TECHNICKO.EKONOMICKE
INFORMACE
Do novéhoroku
Lákalo mne napsat nadpis poněkudzvučnější-napi. ,,Donového
tisíciletí".Byla by to sice pravda,ale co s ní?Takovf titul by chtě|,
aby se autor zamyslel nad tisíciletím starfm a pak nadhodi| per.
spektivy tisícitetínového- ale to nejde. MyslÍmsi, ženikoho nena
padne takové srovnání konstruovat, nebo o něm aIespoř uvďovat.
A bez toho by takovf název byl skuteěnfm heslem hodně priázdnfm
(alespoř v serirízním
ěasopisu).
Po pravdě Íeěeno,pokud bychom si zvo|ilistoletí tedy titul: ,,Do
novéhostoletÍ., moc si nepomrižeme.Vzpomenu si sice, že pied
sto |ety byly za krejcar dvě housky (a|espoř podle mébabiěky)' ale
jestli to ostatní bylo za RakouskaUherska dobrénebo špatné,na
to jsou stá|e r znén*zoty (o dtisledcích nedávnfch hlaniěních epi.
zod ani nemluvě), a co bude za sto let, to asi také nikomu není
jasné.TudiŽdalšínadpis, ktery se nehodí.
Z nedávnéhistorle a dosud neodvátfch zkušenostís nÍvyplfvá'
žetaké nadpis ,,Do nové(popŤípaděda|šÍ)pětiletky.. by nebyl moc
vítany.A tak zŮstává ma!á naděie u desetiletí.Nemá ani ten nehez.
kf nádech' jako má vfše zmíněnáÉtiletka, skolo všichnisi pama
tujeme, co bylo pied deseti lety a (. kdyŽ s obtiŽemi) snad si dove
deme piedstavit' co bude za deset let. A navíctím lze také nazna
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ěit' Že si ještě stále váŽíme desítkovésoustavy, čímžse zatím
lišímeod computer .
Desetiletí by se do názvu skuteěně hodilo. Stačíse jen na chví|i
zastavit a uvědomit si, co všechno pievratně nového pŤineslvÍ.
zkum, vyvoi a rozvoj techniky: Stačísrovnat roky 199o a 2o0o
v rovni poěítač' v užívánímobilních
telefon nebo v jinépodobné
oblasti a zároveř si uvědomit, co pŤinesenebo by moh|o pžinést
dalšíchdeset let...
Ate píšudo WEl - ěasopisu VÝzkumnéhotistavu vodohospo
dáňskéhoa měl bych snad věnovat pozornost piedevšÍmvodě' iejí
ochraně, využití.Nadšenírychle opadá. Letmy pohled na poslední
desetiletí ukazuje, Že je to také období dosud neplodné pŤíplavy
novéhovodniho zákona, marnéhotÍsilío rozumné(neŤku.lioptimál.
nÍ) uspožádáníorganizace věcí i lidí a stagnace vÍzkumu. A vÍ.
hled...?
A tak asi bude nejrozumnějšÍztistatu prostéhonovoroěníhopiá
ní' ktelé m že byt struěné, lidské a dokonce i srdeěné: Hodně
zdraví,štěstÍa spokojenosti do novéhoroku Vám, našim čtenáťum
ivšem lidem dobrévŮle.
Vác|av Vuěka

