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STRUCNE O POBOCCE VUV
T.G.M. v BRNĚ

Brněnská pobočka, která si v loĎském roce piipomně|a 50. v.fro
čí svého za|oŽení, vznik|a privodně jako pracoviště StátnÍho tistavu
hydro|ogického a hydrotechnického T. G. Masaryka v Praze. Činnost
by|a zamě ena zejména na s|edováníjakosti povrchov./ch vod a pr -
zkum jejich hlavních znečišťovatel v povodích iek Moravy a odry.
S rostoucími nároky a změnami poŽadavkťl na vodní hospodáisWí
se postupně činnost pobočky rozšíŤi|a o prob|ematiku Iikvidace prťr.
mys|ov.fch odpadních vod a ka| , zavádění progresivních metod
upravy vody a navazujícÍho v./zkumu novlch technologií a nakonec
i o rozvojovou činnost ve vodním hospodáÍství, coŽ umoŽĎova|o
komp|exnější poh|ed jak na ob|ast ochrany vodních zdrojťt, tak na je
jich roauoj.

V současné době brněnská pobočka jako v.Ízkumná sekce VÚV
T.G.M. Praha zaměiuje koncepční, v.fzkumnou a expertní činnost
piedevším na ochranu mnoŽství a jakosti povrchotl.fch a podzem.
ních vod jako s|oŽky Životního prostiedí, uŽívání vod a obnovu vod-
ních ekosystém . Regioná|ní prjsobnost pobočky je orientována pie
váŽně na rizemí povodí Moravy s tím, Že něKeré činnostijsou up|at-
Ďovány na ce|ém Území ČR. Mezinárodně prisobí v iadě aktivit v po
vodí Dunaje, z častnÍ se evropské spo|upráce a spo|upracuje na
hraničních vodách.

Laboratorní zázemÍ uveden1fch činností, včetně ana|'jz vod a pev.
nlch s|oŽek vodnÍho prostiedí, roaroje a up|atřování noYÍch ana|y-
ticlc.fch metod a monitoringu zabezpečuje akreditovaná |aboratoi po
bočky.

Zaměiení pobočky |ze spěšně dokumentovat na iadě konkrét-
nÍch iešenfch tjko| . Jedním z h|avnÍch je ProjeK Morava |||, iešící
komp|exně prob|ematiku ochrany vod a vodních ekosystémťr v po
vodí Moravy s cí|em z|epšit jakost vod v ece Moravě a jejím povodí
pii zachovánÍ racioná|nÍch poŽadavkrj na uŽívání.vod a obnovit,
popi. z|epšit piirozené funkce vody a vodnÍch ekosystémrj v krajině.

ProjeK Predikční mode|y iíčnÍch ekosystémri nově hodnotí v na
šich podmínkách míru ov|ivnění tokrjr pomocí stavu spo|ečenstev

makrozoobentosu. Dí|čí část tjko|u omezování p|ošného znečištění
povrchov.fch a podzemních vod v ČR mode|uje a bi|ancuje p|ošné
znečištění za če|em ekonomického zhodnocení nápravnÝch opat-
iení zaměien ch na jeho sniŽení. Na seku bilancování, p|ánování
a evidence v ob|asti vod patiÍ k vfznamnfm rjko|rjm napi. část vo
dohospodáislc.fch p|ántj pi|otních povodí Svratky a opavy, státní vo
dohospodáiská bi|ance - část jakost vod, systém sběru a zpraco-
vání dat ve vztahu k EU, vodoprávní evidence, spo|upráce na evi-
denci vodnÍch tokťr, ap|ikace a doplĎovánÍ SVP a da|ší.

V ochraně pied povodněmi se pobočka zabluá napŤ. optima|izací
strategie a metod této ochrany, piičemŽ vychází se zkušenostÍ ne
dávn;fch katastrofá|ních povodní a v.Ís|edktj konkrétnÍch studií
v okresech Šumperk a opava. Současně pracuje také na návrhu zí
sad eko|ogicky vhodné péče o ekosystémy iÍěních koryt nově vznik-
|1fch v d s|edku povodní.

Loká|ní prob|ematiku spojenou s ochranou vod piedstavují z+
jména ko|y hodnotící vliv jaderné e|eKrárny Dukovany na ieku
Jih|avu a vodní dÍ|o Da|ešice, popi. v|iv vypouštěnÝch dťr|ních vod
z těŽební ob|asti uranu V Do|nÍ RoŽínce na iíční ekosystémy. V ně
Kerfch obcích pobočka sleduje a hodnotífunkci koŤenov.fch čistíren
odpadních vod.

Vedle trva|é odborné a v.fzkumné podpory rlčasti ČR v tvte
zinárodní komisi pro ochranu Dunaje se pobočka podí|í piedevším
na pi|otním projektu Phare Topic |ink In|and Water, zavádějÍcím ev-
ropskou informačnÍ sÍť o kva|itě a kvantitě vnitrozemskfch vod (EU-
RoWATERNET)' dále na v.fvoji a testování evropského systému hod.
nocení tok pod|e makrozoobentosu (AQEM), na s|edování hranič-
ních vod s Rakouskem a piÍpravě spo|upráce na hraničních vodách
se Slovenskou republikou.

Vfs|edky prací pobočky, z nichŽ něKeré jsou podrobněji prezen-
továny v nás|edujÍcích č|áncích, by měly poskytovat odbornou pod-
poru zejména státnÍ správě ve vodním hospodáistvÍ, dá|e odborné
správě povodí, popi. da|ším subjeK m a rjčinně piispět k integraci
Čn oo evropslc.fch program a struKur.

lng. Jaroslav Zdaill, CSc.
vedoucÍ poboěky

nÁvnHY NA zvYšovANí eloolvERzlTY
EKosYsTÉMU ŘerY MoRAvY
Danuše Beránková

Úvod

Piíspěvek shrnuje v./s|edky dílčího tjko|u
,,Stav a z|epšování vodnÍch ekosystém "
ProjeKu Morava za období 1996-1999' na
kterém se kromě koordinačního pracoviště
- pobočky VÚV T.G.M. v Brně - podí|e|a ia
da iešite| napi. z Univerzity Pa|ackého
v o|omouci, Ústavu bio|ogie obrat|ovcrj AV
ČR v Brně, Limni, s.r.o., a Povodí Moravy.
Nejdt]t|eŽitější dÍlčí zprávy pouŽité k sestave
ní tohoto piehledu jsou citovány v Iiteratuie.
Motivací k napsání piíspěvku by|a snaha po
dat informace o dostupn:Ích podk|adech zís-
kanfch v rámci pracÍ na ProjeKu Morava
a vyuŽite|nfch jak ve státní správě pro revi-

ta|izační aktivity, tak i pro navazující vědec-
ké práce.

Cí|em prací by|o navrhnout taková opatÍe
ní, Kerá v konečné fázi prispějí k posÍ|enÍ
biodiverzity ekosystému ieky Moravy a ob-
nově iíčního kontinua. Zák|adními tématy
tiko|u by|y: krajinná ana|yza, iÍční kontinuum
a odstavená ramena. Náp|ř ročnÍch etap
projektu byla vo|ena tak, aby jednot|ivé čás.
ti na sebe navazovaly a aby by|a v rámci pra
covních kapacit pokryta r znorodost prob|e
matiky odborníky z obor krajinné eko|ogie,
hydrobiologie, hydrochemie, botaniky a ich-
tyologie.

Za h|avní jew Keré v pr běhu |et zapÍiči-
nily špatnf stav ekosystému ieky Moravy'

|ze označit ce|f komplex antropogennÍch v|i-
vt]: od|esněnÍ nivy a piileh|ého povodí ieky
Moravy, zhoršení čistoty vody, regu|ace
a technické praw v korytě toku a pÍíbieŽ.
ních zÓnách a ve|kop|ošné zemědě|ství po
roce 1948. I kdyŽ v 90. |etech v dtjs|edku
sníŽenÍ lypouštěného znečištění a omezení
intenzivnÍho zemědě|ského hospodaiení do
š|o částečně ke z|epšení stavu, na zásadnÍ
nápravná opatiení ieka Morava a její niva
teprve čeká.

Na zák|adě historiclc.fch pramen by|o
zdokumentováno, Že Žeka Morava ve svém
pťrvodnÍm piírodním stavu, kde se stiÍda|y
piÍmé seky toku s četn mi meandry, by|a
vzh|edem k pestrosti sv.fch stanovišť a po
travní nabídce mimoiádně bohat.fm Životním
prostiedím a patii|a k ichtyo|ogicky nejzaji
mavějšÍm a nejbohatším iekám Evropy [1].

Degradace rybích spo|ečenstev praKicky
v celém spodním, stiedním a ve většině hor-
nÍho pásma Moravy vrcholila v padesát.fch
|etech 20. sto|etí. Prvotní piíčinou byla ze
jména špatná kva|ita vody a nás|edně i pro



obr. 1. osypané biehy - meandrující tok ieky Moravy u Strážnice obr. 2. odstavené rameno Uhliska v Babicích u Uh. Hradiště

vedené vodohospodáiské upravy toku (na-
piimování toku, zahIubování a rozšiiování
koryta, budovánÍ jez , odstavování aKivních
ramen). V těchto |etech pieŽíva|y v iece jen
nejodo|nější druhy ryb, jako jsou štika,
t|oušť, hrouzek, karas, kapr, mienka, p|oti-
ce, cejn. Po zrušení u./roby ce|u|Ózy v Jin-
diichově v r. |976 se čistota vody v iece
z|epšila, a|e piesto v r]seku nad o|omoucí
by|o o deset rok později zjištěno jen 2I
druh ryb. od počátku 90. |et zača|o dochá-
zet k trva|ému z|epšení jakosti vody v iece
Moravě zejména v organickém znečištění,
coŽ mě|o za nás|edek, Že v |etech 1991 až
1995 by|o jiŽ registrováno ce|kem 49 druhr]r
ryb (včetně 1 druhu kruhotist.fch), z toho
15 druhťt uveden1/ch v oficiá|ních sezna
mech chráněn:Ích či ohroŽenfch druh [1].
Tento počet je téměi shodn1/ se současn1fm
stavem, zjištěnÝm v nejlépe zachovaném
rakouském useku Dunaje mezi VídnÍ
a Heinburgem.

VÝs|edky p]ací
Z posouzení stavu celého ekosystému ie.

ky Moravy, kterl/m se zablfvala v roce 1995
Univerzita Pa|ackého v o|omouci, vyp|ynu|o,
Že piÍrodní aŽpíÍrodé blízk1/ stav je pouze na
18 % useku toku. Da|ších 24 o/o se nachází
v po|opiírodním stavu a asi 42 % je si|ně od-
piÍrodněno. Zbvvajících 76 o/o prohéká intra-
vi|ánem sídel a eko|ogick! stav je zde také
nevyhovující. Podrobná eko|ogická ana|,!za
toku a pii|eh|é nivy pod o|omoucí ukáza|a,
Že spo|ečnou dominantou těchto odpiÍrod-
něnlch uzemí v níŽinné části je od|esněná,
intenzivně zemědě|sky vyuŽívaná iíční niva,
kterou protéká kana|izovan1/ vodní tok.
Zemědě|ské hospodaienÍ zásadně ovlivřuje
ostatní ekoIogické funkce, druhová diverzita
biotopťr je pot|ačena a zíqmáje nepropoje
nost a izolovanost jednotliWch biotopri. Na
rozdí| od obtíŽně zrevita|izovate|n:Ých risekrj
je do kategorie částečně odpiírodněné ze-
mÍ napi. zaiazena ob|ast mezi Bzencem
a Rohatcem, která je biotopicky poměrně di-
verzifikovaná, s menším zastoupením orné
p dy a s vyšší druhovou diverzítou' Roz-
hodujícím faKorem pro snadnějšÍ revita|iza-
cije zde existence mokiadních biotopťr, jako
napi. t nÍ, iÍčnÍch ramen (s|epá, mrtvá ra-
mena a odÍezané meandry) apod., které
udrŽují vodu v krajině a jsou |oka|i|;lmi s v.Í-
skytem mnoha Živočichťr a rost|in [2].

Na ce|ém toku ieky Moravy od pramenné
části aŽ pod LanŽhotje v technické evidenci
podniku Povodí Moravy piibliŽně 190 odsta-

ven;fch ramen (označení M). Tyto |oka|ity se
nacházejÍ v r zném stavu daném buď rybáí-
sh.fmi aKivitami, nebo piev|ádajícím proce
sem zazemĎování.

V rámci uskutečněného pr zkumu na 58
ramenech v období 1996-1999 v seku
mezi 189. a70.í. km od Kroměiíže po sou-
tok s Dyjí by|y shromáŽděny informace o dru-
hové diverzitě vegetace odstavenlch ramen
a jakosti vody, popi. sediment , které se
sta|y součástí budované informačnÍ databá
ze. Na zák|adé zÍskanfch poznatkťr by|o pro
vedeno mu|tikriteriá|ní hodnocení, ve kte.
rém byla ramena zaíazena do něko|ika ka-
tegorií pod|e druhového zastoupení makro
fft, okiehk , v.fskytu sinic, vzácnlch druhťr
a1. Zde |ze zmÍnit chráněnou |oka|itu M59
T ně u Koste|an, která je jedinečná z h|e-
diska rozmanitosti makrofirt i v.fskytu kritic-
ky ohroŽené kotvice p|ovoucí (Trapa natans),
a naopak něko|ik lokaIit, které pÍispívají
k dočišťování odpadnÍch vod, jako napi.
část ramene u Spytihněvi. odstavená ramg
na komunikují s iekou povrchově zejména
pÍi vysokÝch stavech a povodních buď pie|i.
vem, nebo infi|trací pies štěrkopískové a|u-
v ium.

Po povodnÍch v červenci 1997 by| na
těchto |oka|itách zjištěn negativní v|iv zátopy
zejména na makrovegetaci, a to nejen na
měkkou vodníf|oru, a|e i na orobinec (Typha
latifolia)' Regenerace makrofft probíhala po
ma|eji a stav podobnÝ stavu pied zátopou
by| dosaŽen aŽ druh;fm rokem. Z dÍevin ros-
toucích v okolÍ ramen nejvíce utrpě|y o|še
(Alnus glutinosa) a bezy černé (Sambucus
nigra). Pokles abundance spo|ečenstev vol-
né vody by| krátkodobější a regenerace zde
proběh|a pod|e očekávání rychle [3]. Písčité
va|y či nap|aven1f jemn! hlinit'.Í nános piíne
sen! povodní piispě| na něKer]fch rame-
nech k urychlení procesu zazemnění a ov|iv-
ni| i vwoj bioty (roaroj sinic, okÍehku).
Druhové speKrum ryb se však v./znamně
nezměni|o a u zjištěn:Ích iíčních druhŮ se
vzhledem k podmínkám v ramenech ani n+
piedpok|ádá vytvoienÍ stá|]Ích popuIacÍ.

Pii kontro|ních od|ovech v roce 1999 by|o
na32loka|itách určeno 20 druh ryb z 5 če
ledí. Nejvyšší druhová pestrost by|a 14 dru-
h na rameni M18 u Tfnce, na tfech lokali-
tách by|o zjištěno spo|ečenstvo Woiené pou-
ze jedním druhem [4]. Nejrozšíienějším dru.
hem je p|otice obecná, per|ín ostrobiich:Í
a štika obecná. Vyskytují se i nep vodní dru-
hy, jako napi. amur bí|y (Ctenopharyngodon
i de l l a), to| sto lobi k bÍ|y ( Hypo phth al m i c hthys

mol itrix), to|sto|obec pestr]Í (Ari stichthys ne
bilis), které by|y vysazeny za uče|em spor.
tovního rybo|ovu. Pouze na ramenech v do|.
ním toku Moravy v useku pod HodonÍnem
byl potvrzen Wskyt jelce jesena (Leuciscus
idus) a piskoie pruhovaného (Misgurnus
fossi/is), za|azenych do kategorie ,,ohrože
n;/ch' pod|e vyh|ášky Ministerstva životního
prostiedí č. 395/1992 sb., kterou se prc
vádějÍ některá naiízení zákona Črun č.
L!4/t992 Sb., o ochraně piírody a krajiny.
Na s|edovan ch |oka|itách by|y zjištěny i dva
nep vodnÍ introdukované druhy ryb, a to
stiev|ička v.fchodnÍ (Pseudorasbora parva)
a karas stiíbrit..f (Carassius auratus gibelio).

