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makrozoobentosu.Dí|čí
část tjko|uomezováníp|ošného
znečištění
povrchov.fcha podzemníchvod v ČR mode|ujea bi|ancujep|ošné
znečištění
za če|emekonomickéhozhodnocenínápravnÝchopatiení zaměien ch na jeho sniŽení.Na seku bilancování,p|ánování
a evidence v ob|asti vod patiÍk vfznamnfm rjko|rjmnapi. část vo
Brněnská pobočka,která si v loĎskémroce piipomně|a50. v.fro
dohospodáislc.fchp|ántjpi|otníchpovodíSvratkya opavy, státnívo
čísvéhoza|oŽení,
vznik|aprivodnějako pracovištěStátnÍhotistavu dohospodáiská bi|ance- částjakost vod, systémsběru a zpracohydro|ogického
a hydrotechnického
T. G. Masaryka v Praze. Činnost vání dat ve vztahu k EU, vodoprávníevidence, spo|upráce na eviby|azamě ena zejménana s|edováníjakostipovrchov./ch
vod a pr denci vodnÍchtokťr,ap|ikacea doplĎovánÍ
SVP a da|ší.
zkum jejich hlavníchznečišťovatelv povodíchiek Moravy a odry.
V ochraně pied povodněmise pobočkazabluá napŤ.optima|izací
S rostoucíminároky a změnami poŽadavkťl
na vodníhospodáisWí strategie a metod této ochrany,piičemŽvycházíse zkušenostÍne
se postupně činnostpobočkyrozšíŤi|a
o prob|ematikuIikvidaceprťr. dávn;fch katastrofá|níchpovodní a v.Ís|edktjkonkrétnÍchstudií
mys|ov.fchodpadníchvod a ka| , zavádění progresivníchmetod
v okresech Šumperka opava. Současněpracujetakéna návrhuzí
upravyvody a navazujícÍho
v./zkumunovlch technologiía nakonec
sad eko|ogickyvhodnépéčeo ekosystémyiÍěníchkoryt nově vzniki o rozvojovoučinnost ve vodním hospodáÍství,coŽ umoŽĎova|o |1fchv d s|edku povodní.
poh|edjak na ob|astochranyvodníchzdrojťt,
komp|exnější
Loká|níprob|ematikuspojenou s ochranou vod piedstavujíz+
tak na je
jich roauoj.
jména ko|y hodnotícívliv jadernée|eKrárny Dukovanyna ieku
V současnédobě brněnská pobočkajako v.Ízkumná
vod
sekce VÚV
Jih|avua vodnídÍ|oDa|ešice,popi. v|ivvypouštěnÝch
dťr|ních
T.G.M. Praha zaměiuje koncepční,v.fzkumnoua expertníčinnost z těŽebníob|asti uranu V Do|nÍRoŽíncena iíčníekosystémy.V ně
piedevšímna ochranu mnoŽstvía jakosti povrchotl.fcha podzem. Kerfch obcíchpobočkasleduje a hodnotífunkcikoŤenov.fch
čistíren
níchvod jako s|oŽkyŽivotníhoprostiedí,uŽívání
vod a obnovu vod- odpadníchvod.
je orientovánapie
níchekosystém . Regioná|níprjsobnostpobočky
Vedle trva|é odborné a v.fzkumnépodpory rlčasti ČR v tvte
piedevším
váŽně na rizemípovodíMoravys tím,Že něKeré činnostijsouup|at- zinárodníkomisi pro ochranuDunajese pobočkapodí|í
na pi|otnímprojektuPhare Topic |ink In|andWater,zavádějÍcím
Ďoványna ce|émÚzemíČR.Mezinárodněprisobív iadě aktivitv po
evvodí Dunaje,z častnÍse evropskéspo|uprácea spo|upracujena
ropskou informačnÍ
sÍťo kva|itěa kvantitěvnitrozemskfchvod (EUhraničních
vodách.
RoWATERNET)'dále na v.fvojia testováníevropskéhosystémuhod.
nocenítok pod|e makrozoobentosu(AQEM),na s|edováníhraničLaboratornízázemÍuveden1fchčinností,včetně ana|'jzvod a pev.
nlch s|oŽekvodnÍhoprostiedí,roaroje a up|atřovánínoYÍchana|y- níchvod s Rakouskem a piÍpravěspo|uprácena hraničních
vodách
ticlc.fchmetod a monitoringuzabezpečujeakreditovaná|aboratoipo
se Slovenskourepublikou.
Vfs|edky pracípobočky,z nichŽ něKeré jsou podrobnějiprezenbočky.
Zaměiení pobočky|ze spěšně dokumentovatna iadě konkrét- továny v nás|edujÍcích
č|áncích,by měly poskytovatodbornou podje ProjeK Morava |||,iešící poru zejménastátnÍsprávě ve vodnímhospodáistvÍ,dá|e odborné
nÍchiešenfch tjko| . Jednímz h|avnÍch
komp|exněprob|ematikuochrany vod a vodníchekosystémťr
v po
správě povodí,popi. da|šímsubjeK m a rjčinněpiispět k integraci
vodíMoravys cí|emz|epšitjakost vod v ece Moravě a jejímpovodí Čn oo evropslc.fchprogram a struKur.
pii zachovánÍracioná|nÍchpoŽadavkrjna uŽívání.voda obnovit,
popi. z|epšitpiirozenéfunkce vody a vodnÍchekosystémrjv krajině.
lng. Jaroslav Zdaill, CSc.
ProjeK Predikčnímode|yiíčnÍch
ekosystémrinově hodnotív na
vedoucÍpoboěky
šich podmínkáchmíru ov|ivněnítokrjrpomocístavu spo|ečenstev

eloolvERzlTY
nÁvnHYNA zvYšovANí
EKosYsTÉMU
ŘerY MoRAvY
DanušeBeránková
vědecta|izační
aktivity,tak i pro navazující
ké práce.
Cí|empracíby|onavrhnouttaková opatÍe
tjko|u
Piíspěvek shrnuje v./s|edkydílčího
ní, Kerá v konečnéfázi prispějík posÍ|enÍ
,,Stav a z|epšovánívodnÍchekosystém "
biodiverzityekosystémuieky Moravy a obProjeKu Morava za období1996-1999' na
pracoviště nově iíčníhokontinua. Zák|adnímitématy
kterémse kromě koordinačního
- pobočkyVÚV T.G.M.v Brně - podí|e|a
kontinuum
tiko|uby|y:krajinná ana|yza,iÍční
ia
da iešite| napi. z Univerzity Pa|ackého a odstavená ramena. Náp|ř ročnÍchetap
v o|omouci, Ústavu bio|ogieobrat|ovcrjAV projektubyla vo|enatak, abyjednot|ivéčás.
ČR v Brně, Limni, s.r.o., a PovodíMoravy. ti na sebe navazovalya aby by|av rámci pra
covníchkapacit pokryta r znorodost prob|e
Nejdt]t|eŽitější
dÍlčí
zprávypouŽiték sestave
z obor krajinnéeko|ogie,
nítohoto piehledujsou citoványv Iiteratuie. matikyodborníky
hydrochemie,botanikya ichhydrobiologie,
Motivacík napsánípiíspěvkuby|asnaha po
podk|adechzís- tyologie.
dat informaceo dostupn:Ích
Za h|avníjew Keré v pr běhu |et zapÍičikanfch v rámci pracÍna ProjeKu Morava
a vyuŽite|nfchjak ve státní správě pro revi- nily špatnf stav ekosystémuieky Moravy'

Úvod

|ze označitce|f komplex antropogennÍch
v|ivt]: od|esněnÍnivy a piileh|éhopovodíieky
Moravy, zhoršení čistoty vody, regu|ace
a technické praw v korytě toku a pÍíbieŽ.
ních zÓnách a ve|kop|ošné
zemědě|stvípo
roce 1948. I kdyŽv 90. |etech v dtjs|edku
sníŽenÍ
lypouštěnéhoznečištění
a omezení
intenzivnÍho
zemědě|skéhohospodaienído
š|očástečněke z|epšenístavu, na zásadnÍ
nápravná opatiení ieka Morava a její niva
teprve čeká.
Na zák|adě historiclc.fchpramen by|o
zdokumentováno,Že Žeka Morava ve svém
pťrvodnÍm
piírodnímstavu, kde se stiÍda|y
piÍmé seky toku s četnmi meandry, by|a
vzh|edem k pestrosti sv.fch stanovišťa po
travnínabídcemimoiádně bohat.fmŽivotním
prostiedíma patii|a k ichtyo|ogickynejzaji
mavějšÍm
a nejbohatším
iekám Evropy[1].
Degradace rybíchspo|ečenstevpraKicky
v celémspodním,stiedníma ve většiněhornÍhopásma Moravy vrcholila v padesát.fch
|etech 20. sto|etí.Prvotnípiíčinoubyla ze
jménašpatná kva|itavody a nás|edně i pro

tok ieky Moravyu Strážnice
obr. 1. osypanébiehy - meandrující

obr. 2. odstavenéramenoUhliskav Babicíchu Uh. Hradiště

mol itrix),to|sto|obecpestr]Í(Aristichthysne
M). Tyto|oka|ityse
vedenévodohospodáiskéupravytoku (na- ven;fchramen(označení
piimovánítoku, zahIubovánía rozšiiování nacházejÍv r znémstavu danémbuď rybáí- bilis), které by|yvysazeny za uče|emspor.
jez , odstavováníaKivních sh.fmiaKivitami, nebo piev|ádajícím
proce
tovníhorybo|ovu.Pouze na ramenechv do|.
koryta,budovánÍ
ním toku Moravy v useku pod HodonÍnem
ramen).V těchto |etechpieŽíva|y
v iece jen
sem zazemĎování.
pr zkumu na 58
V rámci uskutečněného
byl potvrzenWskyt jelce jesena (Leuciscus
nejodo|nější
druhy ryb, jako jsou štika,
idus) a piskoie pruhovaného(Misgurnus
hrouzek,karas, kapr, mienka, p|oti- ramenech v období 1996-1999 v seku
t|oušť,
po sou- fossi/is), za|azenych do kategorie ,,ohrože
ce, cejn. Po zrušeníu./robyce|u|Ózyv Jin- mezi 189. a70.í. km od Kroměiíže
diichově v r. |976 se čistota vody v iece
tok s Dyjíby|yshromáŽděnyinformaceo dru- n;/ch' pod|evyh|áškyMinisterstvaživotního
z|epšila,a|e piesto v r]sekunad o|omoucí hovédiverzitěvegetace odstavenlch ramen prostiedíč. 395/1992 sb., kterou se prc
vádějÍ některá naiízení zákona Črun č.
by|o o deset rok později zjištěno jen 2I
a jakosti vody, popi. sediment , které se
databá
L!4/t992 Sb., o ochraněpiírodya krajiny.
druh ryb. od počátku90. |et zača|odochá- sta|ysoučástíbudovanéinformačnÍ
jakosti vody v iece
ze. Na zák|adézÍskanfchpoznatkťr
by|opro
Na s|edovanch |oka|itáchby|yzjištěnyi dva
zet k trva|émuz|epšení
hodnocení,ve kte. nep vodnÍintrodukované
druhy ryb, a to
Moravě zejménav organickémznečištění, vedeno mu|tikriteriá|ní
coŽ mě|oza nás|edek,Že v |etech1991 až rém byla ramena zaíazenado něko|ika ka- stiev|ičkav.fchodnÍ(Pseudorasboraparva)
(Carassius auratus gibelio).
1995 by|ojiŽ registrovánoce|kem49 druhr]r tegoriípod|edruhovéhozastoupenímakro
a karas stiíbrit..f
ryb (včetně1 druhu kruhotist.fch),
z toho fft, okiehk , v.fskytusinic, vzácnlch druhťr
Náwhy opatíení
v oficiá|níchsezna
a1.Zde |ze zmÍnitchráněnou |oka|ituM59
15 druhťtuveden1/ch
mech chráněn:Ích
či ohroŽenfchdruh [1]. T ně u Koste|an,která je jedinečnáz h|eZa nejvyznamnější
revita|izační
opatíení
Tento početje téměi shodn1/se současn1fm diska rozmanitostimakrofirti v.fskytukritic- t'./kající
se odstaven1/ch
ramen |ze povaŽovat
stavem, zjištěnÝmv nejlépe zachovaném ky ohroŽenékotvicep|ovoucí(Trapanatans), propojeníramene s mateisklm tokem, kterakouském useku Dunaje mezi VídnÍ a naopak něko|ik lokaIit, které pÍispívají ré povede k odstraněníurčitéizo|ovanosti
k dočišťování
odpadnÍchvod, jako napi. doprovázenéniŽšíbiodiverzitou,piispěje ke
a Heinburgem.
částrameneu Spytihněvi.odstavená ramg
z|epšení
vodníhoreŽimua umoŽníi piirozeVÝs|edky p]ací
na komunikujís iekou povrchovězejména nou reprodukciiÍčních
druhrj ryb. Propo
pÍivysokÝchstavech a povodníchbuď pie|i. jováníse naopak nedoporučuje
na těch |o
Z posouzenístavu celéhoekosystémuie.
vem, nebo infi|tracípies štěrkopískové
a|u- ka|itách, kteréfungujíjako refugiamizejÍcích
ky Moravy,kterl/mse zablfvalav roce 1995
v o|omouci,vyp|ynu|o, v i u m .
druhrjrf|ory či fauny, coŽ konkrétněna
UniverzitaPa|ackého
Po povodnÍchv červenci 1997 by| na
Že piÍrodníaŽpíÍrodé
blízk1/
stav je pouze na
Moravě p|atínapi. pro rameno Dědova pís18 % useku toku. Da|ších
24 o/ose nachází těchto |oka|itáchzjištěnnegativnív|ivzátopy kovna s označením
M3, nacházejícÍ
se v obv po|opiírodním
|asti soutoku Moravy a Dyje, a dá|e napi.
stavu a asi 42 %je si|ně od- zejménana makrovegetaci,a to nejen na
piÍrodněno.Zbvvajících76 o/oprohékáintra- měkkouvodníf|oru,
a|e i na orobinec(Typha pro lokalityUhliska- M73, Babice- M74,
vi|ánemsídela eko|ogick!stav je zde také latifolia)'Regeneracemakrofftprobíhalapo
Pod Svezenlfm - M84 z useku mezi Nanevyhovující.
Podrobná eko|ogická ana|,!za ma|eji a stav podobnÝstavu pied zátopou pajed|ya Uhersk;fmHradištěma také obě
toku a pii|eh|énivy pod o|omoucíukáza|a, by|dosaŽen aŽ druh;fmrokem. Z dÍevinros- |oka|itychráněnéjako piírodnípamátka,tj.
Že spo|ečnoudominantoutěchto odpiÍrod- toucíchv okolÍ ramen nejvíceutrpě|yo|še Kanada u KněŽpo|e_M77 a Tťrněu Koste
něnlch uzemív níŽinné
částije od|esněná, (Alnus glutinosa) a bezy černé(Sambucus
|an - M59. Většinaz 58 hodnocen1/ch
ra
vol- men má sice zké travnatébiehy s pásem
intenzivnězemědě|sky vyuŽívanáiíčníniva, nigra).Pokles abundancespo|ečenstev
névody by| krátkodobější
a regeneracezde dievin, takŽe na dá|ku dobie zapadá do krakterou protéká kana|izovan1/
vodní tok.
rychle[3]. Písčité jiny, avšakorná p da zasahuječastoaŽ do
Zemědě|skéhospodaienÍ
zásadně ovlivřuje proběh|apod|eočekávání
jemn! hlinit'.Í
nános piíne jejich bezprostiední
funkce,druhovádiverzita va|yči nap|aven1f
b|ízkosti.
Současnápo
ostatníekoIogické
je pot|ačenaa zíqmáje nepropoje sen! povodní piispě| na něKer]fch rame- doba těchto |oka|itzce|a vyhovujerybáiské
biotopťr
nech k urychleníprocesuzazemněnía ov|iv- mu vyuŽívání.
nost a izolovanostjednotliWchbiotopri.Na
ChybívšakzÓna rákosin,popi.
rozdí|od obtíŽnězrevita|izovate|n:Ých
risekrj ni| i vwoj bioty (roaroj sinic, okÍehku). i vnějšíhoIitorá|uostÍic(magnokaricet),kteje do kategoriečástečněodpiírodněnéze- DruhovéspeKrum ryb se však v./znamně rá by p|ni|aochrannoufunkci pĚednadměr.
iíčních
druhŮ se
nou eutrofizací a umoŽniIa by vytvoiit
mÍ napi. zaiazena ob|ast mezi Bzencem nezměni|oa u zjištěn:Ích
a Rohatcem,kteráje biotopickypoměrnědi- vzhledemk podmínkámv ramenechani n+
ochrannou zÓnu se současnfm zv!šením
pestrostimikrobiotopri
verzifikovaná,s menšímzastoupenímorné piedpok|ádávytvoienÍstá|]ÍchpopuIacÍ.
[5].
p dy a s vyššídruhovou diverzítou'RozPii kontro|ních
od|ovechv roce 1999 by|o
Na zák|aděv.fs|edk podrobného
šetiení
faKorem pro snadnějšÍrevita|iza- na32loka|itáchurčeno20 druh ryb z 5 če zpracova|oPovodíMoraly návrh na propoje
hodujícím
jako
ledí.Nejvyšší
druhová pestrost by|a 14 dru- nídvouodstaven1fch
cije zde existencemokiadníchbiotopťr,
ramen(M26, M28) nad
napi. t nÍ,iÍčnÍch
ramen (s|epá, mrtvá ra- h na rameniM18 u Tfnce, na tfech lokali- jezem u HodonÍnas iekou. obě ramenase
Woienépou- nacházejíve stÍedníŤázizániku a jsou silně
mena a odÍezanémeandry) apod., které tách by|ozjištěnospo|ečenstvo
dru. eutrofizována.Z Íadyočekávanfchpiínosri
vodu v krajiněa jsou |oka|i|;lmi
s v.Í- ze jednímdruhem[4]. Nejrozšíienějším
udrŽují
hem je p|otice obecná, per|ínostrobiich:Í rea|izace tohoto projeKu |ze uvést mimo
skytem mnohaŽivočichťr
a rost|in[2].
se i nep vodnídru- z|epšenÍ
Na ce|émtoku ieky Moravyod pramenné a štikaobecná.Vyskytují
vodníhorežimuzejménazv!šeníbio
částiaŽ pod LanŽhotjev technickéevidenci hy,jako napi. amur bí|y(Ctenopharyngodon topicképestrosti, druhovédiverzity a z|ep
podnikuPovodíMoravypiibliŽně190 odsta- idella), to|sto lobik bÍ|y(Hypophthalmic hthys šeníŽivotníchpodmínekpro rozmnoŽování
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ryb. EfeK v pii|eh|émtoku by byl o to v.Íznamnější,
Že se jedná o druhf nejde|ší
m+
zijezov! sek na iece Moravě' V současné
době však rea|izacitohoto záměru bráníne
prostiedk '
dostatek finančnÍch
H|avníprogramvedoucík ozdravěníieky
MoravypÍedstavujeobnova iíčního
kontinua
s prioritnímzaměienÍmna do|nÍ seky toku.
Migraceje všakv.fznamnousoučástÍživotnÉ
ho cyk|u ryb a ostatnÍchorganism , která
ov|ivřuje biodiverzitu toku ve všech jeho
secÍch,a proto ji ne|ze hodnotit pouze Ve
vztahu k ta. dunajslc.fmmigrant m a propo
jenína Černéa Kaspickémoie.
Z provedenéhohodnocenívšech 36 jezťt
a stupř na ĚeceMoravě vyplynulo,Že L2 j+
z nebrání v současnédobě migraci ryb
vzh|edem k v.fšceobjeKu či existenci obchvatu [6] a Že prvníváŽnou piekáŽkou na
jez Hodonínna
našem zemíje aŽ pohyb|iv.Í
Iot,7 i. km. Pro zbyvajícíobjekw by|y rozpracovány piedběŽnénávrhy na jejich pie
konáváníprostiednictvímobtokov.fchkanáhl, balvanitfchskluzri a ta. ekologick ch obchvatr],Keré iešÍotázku podé|ného
i pÍíčnéhokontinua, a tím i udrŽenívody v krajině. Realizacitěchto návrht]však musípŽedcházet zpracování da|šÍchpodrobnějších
posouzení
studií,Keré mimo eko|ogického
budou zahrnovat i vazbu na protipovodĎo
vou ochranu povodí.
Uvedenév.ÝstupyProjektu Morava se pÍidruŽujÍi k da|šímintegrovanm návrh m na
obnovu t]do|ních
niv Moravya Dyje,Keré vyplynu|yz programuPHARE,iešenéhona na
šem zemív rámci pieshraniční
spo|upráce.