Hydroeko hu zákona o vodách)by by|o če|né,
aby se
a zejménapii koncipovánía v1ruoji
systémuVyzkumné- prostiedkystandardizaceHE|SČR,kteréjsou
logickéhoinformačního
(HE|sVÚu.
nejvÍcepropracovány, če|nědop|ni|ya sta|y
ho ustavuvodohospodáiského
Počátkemdevadesátych|etse VÚV T.G.M. se závaznymii pro vyměnu a piedávánÍdat
pracovištěmpro budovánÍ orgánŮm a organizacímstátnÍsprávy a regista| koordinačním
HE|s ČR.Chápánípojmu ,,budování/tvorba oná|nísamosprávy,kterénejsouv současné
vyvojem. době subjeKy HE|S Čn. Hrts ČR pak bude
HE|s ČR"proš|ood tédobyurčitym
vhodPuvodní vahyo wniku systému,Kery umoŽnÍ moŽnéchápatjako formá|níprostiedÍ,
Vác|avVučka,
Vác|avZeman
modu- népro rea|izaciinformačnÍch
systémŮve voduŽivate|iprostiednictvímdia|ogového
|u a vhodnéhouŽivate|ského
rozhranívo|ny nÍmhospodáiství,resp. pro vznik poŽadova
piístupdo spo|ečné
báze dat všechsubjektŮ néhojednotnéhoinformačnÍho
systému.Do
Úvod
z organizačního
HE|s ČR,by|onutnézrÚznych dŮvodŮkori- jde tak k naplněníformuIace
Jednou z ob|astípŮsobnostiVyzkumného govat.V současné
době je HEls ČRpovaŽo iádu HE|SČR,pod|enl2je HE|SČnvrtváren
T. G. Masaryka ván za program,resp. projeK budovánÍdfl- k zabezpečeníjednotnéhoinformačnÍho
stavu vodohospodáiského
je vytváienÍinformačnÍch
systémŮve vodním číchinformačních
systémŮ,kdy entity a je- systémupro podporu státní správy ve vod.
hospodáistvÍ.V dnešnídobě je informatika jich struktury,číse|nÍky,
seznamy,pravidIa ním hospodáiství(S 5' odstavec h zákona
oborem, ktery na|ézásamoziejméa nezbyt- a metodicképokynyHE|s ČR(standardy)jsou čís|o458/7992 sb.' o státnÍsprávě ve vodné up|atnění
ve všechob|astechIidskéčin- závaznymipro všechnysubjekty pouze pro nÍmhospodáistvi) s vazbou na StátnÍinfornosti. Ve Vyzkumnémustavu vodohospodái- vyměnua piedávánÍdat.
mačnÍ
systéma da|ší
subsystémyJednotné
ském však by| Yrtvoien skelet informačnÍho Vedle popisovaného
systémuo ŽivotnímprostieHE|S ČR,resp. jeho ho informačního
systémujiŽ v |étech1980 aŽ 1985, kdy vzni- dÍlč
íchinformač
nÍchsystémŮ,existujíve vod- dÍ.
k| prvnísystém
mode|Ůpro navrhovánÍvodo nÍmhospodáistvída|šíinformační
systémy
hospodáiskych soustav, podporovanysftově (lS)zaměiené
na určitou
ob|asts cí|emumoŽ.
organizovanymi databázemi. MoŽnostivyuŽití nit evidencia popisjejÍchprvkŮ. Pro potieby Dí|ěíinformaěnÍsystémy HEls čR
a jejich charakteristika
stavu roz- Ministerstvazemědě|stvíajímiízenychorga
systémuby|y měrnétehdejšÍmu
By|vy- nizacíjsou to napi. informačnÍ
vojevybavenostivypočetnítechnikou.
VÚV T.G.M. koordinujebudovánía roanoj
systémyzavinutna minipočftači
HP 1000/40 s databá- měiené na ob|ast rybníkŮa nádrŽí(|S Ryb- osmi di]čích
informačních
systémuHE|s ČR
zovymsystémem|MAGE1000, z čehoŽvyply- Base), drobnychvodnÍchtokti (ToPas),vodo- (obr.7). Jde o tii nadregionálnÍhydroeko|o
piípustnypo
va|aurčitáomezení:maximá|ní
systémy(HE|S VÚV, HE|s
vod a kana|izací(|S VaK). Pro potieby Mi- gickéinformační
čet50 souborŮv databázidonutiIiešite|eap|i- nisterstvaživotn
hydÍhoprostiedÍse zpracováva- ČHruÚa HE|S nllŽp)a pět regioná|ních
kovat dvě databáze s rŮznou obsahovouori- jí |S/registrybodovychzdroj znečištěnt'
roeko|ogickychinformačních
systémŮu poda to
piedstavite|entacÍ,rea|itouby|adnes těŽko
komuná|nícha prumyslovych.Je pravděpo. nikŮ Povodí(PovodÍLabe, PovodÍV|tavy,Po
ná absence geografickychinformacíatp. Zku. dobné,Že existujíještě
sys- vodí ohie, PovodÍMoravy a PovodÍodry).
da|šíinformačnÍ
šenosti z tvorby,ap|ikacÍa postupnéhoroz- témyz ob|asti vodníhohospodáisWí,budo
SoučástíHE|s ČRjsou i dvě oborovéčinnosvoje tohoto systémumode|Ůvšak by|ydob- vané na rŮznych rovníchstátní správy ti zajiŠtované
ve VÚV T.G.M.:poiízení
a trva
r m zák|adempro pozdějšítÍ|ohuustavu pii k určitymuče|Úm.
|á aKua|izacetematíckého
obsahu Zák|adní
inforkoordinaci budováníHydroeko|ogického
Pii dnešních vahách o jednotnéminfor. vodohospodáiskémapy 1 : 50 000 (ZVM)
mačnÍho
systémuČeskérepub|iky(HE|SČR) mačním
tvaru a koordinacevwoje dflčích
(viznapi.$ 19 a $22návr. v digitá|nÍm
systému
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Popis strukturya vIastnostíHEls