Náwhy opatíení
Za nejvyznamnější revita|izační opatíení

t'./kající se odstaven1/ch ramen |ze povaŽovat
propojení ramene s mateisklm tokem, kte-
ré povede k odstranění určité izo|ovanosti
doprovázené niŽší biodiverzitou, piispěje ke
z|epšení vodního reŽimu a umoŽní i piiroze-
nou reprodukci iÍčních druhrj ryb. Propo
jování se naopak nedoporučuje na těch |o
ka| itách, které fu ngují jako refugia m izejÍcích
druhrjr f|ory či fauny, coŽ konkrétně na
Moravě p|atí napi. pro rameno Dědova pís-
kovna s označením M3, nacházejícÍ se v ob-
|asti soutoku Moravy a Dyje, a dá|e napi.
pro lokal ity Uhl iska - M73, Babice - M74,
Pod Svezenlfm - M84 z useku mezi Na-
pajed|y a Uhersk;fm Hradištěm a také obě
|oka|ity chráněné jako piírodní památka, tj.
Kanada u KněŽpo|e _M77 a Tťrně u Koste
|an - M59. Většina z 58 hodnocen1/ch ra
men má sice zké travnaté biehy s pásem
dievin, takŽe na dá|ku dobie zapadá do kra-
jiny, avšak orná p da zasahuje často aŽ do
jejich bezprostiední b|ízkosti. Současná po
doba těchto |oka|it zce|a vyhovuje rybáiské
mu vyuŽívání. Chybívšak zÓna rákosin, popi.
i vnějšího Iitorá|u ostÍic (magnokaricet), kte-
rá by p|ni|a ochrannou funkci pĚed nadměr.
nou eutrofizací a umoŽniIa by vytvoiit
ochrannou zÓnu se současnfm zv!šením
pestrosti mikrobiotopri [5].

Na zák|adě v.fs|edk podrobného šetiení
zpracova|o Povodí Moraly návrh na propoje
ní dvou odstaven1fch ramen (M26, M28) nad
jezem u HodonÍna s iekou. obě ramena se
nacházejí ve stÍední Ťázi zániku a jsou silně
eutrofizována. Z Íady očekávanfch piínosri
rea|izace tohoto projeKu |ze uvést mimo
z|epšenÍ vodního režimu zejména zv!šení bio
topické pestrosti, druhové diverzity a z|ep
šení Životních podmínek pro rozmnoŽování
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ryb. EfeK v pii|eh|ém toku by byl o to v.Í-
znamnější, Že se jedná o druhf nejde|ší m+
zijezov! sek na iece Moravě' V současné
době však rea|izaci tohoto záměru brání ne
dostatek finančnÍch prostiedk '

H|avní program vedoucí k ozdravění ieky
Moravy pÍedstavuje obnova iíčního kontinua
s prioritním zaměienÍm na do|nÍ seky toku.
Migrace je však v.fznamnou součástÍ životnÉ
ho cyk|u ryb a ostatnÍch organism , která
ov|ivřuje biodiverzitu toku ve všech jeho
secÍch, a proto ji ne|ze hodnotit pouze Ve

vztahu k ta. dunajslc.fm migrant m a propo
jení na Černé a Kaspické moie.

Z provedeného hodnocení všech 36 jezťt
a stupř na Ěece Moravě vyplynulo, Že L2 j+
z nebrání v současné době migraci ryb
vzh|edem k v.fšce objeKu či existenci ob-
chvatu [6] a Že první váŽnou piekáŽkou na
našem zemíje aŽ pohyb|iv.Í jez Hodonín na
Iot,7 i. km. Pro zbyvající objekw by|y roz-
pracovány piedběŽné návrhy na jejich pie
konávání prostiednictvím obtokov.fch kaná-
hl, balvanitfch skluzri a ta. ekologick ch ob-
chvatr], Keré iešÍ otázku podé|ného i pÍíč-
ného kontinua, a tím i udrŽení vody v kraji-
ně. Realizaci těchto návrht] však musí pŽed-
cházet zpracování da|šÍch podrobnějších
studií, Keré mimo eko|ogického posouzení
budou zahrnovat i vazbu na protipovodĎo
vou ochranu povodí.

Uvedené v.Ýstupy Projektu Morava se pÍi-
druŽujÍ i k da|ším integrovan m návrh m na
obnovu t]do|ních niv Moravy a Dyje, Keré vy-
plynu|y z programu PHARE, iešeného na na
šem zemí v rámci pieshraniční spo|upráce.

Závét
Da|ší zlepšování jakosti vody v toku, na

pojení odstavenfch ramen, obnovenÍ funkč-
nosti vybudovanyich nátokov./ch objekt ,
uprava bÍehov.fch ochrannfch zÓn, ob
chvaly jez , vytvoŽení podmÍnek pro pÍi-
rozené rozmnoŽování a migraci
ryb a vodnÍch organismr)
jsou h|avní součástí
ozdravnfch opatiení
na iece Moravě.

HodonÍn
j,1121

Mí2\S Mí3

Mí1

Jejich urych|ená rea|izace je v sou|adu
s h|avními zásadami vodnÍ po|itiky zemí
Evropské unie a zároveř v zájmu všech oby-
vatel povodí.
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Proposals for lncreasing the Biodiver-
sity of the Morava River Ecosystem
(Beránková, D.)

The text summarlzes the 199G1999 ro,
partlal task ,,The Present

the lmprovlng of Water
Ecosystems" pertalnlng to the Morava
R|ver Pro|ect. on the basls oÍ an extenslve
research and assessment oÍ the Morava
Rlver ecosystem, the artlcle ls almed, ln
the Íramework oÍ the ecosystem's leYlta!.
lzat|on, ď wet|and b|otopes (dead arms
and cutoff meanders). ln a number ď
cases, a llnkage wlth the maternal water
body ts proposed (lmprovement oÍ water
réglme, nďural reproduďlon ď r|ver fish
specles). Thls ls exempllfied by the arms
M26 and M28, for whlch the Morava Rlver
Board has already worked out a partlcular
proposal Íor a llnkage wlth the r|ver. ln
terms of ffsh mlglratlon, wlthln the work on
the task !t has been ascertalned that 1Íl of
the 36 welrc on the Rlver Morava do not
lmpede the passage of flsh, whtle Íor the
remalnlng welrc prellmlnary proposals ha
ve been elaborated to overcome them by
ecologlca! bypasses, chutes, and the llke.



sYsTÉM ocHRANY pŘeo
šxool.vÝrul ÚěINKY Povoolrti
v Povooi Řerv oesnÉ
Karel Drbal

Rem i n iscence udá|ostÍ ch araKe rizuj ÍcÍch nej n ičivější povodĎovou
situaci tohoto sto|etí na Moravě nás nutí h|edat efektivní, činná
a spo|ehIivá opatiení sniŽujícÍ nebezpečnost podobnÝch jev .
Ap|ikované piístupy mohou patiit do ce|ého speKra discip|Ín odrí
ŽejícÍch poh|ed č|ověka na svět, piírodu a sebe sama jako součást
té pŽírody, kterou sv.fm chováním více či méně ov|ivĎuje. V kaŽdém
prÍpadě by však měla b:Ít vybírrána taková iešení, která je moŽno vzí
jemně porovnávat _ tedy kvantifikovat k|ady a zápory, dá|e takové
postupy, pro Keré jsou vstupní piedpok|ady charaKerizovány urči-
tou pravděpodobností vlskytu a opatiení s vysokou mírou spo|eh|i-
vosti poŽadované funkce.

S|oŽitost návrh nov.fch systémťr ochrany pied negativními činky
povodní vyŽaduje vo|it takové prostiedky iešenÍ, Keré respeKují |i-
mity daného zemí a v maximá|ní míŤe vyuŽíva1í jiŽ vybudovaná opat-
ienÍ. o podobné ap|ikaci pojednává nás|edující text.

okres Šumperk patri| pii povodni v červenci 1997 mezi okresy,
kde si povodeř vybra|a daĎ v podobě čtyi |idsk1/ch Životr]r a obrov-
skfch materiá|nÍch škod' Více jak tietina povodĎov./ch škod ce|ého
okresu vznik|a v povodí Desné a v povodí jejího |evobÍeŽního piíto
ku Merty (cca 966 mil. Kč). Právě pro tuto ob|ast by|o díky aktivní.
mu piístupu pracovníkťr referátu ŽivotnÍho prostiedí okÚ v Šumper-
ku koncipováno zadání studie navazující na v.fsledky iešení z pied-
chozího roku [1] a směiujÍcí k podrobné ana|yze prob|ematiky.

Druhá etapa studie protipovodĎové ochrany, iešená v roce 1999
[2], by|a tedy rizce zaměiena na prob|ematiku uce|eného povodí
Desné' Hlavním cí|em studie bylo variantní prošetiení transformač-
ních učinkťr k|Íčov./ch opatiení tvoiících kostru systému ochrany na
největšÍ zaznamenanou povodeĎ (z h|ediska max. prťrtoku, objemu
atd.). Mezi k|íčová opatiení povodřové ochrany by|a zaíazena do|ní
nádrŽ PVE D|ouhé Stráně a dvě uvaŽované nádrŽe - Ve|ké Losiny na
Desné a nádrŽ Sobotín na Mertě. PVE D|ouhé Stráně je ve|mi d le-
Žitym za|Ízením resortu energetiky a díky nově definované funkci dÉ
|a za povodĎov.fch situací se stává také v./znamnym za|Ízením pro
ov|ivnění odtokového reŽimu z povodí. Řešení tedy piedpok|ádá vy.
tvoiení vodohospodáiské soustavy (VS) tíí nádrŽí, Keré mohou
ov|ádat 47 o/o p|ochy povodÍ Desné (738,29 km2 z 337,91 km2)
a sniŽovat tak negativní učinky povodní v níŽe |eŽícÍ části povodí,
která je hustě urbanizovaná a kde během povodĎové situace (PS)
V roce 1997 vznikly p|né dvě tietiny povodĎov.fch škod (cca 650
mi|. Kč).

K iešení čink navrhovan1fch opatiení v zájmovém povodí by| se.
staven model typu BW. Koncepce mode|u by|a navrŽena a testová.
na v rámci iešenÍ grantu Yav/570/3/96 v |etech 1996-1998 [3].
Získanfch zkušeností by|o bohatě vyuŽito k iešení cí| této studie.

Prob|ém na|ezenÍ efeKivních ve|ikostí retenčních prostorrj uvaŽo
van1ch nádrŽí Ve|ké Losiny a Sobotín souvisÍ piímo se stanovenÍm
|imitťr, Keré kaŽdf navrhovanf systém má. ProtoŽe navrŽenf sub.
systém VS v povodí Desné obsahuje prvky akumulace a akumu|ace
umoŽřuje iízení odtoku, by| model BW konstruován pro moŽnosti
zkoumánÍ efektu manipu|ací na nádrŽích.

Mode| BW je prostredkem simu|ujÍcím chování subsystému obec-
né vodohospodáiské soustaw. Termino|ogiÍ teorie systém je moŽ-
né subsystém VS charaKerizovat jako dynamick1f systém se sto
chastick]/mi vstupy. Spojit..f dynamic(f systém |ze obecně popsat
vztahem

kdeu.je vstupnÍ proměnná a Í je stavová proměnná.
Mode| BW je sestaven v prostiedÍ MATI.AB - S|MUL|NK [4, 5], coŽ

umoŽřuje efeKivně integrovat potiebné piÍstupy - popis tvorby po
vodĎového prťrtoku aiízení odtokr]r nádrŽí. S|MUL|NK dovo|uje v.fvoj,
kalibraci, testování a efeKivnÍ ridrŽbu mode|u dynamického systé
mu tvorbou S-funkcí.

Mode| BW pro povodí Desné a Merty je navrŽen jako soustava
tií nádrŽí D|ouhé Stráně - do|nÍ nádrŽ PVE, Ve|ké Losiny a SobotÍn
(obr. 7)' Pohyb vody v povodí je popsán funkčními vztahy mezi prťt-
toky v profi|ech vodoměrnfch stanic a časov.fmi prťtběhy prr]toxťr
v odvozenfch profi|ech' Neměiené pĚíspěvky piítok Desné (napi.
Hučivá Desná atd.) a Merty jsou simu|ovány odvozenfmi hydrogra-
my piítoku z mezipovodí Po(t).

K popisu RaŽdé nádrŽeje vyuŽit speciá|ní obecnf modul, Ker1/ Íe
ší stavovou rovnici (1). Useky tokr] - mezipovodí - jsou popsány mo
duly odtoku (M1, M2, M3), které obsahují parametry regresnÍch rov-
nic stanovenfch aplikací metod robustní regrese na datech zvo|ené
povodĎové situace. TietÍm prob|émov.fm okruhem vyŽadujícím spe
cifick:Í piístup iešení je modul ÍÍzenÍ, kde by|y vyuŽity techno|ogie
umělé inte|igence _ fuuy |ogika a neuronové sítě. K ov|ádání jed-
not|iv.Ích uzávěrťr nádrŽí jsou vyuŽity fuzzy regu|átory (FR)' neuron}
vé sÍtě je použito pro |adění FR'

Počáteční podmínky mode|u BW:
o p|nění nádrŽí V{o),
o prrirtoky pod nádrŽemi o,(0),

(získáno z měienlch hodnot)
okrajová podmínka:

o piítoky vody ve všech vstupních profi|ech QDft), Poft)
Hodnoty prťrtok v mezileh|1fch profi|ech iíčních ušekŮt jsou získá

ny vlpočtem pomocí vnitiních funkcí modu|u odtoku. Koncov.fm, zá
věrov.fm profi|em subsystému VS je vodoměrn1/ profi| vodoměrné
stanice v Šumperku.

Vstupní prritokové iady jsou načítány v kroku 1 hodina, vÝpočet
probíhá s krokem Lt = 7/5 hod (12 minut), metodou ode4 (Runge
-Kutta 4. iádu).

Spuštění v|astnÍho mode|u BW piedchází iniciace. |niciací je
spuštění speciá|ního programu, kter do pracovního prostoru pro
ayo|enou PS načítá vstupní data, počáteční a okrajové podmínky.
Da|šími ridaji načÍtan1fmive fázi iniciace jsou obecné (pouŽívané pro
všechny PS) matice parametrri robustních regresních mode|ťr (mo
du| predikce), tvary fuzry inferenčních (F|S) matic jednot|iv.|ch regu-
|ačních prvk (modu| iízení).

Aby návrh uvažovan1/ch nádrŽÍ byl maximá|ně efeKivní z h|ediska
ochranného tjčinku, spoleh|ivosti ochranné funkce, vlivu na krajinu
a vyše investičních nák|adťr, by|a v./znamná část iešení věnována
optima|izaci ve|ikosti retenčních prostor nově navrhovan1fch nádr-
Ží. Prob|ém na|ezení efeKivnÍch ve|ikostí retenčních prostor uva
Žovan1fch nádrŽí Ve|ké Losiny a Sobotín by| definován jako u|oha za
jištění maximálnÍho sniŽovacího r]činku v profi|u Šumperk s vyuŽitím
vyčleněného retenčnÍho prostoru 1,0 mi|. m3 v nádrŽi D|ouhé Stráně
a co moŽná nejmenších nutnfch nov.fch retenčních prostorri V uva
Žovan1fch nádrŽích Ve|ké Losiny a Sobotín.

PosouzenÍ by|o provedeno na datech povodĎové situace z čer-
Vence 1997 (Ps 7 /97) a v./s|edn1/ efeK transformace (sníŽení ku|-
minačního prr]toku) dok|ádá tabulka 7 a obr. 2.