Jejich urych|ená rea|izace je v sou|adu
s h|avnímizásadami vodnÍ po|itikyzemí
Evropskéunie a zároveř v zájmu všechobyvatel povodí.
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Zpráva za rok 1997, Bota
nick.Írjstav AV ČR, Brno
ilt64
7997.
lffi3r )
Jurajda,
P.:
lchtyofauna
od[4]
ill&l:
stavenfch ramen reky Mo
ravy. Technická zpráva za
1ril61-+
rok 1999, Ústav bio|ogie
obrat|ovcrjAV ČR' Brno
1999.
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Proposals for lncreasing the Biodiversity of the Morava River Ecosystem
(Beránková, D.)

Q,,,,

The text summarlzesthe 199G1999 ro,

sults of the partlal task ,,The Present
State and the lmprovlng of Water
Ecosystems" pertalnlng to the Morava
R|ver Pro|ect. on the basls oÍan extenslve
[5] Marvan, P., Heteša,J., Hrdina,J.: V+
getace odstavenfch ramen udo|nínivy research and assessment oÍ the Morava
ieky Moravy.Zpráva za rok 1999, Limni, Rlver ecosystem, the artlcle ls almed, ln
the ÍrameworkoÍ the ecosystem's leYlta!.
s.r.o.,Brno 1999.
Mí2\S
lzat|on, ď wet|and b|otopes (dead arms
Mí3
[6] Štěrba,o' a kol.: RybÍpiechodyv pro
gramu ekoIogickéoptimaIizace ieky and cutoff meanders). ln a number ď
Moravy. Závéreč,násyntéza, PF Uni- cases, a llnkage wlth the maternal water
Mí1
verzityPa|ackého,
o|omouc1999.
body ts proposed (lmprovement oÍ water
[7] Beránková,D.: ProjeK Morava.DÚ 04 réglme, nďural reproduďlon ď r|ver fish
Stav a z|epšování
vodníchekosystémťr. specles). Thls ls exempllfied by the arms
Pr běŽnézprávy za roky 1996, 7997,
M26 and M28, for whlch the Morava Rlver
1998 a závérečnásyntetická zpráva za
Board has already worked out a partlcular
rok 1999, vÚV T.G.M., Brno 1996,
proposal Íor a llnkage wlth the r|ver. ln
]-997,1998,1999.
terms of ffsh mlglratlon,wlthln the work on
na iece
[8] Runštuková,V': Posouzeníjezťr
Moravě z hlediska jejich zprr]chodnění the task !t has been ascertalned that 1Íl of
. pro ryby. Dí|čí
dokumentace k Projektu the 36 welrc on the Rlver Morava do not
Morava, Povodí Moravy, á.S., Brno lmpede the passage of flsh, whtle Íor the
1998.
remalnlng welrc prellmlnary proposals ha
ve been elaborated to overcome them by
obr. 3. Schematickéznázorněníodstavenfch ramen stiedníčástitoku ieky Moravy
ecologlca! bypasses, chutes, and the llke.
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ocHRANYpŘeo
sYsTÉM
šxool.vÝrulÚěINKYPovoolrti

v PovooiŘervoesnÉ
Karel Drbal

povodĎovou
Reminiscence udá|ostÍcharaKe rizujÍcÍchnejničivější
situaci tohoto sto|etína Moravě nás nutí h|edat efektivní, činná
a spo|ehIivá opatiení sniŽujícÍnebezpečnostpodobnÝchjev .
piístupymohou patiit do ce|éhospeKra discip|Ín
odrí
Ap|ikované
poh|edč|ověkana svět, piírodua sebe sama jako součást
ŽejícÍch
kterou sv.fmchovánímvíceči méněov|ivĎuje.V kaŽdém
té pŽírody,
prÍpaděby všakměla b:Ítvybírrána
taková iešení,kteráje moŽnovzí
jemně porovnávat_ tedy kvantifikovatk|ady a zápory, dá|e takové
postupy,pro Keré jsou vstupnípiedpok|adycharaKerizoványurčivlskytu a opatienís vysokou mírouspo|eh|itou pravděpodobností
funkce.
vosti poŽadované
ochranypied negativními činky
S|oŽitostnávrh nov.fchsystémťr
povodnívyŽadujevo|ittakovéprostiedky iešenÍ,Keré respeKují |ijiŽvybudovanáopatmitydaného zemía v maximá|nímíŤevyuŽíva1í
text.
ienÍ.o podobnéap|ikacipojednávánás|edující
okres Šumperkpatri| pii povodniv červenci1997 mezi okresy,
Životr]r
a obrovkde si povodeř vybra|adaĎ v podobě čtyi |idsk1/ch
škod ce|ého
škod' Vícejak tietina povodĎov./ch
skfch materiá|nÍch
piíto
okresu vznik|av povodíDesnéa v povodíjejího|evobÍeŽního
ku Merty (cca 966 mil. Kč).Právě pro tuto ob|ast by|odíkyaktivní.
prostiedíokÚ v ŠumperreferátuŽivotnÍho
mu piístupupracovníkťr
na v.fsledkyiešeníz piedku koncipovánozadánístudie navazující
chozíhoroku [1] a směiujÍcík podrobnéana|yzeprob|ematiky.
ochrany,iešená v roce 1999
Druhá etapa studie protipovodĎové
[2], by|a tedy rizce zaměiena na prob|ematikuuce|enéhopovodí
transformačDesné'Hlavnímcí|emstudie bylo variantníprošetiení
k|Íčov./ch
opatienítvoiícíchkostru systémuochranyna
níchučinkťr
objemu
největšÍzaznamenanoupovodeĎ(z h|ediska max. prťrtoku,
opatienípovodřovéochranyby|a zaíazenado|ní
atd.). Mezi k|íčová
nádrŽe- Ve|kéLosinyna
nádrŽPVE D|ouhéStráně a dvě uvaŽované
Desnéa nádrŽSobotínna Mertě. PVE D|ouhéStráně je ve|mid leresortu energetikya díkynově definovanéfunkci dÉ
Žitymza|Ízením
pro
|a za povodĎov.fchsituacíse stává také v./znamnymza|Ízením
ov|ivněníodtokovéhoreŽimuz povodí.Řešenítedy piedpok|ádávy.
tvoiení vodohospodáiské soustavy (VS) tíí nádrŽí,Keré mohou
ov|ádat 47 o/op|ochy povodÍDesné (738,29 km2 z 337,91 km2)
části povodí,
a sniŽovattak negativníučinkypovodnív níŽe|eŽícÍ
která je hustě urbanizovanáa kde během povodĎovésituace (PS)
V roce 1997 vznikly p|nédvě tietiny povodĎov.fchškod (cca 650
mi|.Kč).
opatienív zájmovémpovodíby|se.
K iešení čink navrhovan1fch
staven model typu BW. Koncepce mode|uby|a navrŽenaa testová.
na v rámci iešenÍgrantuYav/570/3/96 v |etech1996-1998 [3].
Získanfchzkušenostíby|obohatě vyuŽitok iešenící| tétostudie.
prostorrjuvaŽo
Prob|émna|ezenÍefeKivníchve|ikostíretenčních
van1ch nádrŽíVe|kéLosiny a SobotínsouvisÍpiímose stanovenÍm
|imitťr,
Keré kaŽdf navrhovanfsystém má. ProtoŽe navrŽenf sub.
systémVS v povodíDesnéobsahujeprvkyakumulacea akumu|ace
umoŽřuje iízeníodtoku, by| model BW konstruován pro moŽnosti
na nádrŽích.
zkoumánÍefektu manipu|ací
chovánísubsystémuobecMode|BW je prostredkemsimu|ujÍcím
teorie systém je moŽnévodohospodáiské
soustaw. Termino|ogiÍ
né subsystémVS charaKerizovatjako dynamick1fsystém se sto
chastick]/mivstupy. Spojit..fdynamic(f systém |ze obecně popsat
vztahem

+=7GG),Úo)

K popisu RaŽdénádrŽeje vyuŽitspeciá|níobecnf modul, Ker1/Íe
šístavovourovnici(1). Useky tokr]- mezipovodí- jsou popsány mo
duly odtoku(M1, M2, M3), kteréobsahujíparametryregresnÍchrovnic stanovenfch aplikacímetod robustníregrese na datech zvo|ené
povodĎovésituace. TietÍmprob|émov.fm
spe
okruhem vyŽadujícím
kde by|yvyuŽitytechno|ogie
cifick:Ípiístup iešeníje modul ÍÍzenÍ,
uměléinte|igence_ fuuy |ogikaa neuronovésítě. K ov|ádáníjednot|iv.Ích
uzávěrťrnádrŽíjsou vyuŽityfuzzy regu|átory(FR)' neuron}
vé sÍtěje použitopro |aděníFR'
podmínkymode|uBW:
Počáteční
o p|něnínádrŽíV{o),
o prrirtokypod nádrŽemio,(0),
(získánoz měienlch hodnot)
okrajová podmínka:
o piítokyvody ve všechvstupníchprofi|echQDft),Poft)
jsou získá
profi|echiíčních
ušekŮt
Hodnotyprťrtokv mezileh|1fch
ny vlpočtempomocívnitiníchfunkcímodu|uodtoku. Koncov.fm,zá
věrov.fmprofi|emsubsystémuVS je vodoměrn1/profi|vodoměrné
stanice v Šumperku.
Vstupníprritokovéiady jsou načítányv kroku 1 hodina, vÝpočet
probíhás krokemLt = 7/5 hod (12 minut),metodouode4 (Runge
-Kutta4. iádu).
Spuštěnív|astnÍhomode|u BW piedchází iniciace. |niciacíje
spuštěníspeciá|níhoprogramu,kter do pracovníhoprostorupro
a okrajovépodmínky.
ayo|enouPS načítávstupnídata, počáteční
pro
ridajinačÍtan1fmive
fázi iniciacejsou obecné(pouŽívané
Da|šími
(mo
všechnyPS) matice parametrrirobustníchregresníchmode|ťr
(F|S)matic jednot|iv.|ch
regudu| predikce),tvary fuzry inferenčních
prvk (modu|iízení).
|ačních
nádrŽÍbyl maximá|něefeKivníz h|ediska
Aby návrh uvažovan1/ch
ochrannéhotjčinku,spoleh|ivostiochrannéfunkce,vlivu na krajinu
nák|adťr,by|a v./znamnáčást iešenívěnována
a vyše investičních
prostor nově navrhovan1fch
nádroptima|izacive|ikostiretenčních
Ží.Prob|émna|ezeníefeKivnÍchve|ikostíretenčníchprostor uva
nádrŽíVe|kéLosiny a Sobotínby|definovánjako u|ohaza
Žovan1fch
jištěnímaximálnÍho
r]činku
s vyuŽitím
v profi|uŠumperk
sniŽovacího
prostoru1,0 mi|.m3 v nádrŽiD|ouhé
Stráně
retenčnÍho
vyčleněného
prostorriV uva
a co moŽná nejmenšíchnutnfch nov.fchretenčních
nádrŽíchVe|kéLosiny a Sobotín.
Žovan1fch
PosouzenÍby|o provedeno na datech povodĎovésituace z čerefeK transformace(sníŽeníku|Vence 1997 (Ps 7/97) a v./s|edn1/
prr]toku)dok|ádá tabulka 7 a obr. 2.
minačního
tičinkuje možnédosáhnout pouze
Uváděnéhotransformačního
Piedpok|adem činmanipu|acena nádrŽích.
za piedpok|aduučinné
piedpové
n1/chmanipu|acína VH dí|echje existence krátkodob]Ích
Kvalitnípiedpověď piímosouvisís dostatečnouhustotou
dí piítokťt.
monitorovacísÍtěsráŽek a pr tokťt.Současn stavhustotyměÍicísí
tě prťltok v ucelenémpovodíieky Desné- v konteKu rjvaho činné manipu|aci na YH zaiÍzeníchza povodní_ 1e nedostatečn!.
Geneze největšíchzaznamenanfch povodĎov.fchsituací podtrhuje
nutnost měiit piíspěvkypr tokri z povodíHučivéDesné,a to nej|é
pe nad soutokems DivokouDesnou.

