informacíztvárněnouV krátkémuvodnímfiImu. Žítpro da|šífi|myna objednávku.
Videotechnikaby|amnohokrátpouŽitarovněŽv terénu- jako doku!ng. Vác|av Vojtěch
mentaceměiení,pokus , terénních
činností,
záznamŮstavrjkupi.
vÚv TGM Praha,te|.:o2/2o 19 72 96
prťrtocích,
pii hydrauIicklcha hydrotechnicklch
koryta pri rťrzn1/ch
je taképrezentaceustavu nebo v./s|edkťt
pokusech.Dťr|eŽitá
tjko|u
nejen pro širšívodohospodáiskouveiejnost,a|e i pro ško|ya ekoIogickouu./chovu
spo|uobčanťr.
nevyuŽívají
techniku,která zpíí
odbornékruhyz mnohlch dťrvodťl
jemnía pomťrŽe
zpracovata rozšíiitzávérymnohdyve|mid |eŽitÝch
v prav./časa na pravémmís.
a prospěšnlchprací.Krátk]/,odborn:f,
tě promítnut1|
dokument nejednoujiŽ pomoh|rozhodnoutdobrou
Semináie se konajíjednou měsíčně,vŽdyve čtvrtekod 14:00
věc.
a dťrleŽitou
hodinv areá|utjstavu,Podbabská30,160 62Praha 6, v kinosá|e,
budovaC, 3. patro. S dotazyse obracejtena p. Pavla Polku;tel.:
Audiovizuátní technika ve VÚV
2019 735O, e-mail:pavel_polka@
vuv.cz.
fi|my,kterémajÍpomoci v./Ve VUV by|ynatočenykrátkometráŽní
veiejnosta prosa- 9. biezna
zkumu,rozšÍŤení
závěrŮmezi vodohospodárskou
metoddo odbornépraxe'Z nichje zatímšest uloŽe. ,,ProjektLabe |||- Hydroana|ytické
metody_ Podpora učastiČR
zeníněkter]/ch
v MKoL,. (lng. P, Franče,CSc., lng. M, Kalinová, lng. l, Nesměrák,
no v Národním
fi|movém
archivu:
lng. J. Vilímec)
1.Cesty k ozdravěnÍnašich rybníkri- 9minutov./,ozvučen!fi|m,typrÍčin
tohoto stavu
kajícíse současného
stavu našichrybníkťi,
i netradičnÍ
avantgard- 6. dubna
a cest k nápravě.Je zde zdokumentováno
informační
systémVUV- HE|SVUV" (lng' T.Herza,
níodbahněnírybníkťr
v Te|čipomocísacíhobagru a moŽnostije,,Hydroeko|ogick1f
lng' P. Vyskoč,lng' V. Zeman)
ho vyuŽití
v rybníkárské
i zemědě|sképraxi.
2. NegativnÍv|iv lidské činnostl na prúběhpovodně - 8minutov./,
ozuučen1/
dokument,tlkajícíse povodněna Moravě v červenci 11. května
1997' Nás|edkyby nemuse|ybÝt tak děsivé,neb1ftmnoha v|ivťr ,,Novépoznatkyo zdrojíchodpadníchvod a o uŽivate|skfch
technoIidskoučinnostÍ'
Jsou to piedevšímzástavbyv inun. Iogiích..(lng, M. Beránková, lng. J' Hubáčková, CSc., lng. L.
zaviněn1/ch
protieroz- Matoušová, lng. M. PísaŤová,lng. J. Pitterová)
dačním zemí,ma|á propustnostmosttj,nedostatečná
níochranaa jiné.
3.Souěasnéplobtémyv povodívodnínádlžeŽellvka - tento 9mi- 8. ěervna
nuto{, ozvučenyfi|m dokumentujeWs|edkyvyzkumnéhouko|u ,,|nformaceo Zák|adnívodohospodárskémapě" (Mgr.A. Zboril)

.
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pÍádanévUv TGrťt
Sem|náÍe
v 1..pololeÍí
2os