Uváděného transformačního tičinku je možné dosáhnout pouze
za piedpok|adu učinné manipu|ace na nádrŽích. Piedpok|adem čin-
n1/ch manipu|ací na VH dí|ech je existence krátkodob]Ích piedpové
dí piítokťt. Kvalitní piedpověď piímo souvisí s dostatečnou hustotou
monitorovací sÍtě sráŽek a pr tokťt. Současn stav hustoty měÍicí sí
tě prťltok v uceleném povodí ieky Desné - v konteKu rjvah o čin-
né manipu|aci na YH zaiÍzeních za povodní _ 1e nedostatečn!.
Geneze největších zaznamenanfch povodĎov.fch situací podtrhuje
nutnost měiit piíspěvky pr tokri z povodí Hučivé Desné, a to nej|é
pe nad soutokem s Divokou Desnou.

prÍtok

doIní nádrŽ
PVE D|ouhé Stráně

prÍspěvek
mezipovodí

nádrŽ Ve|ké Losiny

príspěvek Pz
Šumperkmezipovodí

+=7GG),Úo) (1)
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obr. 1. Schéma mode|u BW povodí



Tabulka 1. SníŽení ku|minačních prrjtokťr Ps 7 /97 navrhovan1fmi retenčními prostory

VH dílolprofi| toku Piítok [m3.5.r1 Odtok Im3.s-r1

PVE Dlouhé Stráně 52 31

Koutv n/Desnou - vodoměrná stanice 73 50
Ve|ké Losiny _ nádrŽ neov|ivněnf 128

ov|ivněnf 115 85
Sobotín _ nádrŽ 34 T7

Sumperk - vodoměrná stanice 189 130
Morava - pod soutokem s Desnou 525 473

- 720
v,

o=
!' roo
o.=
E 8 0

seku Desné od soutoku s Moravou po
iíční km 2o,4L5. Vfs|edkem simu|ace
pr chodu povodĎové v|ny 7/97 uvede
n m usekem toku jsou udaje o urovni hla
din v poměrně hustě vo|enfch piÍčn:Ích
profilech.

VÝši nutn:Ích investičních nák|adťr nově
navrhovan1fch opatienÍ |ze souhrnně
uvést ve tiech po|oŽkách:
o nádrŽ Ve|ké Losiny na Desné 603'5

mí|. Kč
o nádrŽ Sobotín na Mertě 269'8 mil. Kč
o ripravy toku Desné (Šumperk, Vilcfio

vice, Rapotín) 28,6 mil. Kč.
Z uvedeného vyp| vá, Že nák|ady na re

a|izaci optimá|ního systému ochrany pÍed
povodněmi v povodí Desné a Merty z h|e
diska činku, spolehIivosti ochranné
funkce a dopadťr na krajinu se b|íŽí v.Íši
škod v povodÍ za povodně z července
L997.

MajÍ-|i retenční nádrŽe p|nit dobie svou
funkci, je tieba bránit soustieděnému od-
toku vody a erozijiŽ v nejvfše poloŽenÝch
částech povodÍ. Nápravu zde|ze provádět
pomocí vhodnÝch biotechnickfch, |eso
techniclc.fch a agrotechnickÝch opatiení.
PomocÍ většÍch technickfch opatienÍ lze
zmírĎovat d s|edky povodní spíše ve
stiedních částech povodí.

Potiebné tipravy toku Desné (s|edující
zvětšení kapacity) by mě|y b t v kaŽdém
piípadě vyuŽity pro podstatné z|epšení
funkce toku v urbanizovaném prostredí
(zpiístupnění ieky obyvate| m města piÉ
padně obcÍ, z|epšenÍ vzhledu reky a jejÍ
|epšÍ vyuŽití pro kaŽdodenní odpočinek).

Mode|ové prostiedky pouŽité v uvede
ném piípadě povodí Desné a Merty
umoŽni|y iešit ochranu pied povodněmi
komp|exně jako systém s|oŽenf z íady
ochrannfch prvk . Takové iešení součas-
ně dovo|uje minima|izovat negativní čin-

150 200 250
čas [h]

obl. 2. Vodoměrná stanice Šumperk, Ps 1997/07 /o4/oo - transformační rlčinek nádrŽí

V souvis|osti s rea|izací uvaŽovanfch nádrŽí se pÍedpok|ádá v pro
fi|ech Ve|ké Losiny a Sobotín v.fstavba zemních hrází o v.fšce do cca
20 m. Řešení v.ÍpustnÝch a pielivnfch zaiízení hrází by v těchto in-
Ženfrskogeologickfch podmínkách nemělo b:Ít spojeno s technick1f-
mi prob|émy. Bude však tieba ověiit piedevším mocnost pokryvnfch
rltvarťr v místech navrŽenfch hrázÍ a vhodnost hornin pro použití do
piÍs|ušnÝch částí stabi|izačních nebo těsnicích částí hrází a vodo
těsnost ska|ního pod|oŽí. Vfs|edn1/ návrh nádrŽe Ve|ké Losiny počítá
s maximá|ní v.fškou hráze 16,5 m a s trva|ou vodní p|ochou cca 31 ha
vyuŽite|nou k rekreaci. Největší zatopená p|ocha pii maximá|ním na
p|nění by by|a aŽ92ha. U nádrže Sobotín (max. v!ška hráze 18,5 m)
se uvaŽuje s vyuŽitím trva|e akumu|ova-
né vody (p|ocha t7 ha) k na|epšování
minimá|ních pr tot<ťt pod nádrŽí, k re 15o
kreaci i k v.frobě e|eKrické energie v ma
|é vodnÍ e|ektrárně.

Z iešení optima|izačnÍ lohy a iady va.
riant simu|ací ov|ivĎování pr běh pe
vodĎov./ch v|n z července 1997 a jin1fch
(obr. 3) wp|Ýrye, Že da|ší vlraznější sni-
ŽovánÍ ku|minací povodřov.fch pr toktj
na Desné nádrŽemi (změnou jejich para
metr nebo pÍípadně v.fstavbou da|šÍch
nádrŽí) jiŽ nelze očekávat. K dosaŽení
vysoké spolehIivosti protipovodĎové
ochrany urbanizovan:/ch částí povodí
Desné (Šumperk, VilcfÍovice, Rapotín)
bude ved|e toho uče|né mírně zkapacit-
nit koryto Desné (vyčištění koryta ieky,
rekonstrukce narušenfch opevněnÍ, no
vé ohrázován| a zajistit tak bezpečné
pievedení povodĎov.fch prťltokťl trans-
formovanyich navrhovanou soustavou
nádrŽÍ. Podrobná piedstava o rozsahu
roz|ivťt, o risecích toku Desné s nedo
statečnou kapacitou koryta a o objek.
tech na toku, Keré zhoršují odtok po
vodĎov.Ích prritok , by|a získána díky
ap|ikaci hydrodynamického mode|u [6]

ky povodní, stavební a finanční náročnost navrhovanfch opatiení,
a tím také nepÍíznivé dopady na krajinu a její obylate|e.

Llteratura

[1] Horák, P.: Studie protipovodĎové ochrany okresu Šumperk. VÚV
T.G.M., Brno 1998.

[2] Drba|' K., H|avínek, J.: Studie protipovodřové ochrany okresu
Šumperk - l|. etapa. VÚV T'G.M., Brno 1999.

[3] Drba|, K. a kol.: Eko|ogické aspekty ochrany vodního bohatsWí.
DÚ 04 Řešení mimoiádn:Ích situacÍ pod vodohospodárskÝmi dÉ
|y. VÚV T'G.M., Brno 1996-1998.

0
o 20 40 60 80 100 L20

čas [h]
obl. 3. Vodoměrná stanice Šumperk, Ps 1984/07/L2/oo - transformační rjčinek nádrŽí

al,

o
E

-:<
o.=
o-

5



Í4)
t5l
t6l
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The System of Protection against Damaging Effects of
Floods in the Catchment Area of the River Desná (Drbal, K.)

During the Íloods oÍ 1997, the Dtstrlct of Šumperk be|onged to
the districts where the f|oods had taken a toll oÍ Íour human lives

and widespread wastage. ln the whole Distrlct, more than a thlrd
of the flood wastage was incurred in the catchment area of the
Rlver Desná. The article brin$s inÍolmat|on on a study dealing
wlth proposals Íor new systems of protection against negat|ve eÍ.
fects of floods specifically in this region. The maln oblectlve of the
study was a varlant |nvestigat|on, by means oÍ a BW.type model'
of transÍormatlonal effects of the key elements of the protectlon
system upon the most extensive of all recorded Íloods (in terms
oÍ maximal f|ow.rate, volume, etc.). Among the key elements oÍ
flood protection there has been lncluded the lower reservolr
Dlouhé Stláně as wel| two envisaged ]eservolrs: Velké Losiny on
the R|ver Desná and Sobotín on the River Merta. A scheme of the
model of the catchment area is on Fig. 1, and the results of the
modelling oÍ transÍormational effects are captured by Fi!. 2 & 3.
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Vfchodiska íešení
Rámcová směrnice EU o vodách definuje systém pro hodnocenÍ

vodnÍch tě|es, nicméně jednotná metodika na určení eko|ogického
stavu stá|e ještě čeká na své zpracování. Z tohoto d vodu by| dán
poŽadavek a současně pií|eŽitost v 5. rámcovém programu EU vy-
tvoiit jednotnou metodu pro hodnocení eko|ogického stavu tekou-
cích vod a obecněji definovat cí|ov./ stav v evropském měiítku.
HodnotícÍ systém by mě| brát v rjvahu nejširšÍ spektrum v|iv tak,
aby se umoŽnil ho|istick! piÍstup k hodnocení tokťt.

CÍ|em je poloŽit vědecké zák|ady takovéto metody za|oŽené na
makrozoobentosu, vyvinout tuto metodu pro s|edované typy evrop
sk1fch tok a začít s její ap|ikací v praxi'

Gí|e a píístup
Cí|em projektu je vyvinout a testovat metodiku hodnocení tekou-

cích vod pod|e makrozoobentosu, která vycházÍ z poŽadavkťt rámco-
vé směrnice Evropské unie o vodách.

Projekt by| zahájen v bieznu letošního roku a učastní se jej ce|-
kem 8 evropskfch zemí (Německo, Rakousko, Česká repub|ika,
|tá|ie, Nizozemí, Portuga|sko, Řecko, Švédsko). Řešite|ská praco-
viště jsou tedy po Evropě rozmÍstěna ve dvou transektech (viz obr.),
a to ze severu na jih (od Skandinávie do stiední stiedomoiské ob-
|asti) a ze západu na v./chod (od Apeninského po|oostrova do W-
chodního stiedomoií). Vzh|edem k tomu bude vyvíjená metoda tes-
tována v mnoha částech Evropy a bude ji moŽno pouŽít pro hodno-
cené typy tokťt většiny ekoregion Evropy (|||ies, 1978).

Hodnotící systém je za|ožen na návrhu evropské typo|ogie tokrl
a na fauně referenčnÍch (minimá|ně antropogenně ov|ivněn1/ch) use-
k tokťr (|So/Dls 8689-1,2). Na 30 evropskfch typech tokťr z ce|-
koWch zhruba 150 by|y odebrány vzorky makrozoobentosu na refe
renčních rjsecích tokťr a na usecích tokťr reprezentujících rozdílné
stupně degradace (ov|ivnění) ekosystému. Soubor bioIogicklch
a abiotick1/ch dat z referenčních |oka|it a z ov|ivněnfch usek musí
bft zcela srovnate|n!, proto by|o nezbytné odebrat nov.f soubor dat.
Navíc severo-jiŽní a v./chodo-západní vzorkovací transekty umoŽní
vnitiní srovnání metodiky a piístupu hodnocení mezí jednot|ivlmi
ekoregiony.

Piínosem vwÚené metody je to, Že bude piihlíŽet k specifickfm
v|astnostem jednot|ivlch typ tok tak, aby umoŽřova|a srovnate|né
pouŽití ve všech zemích Evropy. Dá|e bude kombinována s da|šími
vybran1/mi metodami hodnocení tok , Keré jsou v současné době
pouŽívané v zemích Evropské unie. V piípadě, Že tyto vybrané me.
tody dodají da|ší informace pro určit region (saprobní index v ČR,
Rakousku a Německu, eko|ogick1f profi| v Rakousku atd.) bude tato
metoda zač|eněna jako da|ší modu| hodnotícího systému. Během
projeKu bude vytvoiena databáze evropskfch taxonr]t makrozooben-
tosu, které budou zaznamenány v hodnotícím systému. Řešení pro-
jektu vyvrcho|í pievedenÍm systému hodnocení do vodohospodáiské
praxe Ve formě uŽivate|ské piíručky a PC programu v 1. čtvrt|etí ro
ku 2OO2.

očekávanf piínos
NavrŽen;/ projekt nabÍzí vytvoienÍ nástroje pro pÍesnou a d|ouho-

dobou imp|ementaci po|itiky Evropské unie v ob|asti vodního hos-
podáiství a ochrany povrchotl./ch vod. ochrana a udržování vysoké-
ho eko|ogického stavu tokťr, z|epšování kva|ity a prevence da|šího
negativnÍho ov|ivĎování jsou v.fznamn1/mi cí|i po|itiky EU, jak je defi-
nováno v č|ánku 1 Rámcové směrnice EU o vodách. Tyto cí|e musí
b1/t pod|oŽeny standardizovanfmi metodami hodnocení eko|ogické-
ho stavu. Tento projekt dá evropsklm zemím efektivní nástroj pro
hodnocení eko|ogické kvaIity tokťt.

JednÍm zvyznamnych cí|ťr projektu je pievod metody ze zák|adnÍ-
ho v.fzkumu do vodohospodáiské praxe. Za tímto če|em by|o kon.
sorcium projektu sestaveno jak z vědeck1/ch institucÍ, tak z institu-
cí, které se zab1fvají praktickou ap|ikací.

Projekt dá|e pomťrŽe definovat a sjednotit poŽadavky na cí|ov./ stav
toktj v Evropě, coŽ je dťt|eŽité vzhledem k tomu, že íÍční ekosystémy
jsou většinou situovány ve více neŽ v jednom státě, a také transport
znečišt'ujících |átek často probíhá z jednoho státu do druhého'

V pos|ednÍ době se v evropsk1fch zemích zaměiuje pozornost na
eko|ogické funkce vodních ekosystémťr. Piirozené toky a jejich use-
ky mají ved|e svého v./znamu jako zdroje biodiverzity i da|ší funkce
s prím1/m v|ivem na spo|ečnost, tj. zdroj vody, samočištění, rekrea-
ce, retence vody a sedimentu. Tyto funkce jsou pieváŽně zajišt'ová-
ny neznečištěn;/mi toky s piírozenou morfo|ogií koryta. Vysoká eko.
|ogická kva|ita je piímo měrná dobré funkčnosti ekosystému. Jsme
piesvědčeni' Že ryuíjená metoda bude schopna měiit tyto aspekty
funkčnosti tokťr a Že d|ouhodobé, trva|e udrŽite|né vyuŽÍvání iíčních
ekosystémťr vyŽaduje definování cí|ového stavu.
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Řešení projektu v české repub|lce
V rámci projektu se pracoviště v České repub|ice podÍ|ejí na ie

šenÍ několika dí|čích tjko| . Jedná se piedevším o (i) návrh typolo
gie evropsk]Ích tok , (ii) terénní a |aboratorní práce, (iii) sestavení
druhov./ch seznam makrozoobentosu a na závěr (iv) sestavení uŽi-
vate|ské piíručky.

V ČR je hodnoceno téměi 40 odběrorn.Ích profi|ťr, a to v hercyn-
ském ekoregionu na stiedních tocích (ve|ikost povodí 100-1000
km2) a v karpatském ekoregionu na ma|fch (ve|ikost povodí 10-100
km2) a na stÍedních tocích. Loka|ity by|y vybírány s oh|edem na pod-
chycení jednoho dominantnÍho faktoru, ov|ivĎujícího eko|ogickf stav
tok , Ker1/m bylo v našem prípadě znečištění |ehce odbourate|nfmi
organickfmi |átkami. V|ivy jin ch faKorťt, jako jsou změny v morfo
|ogii koryta, v hydro|ogickém reŽimu, acidifikační, toxické apod.,
jsou sledovány da|šími spo|uiešite|sk1/mi pracovišti v Evropě.

Stav Íešení projeKu k 1. srpnu 2000 je nás|edující: By| vypraco
ván návrh zák|adnÍ typo|ogie tok ČR. By|y dokončeny terénní práce
a odebrané vzorky jsou zpracovávány v |aboratoiích iešite|sk:Ích pra-
covišť. By|y sestaveny druhové seznamy taxon makrozoobentosu
ČR, ty byly postoupeny univerzitě v Essenu a nyní probíhá jejich
komp|etace v evropském měiítku. PrvnÍ konkrétní vfs|edky budou
pub|ikovány ve formě prťtběŽné zprávy po roce iešení projeKu.

Llteratura

t1l ISO/DIS 8689.1,2: Draft International Standard. Water Quality -
Biological classification of rivers. Part 1: Guidance on the inter-
pretation Part 2: Guidance on the presentation of biological
quality data from surveys of benthic macroinvertebrates.