IIEIS ČR

vÚv

HEls VÚV mŮŽeme na prvníhierarchické
rovnidekompoziceč|enitna ětyŤisubsysté
my. PrvnÍsubsystém s|ouŽíuŽivate|Ům
k orientaciv problematice,da|šídvak poskytovánía zpracovánÍvlastnÍchvodohospodáiskych informact'čtvrwje určenpro potÍeby
administrátor systémua báze dat. obrázek
2 ukazuje da|šÍstupeĎ dekompozice těch
z h|ediska
subsystém , Keré jsou zajÍmavé
datového obsahu databáze systému
a z hlediska moŽnostÍzpracovánÍdat.

informačnÍ
obl. 1. Dí]čí
systémyHEIS ČR
informačnÍch
systémŮHEls čR se zajištěním
vazby na Státní informačnísystém.
Vfvoj dilčÍchinformačních
systém HEIS
čR usměrĎujezmÍněné
koordinaěnípracoviště pomocÍmetodickychstandard , definujÉ
cÍchdatovéstruKury a dekompozici Zák|adnívodohospodáÍské
mapy na jednot|ivé
vrstvy geografickédatabáze. ŘÍdicía kontro|nÍ
funkci pii pÍípravěa reatizaci HEls ČR p|ní
Ři.oi,ci.komiseHfls ČR. PoradnÍmorgánem
je Expertnískupina
HEts čR.Gestoremce|é
ho HEtS ČRje ruinisterstvoŽivotnihoprostie
dt' gestorydÍ|čÍch
informačnÍch
systémŮjsou
subjekty'u nichŽjsou tyto informačnÍ
systé
my budovány. Závazn m dokumentem pro
tvorbu,zaváděnía provozHEls ČRje organi.
zač,níÍád
HE|s ČR.
HydroekoloElckÍ InÍormaění systém
cnnÚ obsahuje popisné daje o objeKech
pro měienÍ mnoŽstvía jakostl povrchovych
a podzemnÍch
vod, data (ěasovéiady)o mnoŽstvívodya hodnotách ukazate|Ůjakosti vod
a nástroje pro zpracovánÍtěchto informacÍ.
Práce by|y zahájeny V roce L994, systémje
nap|něndostupnfmi daty a uvedendo rutinníhoprovozu'ÚčeleminformačnÍho
systému
je zajištěnÍ
činnostiČnuÚ v rozsahu od evidence objeKÚ' verifikace naměŤenfchdat
o mnoŽsWÍa jakosti vody'jejich databázové
ho uspoiádání aŽ po zpracovánído poŽado
vanychvystupŮ.
Hydroekologlckj Informačnísystém MInisterstva žIvotnÍhoprostíedíje systémem,
jehoŽpolohubude nutnév krátkébudoucnosti
vyjasnit.V současnédobě je cÍ|ovy
stav chá
pán jako metainformační
systém s distribuovanymidatowmi základnami. Vzh|edem