prÍtok
nádrŽ
doIní
PVED|ouhé
Stráně

prÍspěvek
mezipovodí

(1)

nádrŽVe|ké
Losiny
kdeu.je vstupnÍproměnnáa Í je stavováproměnná.
Mode|BW je sestavenv prostiedÍMATI.AB- S|MUL|NK[4, 5], coŽ
umoŽřuje efeKivně integrovatpotiebnépiÍstupy- popis tvorbypo
nádrŽí.S|MUL|NKdovo|ujev.fvoj,
vodĎovéhoprťrtokuaiízeníodtokr]r
systé
kalibraci,testovánía efeKivnÍridrŽbumode|udynamického
mu tvorbouS-funkcí.
Mode| BW pro povodíDesné a Merty je navrŽenjako soustava
tií nádrŽíD|ouhéStráně - do|nÍnádrŽPVE, Ve|kéLosinya SobotÍn
(obr. 7)' Pohyb vody v povodíje popsán funkčními
vztahy mezi prťttoky v profi|echvodoměrnfch stanic a časov.fmiprťtběhyprr]toxťr
príspěvek Pz
Šumperk
v odvozenfch profi|ech'Neměiené pĚíspěvkypiítok Desné (napi.
mezipovodí
HučiváDesná atd.) a Mertyjsou simu|oványodvozenfmihydrograobr. 1. Schémamode|uBW povodí
Po(t).
my piítokuz mezipovodí

4

seku Desné od soutoku s Moravou po
iíčníkm 2o,4L5. Vfs|edkem simu|ace
pr chodu povodĎovév|ny 7/97 uvede
VH dílolprofi|toku
Piítok[m3.5.r1
OdtokIm3.s-r1
n m usekemtokujsou udajeo urovnihla
PVE DlouhéStráně
31
52
din v poměrně hustě vo|enfch piÍčn:Ích
profilech.
Koutvn/Desnou - vodoměrnástanice
73
50
investičních
nově
VÝšinutn:Ích
nák|adťr
Ve|kéLosiny _ nádrŽ
neov|ivněnf128
navrhovan1fchopatienÍ |ze souhrnně
ov|ivněnf115
85
uvéstve tiech po|oŽkách:
T7
Sobotín_ nádrŽ
34
o nádrŽ Ve|kéLosiny na Desné 603'5
mí|.Kč
189
130
Sumperk- vodoměrnástanice
o nádrŽ Sobotínna Mertě 269'8 mil. Kč
473
Morava - pod soutokem s Desnou
525
o ripravytoku Desné (Šumperk,Vilcfio
vice, Rapotín)28,6 mil. Kč.
Z uvedeného
vyp|vá, Že nák|adyna re
a|izacioptimá|ního
systémuochranypÍed
povodněmiv povodíDesnéa Merty z h|e
diska činku, spolehIivostiochranné
funkce a dopadťrna krajinu se b|íŽí
v.Íši
škod v povodÍza povodně z července
L997.
MajÍ-|i
retenčnínádrŽep|nitdobie svou
funkci,je tieba bránit soustieděnémuod-v, 720
toku vody a erozijiŽv nejvfšepoloŽenÝch
částechpovodÍ.Nápravuzde|ze provádět
=
pomocí vhodnÝch biotechnickfch, |eso
!'o roo
.=
techniclc.fcha agrotechnickÝchopatiení.
E80
PomocÍvětšÍchtechnickfch opatienÍlze
zmírĎovat d s|edky povodní spíše ve
stiedníchčástechpovodí.
Potiebnétipravytoku Desné (s|edující
zvětšeníkapacity)by mě|y b t v kaŽdém
piípadě vyuŽity pro podstatné z|epšení
funkce toku v urbanizovanémprostredí
(zpiístupnění
ieky obyvate|m města piÉ
padně obcÍ,z|epšenÍvzhledu reky a jejÍ
pro kaŽdodenní
|epšÍ
vyuŽití
odpočinek).
150
200
250
Mode|ovéprostiedky pouŽitév uvede
čas [h]
ném piípadě povodí Desné a Merty
rlčineknádrŽí
obl. 2. Vodoměrnástanice Šumperk,Ps 1997/07 /o4/oo - transformační
umoŽni|yiešit ochranu pied povodněmi
komp|exnějako systém s|oŽenf z íady
ochrannfchprvk . Takovéiešenísoučasně dovo|ujeminima|izovat
negativníčinky povodní,stavebnía finančnínáročnostnavrhovanfchopatiení,
V souvis|ostis rea|izacíuvaŽovanfchnádrŽíse pÍedpok|ádáv pro
dopady na krajinua jejíobylate|e.
a tímtaké nepÍíznivé
fi|echVe|kéLosiny a Sobotínv.fstavbazemníchhrázío v.fšcedo cca
20 m. Řešenív.ÍpustnÝcha pielivnfch zaiízeníhrází by v těchto inLlteratura
Ženfrskogeologickfchpodmínkáchnemělo b:Ítspojeno s technick1fochranyokresu Šumperk.VÚV
mi prob|émy.
Bude všaktieba ověiit piedevšímmocnost pokryvnfch [1] Horák, P.: Studie protipovodĎové
T.G.M.,Brno 1998.
do
rltvarťr
v místechnavrŽenfchhrázÍa vhodnost hornin pro použití
piÍs|ušnÝch
J.: Studie protipovodřové
ochranyokresu
nebo těsnicích částíhrází a vodo
částístabi|izačních
[2] Drba|' K., H|avínek,
- l|. etapa. VÚV T'G.M.,Brno 1999.
Šumperk
Vfs|edn1/návrh nádrŽeVe|kéLosiny počítá
těsnost ska|níhopod|oŽí.
v.fškouhráze 16,5 m a s trva|ouvodníp|ochoucca 31 ha
s maximá|ní
[3] Drba|,K. a kol.: Eko|ogickéaspekty ochranyvodníhobohatsWí.
situacÍpod vodohospodárskÝmidÉ
DÚ 04 Řešenímimoiádn:Ích
vyuŽite|nouk rekreaci.Největšízatopená p|ochapii maximá|nímna
p|něníby by|a aŽ92ha. U nádržeSobotín(max.v!ška hráze 18,5 m)
|y.VÚV T'G.M.,Brno 1996-1998.
se uvaŽujes vyuŽitímtrva|e akumu|ované vody (p|ocha t7 ha) k na|epšování
pod nádrŽí,k re
minimá|níchpr tot<ťt
15o
kreaci i k v.froběe|eKrickéenergiev ma
|évodnÍe|ektrárně.
lohya iady va.
Z iešeníoptima|izačnÍ
pr běh pe
riant simu|acíov|ivĎování
vodĎov./chv|n z července1997 a jin1fch
(obr. 3) wp|Ýrye,Že da|šívlraznějšísniŽovánÍku|minacípovodřov.fch pr toktj
na DesnénádrŽemi(změnoujejich para
metr nebo pÍípadněv.fstavbouda|šÍch al,
nádrŽí)jiŽ nelze očekávat.K dosaŽení o
E
vysoké spolehIivosti protipovodĎové-:<
o
ochrany urbanizovan:/chčástí povodí .=
Desné (Šumperk,VilcfÍovice,Rapotín) omírnězkapacitbude ved|etoho uče|né
nit koryto Desné (vyčištění
koryta ieky,
rekonstrukce narušenfchopevněnÍ,no
vé ohrázován| a zajistit tak bezpečné
pievedení povodĎov.fchprťltokťltransformovanyich navrhovanou soustavou
nádrŽÍ.Podrobná piedstava o rozsahu
roz|ivťt,
o risecíchtoku Desné s nedo
statečnoukapacitou koryta a o objek.
0
L20
60
80
100
40
20
o
tech na toku, Keré zhoršujíodtok po
čas[h]
vodĎov.Íchprritok , by|a získána díky
mode|u [6]
ap|ikaci hydrodynamického
rjčineknádrŽí
obl. 3. Vodoměrnástanice Šumperk,Ps 1984/07/L2/oo - transformační
prrjtokťr
prostory
retenčními
Tabulka 1. SníŽeníku|minačních
Ps 7/97 navrhovan1fmi

o

5

Í4)MATLABv.5.2.The Math Works,Inc.,1998.
t5l SIMULINKv.2.2. The Math Works,lnc.,1998.
t6l F|oodManagementin the Czech Repub|ic.PovodíMoravy,a.s.,
DHt,1998.

]T;rffl'J*l
vÚVT.G."
Tel.05/4í321224,I.335

The System of Protection against Damaging Effects of
Floods in the Catchment Area of the River Desná (Drbal, K.)
Duringthe ÍloodsoÍ1997, the Dtstrlctof Šumperk
be|onged
to
the districtswherethe f|oodshadtakena toll oÍÍourhumanlives

vÝvoJA TEsTovÁní
EvRoPsKÉHo
sYsrÉruu
HoDNocENi
exoloclcKÉHo

roku a učastníse jej ce|Projektby|zahájenv bieznu letošního
kem 8 evropskfch zemí (Německo, Rakousko, Česká repub|ika,
|tá|ie,Nizozemí,Portuga|sko,Řecko, Švédsko).
Řešite|skápracovištějsou tedy po EvropěrozmÍstěnave dvou transektech(viz obr.),
a to ze severu na jih (od Skandináviedo stiednístiedomoiskéob|asti) a ze západu na v./chod(od Apeninskéhopo|oostrovado Wchodníhostiedomoií).Vzh|edemk tomu bude vyvíjenámetodatestována v mnoha částechEvropya budeji moŽnopouŽítpro hodnocenétypytokťtvětšinyekoregion Evropy(|||ies,1978).
Hodnotícísystémje za|oženna návrhu evropskétypo|ogietokrl
(minimá|něantropogenněov|ivněn1/ch)
usea na fauně referenčnÍch
k tokťr(|So/Dls 8689-1,2).Na 30 evropskfchtypechtokťrz ce|koWch zhruba 150 by|yodebrányvzorkymakrozoobentosuna refe
renčníchrjsecíchtokťra na usecíchtokťrreprezentujících
rozdílné
stupně degradace (ov|ivnění)
ekosystému.Soubor bioIogicklch
|oka|ita z ov|ivněnfchusek musí
a abiotick1/ch
dat z referenčních
bft zcela srovnate|n!,proto by|onezbytnéodebrat nov.fsoubor dat.
Navíc severo-jiŽnía v./chodo-západní
vzorkovacítransekty umoŽní
vnitinísrovnánímetodikya piístupuhodnocenímezíjednot|ivlmi
ekoregiony.
PiínosemvwÚené metodyje to, Že bude piihlíŽetk specifickfm
jednot|ivlchtyp tok tak, aby umoŽřova|asrovnate|né
v|astnostem
pouŽitíve všechzemíchEvropy.Dá|e bude kombinovánas da|šími
vybran1/mi
metodamihodnocenítok , Keré jsou v současnédobě
pouŽívané
v zemíchEvropskéunie. V piípadě,Že tyto vybranéme.
tody dodajída|šíinformacepro určit region(saprobníindexv ČR,
profi|v Rakouskuatd.)bude tato
Rakouskua Německu,eko|ogick1f
jako da|šímodu| hodnotícího
metoda zač|eněna
systému.Během
projeKu bude vytvoienadatabáze evropskfchtaxonr]t
makrozoobentosu, kterébudou zaznamenányv hodnotícím
systému.Řešeníprojektu vyvrcho|í
pievedenÍmsystémuhodnocenído vodohospodáiské
praxe Ve formě uŽivate|ské
piíručkya PC programuv 1. čtvrt|etí
ro
ku 2OO2.
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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|onon a study dealing
wlth proposals Íornew 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 oÍa BW.type model'
of transÍormatlonaleffects 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
DlouhéStláně as wel| two envisaged ]eservolrs:Velké Losiny on
the R|ver Desná and Sobotínon the River Merta. A scheme of the
model of the catchment area is on Fig. 1, and the results of the
modelling oÍtransÍormationaleffects are captured by Fi!. 2 & 3.

wren

n #Íll" očekávanfpiínos

NavrŽen;/projekt nabÍzí
vytvoienÍnástroje pro pÍesnoua d|ouhodobou imp|ementacipo|itikyEvropskéunie v ob|astivodníhohospodáistvía ochrany povrchotl./ch
vod. ochrana a udržování
vysokého eko|ogického
stavu tokťr,z|epšování
kva|itya prevenceda|šího
jsou v.fznamn1/mi
negativnÍho
ov|ivĎování
cí|ipo|itikyEU, jak je definovánov č|ánku1 Rámcovésměrnice EU o vodách.Tytocí|emusí
b1/tpod|oŽenystandardizovanfmi
metodamihodnoceníeko|ogického stavu. Tento projekt dá evropsklm zemímefektivnínástroj pro
hodnoceníeko|ogické
kvaIitytokťt.
projektuje pievod metodyze zák|adnÍJednÍmzvyznamnychcí|ťr
Vfchodiska íešení
ho v.fzkumudo vodohospodáisképraxe.Za tímto če|emby|okon.
Rámcová směrnice EU o vodách definujesystémpro hodnocenÍ sorcium projektusestaveno jak z vědeck1/chinstitucÍ,tak z instituvodnÍchtě|es, nicménějednotná metodikana určení
eko|ogického cí, kterése zab1fvají
praktickouap|ikací.
stavu stá|e ještě čeká na svézpracování.Z tohoto d vodu by| dán
Projektdá|e pomťrŽe
definovata sjednotitpoŽadavkyna cí|ov./
stav
poŽadaveka současně pií|eŽitostv 5. rámcovémprogramuEU vy- toktj v Evropě,coŽje dťt|eŽité
vzhledemk tomu, žeíÍční
ekosystémy
stavu tekou- jsou většinousituoványve víceneŽv jednomstátě, a takétransport
tvoiit jednotnoumetodu pro hodnoceníeko|ogického
cích vod a obecněji definovat cí|ov./stav v evropskémměiítku. znečišt'ujících
|átekčastoprobíház jednohostátu do druhého'
HodnotícÍ
systémby mě| brát v rjvahunejširšÍ
spektrumv|iv tak,
V pos|ednÍ
době se v evropsk1fch
zemíchzaměiuje pozornostna
aby se umoŽnilho|istick!piÍstupk hodnocenítokťt.
eko|ogické
funkce vodníchekosystémťr.
Piirozenétoky a jejich usejako zdrojebiodiverzityi da|šífunkce
CÍ|emje poloŽitvědecké zák|adytakovétometody za|oŽenéna
ky majíved|esvéhov./znamu
makrozoobentosu,
vyvinouttuto metodu pro s|edované
typy evrop
v|ivemna spo|ečnost,tj. zdroj vody, samočištění,
s prím1/m
rekreask1fchtok a začíts jejíap|ikacív praxi'
ce, retence vody a sedimentu.Tyto funkce jsou pieváŽně zajišt'ovány neznečištěn;/mi
toky s piírozenoumorfo|ogií
koryta.Vysoká eko.
Gí|ea píístup
|ogickákva|itaje piímo měrná dobréfunkčnosti
ekosystému.
Jsme
piesvědčeni'Že ryuíjenámetoda bude schopna měiit tyto aspekty
Cí|emprojektuje vyvinouta testovat metodiku hodnocenítekourámco- funkčnosti
cíchvod pod|emakrozoobentosu,která vycházÍz poŽadavkťt
tokťra Že d|ouhodobé,
trva|eudrŽite|né
vyuŽÍvání
iíčních
vésměrniceEvropskéunie o vodách.
vyŽadujedefinovánící|ového
ekosystémťr
stavu.

f

f':"'"X

6

Řešeníprojektu v českérepub|lce

t31lllies,

V rámci projektuse pracovištěv Českérepub|icepodÍ|ejí
na ie
tjko| . Jedná se piedevšímo (i) návrh typolo
šenÍněkolika dí|čích
gie evropsk]Ích
práce, (iii)sestavení
tok , (ii)terénnía |aboratorní
druhov./chseznam makrozoobentosua na závěr (iv)sestaveníuŽivate|sképiíručky.
profi|ťr,
V ČRje hodnocenotéměi 40 odběrorn.Ích
a to v hercynském ekoregionu na stiedních tocích (ve|ikostpovodí100-1000
km2)a v karpatském
ekoregionuna ma|fch(ve|ikostpovodí10-100
km2)a na stÍedních
tocích.Loka|ityby|yvybíránys oh|edemna podchyceníjednohodominantnÍho
faktoru,ov|ivĎujícího
eko|ogickfstav
tok , Ker1/mbylo v našemprípaděznečištění
|ehceodbourate|nfmi
organickfmi|átkami.V|ivyjin ch faKorťt,jako jsou změny v morfo
|ogii koryta, v hydro|ogickém
reŽimu,acidifikační,
toxickéapod.,
jsou sledoványda|šími
pracovišti
spo|uiešite|sk1/mi
v Evropě.
Stav ÍešeníprojeKu k 1. srpnu 2000 je nás|edující:
By|vypraco
ván návrh zák|adnÍ
typo|ogietok ČR.By|ydokončenyterénnípráce
praa odebranévzorkyjsou zpracováványv |aboratoiích
iešite|sk:Ích
covišť.By|ysestaveny druhovéseznamy taxon makrozoobentosu
ČR, ty byly postoupenyuniverzitěv Essenu a nyníprobíhájejich
komp|etacev evropskémměiítku.PrvnÍkonkrétní
vfs|edkybudou
pub|ikoványve formě prťtběŽné
zprávypo roce iešeníprojeKu.