[2] Council directive establishing a framework for Community action
in the field of wateJ po|icy (Směrnice Rady ustavující rámec pro
činnosti Společenství v obIasti vodohospodáiské poIitiky),
Brusel, 29 Juny 2000.

l l l ies, ). (Ed.): Limnofauna Europaea. G. Fischer Verlag,
Stuttgart 7978, s. 474.

- Mgr. Denisa Vojtíšková
vuv T.G.M. - poboěka Bmo

Tel. 05/41321224, !. 303

The Development and Testing of a European System ior
Assessr'ng the Ecological State of Water Bodies According to
Macrozoobenthos (Vojtíšková D. et al.)

The alm of the prolect ls to develop and test an assessment
procedure Íor streams and rlvers whlch meets the demands of the
EU Water Framework Dlrectlve uslng benthlc macrolnvertebrates.

ln all, partners from 8 EU member states part|clpate. ThereÍore,
the method deve|oped wl|l be tested ln many parts oÍ Europe and
wlll, hence' be appllcab|e íol selected stream types ln most eco
reglons ln Europe. The assessment system wlll be based on the
outllnes of a European stream typology and on the Íauna oÍ near.
natura| reÍerence streams. Fol 3o of approxlmately 150 European
stream types data on the macrolnvertebrate fauna of nearrratural
reference streams and of stream sectlons representlng dlfÍelent
stages oÍ degradatlon wl|l be collected. The method developed
wlll be adapted to the speclf|c condltlons oÍ the stream types
ln order to allow comparable use In all EU member states. lt wlll
be comblned wlth se|ected methods Íor stream assessment and
lndlcatlon currently used In the EU member states. Data bases
on European macro|nvertebrate taxa used Íor the assessment
system wlll be generated. Flnally, the transfer of the developed
method lnto water management appllcatlon wlll be started, vla
a manual and a PC program.
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APLIKACE BIOCIDU
V CHLADICIM OKRUHU
Hana Mlejnková, Da|ibor Kárník

Úvod
Potieba iešení prob|ematiky vzniku nárostťr a následné koroze

potrubÍ v chIadicích okruzích jaderné e|ektrárny Dukovany (EDU) ve.
de k hledání a ověiovánÍ vhodného a k vodnímu prostiedí šetrného
biocidního prostiedku. odpadní vody z ch|adicích okruhrj jsou v tom-
to systému totiŽ zatjstěny piímo do nádrŽe Mohelno, jejíŽ vody jsou
zpětnlm chodem vodní piečerpávací e|ektrárny Vraceny do nádrŽe
Da|ešice. V useku pod nádrŽí Mohe|no pak ieka Jih|ava pribírá da|-
ší prítoky a zausťuje do stiední nádrŽe vodního dí|a Nové M|Ýny.

Pracovníci VÚV T.G.M. Brno a Ú.tv Řez tak by|i postaveni pied od-
povědn:Í uko| u.Íběru a odzkoušení preparát k odstraĎování náros-
tr]r a biokoroze v ch|adicích systémech EDU, jejichŽ vracená voda by
v Žádném prípadě nemě|a v./znamně ohrozit biocenÓzu nádrŽí ani to-
ku, a to bezprostiedně po ap|ikaci ani v nás|edném období.

ExperlmentálnÍ ap|ikace blocidu
Z ve|kého množství nabízenfch biocidtj by| vybrán oxid ch|oričit..f,

kter1/ by| nás|edně testován s cí|em ověiení učinnosti na jednot|ivé
s|oŽky oŽivenÍ tzv. technické vody d |eŽité (TVD) a eko|ogickou ne
závadnost piípravku a jeho reziduí v piípadě ap|ikace biocidu na
rjrovni piedpok|ádanfch provozních koncentrací. P|án experimentu
by| koncipován s oh|edem na maximální moŽné vyuŽití získan:Ích vy-
sledkťt pro provozní zkoušky na WD EDU. Experimenty probí|a|y na
experimentá|ní vodnÍ smyčce v Ústavu jaderného v.fzkumu v ŘeŽi,
která simu|uje provozní podmínky ch|adicÍch okruhr]t (viz schéma na
konci článku).

Metodika
Po steriIizaci a prop|áchnutÍ bylo do smyčky načerpáno 0,75 m3

TVD, spuštěna cirku|ačnÍ čerpad|a a ch|adicí agregát (22 "c).
PoŽadovaná provozní koncentrace biocidu by|a aro|ena na urovni
25o 1tg/| Clo'. Na počátku by|o dávkování biocidu prováděno for-
mou jednorázovych dávek, po dosaŽení a stabiIizaci koncentrace na
cca 150 stg/| by|o spuštěno dávkování perista|tickfm čerpad|em,
a to formou diskrétních periodick1fch dávek pravide|ně vždy po 6 ho
dinách. ReŽim dávkování by| alo|en tak, aby by| minima|izován vod-

ní ,,piekmit., koncentrace. V1frazné zu./šení koncentrace na konci ex-
perimentu bylo zvo|eno pro dosaženÍ ce|kové prrirměrné hodnoty
koncentrace vyšší neŽ 2oo 1lg/| (fakticky dosaŽená pr měrná hod-
nota koncentrace během dávkování biocidu v experimentu by|a
222,5 11g/| C|o2).Prrjběh dávkování a aktuá|ních koncentrací bioci-
du v prrirběhu experimentu je znázorněn na nás|edujících obrázcÍch.

VÝsledky experimentu
Ve vzorcÍch vody a biofi|mu byly ku|tivačně 1x tldně na t,5o/o Živ-

ném agaru stanovovány oligotrofní bakterie (V|DIA D|AGNOST|M'
Praha), s menší četnostÍ (!x za 14 dnÍ) by|y v |aboratoii VÚV T.G.M.
Brno stanovovány psych rofi I nÍ, o| igotrofní, Že|ezité a desu |furi kační
bakterie. V:Ís|edky mikrobiologickfch stanovenÍ jsou uvedeny na
obr. 7 a 2. Poity mikroorganism jsou uvedeny v procentech p -
vodního stavu (tj. počtu mikroorganism pied ap|ikací biocidu).
Dokumentují pokles koncentrace mikroorganism v médiu na cca
8 % pťtvodnÍ hodnoty, tj. pred započetím dávkování biocidu.

Vzorky vody a stěrťr z pokusn1/ch ch|adicích okruhr]r by|y ana|yzo
vány rovněŽ mikroskopicky - kvalitativně a kvantitativně pod|e ČSN
83 0532, část 2 - Stanovení drobného biosestonu (B|oTEs' Brno).
Vfs|edky jsou udávány jako počet jedincťr v 1 m|. Stav oŽivení je pie
h|edně dokumentován na obr. 3 a 4.

V prtiběhu experimentu byly prováděny rutinní ana|yzy média na
určenÍ nás|edujících fyziká|ních a chemick1fch parametr : koncen-
trace ch|orid , kyse|inová neutra|izační kapacita - faKor KNK4.5, pH,
měrná e|ektrická vodivost.
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ClO, + 4H* + 5e'= Cl '  + 2HrO

I pies svoji reaktivitu a oxidační v|astnosti netvoií s organickfmi
|átkami piítomnfmi ve vodě organické ch|orované deriváty jako
ch|orfeno|y nebo ch|orované uh|ovodíky. To je jeden z drivodri, proč
je často vyuŽíván k dezinfekci pitné vody.

ostatní aspekty posouzení vhodnosti daného biocidu neuvádÍme
jednak proto, Že jsou zpracovávány v rámci da|ší etapy jeho experi-
mentá|ní ap|ikace na EDU, a jednak proto, Že nepiedpok|ádáme je
jich v.frazně negativnÍ V|iv.

Závét
Zhodnocením získan1fch v./s|edkťt |ze konstatovat, Že testovanf

biocid oxid ch|oričit.f je vysoce činn:Í pii likvidaci baKeriá|ního oŽi-
vení. Piijeho rozk|adu nedochází k tvorbě |átek v.fznamně ohroŽujÉ
cích Životní prostiedÍ' Na zák|adě zhodnocení dosavadních v./s|edk
experimentu |ze oxid ch|oričit'! v zásadě doporučit jako vhodn! bio
cidní piípravek k provoznímu nasazenÍ na systému TVD v EDU.

Llteratura

[1] Kárník, D., Kočková, E., M|ejnková, H., Záková, Z.: optimalizace
dávkování, ověiení učinnosti a eko|ogické nezávadnosti ap|ika
ce oxidu ch|oričitého na pot|ačení mikrobio|o$ické aktivity wD
EDU. VÝzkumnázpráva UJV, a. s., ŘeŽ,20oo.

[2] M|ejnková, H., Kočková, E,, Žáková, Z.: Posouzení moŽnosti
pouŽití mikrobiocidních piÍpravkťt v ch|adicím okruhu JE Du-
kovany. Zpráva VÚV T.G'M., Brno, 1998.

[3] KárnÍk' D., Ruščák, M.: Inf|uence of biocide on sessi|e bacteria
tested in NRI / EPRI water loop: Experiments MICT - MlC10
(3/9u8/98).Zpráva ÚJv ŘeŽ, 1998.
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obr. 2. Stav oživení - biofi|m
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- Médium biocid. drobné že|ezité baKeÍie
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datum. čas

obr. 3. Mikroskopická ana|yza stavu oŽivení - voda

+ Koncentrace biocidu
- 

Biofi|m biocid . drobné Že|ezité baKeÍie
- - 

Biofi|om biocid.viáknité Že|ezité baKeÍie

datum, čas

obr. 4. Mikroskopická ana|yza stavu oŽivení _ biofi|m

Zhodnocení vfsledkťt
Pokus prokáza| dobré biocidní učinky oxidu ch|oričitého na mik-

robiá|ní oŽivenÍ vody i biofi|mu (více neŽ 90% tičinnost biocidu na
p|anktonní mikroorganismy a 70% učinnost na piised|é organismy
biofi|mu). Biocidní činnost by|a prokázána pro čVii skupiny ku|tivo
vate|n1fch skupin baKerií - o|igotrofní bakterie (odráŽející ce|kové
mikrobiální oŽivení vzorku), psychrofi|ní baKerie (indikující piítom-
nost pieváŽně autochton nÍch organotrofnÍch baKerií, lyslqÁujÍcích se
ve vodách s obsahem |ehce utilizovate|nfch organick1/ch |átek), Že
|ezité a desu|furikační baKerie (skupiny bakterií podí|ející se na ko
rozních procesech).

Mikroskopicky rozbor _ bioseston: v okruhu ošetieném biocidem
by|o zjištěno podstatné sníŽení množství bakterií, mnoŽství
drobnfch že|ezitfch baKerií se snížilo o 85 oÁ, tyčinkovitlch bakterií
o 44 o/o a v|áknitfch baKerií o 67 o/o. Živé rasy by|y biocidem z|ikvi-
dovány na 100 %.

Množství drobn;fch Že|ezit.fch bakterií na stěnách okruhu ošetie
ného biocidem by|o o 94 o/o niŽší ve srovnání s počátečním stavem.
MnoŽství v|áknit'./ch bakterií se v okruhu ošetieném biocidem ve
srovnání s počátečním mnoŽstvÍm a šilo o 87 o/o. Živé mikroske
pické iasy ani da|ší organismy neby|y v biofi|mu po aplikaci biocidu
zjištěny.

Na ekologické zátěŽi |oka|ity v|ivem ap|ikace biocidu se podí|ejí
piedevším dva faKory - piítomnost reziduí samovo|né degradace
biocidu a produKy reakce biocidu s organickl/mi a anorganiclc./mi
|átkami piítomn1/mi v TVD. oxid ch|oričit.f je siIné oxidační činidIo
s nás|edující redukčnÍ reakcí:

Biocide Application in a Cooling Circuit (Mlejnková, H.,
Kárník, D.)

The need to solve the lssue of advance growth orltlnatlon and
of ensulng plpe-work corroslon ln the coollng clrcults of the nu-
clear power plant of Dukovany (EDU) has promfied the search
and verlficatlon of a blocldlc agent whlch would be approprlate
and frlendly to the water medlum. The artlcle deals wlth the
results of testlng chlorlne dloxlde as a blocldlc agent. The ex-
perlments have proved good blocldlc efÍects oÍ ch|orlne dloxlde
upon the mlcroblal revlval of both water and blofilm (more than
a 9O % effect of the bloclde upon plankton mlcroorganlsms and
a 70 % effect upon attached blofrlm organlsms). Followlng the
asgessment oí the obta|ned results, lt can be sald that the tested
bloclde' ch|or|ne dloxlde, ls hlgltly efíectlve wlth the llqu|datlon ď
bacterlal anlmatlon. lts decay does not glve rlse to substances
that slgnlflcantly endanger the envlronment, and ln prlnclple lt
can be recommended as a blocldlc agent.

2
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Experimentá|ní vodní smyčka v Ú.tv ŘeŽ
1 - dávkování biocidu, 2 - odběrové místo vzork média, 3 - vzor.
ky stěrťr, 4 _ zásobnÍ nádrŽ,5 - čerpad|o
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MOZNOSTI KONTINUALNIHO
MONITORINGU OBSAHU
oRGANlcKÝcH PoLUTANTŮ
vE voDÁcH PoMoci
SEMIPERMEABILNÍGH
MEMBRÁN (sPMDs)
Josef Kupec

1 Úvoo
Piib|iŽně od roku 199o se v odborné |iteratuie začínají objevovat

informace o vzorkování organickfch mikropo|utantr] ve vodách po
mocí po|yety|enov.fch, semipermeabiInÍch membrán p|něnfch trio
leinem - SPMD(s)- Semipermeable Membrane Devices.

Z udaj publikovan ch v rámci |iteratury zabyvající se danou pro
b|ematikou Vyp|yvá' že se jedná o nástroj se širokfm speKrem Wu-
ŽitÍ, poskytující da|ší moŽnost pro monitoring organick1fch po|utantťr
v Životním prostiedÍ. Jako piínosy tohoto zprisobu vzorkování jsou
mimo jiné uváděny: zu.fšenÍ objeKivity monitoringu, a to jak v kvan-
titativní, tak i v kva|itativní ana|yze, snÍŽení detekčních limitťr pro vět-
šinu ana|yzovanfch s|oučenin a moŽnost d|ouhodobé archivace ex-
ponovan;fch membrán.

2 Souěasnf stav
2.7 SPMD

V současné době jsou SPMD(s) míněny polyety|enové membrány
(p|oché trubice, pieváŽně vyrobené firmou Brentwood P|astics, Inc.
USA) vyskytující se ponejvíce v těchto rozměrech: šÍŤka 25 mm
a délka 10o cm. P|něny jsou trio|einem v mnoŽství 1 g, popi. 1 m|
(0'91 g) na 1 metr dé|ky a 25 mm šíŤky. Pieh|ed moŽností jejich vy-
uŽití |ze najít napÍ. na internetov.fch stránkách tistavu USGS (US
Geologica| Survey) [1]. Konstatuje se v nich mj., Že systém po|yety.
|en - trio|ein se uja| z toho drjvodu, Že se svfm charakterem (vzh|e
dem k zachycování |ipofi|nÍch po|utant ) v největší míie b|íŽÍ mode
|u Živočišné buĎky.

Proces zachycovánÍ organicklch polutant SPMD je v neijedno
dušší formě popisován tak, Že na základě rozdě|ovacích koeficient
KSW jednot|iv./ch po|utantrj mezi vodou a trioleinem dochází pro ty-
to po|utanty k ustavování rovnováŽn1/ch koncentrací. ProtoŽe je v prÉ
padě SPMD mezi vodou a trio|einem membrána, Kerá Ěídí rych|ost
ustavování rovnováhy, dochází k tomuto ustavení rovnováhy aŽ po
určitém čase, většinou po desítkách dnÍ. V této časové ob|asti je
pak koncentrace po|utantu v trio|einu rovněŽ funkcí času. Aby SPMD
fungova|a jako prostiedek umoŽĎující sníŽení detekčních |imitr], mu-
sÍ se hodnoty KsW pro zachycované po|utanty pohybovat v hodno
tách 104 a vyšších. Vyp| vá to ze skutečnosti, Že se pii k|asiclc.fch
metodikách ana|yz extrahuje většinou objem cca 1 | vody do objemu
cca 1 m| organického rozpouštěd|a, tudíŽ dochází k "zakoncentre
vánÍ" po|utantr] pied ana|1fzou o tii iády. Vzh|edem k tomu, Že SPMD
obsahuje cca 1 m| trio|einu, |ze pii hodnotě KsW 103 zÍskat k ana
|1/ze srovnate|né abso|utní mnoŽství polutantu jako pii klasické ex-
trakci. Porovnáním hodnot KSW pro PAU, PcB a některé oCR Keré
se pohybují v rozsahu 7o4 aŽ 1O8, je zŤejmé, Že SPMD sníŽení de
tekčnÍch Iimitti umoŽĎujÍ.