NOVE PRISTUPY
VODY
V MIKROBIOLOGII

7 hodináchku|tivaceje moŽnopočítat
s maximá|nětietinovoucitlivostíoproti 24 hodinám ku|tivace.Alternativně|ze pouŽítchromo
gennímédia,napi. ChromagarR(CHRoMagar,Paris) či Chromocu|t
(Merck).Zde je vlraznou nev./hodounutnost 24hodinovéku|tivace.
Naopak v./hodouje jednoduchéa jednoznačné
odečÍtání
Ws|edk
(ko|iÍormnÍ
Dana Baudišová
bakterietvoiíčervenéko|onie,E. colitmavě modréko|onie,doprovodnámikrof|ÓrabezbarvéažŽ|utékolonie).PiidánÍan.
cefsulodinupot|ačí
r st aeromonád[3], čímŽodpadá pro
tibiotika
po
pouŽívané
v mikrobio|ogii
vody se neměni|y
Ku|tivační
metody
stanovení nutnost cytochromoxidázovéh
o testu.
|etechse a|e zača|tento obor bouilivě orientační
ce|á deseti|etí'
V pos|edních
médiu(detekce za|ožeMetody pomnoŽenív tekutémku|tivačním
poŽadavk m na jakost vody a její
rozvlet vzh|edem ke zu./šen1fm
prostiedía na schop
zdravotnínezávadnost, čímŽse zv.fšiIi v./znammikrobio|ogickfch ná na schopnostikmen r st v se|eKivním
predstavujív podstatě standardnÍstanosti
fermentace
sacharid
)
ukazate|rjr.Zák|adnÍmikrobiologickfrozborvody zahrnova|ukazate
(pii 37 "C) či tep|otnÍ
test (pii 43 .C).
le uvedenév Čsru83 0521 (Mikrobio|ogickfrozbor pitnévody), novenÍ kvasnou zkoušku
(pro
koIiformnÍch
bakterií
Fermentace
sacharid
stanovení
se jedná
vody),jako jsou
rozborpovrchové
resp. 83 0531 (Mikrobio|ogickf
projevízměnou barvyacidobazického
indikátorua v./koliformníbakte- o |aktÓzu)se
ko|iformníbakterie,feká|ní(dnestermoto|erantnÍ)
po
a psychrofi|ní
bak- s|edkyse standardně odečítají 24-48 hodinách. Pii vyššíkontarie, enterokoky(feká|nÍ
streptokoky)a mezofi|nÍ
pozitivnÍ
reakce objevujei diíve(po 7 hodináchpri
rozboruvody zoh|edĎujei h|e- minaci se však
terie. Dnes se pii mikrobiologickém
počtupÍes5 Kj E. coli na studovanfobjem).Acidobazickéindikádisko uče|nosti
a sestava pouŽitlchukazatel se měnípod|epotieb
nežchromogenní
tory jsou všakke změnám prostiedíméněcit|ívé
postupného
novlch
metod
stanovení
tradičnÍch
Kromě
zaváděnÍ
[1].
jedinouenzymatickoureakf|uorogenní
či
substráty,
charaKerizující
piesněji
lyukazate|r]se začínajÍ
s|edovat i ukazatele nové,Keré
pro kvantitativní
vyjádieníWsledk je nut.
ci. Metoda je kva|itativní,
vody.Jde napi. o Escherichia coli, salmo
stihujíriroveř znečištěnÍ
počtu
né provéstpoměrně pracnou metodu nejpravděpodobnějšího
ne|y,Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter, somatické ko|ifágy
(MPN).
oboru,jako je mikroa enteroviry.Zárove se i do tak praktického
biologie(hybribio|ogievody,zavádějíněkterémetodymo|eku|ární
dizace s 165 rRNA, detekce gen pomocíPCR, imunodetekcepa- Tabulka2. Pieh|edrych|1fch
metodpoužite|nfch
k orientačnímu
statogenťr
apod.)pro lepšípochopenístavu ekosystémunebo k pÍes- novenítermoto|erantních
ko|iformních
bakteriía E. coli
nějšídetekci h|edan1|ch
mikroorganismťr.
Metoda
Piíklady
Standald|zované metody užívané
membránová
fi|trace
7HrFCmédium,
Chromagar
s cefsulodinem
v pravldelném mon|toilngu a srovnávacÍch studlích
médium,
fermentace
kvasnázkouška,
tekuté
tep|otní
test
médium
tekuté
chromogenní
substrátl)nazák|adě
aKivitenzymtl
ts.}ga|aKosidázy
s|emetodyjsou základem všech pravide|n1fch
Standardizované
je nezbytnépro srovnate|nostv./a &}glukuronidázy
dováníjakosti vody.Jejich uŽívání
v de|šÍch
s|edkťr
časovlchhorizontecha pro srovnate|nostvys|edk
médium
fluorogenní
tekuté
substrátl) nazák|adě
aKivitenzymŮ
B.}ga|aKosidázy
poskytovan:Ích
V současné
době všakdochár zn]Ími
Iaboratoiemi.
(Co|ifast
a ts-}g|ukuronidázy
z f, Co|ifast
zí i ke změnám v těchto standardizovanfchmetodách vzh|edem
Systems
AS,MUGECBrothz ! Himedia,
k postupnémupiechodu na normyČsrutso a Čstl EN. Současně
Fluorocult
z foMerckapod.)
jsou uvedeny
p|atnénormy pro stanoveníjednot|iv./ch
ukazate|ťr
návrhyjsou nyní 1)ve|mičastose uŽívákombinaceobou substrátťr
v tabulceí. Da|šínormyjsou navrŽenya piís|ušné
(napi.Co|ibag
v rťrzné
Íázi rozpracovanosti(Pseudomonasaeruginosa,somatické
z fy EBPI,Colilertz fy Environetics,Coliquickz fy Hach apod.)
Pieh|edvšech návrh noko|ifágy,kultivovate|né
mikroorganismy).
rem by||etos zpracovánv samostatnémpiíspěvku[2].
MetodypomnoŽenÍ
v tekutémku|tivačním
médiu(detekce,áloz"ná na stanoveníaktivityspecifickfch enzymťrpomocíf|uorogenních
norem pro standardizované čichromogenních
Tabulka1. Pieh|edsoučasněp|atn1/ch
substrát )jsou za|oŽenyna prťrkazu
enzymatické
(prosinec1999)
ukazate|r]r
metodystanovenímikrobiologickfch
aktivityh|edanémikroflory.Pro stanovenÍko|iformnÍch
baKerií se
prťrkazu
piípadechza
vyuŽÍvá
enzymu &}ga|aKosidázy (v někter:Ích
Poznámky
P|atnánoÍma
Ukazate!
tep|otypies 40 .C) a pro stanoveníE. colits-D-g|ukuronidázv.fšené
normaEN v návrhu
ko|iformní
bakterie
csN 83 0521,83 0531
zy. Řada druhťrbakteriíz če|ediEnterobacteriaceae(napÍ.druhy rotermotoIerantní
dťl Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Yersinia, dá|e druhy
TNV75 7835
koIiformní
baKerie
Escherichia fergusonii, E. hermanniia E. vulnerls),kterévykazqÍakEscherichiacoli
TNV75 7835
tivituts-D-$a|aktosidázy,
nefermentujÍ
|aktÓzuza tvorbykyselinyčia|feká|nístreptokoky
Čsn tso 7899-1,7899.2 nynírevizenormy|S0
dehydu a pod|e definic tak nepatiímezi tau' ko|iformníbaKerie.
stanovenína zák|adě aktivitytohoto enzymu mohou b;/t
V:Ís|edky
zs zgar
mezofiIní
baKerie
Čstrt
protovyšší
ve srovnáníse standardnímitesty.Pro čelyrychl1fch
ori.
psychrofiIní
bakterie
Čst.t
zs zs+z
entačníchmetod by však tato skutečnostneměla vadit. K detekci
TNV75 7855
salmonely
v.fšeuveden;/chenzymov./chaKivit se uŽívají
f|uorogennÍ
či chro
suIfitredukující
kIostridia ČsruEru2646L-L,2646L-2
mogennísubstráty,popi.jejich kombinace.Bylovšakprokázáno,Že
učinnostf|uorogenních
substrát je vyšší.
Rych!é metody plo o]|entaění stanovení m|kroolganlsmú
Nejznámější
testyjako Co|í|ert(Environetics),
Colisure (M i||ipore),
jsou za|oženy
pro rych|ouorientaci Co|iquick(Hach)a Colibag(EBP|)
na 24hodinovéinkuProtoŽe|ze piedpok|ádat,Že nejd |eŽitější
informacío pÍípadné
feká|níkontamina- baci, nov./typ Co|i|ertumá sníŽenoudobu inkubacena 18 hodin.
o kva|itěvody bude zjištění
pasáŽ je zaměiena na metody stanoveníterme
Vzh|edemk cit|ivostisubstrátťt|ze pii fluorimetrickémodečÍtání
v!ci, nás|edující
poŽadavkyna
s|edkťrdobu inkubace v.fraznězkrátit, a to aŽ na hodiny.Austra|štÍ
ko|iformních
baKeriía E. coli. H|avními
to|erantnÍch
rych|émetodyjsou:
- rych|ost(perspektivníjsoumetody,kteréposkytujív./s|edky
do t2
hodin po začátkupráce);
- jednoduchost|ze posuzovatz něko|ikah|edisek:a) jednoduché
očkovánía inkubace vzork , moŽnost provedeníana|yzv terénz h|ediskakva|ifikacepersonáníchpodmínkách;
b) nenáročnost
|u- metodaposkytujejasnéa jednoznačné
Ws|edky;c)jde o automatizovan]Í
systéma |ze provádět sériovéana|yzyve|kéhopovšak mr]rže
bft náročnéna kva|ifikaciperčtuvzorkťr(provedenÍ
vybavení);
soná|u a piístrojové
stedování kvality pltn1ich,
- cit|ivosta specifičnost(dostatečnácit|ivostk posouzenízdravotní
š\lá
tech nologich./ch, odpadn ích
nezávadnostizdroje vody, bez fa|ešněpozitivnícha zejménafaná|ezťr).
Iešněnegativních
Vod, dávkovací čerpadla pro dávkování
stanovení
Pieh|ed rych|fchmetod pouŽitelnfchk orientačnímu
chemiká|ií
ko|iformních
baKerií a E, colije uvedenv tabulce
termoto|erantnÍch
jednot|iv.Ích
metod.
2. Po tabu|cenásledujekrátkézhodnocenÍ
te|./Íax:
0463122306,
721929,www.AQUATEAM.cz,
fi|trechnepo
Membránováfi|tracea ku|tivacena membránov./ch
e-mail: AQUATEAM @ AQUATEAM.oz
krátkodobá
skytujeoptimá|nípodmínkypro rťrstmikroorganismrj,
ku|tivaceje tak omezená. Lze pouŽítmédium7HrFC s tím,Že po
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autoii Davies a Apte [4] vyvinulirych|oumetodu na zák|adéstanoveníaktivityts-D-ga|aktosidázypíi 44,5 oC za pouŽitíf|uorogenního
substrátu.Za 1 hodinu inkubaceměii|i uvo|něnouf|uorescencipii
v|nové
dé|ce375 nm, by|azjištěnaspo|eh|ivá
detekce3 ktjtermoto|erantních
ko|iformních
bakteriív 1 m|. Na tomto principuje q1vinut
i automatickf systémCo|ifast (Co|ifastSystems AS)' kterÝ za 6 hodin inkubaceposkytujev./sledky
termotoIerantních
koIiformních
bakteriÍs citlivostÍ1 ktjllOO ml. Po 7 hodinách inkubace lze získat
i kvantitativnív./s|edkyWpočítané
na zák|adě MPN. Para|e|ně|ze
zpracovat36 vzorkrj.7tyzio|ogického
h|ediskavšaknenípií|iš
vhodná kratšídoba inkubaceneŽ 1 hodinavzh|edemk tomu, Žejak B-Dga|aktosidáza,tak ts-D-$|ukuronidázajsou
inducibiIní
enzymya r st
v seleKivníchpodmínkáchpŽispÍvá
k vyšší
spo|ehIivosti
v.Ís|edk[5]'
Metody a pŤístupydnes užívanéve speclálním vfzkumu
V současnédobě docházík rych|émurozvojimetod mo|eku|ární
i v ap|ikovaném
v.fzkumu.
V mikrobio|ogii
vo
bio|ogiea jejichvyuŽití
dy zatímnaš|yširší
up|atnění
hybridizaceznačenfcho|igonuk|eotido
v.fchsond se specifickouob|astíbakteriá|ní
165 rRNA a vizua|izace
fluorescenční
a dá|e metodapo|ymerázové
ietězovéremikroskopiÍ
genovéob|asti
akce (PCR) zavyuŽitíprimerrispecifickfch pro určité
h|edan1fch
mikroorganismťr.
Většina prací zabytajícíchse hybridizacío|igonuk|eotidov.fchsond
popuIacev rťrzbakteriá|ní
se 165 rRNA se tÝká hrubéhoroz|išení
i moisklch, dá|e v pťrdě,čisn1/chekosystémech(s|adkovodních
iadě i Íy|ogenetick1/ch
stutírenskfchka|echapod.)a v nepos|ední
zejménapro studidií.VyuŽití165 rRNA se zdálo b;/tvysocev./hodné
um evo|ucebakterií,neboťobsahuje Vysoce konzervativní
useky
(a pro piek|admRNA)a zánezbytnépro finá|nístruktururibozomťr
roveĎ variabiIníuseky v ostatníchob|astech.Primárnístruktura
je známa, ridaje
165 rRNA u ve|kéhomnoŽstvÍ
bakteriá|ních
druhťr
o nílze najítnapr.na |nternetuv databázíchGenbank,EMBL' DDBJ
(JapaneseData Base),Ribosoma|Data Base apod.JiŽ dnes je však
jasné,Že i tento zpťrsobstudia bakteriá|ní
diverzitymá svoje om*
zení,)e to piedevšímproto,Že pozitivníbakteriá|nÍ
detekce piís|ušnou sondou je v prvé iadě závis|á na aktuálnímmnoŽstvÍrRNA
v buĎce (tj. na r stovéfázi bakterie).Bakteriev piírodnímprostiedí
se V exponenciá|ní
fázi r stu (kdyje obsah rRNA v buĎce nejvyšší)
vfs|edkypočt bakteriící|ové
skupinyh|edané
zpravidIanevyskytují,
specifickou sondou mohou bft tedy v./znamněpodhodnoceny.
je v tom, že 165 rRNAje poměrněkrátká a těŽko
Druhá nev./hoda
sekvencepo jednot|ivé
druhyv takose nacházejío|igonuk|eotidové
ještě stabiInía aby by|azáre
védé|ce,aby byl produkthybridizace
veĎ sekvencedruhověspecifická.Američané
Loge et a|. [6] vyvinu.
kores.
li sondu (s cí|ovousekvencí5'-OUCGCGAGAGOMGCGG-3',
pondující
s pozicí7273-1289 v 165 RNA E. colf , s ověienou specifikou pro iadu zástupcťrz če|ediEnterobacteriaceae(kromě E. ca
litéŽ reagova|ynapi. Citrobacter freundii, Erwinia herbicola, Hafnia
Fricker
alvei, Proteus vulgaris,Serratia marcescens atd.).Ang|ičané
a Fricker[7] uvádějímoŽnostpiímédetekce E. coli. By| zároveĎvypracován automatick]Í
|aserovyscanner (ChemSca, E Cheminex
SA), kter! umoŽĎujezískatv./s|edkyo piítomnostia počtechE. coli
ve vzorkuběhem 2 hodin. Zaane da|šíodkazyna tuto práci nebo
konkrétní
dosaŽenéWs|edkyvšakneby|yna|ezeny.
Po|ymerázovouietězovou reakci (PCR) lze pouŽÍtnapi. k detekci
ko|iformnÍch
bakteriÍ(kde se uŽíváprimer v lac 7 genu, kodujícím
a pro stanoveníE. coll (primerv uid A genu, ko
B-D-ga|aktosidázu)
V současnépraxi se uŽívák detekci
dujÍcÍm
B.D-g|ukuronidázu).
patogenťr,
ku|tivovata identifikovat(napÍ.enteroviry).
Keréje obtíŽné
v současnédobě lze zachytitjiŽ DNA z 3 aŽ
Metodaje kvalitativnÍ,
je skutečnost,Že se detekujepÍímoh|e10 kopií[7' 8]. V1/hodou
nebo fe
daná genová ob|asta |ze tedy zachytiti neŽivotaschopné
notypověnegativníkmeny.