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

- Mgr. Denisa Vojtíšková
vuv T.G.M.- poboěkaBmo
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 Íorstreams and rlvers whlch meets the demands of the
EU Water Framework Dlrectlve uslng benthlc macrolnvertebrates.
ln all, partners from 8 EU memberstates part|clpate.ThereÍore,
the method deve|oped wl|l be tested ln many parts oÍ Europe and
wlll, hence' be appllcab|eíol 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 ÍaunaoÍnear.
natura| reÍerencestreams. Fol 3o of approxlmately 150 European
stream types data on the macrolnvertebrate fauna of nearrratural
reference streams and of stream sectlons representlng dlfÍelent
Llteratura
stages oÍ degradatlon wl|l be collected. The method developed
wlll be adapted to the speclf|c condltlons oÍ the stream types
Standard.WaterQualityt1l ISO/DIS8689.1,2: DraftInternational
Biologicalclassificationof rivers.Part 1: Guidanceon the inter- ln order to allow comparable use In all EU member states. lt wlll
pretationPart 2: Guidance on the presentationof biological be comblned wlth se|ected methods Íor stream assessment and
lndlcatlon currently used In the EU member states. Data bases
qualitydata from surveysof benthicmacroinvertebrates.
[2] Councildirectiveestablishinga frameworkfor Communityaction on European macro|nvertebrate taxa used Íor the assessment
system wlll be generated. Flnally, the transfer of the developed
in the field of wateJpo|icy(SměrniceRady ustavující
rámec pro
činnosti Společenstvív obIasti vodohospodáisképoIitiky), method lnto water management appllcatlon wlll be started, vla
Brusel,29 Juny2000.
a manual and a PC program.

APLIKACEBIOCIDU
V CHLADICIM OKRUHU

ní ,,piekmit.,koncentrace.V1frazné
zu./šení
koncentracena konci experimentubylo zvo|enopro dosaženÍce|kovéprrirměrné
hodnoty
koncentracevyššíneŽ 2oo 1lg/|(faktickydosaŽená pr měrná hodnota koncentraceběhem dávkováníbiocidu v experimentuby|a
222,5 11g/|C|o2).Prrjběhdávkovánía aktuá|ních
koncentrací
biocidu v prrirběhuexperimentuje znázorněnna nás|edujících
obrázcÍch.

Hana Mlejnková,Da|iborKárník

VÝsledkyexperimentu

Úvod

Ve vzorcÍchvody a biofi|mubyly ku|tivačně1x tldně na t,5o/oŽivném agaru stanovoványoligotrofníbakterie(V|DIAD|AGNOST|M'
(!x za 14 dnÍ)by|yv |aboratoiiVÚV T.G.M.
Praha),s menšíčetnostÍ
Brno stanovoványpsychrofiInÍ,o|igotrofní,Že|ezitéa desu|furikační
bakterie. V:Ís|edky
mikrobiologickfchstanovenÍjsou uvedeny na
obr. 7 a 2. Poity mikroorganism jsou uvedenyv procentech p vodníhostavu (tj. počtumikroorganism pied ap|ikacíbiocidu).
pokles koncentracemikroorganism v médiuna cca
Dokumentují
8 % pťtvodnÍ
hodnoty,tj. pred započetím
dávkováníbiocidu.
Vzorkyvody a stěrťrz pokusn1/chch|adicíchokruhr]rby|yana|yzo
vány rovněŽmikroskopicky- kvalitativněa kvantitativněpod|eČSN
83 0532, část2 - Stanovenídrobnéhobiosestonu(B|oTEs' Brno).
je pie
v 1 m|.Stav oŽivení
Vfs|edkyjsou udáványjako početjedincťr
h|ednědokumentovánna obr. 3 a 4.
V prtiběhu experimentubyly prováděnyrutinníana|yzymédiana
ExperlmentálnÍap|ikace blocidu
fyziká|nícha chemick1fchparametr : koncenurčenÍnás|edujících
Z ve|kéhomnožstvínabízenfchbiocidtjby|vybrán oxid ch|oričit..f, trace ch|orid , kyse|inováneutra|izační
kapacita- faKor KNK4.5, pH,
kter1/by| nás|ednětestován s cí|emověieníučinnostina jednot|ivé měrná e|ektrickávodivost.
s|oŽkyoŽivenÍtzv. technickévody d |eŽité(TVD)a eko|ogickoune
závadnost piípravkua jeho reziduív piípaděap|ikacebiocidu na
rjrovnipiedpok|ádanfchprovozníchkoncentrací.
P|án experimentu
500
vyzískan:Ích
by|koncipováns oh|edemna maximálnímoŽnévyuŽití
450
na
zkouškyna WD EDU. Experimentyprobí|a|y
sledkťtpro provozní
400
experimentá|ní
vodnÍsmyčcev Ústavu jadernéhov.fzkumuv ŘeŽi,
(vizschémana
E*o
okruhr]t
která simu|ujeprovoznípodmínkych|adicÍch
ď eoo
konci článku).
Potieba iešeníprob|ematikyvzniku nárostťra následné koroze
potrubÍ
v chIadicích
okruzíchjadernée|ektrárnyDukovany(EDU)ve.
de k hledánía ověiovánÍvhodnéhoa k vodnímuprostiedíšetrného
biocidníhoprostiedku.odpadnívodyz ch|adicích
okruhrjjsou v tomto systémutotiŽzatjstěnypiímodo nádrŽe Mohelno,jejíŽvodyjsou
zpětnlm chodem vodnípiečerpávacíe|ektrárnyVracenydo nádrŽe
Da|ešice.V useku pod nádrŽíMohe|nopak ieka Jih|avapribíráda|šíprítokya zausťujedo stiední nádrŽevodníhodí|aNovéM|Ýny.
PracovníciVÚV T.G.M. Brno a Ú.tv Řez tak by|ipostavenipied odpovědn:Í
uko| u.Íběrua odzkoušenípreparát k odstraĎovánínárostr]ra biokorozev ch|adicích
systémechEDU,jejichŽvracenávoda by
v Žádnémprípaděnemě|av./znamněohrozitbiocenÓzu nádrŽíani toku, a to bezprostiedněpo ap|ikaciani v nás|ednémobdobí.

o 250

Metodika

o

Ě 200
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a

3 150
Po steriIizacia prop|áchnutÍ
bylo do smyčkynačerpáno0,75 m3
1oo
TVD, spuštěna cirku|ačnÍ
čerpad|aa ch|adicíagregát (22 "c).
50
PoŽadovanáprovozníkoncentracebiocidu by|a aro|ena na urovni
0
25o 1tg/|Clo'. Na počátkuby|o dávkováníbiocidu prováděno formoujednorázovych
dávek, po dosaŽenía stabiIizacikoncentracena
..1
..i
.-ri
c-.i
.!
cca 150 stg/| by|o spuštěno dávkováníperista|tickfmčerpad|em,
".t @ ".i
Ý@@oNÝ@
periodick1fch
dávek pravide|něvždypo 6 ho
a to formou diskrétních
dinách. ReŽimdávkováníby|alo|entak, aby by|minima|izovánvod- obl. 1. Stav oŽivení- voda
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obr. 2. Stav oživení
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[1] Kárník,D., Kočková,E., M|ejnková,H., Záková,Z.: optimalizace
dávkování,ověieníučinnostia eko|ogické
nezávadnostiap|ika
na pot|ačení
mikrobio|o$ické
aktivitywD
ce oxidu ch|oričitého
EDU.VÝzkumnázpráva
UJV,a. s., ŘeŽ,20oo.
[2] M|ejnková,H., Kočková,E,, Žáková, Z.: PosouzenímoŽnosti
pouŽitímikrobiocidních
piÍpravkťt
v ch|adicímokruhu JE Dukovany.ZprávaVÚV T.G'M.,Brno, 1998.
[3] KárnÍk'D., Ruščák,M.: Inf|uenceof biocideon sessi|e bacteria
tested in NRI / EPRI water loop: ExperimentsMICT - MlC10
(3/9u8/98).Zpráva ÚJv ŘeŽ, 1998.
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Médium biocid.v|áknité Že|ezitébakterie
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Závét
Zhodnocenímzískan1fch
v./s|edkťt
|ze konstatovat,Že testovanf
je vysoce činn:Í
pii likvidacibaKeriá|níhooŽibiocidoxid ch|oričit.f
vení.Piijeho rozk|adunedocházík tvorbě|átekv.fznamněohroŽujÉ
cíchŽivotníprostiedÍ'Na zák|adězhodnocenídosavadníchv./s|edk
jako vhodn! bio
v zásadě doporučit
experimentu|ze oxid ch|oričit'!
cidnípiípravekk provoznímunasazenÍna systémuTVD v EDU.
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ClO, + 4H* + 5e'= Cl' + 2HrO
v|astnostinetvoiís organickfmi
I pies svoji reaktivitua oxidační
|átkami piítomnfmi ve vodě organickéch|orovanéderiváty jako
To je jeden z drivodri,proč
ch|orfeno|ynebo ch|orovanéuh|ovodíky.
je častovyuŽívánk dezinfekcipitnévody.
ostatníaspektyposouzenívhodnostidanéhobiociduneuvádÍme
jednak proto, Že jsou zpracováványv rámci da|šíetapyjeho experije
mentá|níap|ikacena EDU, a jednak proto,Že nepiedpok|ádáme
jich v.frazněnegativnÍ
V|iv.

RNDr. Hana Mlejnková' Ph.D.
vÚv T.G.M. - poboěka Bmo
tel. 05/4132 1224, l. 309
lno. Dalibor Kámík
Ústav jademého v'!žkumu, a. s., Řež

datum.čas

obr. 3. Mikroskopická ana|yzastavu oŽivení- voda
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Zhodnocenívfsledkťt

The need to solve the lssue of advance growth orltlnatlon and
of ensulng plpe-workcorroslon ln the coollng clrcults of the nuclear 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 experlments 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|nedloxlde, ls hlgltly efíectlve wlth the llqu|datlonď
bacterlal anlmatlon. lts decay does not glve rlse to substances
that slgnlflcantly endanger the envlronment, and ln prlnclple lt
can be recommendedas a blocldlc agent.

na mikPokus prokáza|dobrébiocidníučinkyoxidu ch|oričitého
robiá|níoŽivenÍ
vody i biofi|mu(víceneŽ 90% tičinnostbiocidu na
p|anktonní
mikroorganismya 70% učinnostna piised|éorganismy
2
biofi|mu).Biocidní činnostby|aprokázánapro čVii skupinyku|tivo
vate|n1fchskupin baKerií - o|igotrofníbakterie (odráŽející
ce|kové
'piítommikrobiálníoŽivenívzorku),psychrofi|ní
baKerie (indikující
u-,
u
nost pieváŽněautochtonnÍchorganotrofnÍch
baKerií,lyslqÁujÍcích
se
:Ť::
ve vodách s obsahem |ehceutilizovate|nfch
organick1/ch
|átek),Že
[i 3
|ezitéa desu|furikační
baKerie (skupinybakteriípodí|ející
se na ko
rozníchprocesech).
Mikroskopickyrozbor_ bioseston:v okruhuošetienémbiocidem
by|o zjištěno podstatné sníŽenímnožstvíbakterií, mnoŽství
drobnfch že|ezitfchbaKerií se snížiloo 85 oÁ,tyčinkovitlchbakterií
Živérasy by|ybiocidem z|ikvio 44 o/oa v|áknitfch baKerií o 67 o/o.
doványna 100 %.
Množstvídrobn;fchŽe|ezit.fchbakteriína stěnách okruhu ošetie
néhobiocidem by|oo 94 o/oniŽšíve srovnánís počátečním
stavem.
MnoŽstvív|áknit'./ch
bakteriíse v okruhu ošetienémbiocidemve
srovnánís počátečním
mnoŽstvÍma šilo o 87 o/o.Živé mikroske
1.,'
pickéiasy ani da|šíorganismyneby|yv biofi|mupo aplikacibiocidu
U
zjištěny.
u-g
Na ekologickézátěŽi |oka|ityv|ivem ap|ikace biocidu se podí|ejí
piedevšímdva faKory - piítomnostreziduísamovo|nédegradace
vodnísmyčkav Ú.tv ŘeŽ
biocidu a produKy reakce biocidu s organickl/mia anorganiclc./mi Experimentá|ní
je siInéoxidační
|átkamipiítomn1/mi
v TVD. oxid ch|oričit.f
činidIo 1 - dávkováníbiocidu, 2 - odběrovémístovzork média,3 - vzor.
ky stěrťr,4 _ zásobnÍnádrŽ,5 - čerpad|o
redukčnÍ
reakcí:
s nás|edující
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MOZNOSTIKONTINUALNIHO
MONITORINGUOBSAHU

Pro ulpočet koncentrace chemikálie ve vodě v rovnovážnémkinetickém modelu, podle rovnice (2), se použÍvározdělovacÍkoefici.
ent oktanol/voda _ Ko*, kterf je pro Ťadusloučenintabelován a je
hoŽ hodnoty se pro většinusloučeninblÍžÍ
hodnotám triolein/voda
- Ks*'

vE voDÁcHPoMoci

Cs= Cv#sw
e')
Ve smíšenénebo zakiivenéoblasti se efeKivnÍvzorkovacípoměr
SPMD měnípod|etoho, jak se systémb|íží
saturaci. Ksw a R"' do
sahujípodobnévelikosti a obě hodnoty musí bft známy nebo odhadnuty(pii praktickéap|ikacije|épese tétoob|asti,:ie|ito moŽné,
vyhnout).
K|íčovou
skutečnostÍ
expozice SPMD je to, Že nezávisle na koncentraci analytu ve vodě je rovnováha mezijeho koncentracemi ve
vodě a trioleinu dosaŽena vŽdy za stejnf čas a rovněž tak doba lineárnÍkinetiky absorpce je vŽdystejná. Proto je d leŽitéznát, Kerf
scénái vzorkováníSPMD aplikovat pro dan1fkontaminanta časov.f
interva|vzorkování.

oRGANlcKÝcHPoLUTANTŮ

SEMIPERMEABILNÍGH
MEMBRÁN (sPMDs)
Josef Kupec

1 Úvoo
Piib|iŽněod roku 199o se v odborné|iteratuiezačínají
objevovat
informace o vzorkováníorganickfch mikropo|utantr]
ve vodách po
mocí po|yety|enov.fch,
semipermeabiInÍch
membrán p|něnfchtrio
leinem- SPMD(s)- SemipermeableMembraneDevices.
Z udaj publikovanch v rámci |iteraturyzabyvající
se danou pro
b|ematikouVyp|yvá'žese jedná o nástroj se širokfmspeKrem Wupo|utantťr
ŽitÍ,poskytující
da|šímoŽnostpro monitoringorganick1fch
v ŽivotnímprostiedÍ.Jako piínosytohoto zprisobu vzorkováníjsou
mimo jiné uváděny:zu.fšenÍ
objeKivity monitoringu,a to jak v kvantitativní,tak i v kva|itativní
ana|yze,snÍŽení
detekčních
limitťrpro většinuana|yzovanfch
s|oučenin
a moŽnostd|ouhodobé
archivaceexponovan;fch
membrán.