2.2 Absorpční kinetika
Kinetika absorpce v SPMD je podrobně popsána v [2, 3]. Pro

praKické použití jsou d |eŽité nás|edující závěry:
V závis|osti na fyziká|něchemickÝch v|astnostech kontaminantťr

a na době expozice jsou moŽné tii scénáie vzorkování SPMD. KaŽdy
z nich je prezentován jednou nebo více ob|astmi absorpce ana|ytu:
lineárnÍ, zakiivenou a asymptotickou.

ExpozičnÍ časy SPMD do = o,5 r mohou blt považovány za lin+
árně kinetickou oblast absorpce.

V praxi se pro uÍpočet koncentrace analytu ve vodě C*v lineárně
kinetické oblasti většinou použÍvá vztah:

Ct= Cr f*t .  t  (1)

kde Rws je poměr objemu eKrahované vody k objemu trio|einu
za jednotku času a |ze jej vypočítat z |aboratorní iízené expozice,

t - čas [h],
C* _ ana|ytická koncentrace ve vo|ném objemu vody,
C' - koncentrace analytu v |ipidu nebo rozpouštěd|e [g/m3].
tje čas potrebny k dosaŽenÍ rovnováŽného stavu koncentrace po

lutantu mezi vodou a trioleinem.

Pro ulpočet koncentrace chemikálie ve vodě v rovnovážném ki-
netickém modelu, podle rovnice (2), se použÍvá rozdělovacÍ koefici.
ent oktanol/voda _ Ko*, kterf je pro Ťadu sloučenin tabelován a je
hoŽ hodnoty se pro většinu sloučenin blÍžÍ hodnotám triolein/voda
- Ks*'

Cs= Cv#sw e')
Ve smíšené nebo zakiivené oblasti se efeKivnÍ vzorkovací poměr

SPMD mění pod|e toho, jak se systém b|íží saturaci. Ksw a R"' do
sahují podobné velikosti a obě hodnoty musí bft známy nebo od-
hadnuty (pii praktické ap|ikacije |épe se této ob|asti, :ie|i to moŽné,
vyhnout).

K|íčovou skutečnostÍ expozice SPMD je to, Že nezávisle na kon-
centraci analytu ve vodě je rovnováha mezijeho koncentracemi ve
vodě a trioleinu dosaŽena vŽdy za stejnf čas a rovněž tak doba li-
neárnÍ kinetiky absorpce je vŽdy stejná. Proto je d leŽité znát, Kerf
scénái vzorkování SPMD aplikovat pro dan1f kontaminant a časov.f
interva| vzorkování.

3 Praktická apllkace
Ve vodnÍm prostiedí jsou SPMD umísťovány pomocí r zn:Ích typťt

drŽákŮ,jejichŽ rjčelem je chránit membránu pied mechanickfm po
škozením, piičemŽ musí bft zajištěn vo|nf kontakt s vodou.

Doba expozice je nejčastěji čtyii tÝdny. Exponované membrány
jsou po odstranění povrchov.fch nečistot a nánosťt podrobeny dia|]Í-
ze v organickém rozpouštědle. Po piečištění dia|yzátu 1e k ana|,!ze
extraKu ve většině piípadťt pouŽita p|ynová chromatografie.

V ČR nebyly dosud SPMD v praxi rozsáh|eji testovány. K tomu, aby
moh|y bÝt SPMD vyuŽívány v širší míie, je zapotiebÍ mÍt pro kaŽdou
monitorovanou s|oučeninu k dispozici potiebná fyziká|néchemická
data umoŽĎující Wpočet koncentrace této s|oučeniny v monitorova-
ném prostiedÍ. Tato data jsou pub|ikována jen ve ve|mi omezeném
rozsahu a jsou p|atná pouze pro originá|ní p|něné membrány
Brentwood (USA).

V roce 1999 by|y na brněnském pracovišti VÚV provedeny první
pokusy se semipermeabiIními membránami. Návrh praktického pe
stupu testování (ka|ibrace) membrán vycháze| z v./še uvedenlch po
znatkťr.

Postup pro získání potiebnfch daj je nás|edující:
o ka|ibrace membrán pomocí jejich expozice v prostiedÍ o defino

vané koncentraci po|utantťr,
o nás|edná ana|yza exponovanlch membrán,
o vyhodnocení na zák|adé naměienfch hodnot a stanovenÍ, v jaké

kinetické ob|asti monitoring probíha|,
o nás|edn1/ v.Ípočet potiebn1/ch dat.

Za tímto če|em byla navrŽena a zhotovena experimentá|ní tes-
tovací aparatura. Pro první testování v|astnostÍ SPMD by|y pouŽity
cca 25 cm dlouhé prázdné membrány Brentwood pied pokusem na
p|něné o,22 m| trioleinu. By| piipraven roztok po|utant . Membrány
by|y umístěny v testovacích nádrŽích, ve Kerfch by| do protékající
pitné vody plynu|e dávkován roáok po|utantú. TaKo by|y získány
vzorky s t, 2,3 a 4t.fdenní expozicÍ v kontaminované i nekontami-
nované vodě.

Exponované membrány by|y dia|yzovány v hexanu. Po odpaÍenÍ
a piečištění byly dia|yzáty pievedeny na objem 0,5 m|. obsah slou-
čenin zachycenfch membránou by| stanoven pomocí p|ynové chro
matografie.

Na zák|adě zjištěnÝch v.fs|edkťt by| stanoven váah (regrese) mezi
dobou expozice a koncentrací po|utant v membráně. Piís|ušné re
gresní kiivky jsou pro vybrané s|oučeniny uvedeny na obr. 7-3. Ve
konstatovat, Že ve s|edovaném časovém tjseku (1-4 tÝdny) by|a z*
vis|ost koncentrace s|edovan ch |átek v membránách na čase prak.
ticky |ineární. Na zák|adé toho by| proveden Wpočet koeÍicientrj
RWS pro jednot|ivé sloučeniny: Hodnoty RWS pak umoŽřují vypočÉ
tat v této Iineárně kinetické ob|asti z koncentrace zjištěné v mem-
bráně prťrměrnou koncentraci sledovanfch po|utant ve vodě.
Vfs|edky jednot|iv.Ích měienÍ a vypočtené hodnoty RWS jsou uvede
ny v tabulce 7.

Závěrečn1/m krokem by|a zkušební ap|ikace membrán v terénu.
By|y pouŽity membrány o dé|ce 1 m a ap|ikovány na iece Dyji v pro
fi|u Pohansko (1 kus) a na iece Moravě v profi|u Lanžhot (2 kusy).
Vfs|edky ana|yzy, včetně vypočten:Ích koncentrací ve vodě, jsou uve
deny v tabulce 2.

4 Závét
I když se jedná o tivodní testy, prozatím získané vÍs|edky potvr-

zují, Že semipermeabi|ní membrány jsou vhodnfm prostiedkem
umoŽĎujícím dop|nit a rozšíiit dosavadní zp soby monitoringu ja-
kosti Životního prostiedí. Z v.fs|edk provedeného terénního moni.
toringu je ziejmé, Že z poh|edu ana|ytiky sniŽuje tato metoda d+
tekční limity pro stanovení jednot|ivfch po|utant minimá|ně o jeden
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Obr. 3. C" lindanu vs doba expozice

iád. Udaje získané z monitoringu pomocí membrán se sv'm cha.
rakterem mohou srovnávat s daty získanlmi ana|fzou sedimentťr ne.
bo tkání vodních Živočichťr. Lze však oprávněně piedpok|ádat, Že
akumu|ace monitorovanfch látek v membránách probÍhá na rozdí|
od piírodních materiá|ťr definovan;/m zp sobem v definovaném ma.
teriá|u a na definovaném místě, coŽ by mě|o vést kvyrazné vyšší ob-
jektivitě zÍskanfch dat.

ProtoŽe jedním z faktorťl Iimitujících pouŽívání sPMD v Čn ;e vy-
soká cena originálních membrán, budou da|ší práce směrovány na
ověiení moŽností pouŽití membrán zhotoven1fch z po|yety|enu do
mácí vfroby.

Llteratura

hltp: / /vwrw.aux.cerc.cr.usgs.govlSPMD/SPM DTech_Tutorial. htm.
Huckíns, J. N', Manuweera, G. K., Petty, J. D., Mackay, D., Lebo,

t1 l
Í2l

Tabutka 1. V1fs|edky ana|yz exponovanfch membrán; Koncentrace po|utantr]r ve vodě C* = 4,68 ng.|1(RWs = C'/Cralt)

Čas
(dny)

hexachlorbenzen dleldrln

jednot|ivá stanovení
ng.o,2 gtriorein-1

cs
(nt.ét, ior"in.1)

Rws
(l.o't1

jednot|ivá stanovení
ng.O,2 qriorein-1

cs
(nt.É.,iot"in')

Rws
(l.o-r;

1, 2 3 prumer L 2 3 prumer

7 74,8 18,6 L7,5 L7,O 84,8 2.6 28,7 25,3 32,5 28,8 !44,2 4,4

74 35,4 35,9 30,6 34,O 169,8 2,6 55,2 59,5 57,6 57,4 287,2 4,4

2 I 40,9 45,3 48,6 44,9 224,7 2,3 90,5 99,5 92,3 94.7 470,5 4,8

28 58,6 55,1 67,9 60,5 302,7 2,3 r20,8 L32,8 r27,6 r25,1 625,3 4,8
prťrměr 2,4 prťrměr 4,6

Cas
(dnv)

l lndan p,p DDT
jednot|ivá stanovení

ng.o,2 &riorein-1

cs
(né.tt,.iot"in.1)

R*.
(l.o-t;

jednot|ivá stanovení
ng.o,2 &riotein-1

cs
(né.tt'.iot"in.')

Rws
(t .d 1)

1, 2 3 prumer L 2 3 prumer

7 2,8 3,9 6,2 4,3 27,5 o,7 77,6 20,9 27,9 20,7 100,5 3 ,1

14 5,6 8,7 10,9 8,4 42,O 0,6 40,9 36,6 39,7 39,1 195,3 3,O

2T 17,9 L2,5 ] ] , 7 72 ,7 63,5 o,6 65,7 60,2 61,9 62,6 313,0 3,2
28 18,9 20,9 L2,3 17,4 86,8 o,7 80,7 85,6 91,5 85,9 429,7 3 ,3

prťrměr o,7 pr měr 3,1

Tabulka 2. VÝpočet koncentrace s|oučenin v povrchové vodě (C* = C5/Ryy5/t)

SIoučenina

Profil Dvle Morava 1 Morava 2

Rws
(l.o-r;

t
(dn0

cs
(nt.B,rior"in t)

cw
(ng. l '1)

cs
(nt.9triot"in 1)

cw
(ng. l '1)

cs
(n8.&rior"in-1)

cw
(ng. l -1)

hexachlorbenzen 2,4 30 4,99 0,07 3 ,6 0,05 4 ,5 0,06
g-HCH o,7 30 75,40 0,73 26,99 r,29 25,5 I ,27

PCB 28 4,2 30 15,55 o,72 33,11 o,26 36 o,29
heptachlor 9 30 60,62 o,22 45,OO o,77 47,64 0,15

dieldrin 4,6 30 0 0,00 1 ,3 0,01 0 0

endrin 2,8 30 L , 3 L o,o2 0 0 o,7I 0,01

P,P DDT 3 ,1 30 1",o2 0,01 0 o 0 0

ío
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Konkrétně by|y do zák|adního zaměiení rjstavu dop|něny zejména
nás|edující činnosti z ob|asti nak|ádání s odpady:
o v./zkumná, odborná a metodická činnost a vytvárení informačních

subsystémťr pro v./kon státní správy v ob|asti nak|ádání s odpady,
o vfzkum, y.Ívoj' aplikace a hodnocení ana|ytick1/ch, popi. techno|o-

gick]Ích metod pro nak|ádání s odpady,
o hodnocení V|astností odpadťr, a to i upravenfch, a hodnocení

učinnosti uprav odpad11,
. ap|ikace novlch, v|astních a pievzat.fch poznatkrlr v ob|asti nak|á-

dání s odpady do návrh právních a technick1/ch piedpisťt a me-
todickfch pokynrl i do jejich aktua|izací,

. posuzování odborné zpťrsobi|osti Iaboratoií pro bio|ogické, mikro-
bio|ogické a toxiko|ogické zkušebnÍ metody ve vodách, vodnfch
v./|uzích odpad , v ka|ech, zeminách a pťrdách.
V praxi to bude pro ustav znamenat rozpracování někter1fch trva-

|1fch činností, jako napi. zavedení trva|ého s|edování a vyhodnoco-
vání směrnic EU z ob|asti odpad , včetně doporučování zprisob je-
jich imp|ementace. Zejména se jedná o směrnice vztahující se
k PcB a ka|ťrm z čistíren odpadních vod aj. Dále se jedná o hodno
cení nebezpečn1fch v|astností odpad (na zák|adě vyh|ášky č.
339/97 Sb. k zákonu c. 725/97 Sb.), včetně vyhodnocování učin-
nosti p|atné právní upravy a návrhťr na její nove|izaci a systematic-
ké trva|é vyhodnocování zkušeností z komp|exu právních piedpisťr
v ob|asti nak|ádání s odpady a návrhy na jejich modífikaci, popi. no
veIizaci (vy|uhovate|nost, ekotoxicíta atd.). PoŽadován je i pr běŽn:Í
technick! servis pro odbor odpad MŽP v.1ednot|ív.fch ob|astech od-
padové problematiky.

Z těchto trva|1/ch činností budou pak odvozeny jednot|ivé tema-
tické uko|y z prís|ušnlch sektor nak|ádání s odpady, jejichŽ sou-
částí bude jak prob|ematika |egis|ativní, tak techno|ogická a ana|y-
t ická'

Nove|a zíizovací |istiny by mě|a piispět nejen ke z|epšení sou|adu
mezifaktickou činností ustavu a jejím formá|ním vyjádiením, a|e i ke
zv.fšení ekonomické stabi|íty rjstavu formou rozšíiení sortimentu
prací, které m Že ustav pro svého ziizovate|e a jako piíspěvková or-
ganizace i pro jiné subjekty zajišt'ovat.

- |ng.JiÍí Burcš
VUV T.G.M. Praha
Tel. O2l2O19 7268

$eznam labratoŤí
s platnfm osvěděením

o $právné člnnostl labratoje
(stav ke dnl 25. 8. 2OOO)

o PovodÍ Labe, a. s., odbor vodohospodáiskfch laboratoií,
Laboratoi Hradec Králové (4oo2)
osvědčení Ó, 722 ze dne 4.2.2ooo, p|atnost do 30. 7I.2oo4
Oblast platnosti: ZCHR, SM, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov,
odP, tl./l
Adresa: Víta Nejed|ého 951, 500 03 Hradec Krá|ové
Telefon (Oa9) 494: fax (049) 46790
Kontakt: |ng. Jirí Medek

o Vodní zdroje GlS Praha, a. s., Analyt|cké laboratoŤe (4008)
osvědčení č. 1o5 ze dne 9. 7. 1999, p|atnost do 31. 7 ' 2oo4
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit, pov, odp, Wl
Adresa: Nad Kamínkou II9T /5, 156 00 Praha S-Zbras|av
Te|efon (o2) 5792t9t4; Íax (o2) 57927974
Kontakt: RNDr. Vítězs|av Va|enta, CSc.

o oHS KolÍn, Hygienická laboratoi (4010)
osvědčení č. 57 ze dne 7. 4. 7997, p|atnost do 30. 4,2oo2
Oblast platnosti: ZCHR, SM,SOA, MB, HB / pit, pov, odp
Adresa: U nemocnice,28o 21 Ko|Ín 3
Telefon (0321) 24033; fax (O32I) 24IO3
Kontakt: lng. Magda Grum|ová

o Krajská hygienická stanice Brno' odd. hyglenIckfch labolatoií
(4013)
osvědčení č.67 ze dne 19. 6. 1997, p|atnost do 3o. 6.2oo2
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov,
oop

RNDr. Josef Kupec
VÚv T.G.M. - pobočka Bmo

Tef . 05/4132 1224,l. 304

Possibilities of a Continual Monitoring of Organic Pollutants
Content in Waters by Means of Semipermeable Membranes
(SPMD's) (Kupec, J.)