k sítovémupropojeníVÚV T.G.M. auŽe ie
v současnédobě pro MŽP zpÍístupněnk vyuŽíváníHEts VÚV. MŮŽe se ukázat, Že tento
dÍlčí
informační
systém p|ně uspokojíinfor.
mačnípotÍebuministerstva.
HydtoekologlckÍ InÍormaěnísystém VÚV
vykon W.
WoŤíinformaěnízázemípodporující
zkumnychčinnostÍ
a činnostípro tvorbupoď
k|ad , Keré orgánŮm státní spráW umoŽnÍ
prosazovatochranuvodníhobohatstvíapro
stiedí vody a jeho racioná|nílyuŽÍvání. lnformačnÍsystémap|ikujepraKicky všechny|o
gickédatovémode|yHEls ČR.Jeho rjčelem
je, kroměevidencepÍís|ušnych
objeKŮ a jev ,
zajištěníčinnostÍ
vÚv v rozsahuod vyzkumu
vodohospodáŽskychprocesŮ aŽ po iešenÍ
problematikyroaoje vodohospodáis]<ych
pro
ces (komplexní |ohyv rámci velkt./chzemníchce|k lpovodí_ napi. vodohospodáské
bi|ancovánÍ
a p|ánovánÍ).
ReglonálnÍ hydroekologlcké lnfotmačnÍ
systémy Povodí (RHE,S) jsou budovány
v rámci informačních
systém Povodí(|syPo)
a jsou pÍeváŽněobsahem modu|uTechnická
evidence;s realizacíRHEls souvisíi da|šÍ
modu|ylsyPo. Logickf datoyÍmode|HEls ČR
piedevšímna základě poŽadav.
by| rozšíŤen
k technickoprovozníchpracovnikuspo|ečnostÍ a v potÍebnémÍŤepodrobnosti poskytuje informace o objeKech a jevech povrcho
vych a v'./hledověi podzemníchvod, souvis+
jÍcÍch
podnikŮPovodí.Sub
s činnostístátních
je věnovánapozornost
systémuuŽívánívody
na rovni vazeb se zdroji vody. Realizace
RHEls by|azahájenav roce L994, v současné
dobějsou tyto dněíinformační
systémyHE|S
ČRv rťrzném
stupni roaoje.

S u bystém M EtA,NFo RM ACE je souěástí databáze a poskytujeuŽivateliinformační.
ho systémuinformace o rea|izovanychpro
jeKech a s nimi souvisejících
datech. UmoŽ.
Ďuje mu rovněŽ pÍístupk databázi VodohospodáŤské
informace(WEl)' obsahujícÍdaje
zprávách,
o knihách, ěláncích,tr.'.fzkumnych
právníchnormách atd. Vyh|edáváníjemoŽné
pod|eklÍčoWch
s|ov'autorŮa dalšíchknihovnickfch piÍstup k informacím.PŤístup
k v|astnímdatŮm je pak umoŽněn čtyÍem
kategoriÍmoprávněnych uŽivate| .
Subystém E|ttDENcE zDRolt, A užÍuÁnÍ voov ie datově nejobjemnějšÍ
ěástí data
báze HE|SvÚv. eRpomeĎmesi, Žejde o geo
grafickoudatabázi; data jsou tedy organizo
vána ve formě datovfch entit, včetněpiís|uš.
nych číse|nÍkÚ
a seznamu (relačnÍdatabáze)
i vrstev geografickychobjeK , wniklych digita|izacíZVM. Subsystémje č|eněnna pět
funkěníchmodultj,z nichŽ prvnÍtii se tfkajÍ
informacÍo zdrojíchvody, čtvrtf informací
vody a páty informací
o subsystémuuŽÍvání
vody: '
o vazbách mezi zdroji a uŽíváním
o Modul voDNí T)KY obsahuje pŤedeVším
matematickymode|struKury ÍÍčnÍ
sftě, prvku nezbytnéhopro evidencipo|ohyvšechob
jeKŮ a jevu na vodníchtocích. Ři.enrsR p
v databázi zobrazena ve dvou strukturách,
a to ve struKuie ta. hrubych sekŮ vodních
povodÍZVM) a ve
tokŮ (páteinítoky dí|čích
struKuie tal. jemnych sek toktj (veškeré
vodnítokyze ZVM).Na hrubé seky tok jsou
vázány informaceo umě|ésfti tokŮ (p|avební
kanály, pievody vody) a o hydro|ogickychpo
vodích.Na jemné seky tokti jsou vázány informace o vyznamu, technickych parametrech, zemnípŤÍs|ušnosti,
vlastnictvíazá|e
Žitostechspráw provozních sekŮ tokrjt,o voď
nÍchcestách, po|derech,inundaěníchzemích
profi|echtokt].Do modu|ubylyza
a pÍ|čnych
íazenyi ta. jinévodnítiWary'jako jsou rybnÉ
ky' laguny atp., Keré nemajÍpŤímouvazbu
na vodní toky. Datově je modu! provázán
s moduty)BJEK|Y Pova aDBĚRY A vYPoUš

rĚuÍ.