2 Souěasnf stav
2.7 SPMD

V současné
době jsou SPMD(s)míněnypolyety|enové
membrány
(p|ochétrubice, pieváŽněvyrobenéfirmou BrentwoodP|astics, Inc.
USA) vyskytujícíse ponejvícev těchto rozměrech: šÍŤka25 mm
a délka10o cm. P|něnyjsou trio|einemv mnoŽství1 g, popi. 1 m|
(0'91 g) na 1 metr dé|kya 25 mm šíŤky.
Pieh|ed moŽnostíjejich vyuŽití|ze najítnapÍ.na internetov.fchstránkách tistavu USGS (US
Geologica|Survey)[1]. Konstatujese v nich mj., Že systémpo|yety.
|en- trio|einse uja|z toho drjvodu,Že se svfm charakterem(vzh|e
po|utant ) v největšímíie b|íŽÍ
dem k zachycování|ipofi|nÍch
mode
|u Živočišné
buĎky.
Proces zachycovánÍorganicklch polutant SPMD je v neijedno
duššíformě popisovántak, Že na základě rozdě|ovacích
koeficient
po|utantrjmezi vodou a trioleinemdocházípro tyKSW jednot|iv./ch
to po|utantyk ustavovánírovnováŽn1/ch
koncentrací.ProtoŽeje v prÉ
padě SPMD mezi vodou a trio|einemmembrána,Kerá Ěídí
rych|ost
ustavovánírovnováhy,docházík tomuto ustavenírovnováhyaŽ po
určitémčase, většinoupo desítkáchdnÍ.V této časovéob|astije
pak koncentracepo|utantu
v trio|einurovněŽfunkcíčasu.Aby SPMD
fungova|ajako prostiedek umoŽĎující
sníŽení
detekčních
|imitr],musÍ se hodnoty KsW pro zachycovanépo|utantypohybovatv hodno
tách 104 a vyšších.
Vyp|vá to ze skutečnosti,Že se pii k|asiclc.fch
metodikách ana|yzextrahujevětšinouobjemcca 1 | vody do objemu
cca 1 m| organickéhorozpouštěd|a,tudíŽdocházík "zakoncentre
vánÍ"po|utantr]pied ana|1fzou
o tii iády. Vzh|edemk tomu, Že SPMD
obsahuje cca 1 m| trio|einu,|ze pii hodnotě KsW 103 zÍskatk ana
|1/zesrovnate|néabso|utnímnoŽstvípolutantujako pii klasickéextrakci. Porovnánímhodnot KSW pro PAU, PcB a některéoCR Keré
se pohybujív rozsahu 7o4 aŽ 1O8, je zŤejmé,
Že SPMD sníŽeníde
IimittiumoŽĎujÍ.
tekčnÍch

2.2 Absorpčníkinetika
Kinetika absorpce v SPMD je podrobněpopsána v [2, 3]. Pro
jsou d |eŽiténás|edující
praKické použití
závěry:
V závis|osti na fyziká|něchemickÝchv|astnostechkontaminantťr
a na době expozicejsou moŽnétii scénáie vzorkováníSPMD. KaŽdy
z nich je prezentovánjednou nebo víceob|astmiabsorpce ana|ytu:
lineárnÍ,
zakiivenoua asymptotickou.
ExpozičnÍčasy SPMD do = o,5 r mohou blt považoványza lin+
árně kinetickou oblast absorpce.
V praxi se pro uÍpočetkoncentrace analytu ve vodě C*v lineárně
kinetickéoblasti většinoupoužÍvávztah:
Ct= Crf*t. t

(1)

kde Rwsje poměr objemueKrahovanévody k objemutrio|einu
iízenéexpozice,
za jednotku časua |zejej vypočítat
z |aboratorní
t - čas[h],
C* _ ana|ytickákoncentraceve vo|némobjemuvody,
C' - koncentraceanalytuv |ipidunebo rozpouštěd|e[g/m3].
tje čas potrebnyk dosaŽenÍrovnováŽného
stavu koncentracepo
lutantumezi vodou a trioleinem.
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3 Praktická apllkace

pomocír zn:Íchtypťt
Ve vodnÍmprostiedíjsou SPMD umísťovány
drŽákŮ,jejichŽrjčelemje chránit membránu pied mechanickfm po
škozením,piičemŽmusíbft zajištěnvo|nf kontakt s vodou.
Doba expozice je nejčastějičtyiitÝdny.Exponovanémembrány
jsou po odstraněnípovrchov.fchnečistota nánosťtpodrobenydia|]Íze v organickémrozpouštědle.Po piečištění
dia|yzátu1e k ana|,!ze
pouŽitap|ynováchromatografie.
extraKu ve většiněpiípadťt
V ČRnebylydosud SPMD v praxirozsáh|ejitestovány.K tomu, aby
moh|ybÝt SPMD vyuŽívány
v širšímíie,je zapotiebÍmÍtpro kaŽdou
monitorovanous|oučeninu
k dispozicipotiebná fyziká|néchemická
data umoŽĎující
Wpočetkoncentracetétos|oučeninyv monitorovanémprostiedÍ.Tato data jsou pub|ikovánajen ve ve|mi omezeném
rozsahu a jsou p|atná pouze pro originá|níp|něnémembrány
Brentwood(USA).
V roce 1999 by|yna brněnskémpracovištiVÚV provedenyprvní
pokusyse semipermeabiIními
pe
membránami.Návrh praktického
stupu testování(ka|ibrace)membránvycháze|z v./šeuvedenlch po
znatkťr.
Postup pro získánípotiebnfch daj je nás|edující:
o ka|ibracemembrán pomocíjejich expozice v prostiedÍo defino
vanékoncentracipo|utantťr,
o nás|edná ana|yzaexponovanlchmembrán,
o vyhodnocenína zák|adénaměienfch hodnot a stanovenÍ,v jaké
kinetickéob|astimonitoringprobíha|,
potiebn1/ch
o nás|edn1/
v.Ípočet
dat.
Za tímto če|embyla navrŽenaa zhotovenaexperimentá|ní
testovacíaparatura.Pro prvnítestovánív|astnostÍSPMD by|ypouŽity
cca 25 cm dlouhéprázdnémembrányBrentwoodpied pokusem na
p|něnéo,22 m| trioleinu.By|piipravenroztokpo|utant. Membrány
by|yumístěnyv testovacíchnádrŽích,ve Kerfch by| do protékající
pitnévody plynu|edávkován roáok po|utantú.TaKo by|y získány
vzorkys t, 2,3 a 4t.fdenní
expozicÍv kontaminované
i nekontaminovanévodě.
Exponovanémembrány by|ydia|yzoványv hexanu. Po odpaÍenÍ
a piečištění
byly dia|yzátypievedenyna objem 0,5 m|. obsah sloučeninzachycenfch membránou by| stanoven pomocíp|ynovéchro
matografie.
Na zák|adě zjištěnÝchv.fs|edkťt
by|stanovenváah (regrese)mezi
dobou expozice a koncentracípo|utant v membráně. Piís|ušné
re
gresníkiivkyjsou pro vybranés|oučeninyuvedenyna obr. 7-3. Ve
konstatovat,Že ve s|edovanémčasovémtjseku (1-4 tÝdny)by|az*
vis|ost koncentraces|edovanch |átekv membránách na časeprak.
ticky |ineární.Na zák|adétoho by| proveden Wpočet koeÍicientrj
RWS pro jednot|ivésloučeniny:HodnotyRWS pak umoŽřujívypočÉ
tat v této Iineárně kinetickéob|asti z koncentracezjištěnév membráně prťrměrnoukoncentraci sledovanfch po|utant ve vodě.
Vfs|edkyjednot|iv.Ích
měienÍa vypočtené
hodnotyRWS jsou uvede
ny v tabulce 7.
Závěrečn1/m
krokem by|a zkušebníap|ikace membrán v terénu.
By|ypouŽitymembrányo dé|ce1 m a ap|ikoványna iece Dyjiv pro
fi|u Pohansko(1 kus) a na iece Moravěv profi|uLanžhot(2 kusy).
Vfs|edky ana|yzy,včetněvypočten:Ích
koncentracíve vodě,jsou uve
deny v tabulce 2.

4 Závét

I kdyžse jedná o tivodnítesty, prozatímzískanévÍs|edkypotvrzují, Že semipermeabi|nímembrány jsou vhodnfm prostiedkem
umoŽĎujícím
dop|nit a rozšíiitdosavadnízp soby monitoringujakosti Životníhoprostiedí.Z v.fs|edk provedenéhoterénníhomoni.
toringuje ziejmé,Že z poh|edu ana|ytikysniŽuje tato metoda d+
jednot|ivfchpo|utant minimá|něo jeden
tekční
limitypro stanovení
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ma.
materiá|ťr
definovan;/m
zp sobem v definovaném
od piírodních
obteriá|ua na definovanémmístě,coŽ by mě|ovéstkvyraznévyšší
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pouŽívání
sPMD v Čn;e vyProtoŽejednímz faktorťlIimitujících
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ve vodě C* = 4,68 ng.|1(RWs= C'/Cralt)
ana|yzexponovanfchmembrán;Koncentracepo|utantr]r
Tabutka1. V1fs|edky
hexachlorbenzen
jednot|ivástanovení
cs
Rws
(nt.ét,ior"in.1) (l.o't1
ng.o,2 gtriorein-1

Čas
(dny)

2

3

prumer

25,3
59,5

32,5
57,6

28,8

2,3

90,5

92,3

2,3

r20,8

99,5
L32,8

57,4
94.7

r 27,6

r 25,1

2

3

prumer

74,8
35,4

L7,5

L7,O
34,O

84,8
169,8

2.6
2,6

2I
28

40,9
58,6

18,6
35,9
45,3
55,1

44,9
60,5

224,7
302,7
prťrměr

L

1,
7
14

2T
28

2, 8
5,6
17,9
18,9

ng.o,2&riorein-1
prumer
3
2
4,3
6,2
3 ,9
10,9

8,7
L2,5

]],7
L2,3

20,9

8,4
72,7
17,4

Rws
(l.o-r;

!44,2
287,2

4,4
4,4

470,5
625,3
prťrměr

4,8
4,8
4,6

p,p DDT

cs

jednot|ivástanovení

(nt.É.,iot"in')

2,4

llndan

Cas
(dnv)

cs

28,7
55,2

1,
7
74

30,6
48,6
67,9

dleldrln

jednot|ivástanovení
ng.O,2qriorein-1

jednot|ivástanovení

R*.
(l.o-t;

(né.tt,.iot"in.1)

2

L

27,5
42,O

o,7

63,5

o ,6

65,7

36,6
60,2

86,8

o,7

80,7

85,6

77,6
40,9

0,6

prťrměr

cs

20,9

Rws

(né.tt'.iot"in.') ( t . d1 )

ng.o,2 &riotein-1
3
27,9

prumer

39,7

39,1

61,9
91,5

62,6
85,9

20,7

o,7

100,5
195,3

3,1
3,O

313,0

3,2

429,7
pr měr

3,3
3,1

Tabulka 2. VÝpočetkoncentrace s|oučeninv povrchovévodě (C* = C5/Ryy5/t)
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cs

cw

t)
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(ng.l'1)

1)
(nt.9triot"in

(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

o ,72
o ,22

26,99
33,11
45,OO

r,29

4,2

75,40
15,55

0,73

PCB 28
heptachlor

30
30
30

o ,26
o,77

25,5
36
47,64

o ,2 9
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4,6
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P,P DDT