In the article, the current knowledge is briefly summarized con-
cerning the issue oÍ waters monltoring by means of the SPMD.
Furthermore, results are presented oÍ an introductory test perfor.
med with an apparatus manufactured by the Brno Branch of the
T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague, as well as results
of surface waters monitoring in two proÍiles of the Rivers Dy|e and
Morava. ln conclusion lt Is claimed that the obtained results are
in keeping wlth the hitherto publlshed inÍormation.

PROBLEMATIKA ODPADU
VE VUV T.G.M.

V závěru roku 1999 doš|o k upravě z|izovací listiny V1fzkumného
ustavu vodohospodárského T.G.M. ve smys|u jejího rozšíiení z k|a-
sicklch směr činnosti, jako je čistÍrenství, vodárenství, jakost vod
a vodních zdrojrj, p|ánování, biIancování a informatika, o některé
da|šÍ činnosti, zejména z ob|asti odpadťr a ochrany pÍírody a krajiny.

Tento v.fvoj je prirozen]ím vyustěním potreb zapojování ustavu do
syntetick1/ch poh|ed na iešení prob|ematiky Životního prostiedí, te-
dy nejen vody, a|e ijeho da|ších s|oŽek. Takové směrování je zce|a
v sou|adu s Rámcovou směrnicí EU pro vodní po|itiku a také s ně-
kterlmi dalšími dokumenty, jako je napi' Směrnice o integrované
prevenci a ochraně pied znečištěním (|PPC)' v jejímŽ pojetí bude
treba prob|émy jednot|iv./ch s|oŽek životního prostiedí rešit v uzké
vzájemné provázanosti.

V ob|asti prob|ematiky odpadri vycházejí aktivity V1/zkumného
ustavu vodohospodárského T.G.M' z nutnosti vytvoiit systematické
odborné zázemí pro potreby odboru odpad MZP, coŽ vyp|wá ze.
jména z dosud nedostatečnlch kapacit pro tuto problematiku a z dy-
namicky se rozvíjejÍcího oboru nak|ádání s odpady jako stá|e u./-
znamnější ob|asti hospodárství s ve|k1/mi ekonomicklmi dopady.
Da|ší souvisIosti vyp|Ývají rovněŽ z up|atĎování g|obá|ních principrj tr-
va|e udrŽite|ného rozvoje v sektoru odpadťi a z poŽadavku zabezpe-
čovat nezbytnou v./zkumnou, metodickou a informační činnost. Ta je
vyvo|ávána nutností zabezpečovat vazby a povinnosti vt]tči
Evropskému spo|ečenství a v nepos|ední radě je drJs|edkem poŽa-
davkrj na praktické zajištění implementace predpis EU v ob|asti od-
padťr a oba|orn./ch odpadťr v právním systému ČR'

odpadová prob|ematika, chápaná jako ta část prob|ematiky Ži-
votního prostiedí, která je popsána a regu|ována zákonem o odpa-
dech a nově piipravovanym zákonem o oba|ech a oba|oWch odpa.
dech, je z poh|edu jin1/ch sIožek Životního prostiedí obor reIativně
nou./, a|e s oh|edem na jeho těsnou souvis|ost s ekonomickym roz-
vojem a změnami zpťrsobu Života dynamicky se rozviející. Na rozdí|
od ostatních subsystém ŽivotnÍho prostredí ji rovněŽ charakterizují
nejen v|ivy na ob;ruate|stvo, a|e prakticky piímá a bezprostiední
učast ce|é popu|ace na vzniku odpadťr' Tak jako v ce|ém světě je
i u nás problematika odpadŮ systémem, kter1/ má mnoho dimenzí
a parametrťr. Kva|ifikovanost a učinnost jakfchko|iv opatiení |egis-
Iativních, reguIativních nebo v.fchovn1fch je podmíněna kvaIitou
poznání stavu a jeho príčin a h|oubkou odbornosti pii piípravě opat-
iení.

Dostatečně dimenzované a kva|ifikované odborné zázemí, zahr-
nující evidenční, v./zkumné, metodické, koncepční a da|ší činnosti,
se jeví jako nutná podmínka pro kvalitu v|astních v.fkonn1fch a roz-
hodovacích proces . V jednom směru jsou inspirací ana|ogie se za-
bezpečením odborného zázemÍ napi. vody, ovzduší, piÍrody, horni-
nového prostiedí apod., v druhém směru jsou inspirací ana|ogie
a v podstatě poŽadavky evropskych spo|ečenství na kvalitní imp|e-
mentaci evropského práva v prostredÍ České repub|iky.

O
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Adresa: Cornovova 68, 618 00 Brno osvědčenÍ č. 98 ze dne 18. 5. 1999, p|atnost do 31. 5.2oo4
Telefon (05) 48216851; fax (05) 48216851 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov,
Kontakt: RNDr. Bohumil Pokorn!, CSc. odp, Wl

o PovodÍ Labe, a. s., laboratoi Děěín (4015) Adresa: Dievaiská 11, 601 75 Brno
osvědčení č. 59 ze dne 15. 4. 1997, p|atnost do 31. 4. 2oo2 Te|efon (o5) 727732t; tax (o5) 47217403
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp Kontakt : RNDr. Karel Jahn, CSc.
Adresa: Pošt. schránka 48, 405 02 Děčín o ENVIREX' s.Í.o. (4039)
Telefon (0472) 26470: fax (o4t2) 264!0 osvědčení č. 86 ze dne 29. 1. 1999, p|atnost do 31. 7. 2oo4
Kontakt: |ng. Jaros|av Šubrt ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, soA / pit, pov, odp, v./|

o Sokolovská uhelná, a. s., DPE-SGL (4018) Adresa: Soko|ohradská 360, 583 01 Chotěboi
osvědčenÍ č. 56 ze dne 1. 4. 7997, p|atnost do 3o. 4.2oo2 Te|efon (0453) 3175
ob|ast p|atnosti: ZCHR, SAA, soA / pit, pov, odp, v.f| Kontakt: |ng.Zuzana Voprša|ová
Adresa: Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov o PovodÍ Vltaw a. s., Vodohospodářská laboratoi Praha (4040)
Te|efon (0168) 645650; fax (0168) 645670 osvědčení č' 97 ze dne 7. 5. 1999, platnost do 31. 5.2oo4
Kontakt: |ng. Mi|ena Menc|ová oblast p|atnosti: zcHR, sAA, soA, MB, HB, RA / pit' pov, odp,

o Vodárenská akclová spoleěnost, á.S., Vodohospodáiské a eko vÝ|
loglcké laboratoie (4019) Adresa: Na Hutmance 596/5a' 150 00 Praha 5
osvědčení č. t29 ze dne 6. 4. 2ooo, p|atnost do 3o. 4.2oo5 Te|efon (02) 51611809; fax (o2) 51673452
Oblast platnosti: ZCHR, SM, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov, Kontakt: RNDr. Karel Hoch, CSc.
odp, v.f| o AQUATEST. sG' a. s., Ghemlcké laboratoŤe (4041)
Adresa: Brněnská 634, 664 42 Modiice osvědčenÍ č. 103 ze dne 2.7, t999, p|atnost do 31. 7. 2oo4
Telefon (O5) 47276277; tax (O5) 43212417 Oblast platnosti: ZCHR, SM, SOA / pit, pov, odp, v.fl, zemina
Kontakt: |ng. A|ois Konečny7 Adresa: Geo|ogická 4, í.52 oo Praha 5

o ENVlRo - ekoanalytlka, s.r.o., Hydroanalytlcká laboratoi Telefon: (02) 5817945; fax: (02) 5817945
(4O2O) Kontakt: Ing. Pavel Firl/t, CSc.
osvědčenÍ č' I27 ze dne 7. 3. 2ooo, p|atnost do 31. 3. 2oo5 o AGRo GS, a. s., EKoAKVA lÁBoRAToŘ eoqz)
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sM, soA, MB / pit' pov, odp, v.f| osvědčení č. I45 ze dne 15. 8. 2000, p|atnost do 31. 8. 2005
Adresa: T7ebíčská 7540,549 01 Ve|ké MeziiÍčÍ ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, MB / pit, pov, odp
Telefon (0619) 523444; fax (0619) 523444 Adresa: 552 03 Česká Ska|ice
Kontakt: RNDr. RrjŽena Konečná Te|efon (0447) 45776I;Íax(o447) 452687

o ENERGOAQUA' a. s., Chemlcké |aboratoŤe (4023) Kontakt: |ng. Eva V|čková
osvědčení č.70 ze dne 11. 12. 7997, p|atnost do 3I. 72' o UNlGEo' a. s., Dlvlze UNILAB' Ekologlcká a analytlcká labora
2OO2 toi LABEKO (4043)
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, MB / pit, pov, odp osvědčenÍ č. 140 ze dne 31. 5. 2o0o, p|atnost do 31. 5. 2005
Adresa: 1. máje 1000, 756 61 RoŽnov pod Radhoštěm ob|ast p|atnosti: ZCHR, sM, soA / pit, pov, odp, v.f|
Te|efon (0651) 604720; fax:(0651) 602389 Adresa: MÍstecká 258,72o 02 ostrava
Kontakt: |ng. V|adimír Čán Te|efon (069) 6706347; fax (069) 6727242

o Povodí odry' a. s.' Stiedlsko vodohospodáŤskfch laboratoií Kontakt: |ng. Marie Sonntagová
(4028) o SPEGO, spol. s.r.o. (4044)
osvědčení č. 61 ze dne 29. 4. t997 , platnost do 30. 4. 2oo2 osvěděení č,. 743 ze dne 29. 6, 2000, p|atnost do 30. 6. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov, Oblast platnosti: ZCHR, SM SOA / pit, pov, odp, v.fl
odp, vll Adresa: objÍzdná 1577 , 765 82 otrokovice
Adresa: Varenská 49,70126 ostrava Te|efon (067) 7664357; fax (067) 7662559
Te|efon (069) 6657III; Íax (069) 6657331 KontaK: lng. Jirí Chromek, CSc.
Kontakt: |ng. Jirí Jusko o Spolek pro chemlckou a hutní vfrobu' a. s.' odd. envlronmet}

o oHS Rokycany, oddělenÍ hyglenlckfch laboratoŤí (4031) tálních ana|yz, Laboratoi ana|jry vod a odpad (4045)
osvědčení Ó.74 ze dne 28. 5. 1998' p|atnost do 31. 5. 2003 osvědčení č. t42 ze dne 28.6' 2000, p|atnost do 30. 6. 2005
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, soA, MB / pit, pov, odp ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, soA / pit, pov, odp, v.Í|
Adresa: Jiráskova 398/||,337 01 Rokycany Adresa: Revo|učnÍ 86, 400 32 Ustí nad Labem
Te|efon (0181) 722o5o; Íax (0181) 722o5I Te|efon (o47) 5263674: fax (047) 5263010
Kontakt: |ng. Jaroslav Dobiáš Kontakt: |ng. Jaros|av Hovorka

o oHS Frfdek.Místek, Ekotoxlkolog|cká |aboratoi (4032) o Vodní zdro|e, a. s., |.aboratož (4047)
osvědčení č.73 ze dne 18. 5. 1998, p|atnost do 31. 5. 2003 osvědčení č. 146 ze dne 16. 8. 2000, p|atnost do 31. 8. 2005
ob|ast p|atnosti: TX ob|ast p|atnosti: ZCHR, sM, soA, MB / pit' pov, odp, v.Í|
Adresa: Pa|ackého L2!, 738 02 Frfdek-Místek Adresa: Komunard 6, 170 04 Praha 7
Telefon (0658) 601455, 601453; fax (O658) 20455 Telefon (O2) 66710145,66770213; tax: (02) 66779386
KontaK: RNDr. Rostis|av Čunta Kontakt: |ng. A|ena Smětáková

o PovodÍ ohie, a.s., odbol vodohospodáňskÍch taboratoií, p]acG . sTŘEDoMoRAvsKÁ voDÁRENsffi, a. s., Laboratoi odpadnÍch
viště Teplice a Karlovy Vary (4o33) vod (4048)
osvědčení č.76 ze dne 11. 6. 1998' p|atnost do 30. 6. 2003 osvědčení č. 134 ze dne 10. 5. 2000, p|atnost do 28. 2.2oo5
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp
\ryi| Adresa: Do|ní Novosadská, 772 oo o|omouc
Adresa: Novosed|ická7s9, 4t5 oI Tep|ice Te|efon (068) 5412031; fax (068) 5536233
Te|efon (o4I7) 28491.; fax (o4t7) 25595 Kontakt: lng. Libor Tep|íček
Kontakt: lng. Ladis|av Vondrák o Stovácké vodárny a kanatlzace' a. s.' Útvar vodohospodái.

o Vlzkumnf Ústav vodohospodáňskÝ T. G. Masaryka, Sekce |a skÝch laboratoŤí (4049)
kostl vod a procesú |e|lch změn (4035) osvědčení č. 75 ze dne 10. 6. 1998, p|atnost do 30. 6. 2001
osvědčení č, 92 ze dne 26. 3. 1999, platnost do 30. 3, 2oo4 ob|ast p|atnosti: zcHR, MB / pit, pov, odp
ob|ast p|atnosti: zcHR, SM, soA, MB, HB, RA / pit' pov, odp, Adresa: Za o|šávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
v l Telefon (0632) 530266; fax (0632) 551118
Adresa: Podbabská 30, 160 62 Praha 6 KontaK: |ng. Jana Skryjová
Te|efon (o2) 20797324, 20!97327; fax (o2) 3113804 o okresnÍ hyglen|cká stan|ce Piibram, odbor laboratoŤí (4050)
Kontakt: |ng. Pave| Franče, CSc. osvědčení č.77 ze dne 18. 6. 1998, p|atnost do 30. 6. 2001

o Vodohospodábké taboratoie, s.r.o.' Úsek analyttckfch tabora ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, SoA, MB / pit, pov, odp
toií (4o36) Adresa: U nemocnice 85, 261 80 Piíbram
osvědčení č,. 84 ze dne t2. 1. 1999, p|atnost do 31. I. 2oo4 Te|efon (0306) 2931.5; fax (0306) 22055
ob|ast p|atnosti: ZCHR, SAA, soA, MB / pit' pov, odp Kontakt: |ng. Tomáš Dropa
Adresa: Tep|ého 2074,530 02 Pardubice o VlzkumnÝ stav vodohospodářsky T. G. Masaryka, poboěka
Te|efon (040) 36832;Íax (040) 34163 Brno, LaboratoŤe (4051)
Kontakt: |ng. V|astislav Mácha osvědčení č.79 ze dne 29. 7. 1998, p|atnost do 31. 7. 2oo1'

o Povodí Moravy, a. s., LaboratoŤ Brno, olomouc, Uherské ob|ast platnosti: zcHR, SM, soA, MB / pit, pov, odp
Hradiště (4037) Adresa: Dievaiská 72,657 57 Brno
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Telefon (o5) 4I32L224: fax (o5) 4t2I!397 Adresa: Úv P|Íka4,783 33 Pírt<azy
Kontakt: RNDr. Micha| Pavonič Te|efon (068) 5967279:fax (068) 5222905

o Vlzkumnf Ústav vodohospodáňskÍ T. G. Masaryka, poboěka o éEz, a. s., Jaderná etektrárna Dukovany, Ghemtcká laboratoÍ
ostrava, laboratoÍe chemtckfch a b|ologlckfch anatlz (4052) éez - EDU, oddětení chemtcké kontroly (4064)
osvědčení i.81.ze dne 14. 9. 1998, p|atnost do 30. 9.2oo7 osvědčenÍ č. 101 ze dne 15. 6. 1999, platnost do 30. 6.2oo2
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov, Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp
odp, v./l Adresa: 675 50 Dukovany
Adresa: Macharova 5,7o2 o0 ostrava-PíÍvoz Te|efon (0618) 8I44o3; fax (0618) 866437
Telefon (069) 6134L76; tax (069) 6134179 Kontakt: Ing. lgor Petreckf
KontaK: |ng. Jan Sviták o Gentroprolekt Zlín, a.s., Chemlcká laboratoí technolog!|e vody