Závét
Pied|oŽen!piíspěvekmě| za r]ko|demonstrovatširokémoŽnosti
mikrobio|ogie,
dnes jiŽ praKicky vyuŽite|né
ve vodnímhospodáiství
a hygieněvody.Je rozdě|enna tii zdánlivěnesourodéčásti,kterése
zabyva1í
r znlmi piístupyv mikrobio|o$iivody,od standardizovanlch
ana|yz,pies orientační
stanoveníhygienickénezávadnostivody, aŽ
jsou stá|e piedk metodámmo|eku|árnÍ
biologie,u nichŽ|ze,ačko|iv
mětem ap|ikovaného
v zkumu,dí|čí
zkušenostijiŽnynívyuŽít
v praxi. PiestoŽe je moŽnév ap|ikovanfchprojeKech če|ověvyuŽívat
všechnysoučasnépoznatky,je nezbytnéod|išovatpravide|n1i
monitoring s jednoznačnoupovinnostípouŽívánÍ
standardizovan1/ch
metodik pro srovnate|nostv./s|edkťt
od prací nestandardních,kdy
|ze s v.fhodouvyuŽÍt
všechnyda|šÍmoŽnosti,Keré dnešnístupeĎ
poznáníumoŽĎuje.
Llteratura
ukazate|ejakosti vody. WE|,
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RNDI. Dana Baudlšová
vÚv TGM Praha, te|.: o2/2o L9 72 L9
New Approaches in Water Microbiolog1t (Baudišová, D,)
ln the artlcle, dtvlded lnto three seemlngly Incongruousparts,
wlde posslbllltles of mlcroblology are demonstrated, presently
belng practlcally utlllzable for water management and water hyglene. Concerned are standardized(normalized)analyses of baslc
mlcroblal lndlcators applled to regular monltorlng, furthermore
the approxlmate determlnatlonof lndlcators oÍÍecal pollutIonfor
the purpose of verlfylng promptly the healthlness oÍ water, and
last but not least, the methods of molecular blology. Although lt
ls posslble to make a speclflc use of all current knowledge ln the
applled prolects, lt ls necessary to distlngulsh a regular monitoring wlth the unequlvocal duty to employ standardlzed methodo|ogles Íorthe comparabll|tyof results, ftom non.standardworks
when lt ls posslble to utlllze wlth advantage all other posslbllltles
allowed by the present stage of knowledge.
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Kšírova
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tel.: 05143214755, 43214782, fax: 05143214755
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pro odběr pitnévody,jak to poŽadují
0,116 |.s-1u zdrojrivyužívanlch
směrnice EU (č|.č. 8 Nove|ynávrhu směrnice Rady na zavádéní
po|itiky).
v ob|astivodohospodáiské
strukturyčinnostÍ
Spo|ečenství
Z grafickychpií|ohke kapito|eo hydro|ogické
bilanci názorně vyp|,fvá,Že jedním z ukazate| IimitujÍcích
moŽnostiWuŽívánízdrojri
povrchovlchvod je ve|ikost minimá|níhozr]statkového
pr toku.
V pub|ikacijeuvedenjednoduch!postuppraktického
vyuŽÍvání
v rozhodovacímprocesu, gra! posloužÍpro rych|oukontrolusprávnosti
rozhodnutí.
Jednot|ivékapito|ysoustieďujídoporučenádata t./kajÍcÍ
se cha
VostrěI|,J., TesaŤík,l.: čffiěe s vtoěkovfm mrakem
rakteristikpovodía moŽnostisrovnávánÍa piedáváníinformacía respeKujítak cíle novelizovaného
návrhu směrnice Rady EU pro do
pouŽi
JiŽ d|ouhá |étase pro zásobováníobyruate|stva
a prťrmys|u
tohoto návrhu a d s|edná
vá povrchovávoda, Kerou je ve|mi často nutnéupravovatchemic- saŽenídobréhostavu vod. Nap|Ďování
kontro|av praxi by mě|ysměiovat k trva|e udrŽitelnému
rozvojia trkou koagulací,popi. sráŽeníms nás|ednouseparacívznik|!chv|o
ŽivotníhoprostÍedív našÍrepublice.
ček.V minu|ostiby|otéměina ce|émsvětě, h|avněve Francii,Ang|ii, va|émoŽnostiuŽívánÍ
prostredÍby|a pub|ikace,,Vodní
Z pověienÍMinisterstvaŽivotnÍho
ČssR, vyna|oŽeno
ve|kéusi|ína WUSA a Japonsku,a|e i v b1fva|é
zdroje v ČR" piedloŽena k pracovnímulyuŽití okresnÍmrjiadrjm,
zkum a v.Ívojvodárensk1fchzaíízení,
která by s|ouči|ado jednéjednotky něKeré etapy praly vody a sníži|a
tím nároky na zastavěnou r]zemnÍmodborrjm MŽP, vtinisterswu zemědě|ství,Ministerstvu
p|ochu.Jednou z takov./chjednotekje zaíízení
na tipravuvody vloč. zdravotnictvía da|ším.MŽP jako garant pracína piípravěa vydání
této pub|ikaceji téŽzpÍístupni|o
širokéveiejnosti na své webové
pod|e
svéhotypu zahrnujev jednéjednotce
koWm mrakem, Keré
proces : destabi- stránce: www.env.cz.V piÍpadězájmuje moŽnozÍskatdalšívftisky
buď všechny,nebo ve|kou část z nás|edujících
a ba|Iizaci,agregaci,floku|aci,separaci,zahuštování
a odstrařováníka|u. pub|ikace,,Vodnízdrojev ČR"za 3o0 Kč(včetněpoštovného
pop|atek200 Kč(včetněobalu
TěŽištěmpub|ikacevydanéVUV TGM V roce 1999 je obrázkov.f ného),nebo na CD za manipu|ačnÍ
objednáním
na adreseVÚV TGM Brno,Dievaiská 12,
pÍeh|edh|avních
typťtčiiičťt
s v|očkov.fm
mrakema jejich modifikací a poštovného)
657 57 Brno.
provozovan1fch
na světě. Je zachycenjejich v.Ívojod počátkťr
aŽ po
lng. Marta Štamberová
a je
dnešnídobu. Udávajíse zák|adníprincipyupravyvodyv čiričích
jich principiá|nÍ
vÚv TGM . poboěkaBrno
znaky.Podrobnéteoretickézák|adyupravyvody v|očnebo domácíchpub|ikov.fmmrakemnajdoučtenáťi
v zahraničních
te|.05/47' 32 7.Í2
24 (|.323)
kacích,na Keréjsou v textu upozorněni.oproti pub|ikaciz r. L972
je tato piíručkarozšíÍenao současnépoznatky z oboru sférické
flokuIace_ o pe|etizaciv|očkového
mraku.
Pub|ikaceje určenatechnologúm,v.fzkumníkm, projektantťrm
i pos|uchačťrm
vysoklch ško|směru zdravotníhoinŽen1irství.
Práce a studie, sešit 795, 73 str. textu, 19 obr. v textu + 747
obr. v pŤÍloze
o