9

60,62

I,27
0,15

0

0,00

1,3

0,01

0

0

2 ,8

30
30

L,3L

o,o2

0

0

o,7I

0,01

3,1

30
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0

o

0
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J. A.: Lipid ContainingSemipermeableMembraneDevicesfor
Konkrétněby|ydo zák|adního
zaměienírjstavudop|něnyzejména
MonitoringOrganic Contaminantsin Water. Environmental nás|edující
činnosti
z ob|astinak|ádání
s odpady:
o v./zkumná,
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odbornáa metodickáčinnosta vytvárení
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RNDr.Josef Kupec
v ob|astinak|áVÚv T.G.M.- pobočkaBmo . ap|ikacenovlch,v|astnícha pievzat.fchpoznatkrlr
piedpisťta medánís odpadydo návrh právnícha technick1/ch
Tef. 05/41321224,l.304
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metodyve vodách, vodnfch
bio|ogické
a toxiko|ogické
Possibilities of a Continual Monitoring of Organic Pollutants
v./|uzích
odpad , v ka|ech,zeminácha pťrdách.
Content in Waters by Means of Semipermeable Membranes
V praxito bude pro ustav znamenatrozpracování
někter1fch
trva(SPMD's) (Kupec, J.)
jako napi. zavedenítrva|éhos|edovánía vyhodnoco|1fchčinností,
vánísměrnic EU z ob|astiodpad , včetnědoporučování
zprisob jeIn the article, the current knowledge is briefly summarizedcon- jich imp|ementace.Zejménase jedná o směrnice vztahující
se
cerning the issue oÍ waters monltoring by means of the SPMD.
k PcB a ka|ťrm
z čistíren
odpadníchvod aj. Dále se jedná o hodno
Furthermore,results are presented oÍan introductorytest perfor. cení nebezpečn1fch
v|astnostíodpad (na zák|adě vyh|áškyč.
med with an apparatus manufactured by the Brno Branch of the
339/97 Sb. k zákonu c. 725/97 Sb.), včetněvyhodnocování
učinT. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague, as well as results
nosti p|atnéprávníupravya návrhťr
na jejínove|izacia systematicof surface waters monitoringin two proÍilesof the Rivers Dy|eand
ké trva|évyhodnocování
zkušenostíz komp|exuprávníchpiedpisťr
Morava. ln conclusion lt Is claimed that the obtained results are
popi. no
v ob|astinak|ádánís odpadya návrhyna jejich modífikaci,
publlshed
in keeping wlth the hitherto
inÍormation.
veIizaci(vy|uhovate|nost,
ekotoxicíta
atd.).PoŽadovánje i pr běŽn:Í
technick!servis pro odborodpad MŽP v.1ednot|ív.fch
ob|astechodpadovéproblematiky.
O
Z těchto trva|1/ch
činnostíbudou pak odvozenyjednot|ivé
tematické uko|yz prís|ušnlch
sektor nak|ádánís odpady,jejichŽsoučástíbudejak prob|ematika|egis|ativní,
tak techno|ogickáa ana|ytická'
|istinyby mě|apiispět nejenke z|epšení
Nove|azíizovací
sou|adu
mezifaktickoučinností
ustavua jejímformá|ním
vyjádiením,
a|e i ke
zv.fšení
ekonomickéstabi|ítyrjstavuformou rozšíiení
sortimentu
V závěru roku 1999 doš|ok upravěz|izovacílistinyV1fzkumného prací,kterém Že ustav pro svéhoziizovate|ea jako piíspěvkováorT.G.M.ve smys|ujejíhorozšíiení
ustavuvodohospodárského
z k|a- ganizacei pro jinésubjektyzajišt'ovat.
jako je čistÍrenství,
jakost vod
sicklch směr činnosti,
vodárenství,
a vodníchzdrojrj,p|ánování,biIancování
a informatika,o některé
Burcš
- |ng.JiÍí
da|šÍ
a ochranypÍírody
činnosti,zejménaz ob|astiodpadťr
a krajiny.
VUV T.G.M.Praha
Tentov.fvojje prirozen]ím
vyustěnímpotreb zapojováníustavu do
Tel. O2l2O197268
poh|ed na iešeníprob|ematiky
prostiedí,tesyntetick1/ch
Životního
je
nejen
vody,
ijeho
Takové
zce|a
dy
a|e
da|šíchs|oŽek.
směrování
v sou|adus RámcovousměrnicíEU pro vodnípo|itikua takés některlmi dalšímidokumenty,jako je napi' Směrnice o integrované
prevencia ochraně pied znečištěním
(|PPC)'v jejímŽpojetíbude
jednot|iv./ch
prostiedírešitv uzké
treba prob|émy
s|oŽekživotního
vzájemnéprovázanosti.
V ob|asti prob|ematikyodpadri vycházejíaktivityV1/zkumného
T.G.M'z nutnostivytvoiitsystematické
ustavuvodohospodárského
odbornézázemípro potreby odboru odpad MZP, coŽ vyp|wá ze.
jménaz dosud nedostatečnlch
kapacitpro tuto problematikua z dynamicky se rozvíjejÍcího
oboru nak|ádánís odpadyjako stá|e u./ekonomicklmi dopady.
znamnějšíob|asti hospodárstvís ve|k1/mi
g|obá|ních
principrjtrDa|ší
rovněŽz up|atĎování
souvisIostivyp|Ývají
va|e udrŽite|ného
rozvojev sektoru odpadťia z poŽadavkuzabezpemetodickoua informační
činnost.Taje
čovatnezbytnouv./zkumnou,
vyvo|ávána nutností zabezpečovat vazby a povinnosti vt]tči
Evropskémuspo|ečenství
a v nepos|edníradě je drJs|edkempoŽa- o PovodÍLabe, a. s., odbor vodohospodáiskfch laboratoií,
Laboratoi Hradec Králové(4oo2)
implementacepredpis EU v ob|astioddavkrjna praktické
zajištění
padťra oba|orn./ch
osvědčení
Ó, 722 ze dne 4.2.2ooo, p|atnostdo 30. 7I.2oo4
v právnímsystémuČR'
odpadťr
Oblastplatnosti:ZCHR, SM, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov,
Žiodpadová prob|ematika,chápaná jako ta část prob|ematiky
odP, tl./l
votníhoprostiedí,kteráje popsána a regu|ovánazákonem o odpaAdresa:VítaNejed|ého
951, 500 03 Hradec Krá|ové
zákonem o oba|echa oba|oWchodpa.
dech a nově piipravovanym
prostiedíobor reIativně
Telefon(Oa9) 494: fax (049) 46790
dech, je z poh|edujin1/chsIožekŽivotního
Kontakt:|ng.JiríMedek
nou./,a|e s oh|edemna jeho těsnou souvis|osts ekonomickymrozNa rozdí| o Vodnízdroje GlS Praha, a. s., Analyt|ckélaboratoŤe(4008)
vojem a změnamizpťrsobu
Životadynamickyse rozviející.
ji rovněŽcharakterizují
prostredí
osvědčení
č.1o5 ze dne 9. 7. 1999, p|atnostdo 31. 7 ' 2oo4
od ostatníchsubsystém ŽivotnÍho
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit, pov,odp, Wl
nejen v|ivyna ob;ruate|stvo,
a|e praktickypiímá a bezprostiední
Adresa:Nad KamínkouII9T /5, 156 00 Praha S-Zbras|av
učastce|épopu|acena vzniku odpadťr'Tak jako v ce|émsvětě je
Te|efon(o2) 5792t9t4; Íax(o2) 57927974
i u nás problematikaodpadŮ systémem,kter1/má mnoho dimenzí
Va|enta,CSc.
Kontakt:RNDr.Vítězs|av
a parametrťr.
Kva|ifikovanost
a učinnostjakfchko|ivopatiení|egisje podmíněnakvaIitou o oHS KolÍn,Hygienická laboratoi (4010)
nebo v.fchovn1fch
Iativních,reguIativních
poznánístavu a jeho príčin
osvědčení
č.57 ze dne 7. 4. 7997, p|atnostdo 30. 4,2oo2
a h|oubkouodbornostipii piípravěopatZCHR, SM,SOA, MB, HB / pit, pov,odp
Oblastplatnosti:
iení.
Adresa:U nemocnice,28o21 Ko|Ín
3
odbornézázemí,zahrDostatečnědimenzované
a kva|ifikované
Telefon(0321) 24033; fax (O32I) 24IO3
a da|šíčinnosti,
nujícíevidenční,
v./zkumné,
metodické,koncepční
Kontakt:lng. Magda Grum|ová
a rozse jevíjako nutná podmínkapro kvalituv|astníchv.fkonn1fch
hodovacíchproces . V jednom směrujsou inspiracíana|ogiese za- o Krajská hygienická stanice Brno' odd. hyglenIckfch labolatoií
(4013)
bezpečením
odbornéhozázemÍnapi. vody,ovzduší,piÍrody,hornič.67 ze dne 19. 6. 1997, p|atnostdo 3o. 6.2oo2
osvědčení
novéhoprostiedíapod.,v druhémsměru jsou inspiracíana|ogie
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov,
na kvalitníimp|ea v podstatě poŽadavkyevropskychspo|ečenství
oop
Českérepub|iky.
mentacievropskéhoprávav prostredÍ

PROBLEMATIKAODPADU
VE VUV T.G.M.

$eznam labratoŤí
s platnfm osvěděením
o $právnéčlnnostllabratoje
(stav ke dnl 25. 8. 2OOO)
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Adresa:Cornovova68, 618 00 Brno
Telefon(05) 48216851; fax (05) 48216851
Kontakt:RNDr.BohumilPokorn!,CSc.
PovodÍLabe, a. s., laboratoi Děěín(4015)
osvědčení
č.59 ze dne 15. 4. 1997, p|atnostdo 31. 4. 2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit, pov,odp
Adresa:Pošt.schránka48, 405 02 Děčín
Telefon(0472) 26470: fax (o4t2) 264!0
Kontakt:|ng.Jaros|avŠubrt
Sokolovská uhelná, a. s., DPE-SGL (4018)
osvědčenÍ
č.56 ze dne 1. 4. 7997, p|atnostdo 3o. 4.2oo2
ob|ast p|atnosti:ZCHR, SAA, soA / pit, pov, odp, v.f|
Adresa: Starénáměstí69, 356 00 Sokolov
Te|efon(0168) 645650; fax (0168) 645670
Kontakt:|ng.Mi|enaMenc|ová
Vodárenská akclová spoleěnost, á.S., Vodohospodáiské a eko
loglcké laboratoie (4019)
osvědčení
č. t29 ze dne 6. 4. 2ooo, p|atnostdo 3o. 4.2oo5
Oblast platnosti:ZCHR, SM, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov,
odp, v.f|
Adresa:Brněnská 634, 664 42 Modiice
Telefon(O5) 47276277; tax (O5) 43212417
Kontakt:|ng.A|ois Konečny7
ENVlRo - ekoanalytlka, s.r.o., Hydroanalytlcká laboratoi
(4O2O)
č' I27 ze dne 7. 3. 2ooo, p|atnostdo 31. 3. 2oo5
osvědčenÍ
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sM, soA, MB / pit' pov,odp, v.f|
Adresa:T7ebíčská
7540,549 01 Ve|kéMeziiÍčÍ
Telefon(0619) 523444; fax (0619) 523444
Kontakt:RNDr. RrjŽenaKonečná
ENERGOAQUA' a. s., Chemlcké |aboratoŤe(4023)
osvědčení
č.70 ze dne 11. 12. 7997, p|atnostdo 3I. 72'
2OO2
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, MB / pit, pov,odp
Adresa:1. máje 1000, 756 61 RoŽnovpod Radhoštěm
Te|efon(0651) 604720; fax:(0651)602389
Kontakt:|ng.V|adimír
Čán
Povodíodry' a. s.' Stiedlsko vodohospodáŤskfchlaboratoií
(4028)
osvědčení
č.61 ze dne 29. 4. t997 , platnostdo 30. 4. 2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov,
odp, vll
Adresa:Varenská 49,70126 ostrava
Te|efon(069) 6657III; Íax(069) 6657331
Kontakt:|ng.JiríJusko
oHS Rokycany, oddělenÍ hyglenlckfch laboratoŤí(4031)
osvědčení
Ó.74 ze dne 28. 5. 1998' p|atnostdo 31. 5. 2003
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, soA, MB / pit, pov,odp
Adresa:Jiráskova398/||,337 01 Rokycany
Te|efon(0181) 722o5o; Íax(0181) 722o5I
Kontakt:|ng.JaroslavDobiáš
oHS Frfdek.Místek, Ekotoxlkolog|cká |aboratoi (4032)
osvědčení
č.73 ze dne 18. 5. 1998, p|atnostdo 31. 5. 2003
ob|ast p|atnosti:TX
Adresa:Pa|ackéhoL2!, 738 02 Frfdek-Místek
Telefon(0658) 601455, 601453; fax (O658)20455
KontaK: RNDr.Rostis|avČunta
PovodÍohie, a.s., odbol vodohospodáňskÍchtaboratoií, p]acG
viště Teplice a Karlovy Vary (4o33)
č.76 ze dne 11. 6. 1998' p|atnostdo 30. 6. 2003
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov,odp,
\ryi|
Adresa:Novosed|ická7s9, 4t5 oI Tep|ice
Te|efon(o4I7) 28491.;fax (o4t7) 25595
Kontakt:lng. Ladis|avVondrák
Vlzkumnf Ústav vodohospodáňskÝT. G. Masaryka, Sekce |a
kostl vod a procesú|e|lchzměn (4035)
osvědčení
č,92 ze dne 26. 3. 1999, platnostdo 30. 3, 2oo4
ob|ast p|atnosti:zcHR, SM, soA, MB, HB, RA / pit' pov,odp,
v l
Adresa:Podbabská30, 160 62 Praha 6
Te|efon(o2) 20797324, 20!97327; fax (o2) 3113804
Kontakt:|ng.Pave|Franče,CSc.
Vodohospodábkétaboratoie,s.r.o.' Úsek analyttckfch tabora
toií (4o36)
osvědčeníč,.84 ze dne t2. 1. 1999, p|atnostdo 31. I. 2oo4
ob|ast p|atnosti:ZCHR, SAA, soA, MB / pit' pov,odp
Adresa: Tep|ého2074,530 02 Pardubice
Te|efon(040) 36832;Íax (040) 34163
Kontakt:|ng.V|astislavMácha
PovodíMoravy, a. s., LaboratoŤBrno, olomouc, Uherské
Hradiště(4037)
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osvědčenÍ
č.98 ze dne 18. 5. 1999, p|atnostdo 31. 5.2oo4
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov,
odp, Wl
Adresa: Dievaiská 11, 601 75 Brno
Te|efon(o5) 727732t; tax (o5) 47217403
Kontakt: RNDr.Karel Jahn, CSc.
ENVIREX's.Í.o.(4039)
osvědčeníč.86 ze dne 29. 1. 1999, p|atnostdo 31. 7. 2oo4
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, soA / pit, pov,odp, v./|
Adresa: Soko|ohradská360, 583 01 Chotěboi
Te|efon(0453) 3175
Kontakt:|ng.ZuzanaVoprša|ová
PovodÍVltaw a. s., Vodohospodářská laboratoi Praha (4040)
osvědčení
č' 97 ze dne 7. 5. 1999, platnostdo 31. 5.2oo4
oblast p|atnosti:zcHR, sAA, soA, MB, HB, RA / pit' pov,odp,
vÝ|
Adresa: Na Hutmance596/5a' 150 00 Praha 5
Te|efon(02) 51611809; fax (o2) 51673452
Kontakt:RNDr.Karel Hoch,CSc.
AQUATEST. sG' a. s., GhemlckélaboratoŤe(4041)
osvědčenÍ
č.103 ze dne 2.7, t999, p|atnostdo 31. 7. 2oo4
Oblast platnosti:ZCHR, SM, SOA / pit, pov, odp, v.fl,zemina
Adresa:Geo|ogická4, í.52oo Praha 5
Telefon:(02) 5817945; fax: (02) 5817945
Kontakt:Ing.Pavel Firl/t,CSc.
AGRo GS, a. s., EKoAKVA lÁBoRAToŘ eoqz)
osvědčení
č. I45 ze dne 15. 8. 2000, p|atnostdo 31. 8. 2005
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, MB / pit, pov,odp
Adresa: 552 03 Česká Ska|ice
Te|efon(0447) 45776I;Íax(o447) 452687
Kontakt:|ng.Eva V|čková
UNlGEo' a. s., DlvlzeUNILAB' Ekologlcká a analytlcká labora
toi LABEKO (4043)
osvědčenÍ
č. 140 ze dne 31. 5. 2o0o, p|atnostdo 31. 5. 2005
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sM, soA / pit, pov,odp, v.f|
Adresa: MÍstecká258,72o 02 ostrava
Te|efon(069) 6706347; fax (069) 6727242
Kontakt:|ng.Marie Sonntagová
SPEGO, spol. s.r.o. (4044)
osvěděeníč,.743 ze dne 29. 6, 2000, p|atnostdo 30. 6. 2005
Oblast platnosti:ZCHR, SM SOA / pit, pov,odp, v.fl
Adresa: objÍzdná1577 , 765 82 otrokovice
Te|efon(067) 7664357; fax (067) 7662559
KontaK: lng.JiríChromek,CSc.
Spolek pro chemlckou a hutnívfrobu' a. s.' odd. envlronmet}
tálních ana|yz, Laboratoi ana|jry vod a odpad (4045)
osvědčení
č. t42 ze dne 28.6' 2000, p|atnostdo 30. 6. 2005
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, soA / pit, pov,odp, v.Í|
Adresa:Revo|učnÍ
86, 400 32 Ustínad Labem
Te|efon(o47) 5263674: fax (047) 5263010
Kontakt:|ng.Jaros|avHovorka
Vodnízdro|e, a. s., |.aboratož(4047)
osvědčení
č.146 ze dne 16. 8. 2000, p|atnostdo 31. 8. 2005
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sM, soA, MB / pit' pov,odp, v.Í|
Adresa:Komunard 6, 170 04 Praha 7
Telefon(O2)66710145,66770213; tax:(02) 66779386
Kontakt:|ng.A|enaSmětáková
sTŘEDoMoRAvsKÁ voDÁRENsffi, a. s., Laboratoi odpadnÍch
vod (4048)
osvědčení
č.134 ze dne 10. 5. 2000, p|atnostdo 28. 2.2oo5
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit, pov,odp
Adresa:Do|níNovosadská,772 oo o|omouc
Te|efon(068) 5412031; fax (068) 5536233
Kontakt:lng. Libor Tep|íček
Stováckévodárny a kanatlzace' a. s.' Útvar vodohospodái.
skÝch laboratoŤí(4049)
osvědčeníč. 75 ze dne 10. 6. 1998, p|atnostdo 30. 6. 2001
ob|ast p|atnosti:zcHR, MB / pit, pov,odp
Adresa:Za o|šávkou290, 686 36 UherskéHradiště
Telefon(0632) 530266; fax (0632) 551118
KontaK: |ng.Jana Skryjová
(4050)
okresnÍhyglen|cká stan|ce Piibram, odbor laboratoŤí
osvědčení
č.77 ze dne 18. 6. 1998, p|atnostdo 30. 6. 2001
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, SoA, MB / pit, pov, odp
Adresa:U nemocnice85, 261 80 Piíbram
Te|efon(0306) 2931.5;fax (0306) 22055
Kontakt:|ng.TomášDropa
VlzkumnÝ stav vodohospodářskyT. G. Masaryka, poboěka
Brno, LaboratoŤe(4051)
osvědčení
č.79 ze dne 29. 7. 1998, p|atnostdo 31. 7. 2oo1'
ob|ast platnosti:zcHR, SM, soA, MB / pit, pov, odp
Adresa:Dievaiská 72,657 57 Brno