o VodohospodáŤská spoleěnost Vrchl|coMa|eč, a. s., laboratož (4065)
(4053) osvědčení č. I4I ze dne 13. 6. 2o0o, p|atnost do 30. 6.2002
osvědčení č. 83 ze dne 19. 11. 1998, p|atnost do 30. 11. ob|ast p|atnosti: zcHR, sAA, SoA / pit, pov, odp
2ool Adresa: Štefánikova !67,760 30 Z|ín
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp Telefon (067) 521253; fax (067) 521575
Adresa: Ku Ptáku 387 , 284 01 Kutná Hora Kontakt: |ng' Miros|av Mikeš
Telefon (0327) 260!: tax (0327) 3240 o Vodohospodáňská laboratoi lng. Dagmar Kopeěná (4066)
Kontakt: |ng. Hana Piskačová osvědčenÍ č. 104 ze dne 1.5.7.1999, p|atnost do 31. 7.2oo2

o Ghodské vodárny a kanal|zace' a. s.' laboratoŤ (4054) ob|ast p|atnosti: zcHR / pit, pov, odp
osvědčení č. 85 ze dne 28. 1. 1999, p|atnost do 31' 7.2oo2 Adresa: Ko|ovratská 7476,257ot Říčany
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp Telefon (O2O4) 602539; fax(O2O4) 603736
Adresa: Bezděkovské piedměstí 388, 344 78 DomaŽ|ice Kontakt: |ng. Dagmar Kopečná
Te|efon (0189) 3257; fax (0189) 2159 o lNEGo' Y.o.s.' laboratoÍe (4067)
Kontakt: lng. Vác|av Homo|ka, CSc. osvědčení č. 106 ze dne 9. 7. 1999, p|atnost do 31. 7.2oo2

o Vodovody a kanal|zace Mladá Boles|av, a. s., Gentrální labora ob|ast p|atnosti: ZCHR / pit, pov, odp
toŤe (4055) Adresa: Štefánikova 770,544 01 Dvr]r Krá|ové
osvědčení č.87 ze dne 25. 2. L999, p|atnost do 28. 2.2oo2 Te|efon (0437) 622255; fax (o437) 622255
ob|ast p|atnosti: zcHR, MB / pit, pov, odp Kontakt: |ng. Jirí Šprjr
Adresa: Čechova 1151, 293 22 M|adá Bo|es|av o oHS Mtadá Boteslav, Hyg|enlcké laboratoíe (4068)
Te|efon (0326) 4I8/2o5; fax (0326) 722073 osvědčení i,. Io7 ze dne 31' 8. 1999, p|atnost do 31. 8.2oo2
KontaK: |ng. Jarmi|a Hand|íková ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, MB / pit, pov, odp

o Vodovodya kanal|zaceJtŽníčechy, a. s., dlv|zeJ|ndŤ|chriv Adresa: Staroměstské náměstí 27,293 34 M|adá Bo|es|av
Hradec, Utvar kvallty. hydroana|yt|cká laboratoi (4056) Te|efon (0326) 25655; fax (0326) 2tL75
osvědčení č. 88 ze dne 4. 3. 1999, p|atnost do 31. 3.2oo2 KontaK: lng. Martina Maza|ová
ob|ast p|atnosti: zcHR / pit, pov, odp o Hutnízávody Bi|dllěná' a. s., LaborďoíZTZ BÍ|dllěná (4069)
Adresa: Stará cesta 728/||,377 ot Jindiichrjv Hradec osvědčeníč. 109 ze dne 15. 9. 1999, p|atnost do 30. 9.2oo2
Telefon (0331) 361898; fax: (0331) 321308 Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp
Kontakt: Jana Rytffová Adresa: Bruntálská 8, 793 51 Biid|ičná

o Preclosa, á. 3., Závod L4 -wz (4057) Te|efon (0647) 582405; fax (0647) 582452
osvědčení č. 90 ze dne 15. 3. 1999, p|atnost do 31. 3.2oo2 Kontakt: |ng. JiiÍ Volek
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sM / pit, pov, odp o Vodámy Kladno MělnÍk, a. s., Laboratoi odpadních vod K|adno
Adresa: Podhorská 77, 466 01 Jab|onec nad Nisou .Vraplce, laboratoŤ odpadnÍch vod Kralupy n. Vlt. (4070)
Te|efon (0428) 35t477 , 35747t; fax (0428) 87763 osvědčení č. 110 ze dne t7. 9. 1999, p|atnost do 30. 9. 2oo2
Kontakt: lng. Věra Pitrová ob|ast p|atnosti: zcHR / pit, pov, odp

o Ghemtcké ávody Sokotov, a. s., LaboratoŤ oŽP (4058) Adresa: U vodojemu 3085, 272 80 Kladno 4
osvědčení č' 9! ze dne 23. 3. 1999, platnost do 31. 3. 2oo2 Te|efon (0312) 63tot2: fax (0312) 637508
ob|ast p|atnosti: ZCHR, sAA, soA / pov, odp Kontakt: |ng. Ludmi|a Hosned|ová
Adresa: Tovární 1, 356 80 Soko|ov o Vodárny a kana|lzace Karlovy Vary a. s., Laboratoi Úpravny
Te|efon (0168) 6t44to, 6t442t; fax (0168) 623226 vod Biezová (4077)
KontaK: |ng. Miroslav Wittner osvědčenÍ č. 1lt ze dne 7. 70. 1999, p|atnost do 31. 10.

o Mlroslav Sena, Vodohospodáňská laboratoi Nymburk.BabÍn 2oo2
(4059) Oblast platnosti: ZCHR, SM, MB / pit, pov, odp
osvědčení č. 94 ze dne 28. 4 1999, p|atnost do 30. 4.2oo2 Adresa: Studentská 328/64,360 07 Kar|ovy Vary
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp Telefon (017) 3168181; fax (Ot7) 3768177
Adresa: Poštovní schránka č.2,288 02 Nymburk KontaK: lng. Šárka Pánková
Te|efon (0325) 13518; fax (o325) 13518 o Vodárny a kanal|zace Beloun, a. s., Laboratoie (4072)
KontaK: |ng. Stanis|av Marek osvědčení č, 1'!2 ze dne 11. 10. 1999, p|atnost do 31. 10.

o CEZ, a. s., D|vlze vlstavba lademé e|ektrárny TemelÍn, 2oo2
Chem|cká taboratoi éez - JETE (4060) ob|ast p|atnosti: ZCHR, MB, HB / pit, pov, odp
osvědčení č. 95 ze dne 5. 5. 1999, p|atnost do 31. 5' 2oo2 Adresa: Mostnikovská 255, 266 4I Beroun
Oblast platnosti: ZCHR, SAA / pit, pov, odp Telefon (0311) 747153: fax (0311) 62L372
Adresa: 373 05 Teme|ín Kontakt: Zdeněk ČíŽek
Telefon (0334) 783676,783932; fax (0334) 783705 o Vodovody a kanal|zace Jtžní čechy, a. s, české Budě|ov|ce,
KontaK: |ng. Jan Novák D|v|ze Prácheřsko, Laboratoi odpadnÍch vod PÍsek

o BorsodGhem . Moravské chemlcké závody ostrava, s.].o.' a Strakonlce (4073)
Analyt|cká |aboratoÍ odv (4061) osvědčení č. 714 ze dne 79. I7.1999, p|atnost do 30. 11.
osvědčení č. 138 ze dne 29, 5.2000, p|atnost do 31. 5.2oo2 2oo2
ob|ast p|atností: zcHR, sM, soA / pit, pov, odp, v.í| oblast p|atnosti: zcHR / pit, pov, odp
Adresa: Chemická u|., 709 03 ostrava-Mariánské Hory Adresa: NádraŽní 7o!,397 11 Písek
Telefon (069) 6642603, 6642623; fax (069) 6642647 Telefon (0362) 27403]-: fax (0362) 2].3929
Kontakt: |ng. Petr Maršo|ek Kontakt: |ng. V|adimÍr Kendík

o Vodovody a kanal|zace Pierov, a. s., laboratoi pltnfch vod o Severoěeské vodovody a kanallzace' a. s., závod Vratls|av|ce,
(4062) laboratoŤ A.p|tné vody' Laboratoi B.odpadní vody (4074)
osvědčení č. 99 ze dne 2o. 5. 1999, p|atnost do 31. 5. 2oo2 osvědčení č. 115 ze dne t7. t2.1999, p|atnost do 31.. !2.
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp 2OO2
Adresa: ŠÍIava 21',750 oo Pierov ob|ast p|atnosti: zcHR, sAA, MB / pit, pov, odp
Te|efon (0641) 2oL329; fax (o641) 207425 Adresa: Vi|ová 346' 460 10 Liberec 10
Kontakt: lng. Zdenka Rozkošová Te|efon (048) 5750432: fax (048) 5151883

o STŘEDoMoRAvsKA VoDARENSKA, a. s., l.aboratoi p|tnfch Kontakt: |ng' V|adimír Jed|ička
vod Piíkazy (4063) o Prďské vodovody a kanal|zace' a. s.' závod čbtírny odpadních
osvědčenÍ č. 135 ze dne 10. 5. 2000, p|atnost do 31. 5.2oo2 vod (4075)
ob|ast p|atnosti: zcHR' MB / pit, pov, odp osvědčení č. 116 ze dne 20. t2.1999, p|atnost do 31. t2.2oo2
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Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Papírenská 6, 160 oo Praha 6
Tefefon (O2) 33324272:. tax (O2) 33320481
KontaK: |ng. Zdeřká Bartošová

o éEz, a. 3., E|oktráma PofiěÍ, llbdnÍ taboratď (4076)
osvědčení i,. tl7 ze dne 22. L2.1999, plďnost do 31'. t2.
2002
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: Kladská 466,541' 37 Trutnov 3
Telefon (0439) 806111; fax (o4Í}9) 806199
Kontakt: lng. Věra KrouŽe|ová

o llbdovody a kanattsace Zlln, a. s., Ployoz labontoil, W ne
ěŮv| , čov mabnov|ce (4077)
osvědčenÍ č. 118 ze dne t2. 1'.2o0o' p!ďnost do 31. 1. 2oo3
oblast platností: zcHR, MB / pit' pov' odp
Adresa: TÍ. T. Bďi 383' 760 49 Zlírrlouky
Telefon (067) 7901654; fax (067) 7901654
KontaK: lng. Pavel Mrhálek

o Vodovot|y a kanallzace HavlÍěkŮv Brod, a. 3., PtoYoanÍ hbora
toi čov Hav|ÍěkŮv Brcd (4078)
osvědčení č. 119 ze dne 13. 1. 2ooo' p!ďnost do 31. 1. 2003
Oblast platnosti: ZCHR / pit, poU odp
Adresa: okrouh|ická 3288, 58o 01 Havlíčktjv Brod
Telefon (0451) 423896; fax (0451) 25562
Kontakt: Petr Krejčí

o TilnockÓ Želeámy, a. s., odbor ochrany žtvotn|ho prootÍedÍ'
labolatoi vod (4079)
osvědčení č,. L2o ze dne 20. 1'.2ooo' plďnost do 31. 1. 2003
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: 739 70 Tfinec
Telefon (0659) 4337t1; fax (0659) 436091
KontaK: |ng. Tadeáš Skulina

o éÉz, a. s., Etektráma chvalet|@, chem|cká taboratoí ŽP
(4O8O)
osvědčení é. L23 ze dne 8.2.2ooo, platnost do 28. 2.2@3
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pou odp
Adresa: 533 t2 Chvaletice
Telefon (O4O) 6832922;tax (O4O) 6833515
Kontakť lng. Jan Nykl

o llMovody a kana|lzace Prcgtě|ov' a. s.' |.aboratoŤ plÚtfch vod
(4081)
osvědčení ě,. t25 ze dne 25. 2.2ooo, p|atnost do 28. 2. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: Krapkova 26,796 01 Prostějov
Telefon (0508) 333510; fax (0508) 24L8O
Kontakt lng. Hana Trochová

o Severoěegké vodovody a kam|lzace' a. 3.' laboratoÍ Úpravny
vody Ve|ebudtce, laboratoŤ čov Mostchanov, raboratoÍ čov
!.ouny (4082)
osvědčení ě. L26 ze dne 10. 3. 2ooo, p|atnost do 31. 3. 2003
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: Dě|nická L4,434 72 Most.Ve|ebudice
Telefon (O35) 42740; fax (035) 42664
Kontakt: !ng. Vilém Kunz

o SEI(O!ÁB, 3Pol. s 1. o.' |.aboratoi (4083)
osvědčenÍ é. L28 ze dne L7.3.2ooo' platnostdo 31.3.2oo3
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: Heyrovského 3o' 320 06 P|zeĎ
Telefon (o19) 7823323;Íax (o19) 7823323
KontaK: JiŤí Poupa

o VODAK Humpolec, spol. s r. o., laboratoÍ voDAK (4084)
osvědčenÍ č. 13o ze dne L4. 4.2ooo, p|atnost do 30. 4.2oo3
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: LuŽická u|. - objekt Čov Humpolec, 396 01 Humpolec
Telefon (0367) 53315O; fax (0367) 533307
Kontakt lng. Josef Lukašk

o šumperclrá provoanÍ vodďroepodábká spoleěnost' a. 8.'
laboratoio pltnÍch a odpadnÍch vod (4085)
osvědčenÍ č. 131 ze dne 26. 4.2ooo, p|ďnost do 3o. 4. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: Jflová 2,787 01 Šumperk
Telefon (0649) 3L7263,3í-7264: fax (O649) 2LMs
Kontakt: lng. Jana Kupková

o lvan čemÍ - PEA|" Elto|og|clrá laboratoÍ (4086)
osvědčení é. L32 ze dne 26. 4.2oo0' plďnost do 30. 4.2oo3

ob|ast platnosti: zcHR, sAA, soA, MB / plt' pov' odp' vÍl' 
Adresa: U vodojemu í.5,1,42 0O Praha 4
Telefon (o2) 47282ď,6L7LL461; fax (o2) 4728264
Kontakt |ng. lvan Černf

o MoNlToRll{G' spo!. 3 !i o.' Mon|tor|ng - Atalydc|tá laboratoŤ
(4087)
osvědčení č. 133 ze dne 28. 4.20oo, plďnost do 3o. 4. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, Wl
Adresa: NovákovÝch 6, 18o oo Praha 8
Telefon (02) 66316272;tax (O2) 66312843
KontaK: tng. Štěpán Červinka

o llMovody a kanaltsace }ÚoměÉ, 8. 3., lábontď plttÍch a oÓ
padnbh vod (4088)
osvědčenÍ č. 136 ze dne 24.5.2oo0, plďnost do 31. 5. 2oo3
oblast platnosti: zcHR, sAA, MB / pit, pov odp, vÝ|
Adresa: Kojetínská 3666, 767 L1' Kroměffi

' Tefefon (0634) 33L27L; fax (0634) 33t278
Kontakť lng. Vladis|av o|šina

o GHEIíAK Gheb' a. s.' laboratoi odpadnbh vod (4089)
osvědčení č. 137 ze dne 25.5.2ooo, p|atnost do 31. 5. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR / odp
Adresa: Tršnická 11' 350 11 Cheb
Telefon (0166) 431O61; fax (O166) 433554
Kontakt: |ng. Zdeřka Ma|inovská

o AGTHERM, spol. 3 1. o.' Hydroanalyt|cká |aboratoŤ AGTHERM'
odštěpnÍ závod Ghomutov (4o9o)
osvědčenÍ č. 139 ze dne t2. 6.2ooo, plďnost do 30. 6. 2003
oblast p|atnosti: zcHR, sAA, soA / pit, pov odp, v.Íl
Adresa: Libušina 4778,43o 01 Chomutov
Telefon (0396) 65L1'l5/234,237; fax (O39) 6642538
Kontakt: lng. Jaros|av Salonová

o Zdeněk lommo1 Fa LolÁ (4091)
osvědčení é.1'44 ze dne 10. 8. 2ooo, p|atnost do 31. 8. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: LesnÍ 41345 06 KÓ/ně
Telefon (0189) 73LO22
KontaK: Zdeněk Lommer

o V.odovody a kanalhace Ghrudlm' a. s.' laboratď p]tnÍch vod
Úv rronaco, laboratoŤ odpadnbh voe čov Ghrudtm (4092)
osvědčení é. L47 ze dne 23. 8.2ooo, plďnost do 31. 8. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp' I
Adresa: Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
Telefon (0455) 620508, 6206OO; fax (O455) 622269
Kontakť lng. Dagmar Moravcová

o PRECHEZA, a. s'' GentrálnÍ laboratoňe - laboratoižh'otn|lrc
prcgtňedÍ (4093)
osvědčeníč. 148 ze dne 25.8.2ooo, p|atnost do 31. 8. 2oo3
Obfast platnosti: ZCHR / odp
Adresa: NábÍeŽí Dr. E. Beneše 24,75o 62 PÍerov
Telefon (0641) 252344; fax (O641) 25234r'.
Kontakt: !ng. Jan Balcárek, Ph.D.