o Modul )BJEKTY PovRcHovÉ V)DY s|ouŽí
k evidenciobjeKŮ na sfti vodnÍchtokŮ, včetně jejich technickycha popisnychparametr
a časovychiad jejich aKivit. Jde o objelotypu
pro odběr ne
vodnínádrŽ, hráz, jez, zaíízenÍ
bo Wpouštěnívody' bilančnía kontro|nípro
fi|' hydrologickástanice atp. Kromě technickych parametr objeK a jejich prvkŮ (napŤ.
jez a jeho jednot|ivápo|e)eviduje modu|zá
|eŽitostiv|astnicWí'
spráW a provozu.Jako pÍÍkladyčasovychiad aKivit |zeuvéstpiedevšÍm
iady pr tokÚ, hodnot ukazate| jakosti vody
včetněsediment , tep|otvody atp. Datověje
modul provázán s modu|y voDNÍ T)KY, oBJEKTY uŽÍvÁNÍ voDY a )DBĚRY A vYPoUŠTĚNÍ.

MoDELYMNoŽswl
AJAKOSTI VODY

obl. 2. FunkčnÍ
dekompozice HEIS VÚV na subsystémya vodohospodáiskyvyznamnémodu|y
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. Modul P)D4EMNí V)DY umoŽĎujeevido
pro Wběr dat
SubsystémzPRAcovANl |NF0R. . ap|ikaceHE|s VUV tryvinuté
podle zadanychkritériÍ'
pro jejich zobrazevat technickéobjektyi hydrogeo|ogické
strukMAcí
tury v ob|astipodzemnÍch
vod. Evidujíse jak
nÍa piÍpravuformy vystupu,dá|e pro tvorHE|s VÚV by|,jako všechnydi]čí
informačpii zpracovánÍ
primártechnicképarametryobjektŮ' tak popisné
bu datovéhorozhranÍ
Ci]em
a správníinformace,tzn. daje o typu objek- ní systémyHElS ČR,VyvÚenuče|ově.
níchdat funkčními
mode|y(speciá|nÍ
ap|itu, |oka|izaci,v|astnictvÍ,
správě a provozc by|onavrhnouta rea|izovatinformačnísystém kace vyvinutéHydrosoftem Ve|es|avín,
umoŽĎujícÍ
iešenÍproblematikyvyp|yvající s.r.o.),
vate|iobjektu. S|edujese mnoŽstvÍi jakost
poslání sta- . softwarepro textové,tabulkovéa grafické
podzemnívody. Datově je modu| vázán na
z tradičniho
i piedpokládaného
potieby se Wvu. Pii stanoveníinformační
rjdaje moduIu oBJEKTY uŽÍvÁruÍV)DY
zpracovánívystupu funkčníchmode|Ů
cháze|o z ana|,jzyčinnostíodbornych sekcí
a zDBĚRY A WPaUŠTĚNÍ.
a vyvinutych
ap|ikací(WORD'EXCEL).
o Modul )BJEKTY uŽfunNÍV)DY organizuje
o Modul NÁ'TR2JE A APuM)E Gts
mi7eobecnostim Žemena
stavu. Pii určité
roz|išovacírovnipodrobnostitilo
evidencivšechtypuobjektusubsystémuUŽÍ- nejhrubší
Modu|obsahujeprogramovéprostiedkypro
hy iešenév stavu dě|itna dvě skupiny:
proh|iŽení,
VÁNÍV)DY, a to v rozsahu od ce|ych systé
vyh|edávánía prezentaciv data
mu aŽ po jejich prvky.Jsou to piedevšÍm
ob- . RoruojvodohospodáŤsklchprocesÚ' tj' tilo
bázi obsaŽenychgeografickycha s nimi pro
jekty s|ouŽící
iešenívodohospodáisképre
pojenychtabu|kovychudajŮ'dá|e pak nástre
zásobenÍobyvate|a prŮmys|u hy komp|exního
pitnou vodou a odkanalizování