ATR f^
PRC'/DUCTSE

. oXYDEPTM. biologickáaktivaceodpadníchvod
ěistfm kyslíkem
. cARBoDEPTt - neutralizaceodpadníchvod '
oxidem uhličitfm
i Temofilníodbouráváníka| ěistfm kyslíkem
Pub|ikace,,Vodní
zdrojev ČR...|e47 . v |adépracínavazujícÍch,
akpub|ikaceSměrnéhovodohospodáiského
ejÍcích
tuaIizujících
a rozvfr
p|ánu(SVP).Pub|ikacepiinášísouhrna uvádÍh|avnícharakteristiky
v prob|ematicevodníchzdroj s tím,Že navazujína hodnoceníprezentovanáv dokurnentuSVP 1975. DetaiInějijsou roarinutynové
skutečnosti(napi. hydro|ogické
rady 1931-1980), Keré v mezidobí
na rizemíČR nasta|ynebo Keré by|yz da|šíchpozorovánízjištěny.
ZpracovánÍčástÍ,kterépodmiřujítvorbua Wskyt vodníchzdroj a je
jich vyuŽite|nost(zejménapiírodnípoměry, poměry hydrologické),
samoziejměnedosahujepodrobnostiSVP z roku 1975.
V souvis|osti s piípravoutéto pub|ikaceby|o diskutováno vyme
zení něKer1fchstávajícÍch
zák|adníchpojm a definic nov./ch,pro
těchto pojm je rovněžnutnépodtoŽe navÍcjednotnostvyjadiovánÍ
poiit v novémvodnímzákoně. Návrh uvedenfchdefinicje tedy pĚÍspěvkem k všeobecnému si|ízpracovatnovou podobučeskéhovodv tétopublikacise jiŽ s těmito po
níhopráva a pokudje nezbytné,
jmy pracuje.
po
Publikace obsahuje piírodní,hydrogeo|ogické,
hydro|ogické
měry, prob|ematikujakosti vod ve zdrojích,WuŽívánípovrchov.fch
a podzemníchzdrojťrČRi ochranu vod v novémpojetí.
Kromě prost./chvod podzemnícha povrchovlch zdrojťrjsou za.
a dťr|ní
vody.Tytominerá|nÍ
a dr]|ní
vody(pod|ezá
hrnutyi minerá|ní
vodami)|eŽí
kona č. 138/7973 Sb., o vodách, naa'lanézv|áštnÍmi
pod|e obecně p|atnéhostavu vodníhopráva mimo reŽim povrcho
v.Ícha podzemníchvod, a|e de facto se o jiné neŽ podzemnínebo
povrchovévody nejedná, pouze majÍzv|áštní
vlastnosti nebo zv|áštníformu v.fskytu.By|o by proto potiebnétyto skutečnostiv novém
zákoně o vodách zoh|ednita upraviti de jure.
V pií|ohové
částije text dop|něntabu|kami,gratya mapami v.fskytu v.fznamn1fch
zdrojťra jejich potenciá|u. Souhrnn1fpieh|ed
o zdrojíchvětšíchneŽ 10 |.s.1- aťuŽ podzemních,čipovrchov.fch
je zák|adem registru prÚtběŽnězÍskávanlchdat o vyuŽÍvanlch
zdro
jíchv Českérepub|ice. Zpracováníi v e|eKronicképodobě umožĎuje p|ynu|é
zpiesĎovánía dop|ĎovánÍ
informacío zdrojícha piispÍvá
procesu ve vodohospodáÍské
prob|e
k pohotovémurozhodovacímu
matice. Existuje zde piedpok|adda|šíhorozšiiováníregistru aŽ do
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Kpt.Jaroše358,390 03 Tábor
tel./fax:0361/251739,tel.: 0361125721
4
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Vodnídílo. |echnickobezpačnos|nídoh|ed o.s'
Hybernsko 40, I l0 00 Proho I

VÓm nobízíodbornou spo|uprÓci pro zvlšeníbezpečnosti, provozní
spo|eh|ivostio pro efektivní vyuŽÍvÓnívošich vodohospodÓŤslc/ch
dě|. Vyprocujeme monipu|očnÍ
o provozníŤÓdy.povodiiové p|Óny
objektŮ obcí o okresŮ, posudky, studie, projeHy oj'

ProcovištěProho:
HybernskÓ
40, l l0 00 Prohoi
te|efono2l2421o8o5
te|'/fox:02124212803
e-moil: vdtbd@czn.cz

ProcovištěBrno:
StudenÓ2,Ó38 00 Brno-LesnÓ
te|eÍon:
o5l45222u1(434)
Íox:
o5l45222u2
e-moil: vdtbd@brno,comD,cz