14



CSN EN aSO/lEC L7O25=20OO -
BUDE AKREDITAGE JEšTĚ
NÁRočnĚlŠíe
|van Koruna, Eva K|okočníková, A|ena NiŽnanská

V prosinci roku 1999 by| vydán nove|izovanÝ |so/|Ec Guide 25
obecné poŽadavky na zp sobi|ost zkušebních a kalibračních labo
ratoií - vzh|edem k d leŽitosti jiŽ jako norma Iso/lEc I7o25:I999.
Evropsk! v.fbor pro normalizaci CEN ji beze zbytku pievzal a zavedl
do pouŽÍvání v noru 20o0 jako EN lso/|Ec t7o25:2oo0' S oh|e-
dem na č|enství Čn v ceru se tím norma, Kerá vycházÍ ve tiech prí
vop|atnfch jazykovlch verzích (ang|ické, německé a francouzské),
sta|a českou technickou normou. Pub|ikování její české verze ČsN
EN |so/|Ec 77o25:2oo0 se očekává |etos na podzim. Tím se opou-
ští stávajícÍ norma EN 450o1:1989'

Akreditace bude náročnější. Piíčinou je vlměna piekonaného mo-
de|u systému jakosti v laboratoii - evropské normy EN 45001 z ro
ku 1989 (v Česku vyš|a 1991), za zbrusu nov.f mode| s novou ka-
potáŽí a zejména s Wšším obsahem, označen1f EN |So/|Ec
t7o25:2oo0. Piechodná doba p|atí do roku 2oo2. Poté se budeme
jiŽ rídit pouze nov.fm mode|em.

PŤ|nese nová norma ně|aké vfhody?
Norma je konstruována tak, aby vyhovova|a iadě |so 9000.

Zkušební nebo ka|ibrační |aboratoie, Keré vyhoví normě |so/|Ec
77025, budou automaticky ve shodě s |So 9001 (pokud se budou
zabyvat i v.fvojem nov./ch metod), nebo ISO 9002 (pokud se budou
zabyvatjenom zkoušením a/nebo ka|ibracemi). Toto iešenÍ usnadní
Život zejména |aboratoiím v podnicích, které mají některou z norem
|So 9000+ jiŽ zavedenu, nebo na jejím zavedenÍ pracují. obrácená
věta však stejně jako dosud p|atit nebude: zavedení norem |So
9000+ neznamená shodu s lSo/|EC 77025, protoŽe tyto normy ne-
ieší technickou zp sobiIost.

Dochází tedy k novému uspoiádání systému, Ker]/ piebírá větši-
nu prvkťr systém |So 9ooo+ a navíc piináší některé specifické prv-
ky nové. i kdyŽ pro zasvěcené to piekvapující novinky nebudou.

Prvky pŤewaté ze systémŮ lso 9ooo+
Je požadována podrobnéiší politika jakosti, včetně proh|ášeníve

doucího piedstavite|e o po|itice jakosti. Těch "po|itik" musí b1/t více:
po|itika zabraĎující činnostem sniŽujícím drjvěru ve zp sobi|ost, n*
strannost nebo spo|ehIivost; po|itika pro v.Íběr dodavate| ; politika
pro nak|ádání se stíŽnostmi; po|itika pro iízení neshodnlch postupťl
nebo v./s|edkr]r; pro zavádéní nápravnfch opatiení v piípadě ne-
shodn:/ch činnostÍ; pro odhalování potieb v./cviku a vzdě|ávání.
Povinnou funkcí je manažer jakosti, kter1f musí b]Ít jmenován z per-
soná|u laboratoie. Samoziejmostí se stává ŤÍzení dokumentace,
které musí zahrnovat vydávánÍ a schvalování dokument , seznam iÉ
zené dokumentace, iÍzenou distribuci, pravide|ná piezkoumávání
a íízenÍ změn' objednávky, zakázky nebo sm/ouvy musÍ blt pÍe
zkoumávány. NakupovánÍ sluŽeb a materiálťl se musÍ iídit pevnfmi
postupy, dodavate|é musí b1/t pravide|ně hodnoceni, vedeny sezn&
my zp sobi|fch a dodávky verifikovány. Diívější spo|upráce se zá-
kazníkem se mění na službu zákaznÍkovi. ŘÍzení neshodné práce je
da|ší novinkou čerpajÍcí z norem lSo 9000+ (|ízení neshodného v!-
robku). Pro íízení neshodné práce je tieba mít po|itiku, postupy, od.
povědnosti a pravomoci' Znamená to, Že pii každé projevené ne
shodě se musÍ h|edat odpověď na dvě otázby: kde je chyba, Že
systém se|ha|? a co udě|áme s (moŽná) pokaŽenou ana|fzou?
opatÍenÍ k nápravě musí probíhat podle zavedenfch postupťt, včet-
ně vyjádien1/ch odpovědností. Musí b1/t provedena ana|yza piíčin,
stanovena 1ejich závaŽnost a s|edována učinnost nápravn1/ch opat-
iení. Zce|a nov.fm a obtíŽnfm prvkem isou preventivnÍ opatŤenÍ,
piedstavující aKivní vyh|edávání budoucÍch moŽn1fch neshod a rizik
s cí|em jim programově piedcházet. Personá| provádějÍcÍ internÍ au-
dity musÍ b:Ít školen:Í. PÍezkoumánÍ vedením or$anizace je povinnou
s|oŽkou iízení jakosti.

Nové prvky
Norma je ve|ice náročná na dokumentaci. Tato náročnost ziejmě

ve|mi urych|í pievádění dokumentace z papÍrové formy do počítačťr,
protoŽe eIektronická forma je povaŽována za ekviva|entní tištěné, je
jí udrŽba a uchovávánÍ jsou však mnohem jednoduššÍ a v dťtsledku
i spornější. Politik musí b]ft v |aboratoÍi nejméně šest (viz v.fše)' po
Žadavky na postupy se objevují v normě ce|kem 35krát a toto čís|o
nemusí bft konečné. Jen |ízená dokumentace vyŽaduje nejméně
šest postupťr. objednávky, jejich iízení, v.fběr dodavate| a jejich

hodnocenÍ jsou piedmětem da|ších poŽadovanfch postupti. TaKo
musí b1/t popsány všechny da|ší činnosti v |aboratoii včetně pomoc-
nlch (uk|id, mytí sk|a, Iikvidace chemiká|iÍ a vzork , ochrana dat,
udrŽba, ka|ibrace azacházení s piístroji, kontro|y eta|onrj, ka|ibrace,
uk|ádání a pouŽívání eta|onr]r a kontro|ních standardrj a mnoho da|.
ších). Do íízené dokumentace patií i pouŽívané |egis|ativní doku-
menty, piedpisy, technické normy a jiná |iteratura, pokud se jimi la
boratoi závazné rídí. Také tento typ dokumentrj musí b1/t evidovan!,
aktuá|ní a |ízeny.

Na patnácti místech normy je vys|ovena potreba dokument ,
i když někdy se t./ká nepovinnfch prvkrl. SamoziejmostÍ jsou popisy
práce, technické poŽadavky na prostiedí a jeho monitorování. Pokud
|aboratoí odebírá vzorky, musí mít vzorkovacÍ plány a postupy pro
odběry; pokud interpretuje v.fs|edky' musÍ mít postupy pro interpre
tace.

Piíručka jakostije sice povinn! dokument, kategorické požadavky
na nijsou však neve|ké: musí obsahovat po|itiku a stanovené cí|e,
musí odkazovat na postupy, včetně stanoven1fch postupťr, a musí
obsahovat struKuru dokumentace. S taKo hubenou piíručkou by
ovšem |aboratoi, podle našeho názoru, nikde neobstá|a, a proto bu-
de asi |epší piidrŽet se starfch obyčejťr a v piíručce jakosti popsat
stručně |eč v.ÍstiŽně všechny prvky.

Mezi poŽadovanlmi dokumenty se na če|ném místě objevují zď
znamy o piezkoumání objednávek, nabídek a sm|uv, o jednání se zá
kazníkem v prťrběhu práce na 1eho zakázce, o shodě subdodavate-
|rj s normou (!), o vyhgdnocení shody dodávek s poŽadavky, dá|e
o piUaÚch stíŽnostech, jejich iešení a učiněnfch nápravnÝch opat.
ieních. Tyto záznamy musí bi/t čite|né a po stanovenou dobu u|oŽe
ní uchovávané tak, aby by|y snadno dostupné a by|o zabráněno je
jich poškození nebo zničení. Po stanovenou dobu se musejí ucho
vávat také záznamy o ptivodních pozorováních, odvozenlch datech,
ka|ibracích, personá|u a kopie protoko|ťr, jakoŽ i záznamy o identifi-
kaci osob odpovědnfch za vzorkování, provedení kaŽdé zkoušky
a kontro|u v.Ís|edkťt; o pozorovánÍch, datech a v.fpočtech v okamŽi-
ku jejich vzniku. oprary jsou v dokumentech prováděny pieškrtnu.
tÍm s podpisem opravujícího. To se obdobně t.fká také e|ektronic-
kych záznam . Další záznamy musí bft vedeny o interních auditech
včetně nápravnfch opatrení; o piezkoumáních vedením organizace;
o odpovědnostech, pravomocích, kva|ifikaci, v./cviku, zkušenostech
všech technicklch pracovnÍk ; o stavu prostredí, kteréje piedepsá
no nebo které by moh|o ov|ivnit zkoušky; o v.fs|edcÍch va|idací me
tod.

Že musí b:/t personá| zpťrsobi|:Í a kva|ifikovanf je známé.
AkreditačnÍ orgán, zákon nebo i zákaznk však mohou podmínit jeho
zprlrsobilost pro některé činnosti personá|ním certifikátem. Pokud je
kva|ifikace ověiována, musí b1/t dostupné záznamy o pouŽilfch kri-
tériích a o v.fs|edcích ověiování. Pro určité ukony (vzorkování, zkouš-
ky, vydávání protoko|ťr, práci s určit.fmi piístroji) m Že bft potiebné
jmenování. Do tohoto oddÍ|u patií také postupy pro zácvik nov.fch za
městnancťr a záznamy o něm. Ke k|Íčov./m iídícím pracovníkrim mu-
sí b1/t ustanoveni zástupci.

Prostory a prostfedÍ nezaznamena|y v./znamné rozšíiení, pouze
piístup do nich musÍ b1/t povinně |Ízeny, musí bft zabráněno konta-
minacím a v|astnosti prostiedí musí b1/t zaznamenávány.

V souvis|osti se zkušebními metodami se objevují staronové po
Žadavky: metody musí b1/t validovány. Pokud je pouŽitá metoda nor-
ma|izovaná, nebo se jedná o obecně pouŽÍvanou, zavedenou stan-
dardnÍ metodu, povaŽuje se za va|idovanou automaticky. To ovšem
nezbavuje |aboratoi povinnosti potvrdit schopnost ji pouŽívat, pro
kázat, Že je pouŽitá metoda vhodná pro zamjšlenj ěel. ChovánÍ
metody musí bft ověieno v |aboratoii s pouŽitím statisticklch metod
a musí b:Ít k dispozici záznamy o stanovenÍ jejích parametr v |abo
ratoii. Nenorma|izované metody musÍ zákazník schvá|it' Pokud jsou
metody VyvÚeny v Iaboratoii, musí jejich v.Ívoj a zavádění provádět
kva| ifi kovanf personá| vybavenf potiebn:f m i zd roj i.

Postupy musí obsahovat nejméně rjčel, popis typ Vzork , měie
né ve|ičiny, pouŽívané piístroje a vybavení, referenční standardy
a materiá|y, pouŽívané eta|ony, poŽadavky na prostiedÍ, nak|ádání
se vzorky (transport, uchovávání, piíprava k ana|yze), kontroly pied
zahájenÍm ana|,!z a v jejich prriběhu, kontro|y pÍístroj azaŤízení, je
jich ka|ibrace, zp sob zaznamenávání v.Ís|edk a bezpečnostní
opatiení.

Ke kaŽdé metodě musí b]/t k dispozici odhad nejistoty měŤenÍ,
kterÝ vycházÍ z p|ánu stanovení nejistot.

Návaznosti měťení se dosahuje ka|ibracemi pod|e programu
a podle postuprj pro ka|ibrace. Kalibruje se piednostně na certifi-
kované referenční materiály cRM . piičemŽ norma neuvádí jinou cer-
tifikaci RM neŽ pod|e |So Guide 3o aŽ 35; postupy českÝch státních
rjiadťr, které certifikují RM z moci uiední, této normě tedy neodpo
vídají (a tedy ani české referenční materiá|y). Ve druhé iadě je moŽ-
no pouŽít specifikované metody nebo eta|ony, pouze však po pied-
chozÍ domIuvě zrjčastněnfch stran. Účast v mezi|aboratorních po
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rovnáváních se nemění. Uváděn1f poŽadavek na ka|ibrace a reka|ib
race refereněních eta|onrj a referenčních materiá|ťr orgánem, Ker:Í
m Že zajistit návaznost, není chemikovi zce|a jasnf , zjevnáje však
potieba prťrkazné návaznosti k S|jednotkám.

Vzorkování není povinné. Norma jej uvozuje slovy "pokud |abora
toi pied zkouškami provádí vzorkování ... musí mít pro toto vzorko
vání plán vzorkování a postupy". Jinak se na vzorkování vztahujÍ
všechny pouŽitelné prvky, zejména: organizace, personá|, piÍstroje,
jejich drŽba a ka|ibrace, zabezpečení jakosti, dokumentace.

Novfm poŽadavkem je zabezpečovánÍ jakosti ulsledkťt zkoušek,
Keré zahrnuje pravide|né ka|ibrace, mezi|aboratorní porovnávání,
piípadně opakování zkoušek a kore|aci v.fsledkťt pro r zrté charak-
teristiky.

Vfznamné změny nastávají u poŽadavk na protokol o zkoušce.
Mezi povinné parametry patií zejména zák|adní daje: název, iden-
tifikace protoko|u, Vzorku, |aboratoie, zákazníka a použité metody,
dá|e vÍs|edky a jejich jednotky. V piípadě vzorkování téŽ odkazy na
postupy vzorkování. Mezi nepovinné parametry, }ťteré se uvádějí
,,pokud je to potiebné", patií udaje o odchy|kách a v./jimkách, wi+
diení o odhadu nejistoty, názory a interpretace, podrobnosti o vzor-
kování.

Pokud jsou součástí protoko|u názory a interpretace, musí bft
provedeny na zák|adě dokumentovanfch postupťt a ve zkušebnÍm
protoko|u jako takové vyznačeny.

Zkoušky provedené jinou laboratoŽí (subdodávky) musí b1ft V prc
tokolu jasně identifikovatelné

Závét
Jak vypl:Ívá z piedchozího stručného popisu, většina našich |abo

ratoiíje po odborné stránce na piechod na novou normu duševně

piipravena. K dispozicije |iteratura popisující stanovení nejistot, va
|idace i metrologické zabezpečení v chemické laboratoŤi Íl4l.
Vyplatí se, jako obvyk|e, zprvu Íádně promys|et, jakym zprisobem
mrjŽe laboratoi vyhovět zejména požadavkrim na zdán|ivě rozsáh|ou
dokumentaci, aby sp|ni|a poŽadavky normy a pÍitom nedě|a|a zby-
tečné, čistě formá|ní kony.

Zatímje času dost. Pod|e pravidel |so i cEN musí b:Ít nové nor-
my zavedeny do praxe do dvou |et od vydání. Vzh|edem k náročnos-
ti bude však (po vzájemné dohodě) většina akreditačních orgán to
|erovat piechodné období aŽ do konce roku 2oo2. od 1. |edna
2o03 budou však stávající osvědčenÍ pod|e EN 45001 mít hodnotu
pouze vzpomínkov.fch |istt]t...
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