Telefon(o5) 4I32L224: fax (o5) 4t2I!397
Kontakt:RNDr.Micha|Pavonič
o Vlzkumnf Ústav vodohospodáňskÍT. G. Masaryka, poboěka
ostrava, laboratoÍe chemtckfch a b|ologlckfch anatlz (4052)
osvědčení
i.81.ze dne 14. 9. 1998, p|atnostdo 30. 9.2oo7
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov,
odp, v./l
Adresa: Macharova5,7o2 o0 ostrava-PíÍvoz
Telefon(069) 6134L76; tax (069) 6134179
KontaK: |ng.Jan Sviták
o VodohospodáŤskáspoleěnost Vrchl|coMa|eč, a. s., laboratož
(4053)
osvědčení
č.83 ze dne 19. 11. 1998, p|atnostdo 30. 11.
2ool
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: Ku Ptáku 387 , 284 01 Kutná Hora
Telefon (0327) 260!: tax (0327) 3240
Kontakt:|ng.Hana Piskačová
o Ghodskévodárny a kanal|zace' a. s.' laboratoŤ(4054)
osvědčení
č.85 ze dne 28. 1. 1999, p|atnostdo 31' 7.2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov,odp
Adresa: Bezděkovsképiedměstí388, 344 78 DomaŽ|ice
Te|efon(0189) 3257; fax (0189) 2159
Kontakt:lng. Vác|avHomo|ka,CSc.
o Vodovodya kanal|zace Mladá Boles|av,a. s., Gentrálnílabora
toŤe(4055)
osvědčení
č.87 ze dne 25. 2. L999, p|atnostdo 28. 2.2oo2
ob|ast p|atnosti:zcHR, MB / pit, pov,odp
Adresa: Čechova1151, 293 22 M|adá Bo|es|av
Te|efon(0326) 4I8/2o5; fax (0326) 722073
KontaK: |ng.Jarmi|aHand|íková
o Vodovodya kanal|zaceJtŽníčechy,
a. s., dlv|zeJ|ndŤ|chriv
Hradec, Utvar kvallty. hydroana|yt|ckálaboratoi (4056)
osvědčení
č.88 ze dne 4. 3. 1999, p|atnostdo 31. 3.2oo2
ob|ast p|atnosti:zcHR / pit, pov, odp
Adresa:Stará cesta 728/||,377 ot JindiichrjvHradec
Telefon(0331) 361898; fax: (0331) 321308
Kontakt:Jana Rytffová
o Preclosa, á. 3., Závod L4 -wz (4057)
osvědčení
č.90 ze dne 15. 3. 1999, p|atnostdo 31. 3.2oo2
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sM / pit, pov, odp
Adresa: Podhorská 77, 466 01 Jab|onecnad Nisou
Te|efon(0428) 35t477 , 35747t; fax (0428) 87763
Kontakt:lng.Věra Pitrová
o Ghemtckéávody Sokotov,a. s., LaboratoŤoŽP (4058)
osvědčení
č' 9! ze dne 23. 3. 1999, platnostdo 31. 3. 2oo2
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, soA / pov,odp
Adresa: Tovární1, 356 80 Soko|ov
Te|efon(0168) 6t44to, 6t442t; fax (0168) 623226
KontaK: |ng.MiroslavWittner
o Mlroslav Sena, Vodohospodáňskálaboratoi Nymburk.BabÍn
(4059)
osvědčení
č.94 ze dne 28. 4 1999, p|atnostdo 30. 4.2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov,odp
Adresa:Poštovní
schránkač.2,288 02 Nymburk
Te|efon(0325) 13518; fax (o325) 13518
KontaK: |ng.Stanis|avMarek
o CEZ, a. s., D|vlze vlstavba lademé e|ektrárny TemelÍn,
Chem|cká taboratoi éez - JETE (4060)
osvědčení
č.95 ze dne 5. 5. 1999, p|atnostdo 31. 5' 2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: 373 05 Teme|ín
Telefon(0334) 783676,783932; fax (0334) 783705
KontaK: |ng.Jan Novák
o BorsodGhem. Moravskéchemlcké závody ostrava, s.].o.'
Analyt|cká|aboratoÍ
odv (4061)
osvědčení
č.138 ze dne 29, 5.2000, p|atnostdo 31. 5.2oo2
ob|ast p|atností:
zcHR, sM, soA / pit, pov,odp, v.í|
Hory
Adresa:Chemická u|.,709 03 ostrava-Mariánské
Telefon(069) 6642603, 6642623; fax (069) 6642647
Kontakt:|ng.Petr Maršo|ek
o Vodovody a kanal|zace Pierov, a. s., laboratoi pltnfch vod
(4062)
osvědčení
č.99 ze dne 2o. 5. 1999, p|atnostdo 31. 5. 2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov,odp
Adresa:ŠÍIava
21',750 oo Pierov
Te|efon(0641) 2oL329; fax (o641) 207425
Kontakt:lng. Zdenka Rozkošová
o STŘEDoMoRAvsKA VoDARENSKA, a. s., l.aboratoi p|tnfch
vod Piíkazy (4063)
osvědčenÍ
č.135 ze dne 10. 5. 2000, p|atnostdo 31. 5.2oo2
ob|ast p|atnosti:zcHR' MB / pit, pov,odp

Adresa: Úv P|Íka4,783 33 Pírt<azy
Te|efon(068) 5967279:fax (068) 5222905
o éEz, a. s., Jaderná etektrárna Dukovany, Ghemtcká laboratoÍ
éez - EDU, odděteníchemtcké kontroly (4064)
osvědčenÍ
č.101 ze dne 15. 6. 1999, platnostdo 30. 6.2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit, pov,odp
Adresa:675 50 Dukovany
Te|efon(0618) 8I44o3; fax (0618) 866437
Kontakt:Ing.lgor Petreckf
o Gentroprolekt Zlín, a.s., Chemlcká laboratoítechnolog!|evody
(4065)
osvědčení
č.I4I ze dne 13. 6. 2o0o, p|atnostdo 30. 6.2002
ob|ast p|atnosti:zcHR, sAA, SoA / pit, pov,odp
Adresa:Štefánikova
!67,760 30 Z|ín
Telefon(067) 521253; fax (067) 521575
Kontakt:|ng' Miros|avMikeš
o Vodohospodáňská laboratoi lng. Dagmar Kopeěná (4066)
osvědčenÍ
č.104 ze dne 1.5.7.1999, p|atnostdo 31. 7.2oo2
ob|ast p|atnosti:zcHR / pit, pov, odp
Adresa:Ko|ovratská7476,257ot Říčany
Telefon(O2O4)602539; fax(O2O4)603736
Kontakt:|ng.Dagmar Kopečná
o lNEGo' Y.o.s.' laboratoÍe (4067)
osvědčení
č.106 ze dne 9. 7. 1999, p|atnostdo 31. 7.2oo2
ob|ast p|atnosti:ZCHR / pit, pov, odp
Adresa:Štefánikova
770,544 01 Dvr]rKrá|ové
Te|efon(0437) 622255; fax (o437) 622255
Kontakt:|ng.JiríŠprjr
o oHS Mtadá Boteslav,Hyg|enlckélaboratoíe(4068)
osvědčení
i,. Io7 ze dne 31' 8. 1999, p|atnostdo 31. 8.2oo2
ob|ast p|atnosti:ZCHR, sAA, MB / pit, pov,odp
Adresa:Staroměstskénáměstí27,293 34 M|adá Bo|es|av
Te|efon(0326) 25655; fax (0326) 2tL75
KontaK: lng. Martina Maza|ová
o Hutnízávody Bi|dllěná' a. s., LaborďoíZTZ BÍ|dllěná(4069)
osvědčeníč.
109 ze dne 15. 9. 1999, p|atnostdo 30. 9.2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA / pit, pov,odp
Adresa:Bruntálská8, 793 51 Biid|ičná
Te|efon(0647) 582405; fax (0647) 582452
Kontakt:|ng.JiiÍVolek
o Vodámy Kladno MělnÍk,a. s., Laboratoi odpadníchvod K|adno
.Vraplce, laboratoŤodpadnÍchvod Kralupy n. Vlt. (4070)
osvědčeníč. 110 ze dne t7. 9. 1999, p|atnostdo 30. 9. 2oo2
ob|ast p|atnosti:zcHR / pit, pov,odp
Adresa: U vodojemu3085, 272 80 Kladno 4
Te|efon(0312) 63tot2: fax (0312) 637508
Kontakt:|ng.Ludmi|aHosned|ová
o Vodárny a kana|lzace Karlovy Vary a. s., Laboratoi Úpravny
vod Biezová (4077)
osvědčenÍ
č.1lt ze dne 7. 70. 1999, p|atnostdo 31. 10.
2oo2
Oblast platnosti:ZCHR, SM, MB / pit, pov,odp
Adresa:Studentská328/64,360 07 Kar|ovyVary
Telefon(017) 3168181; fax (Ot7) 3768177
KontaK: lng. ŠárkaPánková
o Vodárny a kanal|zace Beloun, a. s., Laboratoie (4072)
osvědčení
č, 1'!2 ze dne 11. 10. 1999, p|atnostdo 31. 10.
2oo2
ob|ast p|atnosti:ZCHR, MB, HB / pit, pov, odp
Adresa:Mostnikovská255, 266 4I Beroun
Telefon(0311) 747153: fax (0311) 62L372
Kontakt:Zdeněk ČíŽek
o Vodovodya kanal|zaceJtžníčechy,a. s, českéBudě|ov|ce,
D|v|zePrácheřsko, Laboratoi odpadnÍchvod PÍsek
a Strakonlce (4073)
osvědčení
č. 714 ze dne 79. I7.1999, p|atnostdo 30. 11.
2oo2
oblast p|atnosti:zcHR / pit, pov,odp
Adresa:NádraŽní7o!,397 11 Písek
Telefon(0362) 27403]-: fax (0362) 2].3929
Kontakt:|ng.V|adimÍr
Kendík
o Severoěeské vodovody a kanallzace' a. s., závod Vratls|av|ce,
laboratoŤ A.p|tnévody' Laboratoi B.odpadnívody (4074)
osvědčení
č.115 ze dne t7. t2.1999, p|atnostdo 31..!2.
2OO2
ob|ast p|atnosti:zcHR, sAA, MB / pit, pov,odp
Adresa: Vi|ová 346' 460 10 Liberec 10
Te|efon(048) 5750432: fax (048) 5151883
Kontakt:|ng' V|adimírJed|ička
o Prďské vodovody a kanal|zace' a. s.' závod čbtírny odpadních
vod (4075)
osvědčení
č.116 ze dne 20. t2.1999, p|atnostdo 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
éEz, a. 3., E|oktráma PofiěÍ, llbdnÍ taboratď (4076)
osvědčeníi,. 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
llbdovody a kanattsace Zlln, a. s., Ployoz labontoil, W ne
ěŮv| , čov mabnov|ce (4077)
osvědčenÍč. 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
Vodovot|y a kanallzace HavlÍěkŮv Brod, a. 3., PtoYoanÍhbora
toi čov Hav|ÍěkŮvBrcd (4078)
osvědčeníč. 119 ze dne 13. 1. 2ooo' p!ďnost do 31. 1. 2003
Oblast platnosti:ZCHR / pit, poU odp
Adresa: okrouh|ická3288, 58o 01 Havlíčktjv
Brod
Telefon (0451) 423896; fax (0451) 25562
Kontakt: Petr Krejčí
TilnockÓ Želeámy, a. s., odbor ochrany žtvotn|hoprootÍedÍ'
labolatoi vod (4079)
osvědčeníč,.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.TadeášSkulina
éÉz,a. s., Etektráma chvalet|@, chem|cká taboratoí ŽP
(4O8O)
osvědčení
é. L23 ze dne 8.2.2ooo, platnostdo 28. 2.2@3
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pou odp
Adresa: 533 t2 Chvaletice
Telefon (O4O)6832922;tax (O4O)6833515
Kontakť lng. Jan Nykl
llMovody a kana|lzace Prcgtě|ov' a. s.' |.aboratoŤplÚtfch vod
(4081)
osvědčeníě,. t25 ze dne 25. 2.2ooo, p|atnostdo 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
Severoěegké vodovody a kam|lzace' a. 3.' laboratoÍ Úpravny
vody Ve|ebudtce, laboratoŤ čov Mostchanov, raboratoÍ čov
!.ouny (4082)
osvědčeníě. 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.VilémKunz
SEI(O!ÁB, 3Pol. s 1.o.' |.aboratoi (4083)
osvědčenÍ
é. L28 ze dne L7.3.2ooo' platnostdo31.3.2oo3
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: Heyrovského3o' 320 06 P|zeĎ
Telefon(o19) 7823323;Íax (o19) 7823323
KontaK: JiŤíPoupa
VODAK Humpolec, spol. s r. o., laboratoÍ voDAK (4084)
osvědčenÍč. 13o ze dne L4. 4.2ooo, p|atnostdo 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
šumperclrá provoanÍvodďroepodábká spoleěnost' a. 8.'
laboratoio pltnÍch a odpadnÍch vod (4085)
č. 131 ze dne 26. 4.2ooo, p|ďnost do 3o. 4. 2oo3
osvědčenÍ
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
lvan čemÍ - PEA|" Elto|og|clrá laboratoÍ (4086)
osvědčeníé. L32 ze dne 26. 4.2oo0' plďnost do 30. 4.2oo3