VZNIK LEDOVYCH PovoDNÍ

DnoW led nepokr1fvá
dno vŽdyrovnoměrně.V korytě,kterénemá
jednotnouh|oubku,a|e má brodya tťrně,čipiirozenéprahyve dně,
se vnitrovodní|ed usazuje piedevšímna kamenechtěchto prahri
Vác|avMatoušek
a tvoií |edovéprahy.
Ledovéprahy neb vají od sebe pií|išvzdá|enéa yytváiejídočasnou kaskádu zdrŽÍ.Ledov.fpráh je rostoucípevnf jez, pied Ker:Ím
Go jsou ledovépovodně?
se zadrŽujea vzdouvávoda v.fša vyš.Vzdutímse měníhydrau|ické
poměryv korytě.Zvětšujese h|oubkavodya zmenšujejejírych|ost.
HovoiÍme]io povodnÍch,
máme většinouna mys|i povodněWprťrtokemvody v toku. Vyskytujíse a|e také pe
vo|anéextrémnÍm
TímvznikajípodmÍnkypro tvorbu |edovékaše a rych|ejšírťrstbievodně za běŽnéhoprritoku.Vyvo|áváje |ed,kter! ucpe korytotoku.
hového|edu.
pr tokem mr]rŽeme
Povodněqlvo|anéextrémním
v.fstiŽněnaalat prťrSpo|u s dnov./m|edem se většinoutvoií biehov.Í|ed. Zpočátku
tokovépovodně.Povodně4ruolané|edemnaťyváme|edovépovodně. jen ve ve|miuzkémpruhu podé|bĚehťt,
kde je ve|mima|á h|oubka
K ucpáníkoryta|edemdocházíbud'extrémnÍm
nár stem |eduza
a rych|ostvody' Led vytvoien! u biehu se zatápívodou v|ivemzvyd|ouhotrvajÍcích
tuhlch mrazŮ,nebo nakupenÍm|edu v době jeho
šujícíse h|adiny.Voda vy|itá na led na něj namrzá, tvoií se ná|eď.
transportutokem. K transportu|edutokem docházÍv době mrazťt Led u biehu trva|enarrjstáse zvyšující
se h|adinou.A|e nerostejen
i v době tání.V době mrazr]se na ce|éiadě tokťtvyskytujechod |e- jeho t|oušťka,
ale takéšÍika.BÍehov.f
|edtrva|eroste, i kdyŽve|mi
dovékaše.Ta se v místech,kde má tok ma|outransportníkapaci- poma|u.Jeho rr]stje závis|f na hloubce,a|e pÍedevším
na rych|osti
tu hromadía kupí.Docházík ucpáváníkorytaa vzdouvánívody.
Čas- vody.
to se setkáváme i s rozsáh|fmucpánímkoryta|edovoukaší,a pak
V|ivemzvětšujÍcí
se drsnosti koryta se h|oubkavody postupně
je vy|itívody z bieh zákonité.
zvětšujea rych|ostvody se proto sniŽuje.Vytvárejíse stále lepší
V době intenzivního
táníspojenéhos deštěmse náh|ezvÝšíprťt- podmínkypro rozšiiováníbiehového|edu. Biehov./|ed se šíiístá|e
toky vody a v tocíchse začneuvo|Ďovat|ed.Nastává odchod |edu. rych|ejia h|adinase postupněpokr:Ívá
|edemod biehťr.
Tímse zvětpo|oměrse zmenšujea rych|ost
Transport|edov.fch
ker tokem je spojen s ucpávánímkoryta krami šujeomočen1/
obvod, hydraulick;f
pr tok vody,
a vytváňením
|edov./chzácp. Ve spodníchusecíchtokt] se |ed kon- vody se pod|eChézyhorovnicesniŽuje.Nepok|esne{í
centruje z horníchusek a piítokťr
a vytvárejÍse zde ve|kézácpy, musÍse h|adina vody an.fšit,aby korytem protek| diÍvějšípr tok.
kterézpťrsobují
zátopy.
Taktoh|adinapozuo|nastoupá a uzavíráse |edemod biehťr.
Ledovépovodně se vyznačujÍ
extrémními
stavy vody na krátkém
Led u biehu, v této prvníetapě v.fvoje,vyroste do t|oušťky
rovné
useku toku. TéměiběŽněse dosahujeh|adinysto|etévody.Z histo- vzdutívody,která se běŽně pohybujemezi 30 aŽ 40 cm. U |edov./ch
piípadechm Že |edová povodeĎzasáhprah to b1fvávíce. U zkfch koryt se setkáváme s hodnotami korie a|e vÍme,Že v určit1fch
nout tok v dé|ceněko|ikadesítekkm. Za piík|adm Že s|ouŽitdo|ní l e m1 m .
Berounka, kde by|yzatímzaznamenánynejčastější
a nejškod|ivějšÍ V tétoprvníetapě vyvojese voda akumu|ujev korytě a v |imni|edovépovodně'Ve čtyiicátlch|etechse zde vyskyt|yčtyiipovodně, graficklch stanicích zaznamenáváme pok|es prťrtoku.Akumu|ace
pii nichŽby|ydosaŽenynebo piekročeny
h|adinysto|etévody.
vody a pok|es pr toku je většív piÍpadětvoienÍ|edov./chprahťr.
Existují
vzniku|edovépovodně,kterédátedytii prípadymoŽného
Tento pok|esprťrtoku
se většinounesprávněpiisuzujev|ivumrazťt
|e popíšeme.
Poznánípiíč|n
vzniku|edovépovodněje zák|adnípod- na povrchov.fodtok.
povodněmi.
mínkoupro nacházenízpťtsobťt
ochranypied |edov.fmi
Tok zamrzá postupně. Nejdiívezamrznou useky s nejmenším
sk|onema nejvyšším
|edov.fmprahem. Nad nimi je nezamrz|fusek
Extlémnízalristání koryta ledem
a ten stá|e produkujevnitrovodní|ed' kterÝ píicházíaŽ do zamrz|évody
Je samoziejmé,Že rych|ostr stu |eduzávisÍna ve|ikostimrazu ho useku a uk|ádá se v něm, ucpávájej. To vyvo|ávávy|évání
na |ed a nar stání t|oušťky|edovépokr:Ívky
a Že dosaŽenát|ouštka|edovépokrlvkyje uměrná dé|cetrvánítu.
tvoiením ná|edě.
hfch mrazťr.
Ve|ká t|oušťka|edovépokr:Ívky
době se zamrz|yusek vyp|ní
mriŽepiinéstprob|émy Zároveř se vzdouváh|adina.Po určité
pri tánía odchodu|edu,a|e nepiedstavujeextrémní
|edemnato|ik,Že h|adinavystoupÍ
do urovně,kdyjiŽ |eza|ednění
kory- vnitrovodním
ta. Tímtovyrazemoznačujemestav, kdy |edvyp|Ďujetéměi cel:íprťr- dová kaše nenÍstrhávána pod okraj pokr1fvky
a kupíse pied nímdo
|edovéhokoberce.Ten promrzá a vzniká pokr1fvkaz |edovékaše.
točn1fprofi|a rjroveĎledu dosahqe aŽ biehovych hran. TakovézaTam, kde se tvoií vysokéledovéprahy,vznikajÍpied nimi zdrŽe,
|edněníse skutečněna mnohamenších
tocíchvyskytujea pÍizimní
jsme udiveni,jak moh| |ed vystoupittak vysoko nad dno
prahuje největší
proh|ídce
kterémajíproměnnouh|oubku.U |edového
a směa jak se moh|o takové mnoŽství|edu vtjtbecyytvoiit. Náš tjdiv rem proti toku se v|ivemsklonu dna zmenšuje.V místě největšÍ
podporujízjištěnív místechs propad|oupokr1fvkou'V nich nachází- h|oubkyjsou nejmenšírych|ostivody a h|adinazde zamrznerozšiiovánímbiehovéholedu nejdiÍve.V!še ve zdrŽise ještě tvoiívnitre
me ma|1/prťrtok
a ma|ouh|oubkuvody a pÍekvapivě
zjišt'ujeme,
Že
vodní|ed, kter:Ípritékádo zamrz|éhoseku a uk|ádá se v něm voda nenÍvrjbecv kontaktus |edem.Led se tvoiíz vodya je pro nás
profi| se zmenšÍa h|adina vody se zu./ší.
ucpává jej. PrťrtočnÝ
záhadou,jak se |ed nad h|adinoumohIvytvoiit'Pokusímese tuto
r st biehového|eduWše proti
záhadu objasnit a v krátkostivysvět|it,jak docházík extrémnÍmu
za-. Zv./šenáh|adinaumoŽřujerychlejší
vodě a ledová pokrÝvkase rozšiiujesměrem proti proudu aŽ porťrstání
koryta|edem.
stupně dosáhne konce zdrŽe.Po zamrznutínejsou|edovéprahypiíV zimě prodě|ávajÍněkterétoky obrovsképroměny.P|atíto zejménao tocích,kde se tvoiídnov.f|ed' Ten se tvoií pÍedevším
Iišpatrné,protoŽespodnívoda pod |edovfmprahemse v|ivemuzav to
profiIu|edovoupokr1fvkou
víránípr točného
a jeho ucpávánívnitrocÍch s kamenit1/mnebo balvanitfm, popi. štěrkopískov./m
dnem
a ma|ouh|oubkouvody.Re|ativněve|kárychlostvod zde zprisobuje, vodním|edempostupnězvyšujea h|adinyse téměivyrovnají.
Z popisu vwoje zamrzánítoku lyp|Ývá, Že největšít|ouštkydoŽe se za mrazu tvoií vnitrovodní|ed, kter;/se zachytává na kame
sáhne |edovápokr:Ívka
v místechnejmenšího
sk|onu,kde se nejnech dna.
vrchnímnamrMá-|ise tvoiit dnov./|ed, musíbyt sp|něnatep|otnía rych|ostní diíve vytvoiiIa.Pokr;fvkazde zvětšujesvou t|oušťku
podmínkapro tvorbuvnitrovodnÍho
podmÍnka
poŽadu- zánímvy|itévody na |ed a spodnímnamrzánímv|ivempronikání
|edu'Tep|otní
je piech|azení
podmínkarych|ostvody,která bude
chladu k spodnímupovrchu.V ostatníchusecíchse pokrlvkavytvovody a rych|ostní
nejménětak ve|kájako meznírych|ostvp udávaná vztahyodvoze- rí později a doba r stu je kratší.
V místechve|kéhosklonu dna se pevná pokr1fvka
tvoiíz |edové
n1fmiautorem|I, 2l. Aby se tvoiiIpieváŽnědnov.f|ed,musívětšina
kaše prosycenévodou.Vrchníčást kaše nenÍprosycenaa částeččásteček
vnitrovodnÍho
ledu dosáhnoutdna a dá|e se musejímítna
čemzachytit.Částečkyse zachytávajÍ
na kamenech,a protoje pod- ně izo|ujeprosycenoučást pied p sobenímmrazu, a tím se tloušt'mínkoupro tvorbudnového|eduštěrkopÍskové,
kameniténebo ba|- ka pokrfvky omezuje. K r stu t|oušťky|edovépokrlÍvkyrn'Íznamně
piispívásněŽenía sněhová pokr:Ívka.
Sníhna |edovépokr1fvce
se
vanitédno.
Z prvotníchledov./chčástečekutvoienychna h|adiněa strženfch prosytívodou a zmrzneve vrstvu sněhového|edu.
Proces zamrzáníči proces t|oustnutÍ
a p|ošného
rozšiiování|e
do proudu vzniká vznášen! |ed, kter1fse zachytína kamenech dna
nebo na jiŽ drÍvezachycenfchčástečkách
na dně. Ledovéčástečky dovépokr1fvkyprobíháněko|ikdní. Nakonec téměi ce|1/tok zamrzje však ve|mi r znorodá. Nemá jen r znou
rostou v piech|azené
vodě a zvětšujíse zachycenlmičástečkami ne' Ledová pokr:Ívka
a|eje i z rŮzného|edua jejípevnostje ve|mirozdí|ná.
vznášenéholedu. Tak vzniká a postupně narr]rstádnov./ |ed. t|oušťku,
po ce|émdnu, a|e nerovZamrznutÍmtoku docházÍk tepe|némuzaizo|ováníhIadiny|eNenarťrstá
rovnoměrněve stejnét|oušt'ce
dovoupokryvkouprotimrazivému
ovzduší,
v./měnatep|as mrazivlm
noměrně,protoŽeje vázán k jednot|iv./m
kamen m. Zachytáváse
piedevšímna kameny,Keré nejvícevyčnívají
ovzdušímtéměi ustává a začnese projevovatpiítoktep|a z pod|o
nad dno. Tvoiíse baŽí,z podzemníchvod a z práce sil vnitiníhotiení.I kdyŽjsou tyto prí.
|yna jednot|iv.fch
kamenech,kterénar stajía spojujÍ
se v jeden cev danésituaci izo|ované
h|adinyk to.
|ek, a pak na|ézámece|édno pokrytéve|minerovnlm dnov.fmle- tokytep|ave|mima|é,postačí
tep|otavody' Voda nejdiíveztratípiedem. Dno se v|ivemledu postupnězvyšuje'a tím se zvyšujei h|a- mu, aby se nepatrně zu.fši|a
je štěrkopÍskové
ch|azenía piestane se tvoiit |ed. Po nepatrnémzv.fšení
tep|otynad
dina vody.U ménědrsnéhodna, jak1/m
dno a dno
z drobn1/ch
kamen , se v|ivemdnového|eduzvyšujeijeho drsnost, 0 oC se začneuvo|Ďovat|ed ode dna' Jeho utvary,coŽjsou piedevšímhroudy,se dávajído pohybua pod |edovoupokr1fvkou
nastává
coŽ takézptisobujezv.Íšení
hladiny.

í3

du piekvapivěvysokéhodnoty.Ce|á h|adinaje trva|eoteviená a v to
ku se tvoií největšÍ
moŽnémnoŽstvÍ|edu'
DnoW |ed má jednu v|astnost,která hraje rozhodující
roli ve v.fvoji
|edua jevťrvtoku' Tento|edse uvo|Ďuje
ode dna pii nepatrnémat!šenítep|otyvody nad 0 .C. Toto nepatrnéal./šení
tep|otyv krátkém
svit, a to i v době
seku toku vyvo|ávánapi. intenzivnější
s|uneční
mrazu.Pii rrjstudnového|eduse v korytě zadrŽujevoda. Jest|iŽese
dnov.Í|ed uvo|ní,začnese koryto prázdnit.
Uvo|něnídnového|edu ve|két|oušťky
zprisobujeve|kou prťrtokovouv|nuspojenous transportemve|kéhomnoŽství|edovéhmoty.
Vlna se pohybujerych|edo|ťrpo toku a prudce se zvětšuje.V|na,
kterou lze piirovnatk sněhové|avině,nezasahujejen část toku
s dnov./m|edem,a|e zasahujemnohem nÍŽe,kde je nakupená |ev|natyto akumu|aceledu
dová kaše a zadrŽenávoda. ProcházejÍcí
a vody uvo|Ďujea bere s sebou. Takv|nanarťrstáa stává se ničivější.
Piíklademtěchto jev je horníotava. NejvětšÍ
vlna vody a |edu
zde by|av pos|ednídobě zaznamenána4. 7. L997. V |imnigrafické
stanici RejštejndosáhIat|oušťka
dnového|edu 1,02 m. V|na proběh|astanicÍv době mezi 10:00 h a 11:00 h. V tédobě mrz|o,teP
lota vzduchučinila.3 "c, by|ozataŽeno,ob|ačnostby|ahustá a vítr
jsme, Že tepe|n:Ý
mě| ve|mima|ourych|ost.Vypočet|i
tok mě| hodnotu 10 ,N/m2,čilivoda se otep|ovala.
podstatnéčástidnovéholedu proběh|ove|mirych|e- ve
Uvo|nění
stanici Rejštejnv pr běhu nece|éhodiny.Pod|enašehorozboruse
prťrtok
ve stanicizv.fšil
z O,8 m3/s na asi 9,6 m3/s.Vznik|áv|napro
|omi|aledov.fnápěch ve zdrŽiRadešov,nápěch u mostu do Annína
a |edovéprahy pod Annínem,odnes|ajejich |ed a zadrŽenouvodu
a v./znamněnaby|ana razanci.Kapacita koryta nestači|ak jejímu
pievedenía pod Annínemvnik|ado inundacea po jejíspádnici se
iíti|akempemAnnín.Podstatnáčástledovéhmotyse u|oŽi|a
nad si|ničním
mostem u obce D|ouháVes, kde je pod mostem práh ve dně
a ieka zde měníostie směr o 90 stupĎťr.
Ve stanici Sušice,vzdá|enépo toku od stanice Rejštejn16 km, by|zaznamenánvzestup
pr toku ve 13:00 h a vrcholu by|o dosaŽeno ko|em 14. hodiny'
prťrtok
Maximá|ní
v Sušicičíni|
asi 40 m3ls'
Popisovan! piípadz horníotavy piedstavujeextrémní
v|nu,která
má ma|oučetnostv.fskytu.S ma|ouv|nouse všaksetkávámeve|mi
počasÍvyskytovatkaŽd1/
častoa dokonce se mťrŽeza určitého
den.
JestliŽeje v noci tuhf mráz, vytvoríse |edovéprahya pied nimi se
počasí,
voda. Pies den je tepléslunečné
zadrŽÍ
tep|otavody se nepatrně at!šÍa nastane uvolřovánídnovéholedu a |edovfchprah .
Ledovéprahy se pro|amují,
dnoW |ed postupujetokem a postupně
vzniká v|na s |edovouhmotou, která se pohybujerychle tokem.
Tentojev a jeho tragickénásledkypopisujÍ
Pondě|íček
a Macoun[4].
K tomuto jevu docházípiedevšímkoncem nora a začátkembiezna, kdy se v noci ještěvyskytují
tuhémrazy,a|e intenzitas|unečnÉ
je jiŽ ve|káa během dne je na s|uníčku
ho záŤení
vysoká tep|ota.
pro pe
Náh|éprŮtokové
v|nys |edempiedstavují
ve|kénebezpečí
cht]tzkáiea zaměstnance, kteií pracujÍv korytě toku nebo jeho b|Ízje
kosti.V|navětšinoupiicházÍbez v./straŽnfch
signá| a jejípríchod
tak rych|fa nenadá|!,Že pied níne|zeutéci.Protoje nutnéna toto
Nebezpečnéodchody dnovéholedu
neustá|eupozorĎovat
nebezpečí
a u zaměstnanc , kteiív zimě konV širokémkorytě,kterénemá piirozenéprahyve dně, se |ed vy- tro|ujívodní toky, by taková v.fstraha mě|a blÍtsoučástíško|ení
jinak' neŽpopisujemeV piedchozíkapito|e.V tocíchs většírych- o bezpečnostipráce.
víjÍ
|ostívody se biehov.Í|ed nerozšiiujenebo jen ve|mipoma|ua neNa uváŽenouje, zda by se nemě|oveiejně oznamovatnebezpečí
jak k tomu docházíu tjzk:Ích a vyh|ašovatzákaz Vstupu k nebezpečnfmtokt)mv době moŽného
m Že vyruo|at
zamrznutíširokéhIadiny,
koryt.Široké
koryto ne.zamrzne
a trva|ese v něm tvoiÍdnov./|ed' Wskytu samovo|ného
odchodudnového|edu,obdobnějako se to
Jest|iŽetuhémrazytrvajídelšídobu, dosáhne t|oušťka
dnového|e
děje v piípadě|avin.