platnosti: zcHR, sAA, soA, MB / plt' pov' odp' vÍl
' ob|ast
Adresa: U vodojemu í.5,1,42 0O Praha 4
fax (o2) 4728264
Telefon (o2) 47282ď,6L7LL461;
Kontakt |ng. lvan Černf
o MoNlToRll{G' spo!. 3 !i o.' Mon|tor|ng - Atalydc|tá laboratoŤ
(4087)
osvědčeníč. 133 ze dne 28. 4.20oo, plďnost do 3o. 4. 2oo3
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, Wl
Adresa: NovákovÝch6, 18o oo Praha 8
Telefon(02) 66316272;tax (O2)66312843
KontaK: tng. ŠtěpánČervinka
o llMovody a kanaltsace }ÚoměÉ, 8. 3., lábontď plttÍch a oÓ
padnbh vod (4088)
osvědčenÍč. 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|avo|šina
o GHEIíAKGheb' a. s.' laboratoi odpadnbh vod (4089)
osvědčeníč. 137 ze dne 25.5.2ooo, p|atnostdo 31. 5. 2oo3
Oblast platnosti:ZCHR / odp
Adresa: Tršnická11' 350 11 Cheb
Telefon (0166) 431O61; fax (O166) 433554
Kontakt:|ng.Zdeřka Ma|inovská
o AGTHERM, spol. 3 1.o.' Hydroanalyt|cká |aboratoŤAGTHERM'
odštěpnÍ závod Ghomutov (4o9o)
osvědčenÍč. 139 ze dne t2. 6.2ooo, plďnost do 30. 6. 2003
oblast p|atnosti:zcHR, sAA, soA / pit, pov odp, v.Íl
Adresa: Libušina4778,43o 01 Chomutov
Telefon (0396) 65L1'l5/234,237; fax (O39) 6642538
Kontakt: lng. Jaros|av Salonová
o Zdeněk lommo1 Fa LolÁ (4091)
osvědčeníé.1'44 ze dne 10. 8. 2ooo, p|atnostdo 31. 8. 2oo3
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: LesnÍ41345 06 KÓ/ně
Telefon (0189) 73LO22
KontaK: Zdeněk Lommer
o V.odovodya kanalhace Ghrudlm' a. s.' laboratď p]tnÍch vod
Úv rronaco, laboratoŤ odpadnbh voe čov Ghrudtm (4092)
osvědčeníé. 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|atnostdo 31. 8. 2oo3
Obfast platnosti:ZCHR / odp
Adresa: NábÍeŽíDr. E. Beneše 24,75o 62 PÍerov
Telefon (0641) 252344; fax (O641) 25234r'.
Kontakt:!ng.Jan Balcárek, Ph.D.
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hodnocenÍjsou piedmětem da|šíchpoŽadovanfchpostupti. TaKo
musíb1/tpopsány všechnyda|šíčinnostiv |aboratoiivčetněpomocnlch (uk|id,mytísk|a, Iikvidacechemiká|iÍa vzork , ochrana dat,
udrŽba,ka|ibraceazacházenís piístroji,kontro|yeta|onrj,ka|ibrace,
uk|ádánía pouŽívání
eta|onr]r
a kontro|ních
standardrja mnohoda|.
ších).Do íízenédokumentace patií i pouŽívané
|egis|ativní
dokupokudse jimi la
menty,piedpisy,technickénormya jiná |iteratura,
boratoi závaznérídí.Takétento typ dokumentrjmusíb1/tevidovan!,
|vanKoruna,Eva K|okočníková,
A|enaNiŽnanská
aktuá|nía |ízeny.
Na patnácti místech normy je vys|ovena potreba dokument ,
jsou popisy
i kdyžněkdy se t./kánepovinnfchprvkrl.SamoziejmostÍ
V prosinci roku 1999 by| vydán nove|izovanÝ
|so/|Ec Guide 25
práce, technicképoŽadavkyna prostiedía jeho monitorování.
Pokud
obecnépoŽadavkyna zp sobi|ostzkušebních
a kalibračních
labo
|aboratoíodebírávzorky,musí mítvzorkovacÍplány a postupy pro
ratoií- vzh|edemk d leŽitostijiŽjako normaIso/lEc I7o25:I999.
odběry; pokud interpretujev.fs|edky'musÍmítpostupy pro interpre
Evropsk! v.fborpro normalizaciCEN ji beze zbytku pievzal a zavedl
do pouŽÍvání
v noru 20o0 jako EN lso/|Ec t7o25:2oo0' S oh|e- tace.
jakostije sice povinn!dokument,kategorické
požadavky
Piíručka
dem na č|enství
Čnv ceru se tím norma, Kerá vycházÍve tiech prí
musíobsahovatpo|itikua stanovenécí|e,
vop|atnfchjazykovlch verzích(ang|ické,německéa francouzské), na nijsou všakneve|ké:
jejíčeskéverze ČsN musí odkazovat na postupy,včetněstanoven1fchpostupťr,a musí
sta|a českoutechnickounormou.Pub|ikování
by
EN |so/|Ec 77o25:2oo0 se očekává|etos na podzim.Tímse opou- obsahovatstruKuru dokumentace.S taKo hubenoupiíručkou
ovšem|aboratoi,podlenašehonázoru,nikde neobstá|a,a protobuštístávajícÍ
norma EN 450o1:1989'
jakosti popsat
je vlměna piekonanéhomo- de asi |epšípiidrŽetse starfch obyčejťr
a v piíručce
Akreditacebude náročnější.
Piíčinou
všechnyprvky.
stručně|ečv.ÍstiŽně
de|usystémujakosti v laboratoii- evropskénormyEN 45001 z ro
Mezi poŽadovanlmidokumentyse na če|némmístě objevujízď
ku 1989 (v Českuvyš|a1991), za zbrusu nov.fmode| s novou kapotáŽí a zejména s Wššímobsahem, označen1fEN |So/|Ec
znamyo piezkoumáníobjednávek,nabídeka sm|uv,o jednáníse zá
t7o25:2oo0. Piechodnádoba p|atído roku2oo2. Potése budeme kazníkemv prťrběhupráce na 1ehozakázce, o shodě subdodavatejiŽ ríditpouze nov.fmmode|em.
|rj s normou (!), o vyhgdnocení
shody dodávek s poŽadavky,
dá|e
o piUaÚch stíŽnostech,jejich iešenía učiněnfchnápravnÝchopat.
PŤ|nese nová norma ně|aké vfhody?
ieních.Tyto záznamymusíbi/tčite|né
a po stanovenoudobu u|oŽe
ní uchovávané
tak, aby by|ysnadno dostupnéa by|ozabráněnoje
Norma je konstruovánatak, aby vyhovova|aiadě |so 9000.
jich poškození
nebo zničení.
Po stanovenoudobu se musejíucho
|aboratoie,Keré vyhovínormě |so/|Ec
Zkušebnínebo ka|ibrační
77025, budouautomatickyve shodě s |So 9001 (pokudse budou vávat také záznamyo ptivodníchpozorováních,odvozenlch datech,
jakoŽ i záznamyo identifika|ibracích,personá|ua kopie protoko|ťr,
zabyvati v.fvojemnov./chmetod),nebo ISO 9002 (pokudse budou
zabyvatjenomzkoušením
a/nebo ka|ibracemi).
TotoiešenÍusnadní kaci osob odpovědnfch za vzorkování,provedeníkaŽdézkoušky
a kontro|uv.Ís|edkťt;
o pozorovánÍch,
datech a v.fpočtech
v okamŽiŽivotzejména|aboratoiímv podnicích,kterémajíněkterouz norem
ku jejich vzniku.oprary jsou v dokumentechprováděnypieškrtnu.
|So 9000+ jiŽ zavedenu,nebo na jejímzavedenÍpracují.obrácená
To se obdobně t.fká také e|ektronictÍms podpisem opravujícího.
věta však stejně jako dosud p|atitnebude:zavedenínorem |So
9000+ neznamenáshodu s lSo/|EC 77025, protoŽetyto normyne- kych záznam . Dalšízáznamymusí bft vedeny o interníchauditech
včetněnápravnfchopatrení;o piezkoumáníchvedenímorganizace;
iešítechnickouzp sobiIost.
kva|ifikaci,
v./cviku,zkušenostech
Docházítedy k novémuuspoiádánísystému,Ker]/ piebírávětši- o odpovědnostech,pravomocích,
nu prvkťrsystém |So 9ooo+ a navícpiinášíněkteréspecificképrv- všechtechnicklch pracovnÍk; o stavu prostredí,kteréje piedepsá
va|idacíme
no nebo kteréby moh|oov|ivnitzkoušky;o v.fs|edcÍch
ky nové.i kdyŽpro zasvěcenéto piekvapující
novinkynebudou.
tod.
Prvky pŤewaté
ze systémŮlso 9ooo+
Že musí b:/t personá| zpťrsobi|:Í
a kva|ifikovanfje známé.
politikajakosti, včetněproh|ášeníve AkreditačnÍ
orgán, zákon nebo i zákaznk však mohou podmínitjeho
Je požadovánapodrobnéiší
pro některéčinnostipersoná|ním
certifikátem.Pokudje
o po|iticejakosti.Těch
musíb1/tvíce: zprlrsobilost
doucíhopiedstavite|e
"po|itik"
po|itikazabraĎující
kva|ifikaceověiována, musí b1/tdostupnézáznamyo pouŽilfch kričinnostemsniŽujícím
drjvěruve zp sobi|ost,n*
zkoušpo|itikapro v.Íběrdodavate|; politika tériícha o v.fs|edcích
ověiování.Pro určitéukony(vzorkování,
strannostnebo spo|ehIivost;
práci s určit.fmi
piístroji)m Že bft potiebné
pro nak|ádáníse stíŽnostmi;po|itikapro iízeníneshodnlch postupťl ky, vydáváníprotoko|ťr,
pro zavádénínápravnfch opatiení v piípadě ne- jmenování.Do tohoto oddÍ|upatiítaképostupypro zácvik nov.fchza
nebo v./s|edkr]r;
pracovníkrim
iídícím
mushodn:/chčinnostÍ;pro odhalování potieb v./cvikua vzdě|ávání. městnancťra záznamyo něm. Ke k|Íčov./m
Povinnoufunkcíje manažerjakosti, kter1fmusíb]Ítjmenován z per- sí b1/tustanovenizástupci.
Prostory a prostfedÍnezaznamena|yv./znamnérozšíiení,pouze
soná|u laboratoie. Samoziejmostíse stává ŤÍzení
dokumentace,
kterémusízahrnovatvydávánÍ
a schvalování
dokument , seznam iÉ piístupdo nich musÍb1/tpovinně |Ízeny,musí bft zabráněno kontazené dokumentace,iÍzenoudistribuci,pravide|nápiezkoumávání minacíma v|astnostiprostiedímusí b1/tzaznamenávány.
V souvis|ostise zkušebnímimetodami se objevujístaronovépo
a íízenÍzměn' objednávky, zakázky nebo sm/ouvy musÍ blt pÍe
Žadavky:metodymusíb1/tvalidovány.Pokudje pouŽitámetoda norzkoumávány. NakupovánÍsluŽeb a materiálťlse musÍiídit pevnfmi
zavedenoustanpostupy,dodavate|é
ma|izovaná,nebo se jedná o obecně pouŽÍvanou,
musíb1/tpravide|něhodnoceni,vedenysezn&
dardnÍmetodu, povaŽujese za va|idovanouautomaticky.To ovšem
my zp sobi|fch a dodávky verifikovány.Diívějšíspo|upráce se zánezbavuje|aboratoi povinnosti potvrditschopnost ji pouŽívat,pro
kazníkemse mění na službuzákaznÍkovi.ŘÍzeníneshodnépráce je
kázat, Že je pouŽitá metoda vhodná pro zamjšlenj ěel. ChovánÍ
z norem lSo 9000+ (|ízení
neshodnéhov!da|šínovinkoučerpajÍcí
metodymusíbft ověieno v |aboratoiis pouŽitímstatisticklch metod
robku).Pro íízení
neshodnépráce je tieba mítpo|itiku,postupy,od.
povědnostia pravomoci'Znamená to, Že pii každéprojevenéne
a musíb:Ítk dispozici záznamyo stanovenÍjejíchparametr v |abo
metodymusÍzákazníkschvá|it'Pokudjsou
ratoii.Nenorma|izované
shodě se musÍ h|edat odpověď na dvě otázby: kde je chyba, Že
systém se|ha|? a co udě|áme s (moŽná)pokaŽenouana|fzou? metodyVyvÚenyv Iaboratoii,musíjejich v.Ívoja zaváděníprovádět
mi zdroji.
opatÍenÍk nápravě musí probíhatpodle zavedenfch postupťt,včet- kva|ifikovanf personá|vybavenf potiebn:f
Postupymusíobsahovatnejméněrjčel,popis typ Vzork , měie
ně vyjádien1/chodpovědností.Musí b1/tprovedena ana|yzapiíčin,
opat- né ve|ičiny,pouŽívanépiístroje a vybavení,referenčnístandardy
stanovena 1ejichzávaŽnosta s|edována učinnostnápravn1/ch
eta|ony,poŽadavkyna prostiedÍ,nak|ádání
iení. Zce|a nov.fm a obtíŽnfmprvkem isou preventivnÍopatŤenÍ, a materiá|y,pouŽívané
piedstavující
neshod a rizik se vzorky(transport,uchovávání,piípravak ana|yze),kontrolypied
aKivní vyh|edáváníbudoucÍchmoŽn1fch
je
internÍau- zahájenÍmana|,!za v jejich prriběhu,kontro|ypÍístroj azaŤízení,
s cí|emjim programověpiedcházet. Personá|provádějÍcÍ
PÍezkoumánÍ
vedenímor$anizaceje povinnou jich ka|ibrace, zp sob zaznamenávánív.Ís|edk a bezpečnostní
dity musÍb:Ítškolen:Í.
jakosti.
opatiení.
s|oŽkouiízení
Ke kaŽdémetodě musí b]/tk dispozici odhad nejistoty měŤenÍ,
Nové prvky
kterÝ vycházÍz p|ánu stanovenínejistot.
Návaznosti měťeníse dosahuje ka|ibracemi pod|e programu
Normaje ve|icenáročnána dokumentaci.Tatonáročnostziejmě
formydo počítačťr,a podle postuprj pro ka|ibrace.Kalibruje se piednostně na certifive|miurych|ípieváděnídokumentacez papÍrové
protoŽeeIektronickáformaje povaŽovánaza ekviva|entní
materiálycRM . piičemŽnormaneuvádíjinou cerkovanéreferenční
tištěné,je
jí udrŽbaa uchovávánÍ
jsou všakmnohemjednoduššÍ
a v dťtsledku tifikaci RM neŽ pod|e|So Guide 3o aŽ 35; postupyčeskÝchstátních
rjiadťr,kterécertifikujíRM z moci uiední,této normě tedy neodpo
nejméněšest (vizv.fše)'po
i spornější.Politik musíb]ftv |aboratoÍi
materiá|y).Ve druhéiadě je moŽŽadavkyna postupy se objevujív normě ce|kem 35krát a toto čís|o vídají(a tedy ani českéreferenční
nemusí bft konečné.Jen |ízená dokumentace vyŽadujenejméně no pouŽítspecifikovanémetody nebo eta|ony,pouze však po piedpo
stran. Účast v mezi|aboratorních
chozÍdomIuvězrjčastněnfch
šest postupťr.objednávky,jejich iízení,v.fběrdodavate| a jejich
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rovnáváníchse nemění.Uváděn1fpoŽadavekna ka|ibracea reka|ib
materiá|ťr
orgánem, Ker:Í
race refereněnícheta|onrja referenčních
m Že zajistit návaznost, neníchemikovizce|ajasnf , zjevnáje však
potieba prťrkazné
návaznostik S|jednotkám.
Vzorkovánínenípovinné.Norma jej uvozujeslovy "pokud |abora
toi pied zkouškamiprovádívzorkování... musí mítpro toto vzorko
vání plán vzorkovánía postupy". Jinak se na vzorkovánívztahujÍ
všechnypouŽitelnéprvky,zejména:organizace,personá|,piÍstroje,
jakosti, dokumentace.
jejich drŽbaa ka|ibrace,zabezpečení
jakosti ulsledkťtzkoušek,
Novfm poŽadavkemje zabezpečovánÍ
Keré zahrnuje pravide|néka|ibrace, mezi|aboratorníporovnávání,
pro r zrtécharakpiípadněopakovánízkoušeka kore|aciv.fsledkťt
teristiky.
Vfznamnézměny nastávajíu poŽadavk na protokol o zkoušce.
Mezi povinnéparametry patiízejménazák|adní daje: název, identifikace protoko|u,Vzorku,|aboratoie,zákazníkaa použitémetody,
dá|e vÍs|edkya jejich jednotky.V piípaděvzorkovánítéŽodkazy na
postupy vzorkování. Mezi nepovinnéparametry, }ťteré
se uvádějí
,,pokudje to potiebné",patiíudaje o odchy|kácha v./jimkách,wi+
diení o odhadu nejistoty,názory a interpretace,podrobnostio vzorkování.
Pokud jsou součástíprotoko|unázory a interpretace,musí bft
provedenyna zák|adě dokumentovanfchpostupťta ve zkušebnÍm
protoko|ujako takovévyznačeny.
(subdodávky)musí b1ftV prc
Zkouškyprovedenéjinou laboratoŽí
tokolu jasně identifikovatelné

piipravena.K dispozicije |iteraturapopisující
stanovenínejistot,va
|idace i metrologickézabezpečenív chemické laboratoŤiÍl4l.
Vyplatíse, jako obvyk|e,zprvu Íádně promys|et,jakym zprisobem
mrjŽelaboratoivyhovětzejménapožadavkrimna zdán|ivěrozsáh|ou
dokumentaci,aby sp|ni|apoŽadavkynormy a pÍitomnedě|a|azbytečné,čistěformá|ní kony.
Zatímje časudost. Pod|e pravidel |so i cEN musí b:Ítnovénormy zavedenydo praxe do dvou |et od vydání.Vzh|edemk náročnosorgán to
ti bude však (po vzájemnédohodě)většinaakreditačních
|erovat piechodnéobdobí aŽ do konce roku 2oo2. od 1. |edna
pod|eEN 45001 míthodnotu
2o03 budou však stávajícíosvědčenÍ
pouze vzpomínkov.fch
|istt]t...
Llterďura
[1] KVAL|METR|E6. StanovenÍnejistoty ana|ytickéhoměiení. EURACHEM-ČR,2.vydání,Praha 1999.
7. Validaceanalyticklchmetod. EURACHEM-CR,
[2] KVALIMETRIE
dotisk 2. vydání,Praha 1999.
8. Zák|adymetro|ogiev chemii. EURACHEM-ČR,
t3] KVAL|METR|E
Praha 1998.
[4] KVAL|METR|E9. Vhodnost ana|ytickfchmetod pro dan]Íuče|.
pro va|idacimetod a související
LaboratornípÍÍručka
činnosti,
EURACHEM-ČR,
Praha 1999.

lng. lvan Koruna,CSc.
ASLAB StŤediskopro posuzování
zpúsobi|osti|aboratoŤí
VUV T.G.M.Praha
Tel. O2l'12019
7272,e-maalaslab @vuv.cz

Závét
popisu,většinanašich|abo
z piedchozího
stručného
Jak vypl:Ívá
ratoiíje po odbornéstránce na piechod na novou normu duševně
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