odchod dnovéholedu' Uvo|něnÍ
dnového|edu nenínáh|é,a|e po
uvo|nění,
stupné.Postupujepo toku od místapočátečnÍho
coŽ je
místopiÍtokupodzemníchvod.
Uvolněn1f
dnov./|edje transportovántokem a docházík místnímu
vody na |ed podporuje
ucpáváníkorytaa w|itívody na |ed.Vy|évání
zuÍšenÝprťrtokvody. UvolněnÍm|edov.fchprahr]a dnovéholedu vťrzadržované
vody v korytě.
bec nastává prázdněnízdrŽía uvo|Ďování
prťttokvody.Pro tento hydro|ogick:Í
paV době mraz se náh|éanÍší
radoxjsme nemě|idiívevysvět|ení.
V|ivempostupného
odchodudnového|eduse v tomtoobdobísetkáváme na toku s něko|ikajevy současně.V některfch secíchse
voda vylévána |ed a |edovápokr:Ívka
t|oustnetvoienímná|edě,v ji|edo
n1fch secíchpozorujemenaopakpok|esh|adinya propadnutí
vé pokr1fvky.První pok|esy h|adinyse vyskytujÍv mÍstechpiÍtoku
podzemníchvod do toku, tento jev nám piítokve|mi dobie identifikuje. Piítok podzemníchvod má u ma|1fchtokťtv.fznamn1f
v|iv na
vznik a v.fvojledu v toku. Vfznam piítokuzávisÍna tom, jak je vydatnf ve vztahu k prrlrtokuv toku. V mÍstěvydatnéhopiítoku se
netvoiídnoy.Íled a koryto nezamrzá,
led z ce|éhotoku, dnu se vrátíjeho pťtPostupněodejde dnorn.Í
vodníhydrauIické
v|astnostia h|adinak|esne na p vodnístav' Pii
k|esáníhIadinyztrácí|edovápokr:Ívka
svou oporu.Je{i ve|mipevná,
nad h|adinoua nedeformujese, pruŽnápokr1fvka
se prohne
zr]tstane
a dosednena dno'
a dosednena h|adinu.Většinouse všakpro|omí
vyruo|ává
za odchodu|eduv době
Pokrfvka,Kerá se nepro|omí,
zákonitě vyruo|ává
za chodu le.
tání |edovézácpy. Po|oha pokr:Ívky
dovychker vznik totá|nízácpy.
odchodemdnového|edunastává nová etapa vwoje |eduv toku.
Ledovépoměryv toku jsou ve|mirozdí|né.
Setkáváme se s vo|nou
proudnicí,
rozsahemza|edněníkoryta.V mísa|e takés extrémním
za|edněním
nepropadne,a|e z stane
tech s extrémním
se pokr1fvka
trčetnad h|adinoua poměryse v takovémmístěnemění'Měníse
propadlanebo prolomila.
tam, kde se pokryfvka
profiIu,voda proudí
Pro|omenápokr1fvka
zasahujedo prťrtočného
v dutínáchpod krami pokr1fvky,
a|e takése vy|évána tyto kry a naná|eděstá|e narťrstá.K jejÍ.
mrzá na nich, tvoiÍse ná|ed'.T|oušťka
piispívásněŽení,a|etakézvětšení
mu v./znamnému
zvětšení
mraz .
prťrtoku
Mimoiádn:Í
v|ivna rťrst|eduv korytě má ko|ísánÍ
zpťrsobopr toku
vané piedevšímprovozemvodníchdě|. Piirozenézv.Íšení
inverze v ovzduší,kdy je na horách tep|o a s|unečno
zpťtsobuje
a v níŽiněmráz a zataŽenonízkouob|ačností.
Na horách taje sněhová pokr1fvkaa docházíke zufšenÍpr toku V tocÍch.
o rozsahuná|eděa ucpáníkoryta|edemrozhodujepiedevším
do
ba trvánímraz . GilfiIiana ko|.[3] udávají,Že na jimi s|edované
a|jaŠské
iíčcevyrost||edv|ivemná|eděod 25' ifrnado 20. dubna na
ko|em2 m.
tloušťku
V.tocíchs popsan1/m
reŽimemnar stá |ed po ce|éobdobímraz ,
je to režims největší
produkcí|edu.V tocíchs jinlm v.fvojem|edu
během mraz je období,kdy |ed neroste,a pak se v nich samoziejmě vyskytujeméně|edu.

nápěchuv nádrŽiKadaĎsk:fstupeĎv |ednu1979
obr. 1. Vfvoj |edového
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Povodně za chodu ledovékaše

Useky s os|abenoupokrlvkou majíma|oudélku,a tak se první
transport utvoienlch |edov./chker omezuje na krátkou vzdá|enost.
Ledovékry se zastavujípied |edovoupokr1fvkou,
která má většípev.
Tokys většírych|ostÍ
vody nezamrzajÍ
|edovoupokr;fvkou,a|e tvo
nost neŽta, která se jiŽ roz|ámala.Kry se pied touto pokrfvkouhro
|ed.Jest|iŽese vnitrovodní
|ed nezachytína
Ííse v nich vnitrovodní
po
madía jejich mírakupenízávisÍna rych|ostivody.Ta se v|ivemzvydně, vyrostoučásticeledu do ve|ikosti,kdy uŽje proudneudrŽí,
tom vyp|avouna h|adinu,kde se dá|e sh|ukujía rostou.Vzniká |e- šovánípr toku v době ob|evyzvyšuje,a tak se kupeníker zvětšuje.
Kry ucpávajÍpr točnÝprofi|,vzdouvajívodu a t|ak na pokr1fvku,
ktedová kaše'
rá zadrŽu1ekry, se zvětšuje.Zvyšujese i termicképťtsobení
vody na
Ledová kaše procházÍtokem a tam, kde narazína piekáŽku,se
piekáŽkouje |edová pokr1fvka, tuto pokr1fvku.
Voda má jiŽ většíteplotu,protoŽese |edová pokr1fvzačnehromadit a kupit. Nejčastější
aŽ do místanakterou zamrznoujezovézdrŽe nebo obecně useky toku s ma|ou ka roz|áma|aa usek s vo|nouh|adinouse prod|ouŽi|
rych|ostí
vody.Tam,kdeje menšírych|ostvody,je takémenšítrans- kupenfch ker.
pod v|ivemtermickéhoos|abování
portníkapacita toku, pokrytíh|adinykašíse arětšujea docházÍ
Nakonec se ledová pokr1fvka
a nar stajÍcÍho
hydrostatického
i hydrodynamického
namáhánÍproi k ucpáníhladiny'Kaše sama v takovémmístěvytvoiÍpiekáŽku na
se zvětšujehydh|adině.Transport |eduje narušen,pied pÍekáŽkouse hromadí |omía nakupen!led se dá do pohybu.Pro|omením
prjrsobení
prouduna pokr1ruku.
NenÍto jiŽ jen pťrsobe
|edová kaše do vrstvy,a kdyŽpotom dostoupÍdo místs většírych- rodynamické
pr toku, a|e i p sobenínahromaděnévody,která se
nÍpiitékajícího
|ostívody,nastanejejístrhávánípod hladinu.StrŽenákašese usaprofil. TvoiÍ se |edov.f šÍÍítokem
v podoběv|ny.Na čelev|nyjsou ve|kérych|ostivody,kte
zuje pod piekáŽkou a ucpává prr]rtočn:Í
prudk:Ínárťrst
nápěch, kter1fdefinujemejako nahromadění|edovékaše v korytě ré od|amují|edovoupokrfvku. Zároveťlspo|upťrsobí
vodníhotoku, coŽ v.fznamnězmenšujepr točnÝprofi|a zpťrsobuje hloubkyvody.
V|nase v toku zp|ošt'uje
a po určité
vzdá|enostijejÍčinekpomivzdutívody.
tjčinekprouduk|esnea nedokáŽejiŽ rozrušovat
Ucpáváníkoryta neprobíhájen prostlm usazovánÍmkaše' U ši- ne, hydrodynamick1/
|edovoupokr1fvku.Če|omasy |edorn.Ích
ker se zastavía proces se
rok1/ch
tokťtdocházík jejÍmusesouváníčištosování.Usazená kaše
Tvorí
musÍ vzdorovat svou vnitiní pevnostítiecí sí|e, Kerou vyruozuje opakuje.Nastává kupeníker,ucpáváníkorytaa vzdouvánívod.
proudÍcí
voda' V širokéiece je tiecí sÍ|ave|ká a t|ouštkavrstvy |e- se nová |edová zácpa - tentokrátjiŽ z většíhomnoŽstvÍledu, a pro
to je nebezpečí,
Že bude mohutnějšÍ
a s většÍm
vzdutÍm.
dové kaše utvoiená usazovánímje nedostatečnána to, aby svou
Zastavenípohybu masy |edov.fchker nezprisobujejen pevná |evnitinípevnostípiekona|atuto tiecí sí|u,a proto se po vytvoieníurdová pokr1fvka,
a|e takéostréob|oukyaz ŽenÍkoryta.V těchto mísvoda snese vrstvu |edovékaše níŽepo
čitédé|kyprolomí.ProudÍcí
tech je sníŽenátransportníkapacita koryta pro |edovékry a ty zde
která dokáŽe vzdoro
toku a zkomprimujeji a vytvoiívětšít|oušťku,
ucpou korytoa zab|okují
se v něm. Dalšípohybčijejichpr chod je
vat tiecí sí|e.
profi|uzv./šenÍm
hloubkya takéj+
Pii sesuvechdocházÍk radiká|nÍmu
ucpáváníkorytanat|ačováním moŽn!aŽ po zvětšeníprritočného
pťrvodní
prouděnÍpod vrstvou|edovékaše jich rozrušenímna menšÍčásti a částečn1/m
roztátím.Pii zastavení
kaše.Tímse naruŠuje
ker je ve|mičastéspo|upťrsobení
|edovéporoz|oŽené
do tjzkéštěrbinyu dna. Proud se koncentrujea vytvárí pohybumasy |edov./ch
kr;fvkya ob|oukunebo zrjŽení
koryta.
v |edovékaši proudovoudutinu.Ta se tvoiÍtam, kde je kupení|e
Popsan1fproces probíhávětšinouna něko|ika secíchhorníhotodovékaše nejmenší
a kde jsou podmínkypro pohybvody nejpiízniku. Na hornímtoku nar stá prťrtok
vody ve|mirych|e.To je zpťrso
vější.Tak zjišt'ujeme,
Že proudovádutina nenÍna konkávnístraně
a s ohledemna vyšší
nadmoiskoupo
beno ve|kousvaŽitostíterénu
oblouku, kde je běŽně proudnice,a|e právě na opačnémbiehu'
|ohutakév|ivemvětšíhomnožsWím
srážek.Protoje |ogické,Že odV dutiněje ve|kárych|ostvody a docházÍv ník erozi- a to jak dna,
chod ledu nastává nejdiívena hornímtoku' Loká|nÍpočáteční
odtak piedevšÍm|edovékaše.
chody ledu se postupněpropojují
v jeden. ProtrŽenázácpa putuje
Ledové nápěchy dosahují většinou dé|ky mnoha ki|ometr.
U d|ouhychnápěchťtse ved|edrobnlch sesuvt]setkáváme i s ve|- do|r]tokem, jako prtitokovávlna s masou |edov./chker, která pied
sebou rozrušuje|edovoupokrifvkua narazÍna do|nízácpu. S touto
k1fmi,kterédávaí do pohybu|edovoumasu V dé|cei něko|ikaki|o
zácpou se spojía většinouzp sobÍjejÍprotrŽení.obě zácpy postuvzdutívody.
metr . Pri těchto sesuvech docházík největšímu
jako jedna v|na.TÍmse odchod |edupropojuje.
Ledovénápěchy vznikajív určilfch místechtéměi pravide|ně pujíspo|ečně
Jak postupujeodchod |edu tokem, zvětšujese transportované
nápěchu závisína pc
a správci toku tato místavětšinouznají.V:Ívoj
|edu.Většinouse takézvyšujeprťrtok.
Spolu s vzestupem
Žádné mnoŽství
časía prťrtoku
vody. Nápěchy,kterév minu|ostinezpťrsobi|y
pr toku k|esá početzácp. Píi určitéhodnotě pr toku nastane stav,
škody,nás mohouza jinfch podmínekpiekvapit'
kdy masa |edov.fchker postupujetokem téměi p|ynule,rozrušuje
Povodně za odchodu ledu
pied sebou pokr]Ívku,
pro|amujezácpya odnáší|ed s sebou. Řeka
pr od |edu a pr tok, za kteréhose tak děje, se naz.fse taKo očišt'uje
V době intenzivnÍho
táníspojenéhos deštěmse náh|ean.Íší
toky vody a v tocíchse začneuvo|řovat|ed.Nastává odchod |edu. vá očistn]f.
očistnÝpr tok nemá ani pro určitftok jednu hodnotu.Jeho ve|iTen probíhána všechtocÍchtéměishodně. Na toku jsou ve|mirozpoměry,a protoodchod|e- kost závisí na pevnosti |edovépokr;fvky,která se měnÍv závis|osti
dÍ|né
rych|ostní,
tep|otnía morfo|ogické
du nezačínápo ce|émtoku současně.Nejdiívedojde k roz|ámánÍ na době trvánÍtep|éhopočasí,čiIina době, po jakou je pokr]Ívka
toku a t|oušt'ce
|edové
v místech,kde je pokrifvkanejtenčí
a nejméněpevná, tj. piedevším termickynarušována,na rozsahuza|ednění
pokrÝvkyv době začátkuodchodu|edua takéna tom, za jakéhopr voda
vodou.Tep|ejší
v místechs většírych|ostÍ
vody nebo s tep|ejšÍ
je v nezamrz|fchusecích,kde se m Že ohiát u.Íměnou
toku tok zamrzl.
tep|a s tetr
obtíŽnostodchodu|eduzávisÍna tom, za jakéhoprťrtoku
se tvc
|!m ovzdušíma V místechpiítokutep|Ýchvod. Pod těmito místyje
iÍ |edovézácpy. Ledovézácpy se WskytujÍv době od začátkuodker.
|edovápokr1fvka
os|abenaa nastávajízde prvnípohyby|edov./ch
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chodu |edupo očištění
toku od |edu,tj. v intervalupr toku iniciač.
níhoa očistného.
Jest|iŽetok zamrzneza ma|éhopr toku, bude iniZácpy se budou proto vyskytovattaké
ciačnÍi očistn!pr tok ma|,Ý.
za ma|éhoprrltokua maximá|níh|adinydosáhnou re|ativněnÍzké
rovně. Jest|iŽetok zamrzne za ve|kéhopr toku, bude iniciační
i očistn! pr tok ve|kf a zácpy se budou Woiit za ve|kéhoprrltoku.
Maximá|níhladinyvyruo|ané
zácpami budouvysoké.
Ledová zácpavzniká všudetam, kde je znemoŽněnprrichod|edu
|edumťrže
zabránitpiekáŽza jeho odchoduv době tání.Prťrchodu
ka na h|adině nebo nedostatečnátransportníkapacita koryta.
Pod|e rozsahu a zprisobu nakupenÍker rozeznáváme zácpu povrchovou, koncentrovanoua totá|ní.V menšíchtocích se .Wskytuje
piedevšÍm
totá|nÍzácpa, a to zejménatam, kde je ma|á h|oubkave
Kry se pii svémponoŤeníopÍou
o dno a pie
dy a kryjsou rozměrné.
káŽku na h|adiněa obsáhnou ce|Ýpr točnÝprofi|.Voda protékájen
dutinami mezi krami. TakovézatarasenÍkoryta vede k prudkému
a rychlémuvzdutÍh|adiny.KdyŽvoda dosáhne vyraznévětšíh|oubky, kry jižnedosedajína dno a tvoiÍse koncentrovanázácpa' Úsek,
Mnohdyvšak
ve Kerém kry dosahujÍaŽ na dno koryta,neníd|ouh1f.
postačí
k tomu, aby se voda vy|i|az biehr]ta obtéka|azácpu.
V mě|k:ích
tocíchzaéínávětšinazácp jaho totá|nÍa aŽjejich další
v.fvojrozhodneo tom, zda se pieměnív koncentrovanou.V h|avěto
tá|nízácpy je velká rychlost vody a velkétepelnéi mechanickéna
uvo|nění
a pie
máháníker, a proto někdy docházíi k částeěnému
měně zácpy. Pod h|avouzácpyje i ve|ká eroze dna.
|edov.fjev.
Pro|omení|edovézácpy piedstavujenejnebezpečnějšÍ
V korytě pod zácpou nastává boui|itl.fchod strmév|ny masy |edo
v.fchker a vody, která pied sebou rozrušuje|ed v korytě a bere jej
pro|omenÍ
zácpy,nenÍdo
s sebou. Mechanismus,Kerf zpťrsobuje
sud pií|išprozkoumanf.
Zpťrsobpro|omení
závisÍna podmínkáchpied če|emzácpy. Nejjednoduššísituace je v piípadech,kdy zácpu zadrŽujekrátk! sek
|edovépokrÝvky,Kerf se neuvo|nilkvťr|i
nevhodnégeometriikoryta,
napi. kv |i ostrémuob|ouku.ProlomenÍpak mťtŽenastat pouhfm
zu.Íšením
h|adiny,kteréuvo|nípokr:Ívku.
Nejěastěji však zadržujezácpu d|ouhf sek souvis|épokr:Ívky.
jinÝm zptisobem.Po vytvoiení
V tomto piípadědocházÍk pro|omení
zácpy se v ledovépokr1fvcezačnoutvoiit propary.Ledová pokr:Ívka
je nynímnohemvícetepe|něnamáhána.V toku nad zácpou se uvo|.
ni|ah|adinaod |edu,voda neztrácíteploturozpouštěním
|edovépo
kr1fvky'a|e naopak se otep|ujep sobenímtep|éhoovzduší.Tep|ota
vody se v|raznézv.Ýši|a
a zvětši|ase i rych|ostvody.Vfs|edkemje
rych|étánÍspodnÍhopovrchupokr:Ívky.
PÍitánÍhraje ťyznarnnouro
|i rych|ostvody.Ta je největšív proudnicia bezprostiedně pied če
|em zácpy. Proto se v těchto místechtvoií proparynejdiíve.Propary
uvo|nípokr1fvkua zácpa se posune, popi. pro|omí.

Tep|otavody pod zácpou závisí na dé|cezácpy.Jest|ižeje zácpa
pod zácpouje mad|ouhá,voda se v zácpě ochladía jejípťtsobení
|é.Pokr:Ívka
se tepelně pií|išnenarušía k pro|omenízácpy dojde aŽ
po de|šídobě v|ivemal./šenéhopr toku. Takovépro|omeníje do
provázenove|kouV|nou,Kerá piinášÍškod|ivé
nás|edky.
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origin of Floods Caused by lce (Matoušek, V.)
!n the artlc|e' the nature oÍf,oods caused by |ce ls explalned,
and the ways of the|r or|gln aÍe presonted. F|oods caused by an
extreme flow may be called ,,flow lloods", whereas f,oods caused
by clogglng the rlver-bedwlth lce are called ,,lce floods". The clogglng of a rlver-bed occur'll elther by an extreme growth of lce duilng long.|astlng severe Írosts, or by accumulatlon of lce ln the
course of lts transport by the flow. The transport of lce by the f,ow
may occul ln the tlme oÍfrosts as well as ln the tlme oÍmeltlng.
Hence there exlst three cases of posslble orlgln of an lce flood,
and they are descrlbed ln the artlcle. An extreme overgrowlng of
the rlver-bedby lce ls accompanled by a less known phenomenon:
dangerous departures of bottom lce.
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