provásídlišt,jako b|ematikyv rámci ve|kych zemníchce|ku je (analyticképrostiedky)umoŽĎujícÍ
jsou vodovodní,jiné zásobní a kana|izační (aplikují
vodohospodái- děnÍprostorovychana|,jzs cílem zjišťovánÍ
se metodynavrhování
systémya jejich prvky (napi. ěerpacístani- skych soustav).
dŮs|edkŮ modelovanychvariant a piípravy
. Vyzkum vodohospodáfsk|ch procesťt,lj.
ce, upravnyvody, vodojemy,|oká|nívodove
návrhŮopatienív ob|astizkoumanéprob|e
zabyruající
se zpravidlaiešenÍmspeci- matiky. Piímo s aplikacemi piedcházejÍcÍho
dy' |oká|níkanalizace,čistlrnyodpadních
vod), tÍ|ohy
prob|ému.
záv|ahovésystémya jejich prvky,vodníe|ek- á|nÍhovodohospodáiského
moduluje propojennástroj Geomedia,pro
roz|išovacÍrovnimŮŽeme da|ší
Pii podrobnější
geografi
trárny atp. NěKeré z těchto objektu se mG
zpracování
nebo prohIiŽení
ckych
prvkypii spo|uprácizdrojŮ dospět k nás|edujícÍm
typŮm |oh (jde o iIu- dat |ze vyuŽftněktery z nástrojťtARCVIEW'
hou stát Iimitujícími
v rámci vodohospodáiskésoustaw; kromě straci typu tj|oh- tjplnyvyčetje rozsáhly ARCINFO,MGE, MAPINFO,
WEBMAP.
popisnych dajŮjsou tedy dŮ|eŽité
odbě
i hodnoty a měníse v závis|ostina poŽadavcích
SchémaHE|sVÚV z poh|eduap|ikovanych
ratele):
technickychparametrŮobjeK . Datovějemo
nástrojŮje na obr. 3.
. souhrnnéinformaceo vodnímhospodáiství
du| provázán s moduly OBJEKTYPoVRcHo
. státnívodohospodáiská bi|ance
vÉVaDY a PoDZEMNÍVoDY.
o Modut )DBĚRY A VYP)UŠTĚNízajišťuje . hodnocenía prognÓzovánízměn jakosti
vody v tocÍch
evidenciodběrŮz povrchové
a podzemnívody
povrchové
a vypouštěnÍdo
vody.U vypouště . hodnocenímnoŽstvía jakosti podzemnÍch
vod
nÍse kromě mnoŽstvíeviduje i jakost vody
pro r znéukazate|ejakosti.Dá|ese roz|išujÍ o plán! povodÍiek
SVP a jeho ap|ihodnotyodběrŮ a vypouštění
skutečné(iiŽ . zpiesřovánía doplĎování
kace v povodÍchČR
rea|izované)
a hodnotyp|ánovanépro vybra
néčasovéhorizonty'Datověje modu|prová- . program rozvoje VH v ob|asti veiejného
zájmu (dostupnostkva|itnípitnévody,odzán s modu|y)BJEKTY PovRcHovÉ V)DY
váděnía čištění
odpadníchvod)
a P)DZEMNíV)DY.
hraničních
vod
Kromě entit s vodohospodárskymvfzna- o prob|ematika
radioaktivnÍmi
|átmem, uspoiádanychdo popsanychmodu|tj, o kontaminacehydrosféry
kami
obsahujedatabázeještěentityobecné(popiochranyvod v h|avnÍch
sujíruzné zemníce|ky,
subjektyatp')a enti- o projektYkomp|exnÍ
povodíchatd.
ty typu dokumentace(informaceo rozhodnuobr.3. Schéma
HE|sVUV
vyŽaduŘešenÍvšech
typuzmíněnfchrÍ|oh
tÍch,hodnotách|imituatp.).
informacíuŽitímode|Ů.Do Subsystém
Pro informaciuvedemev souhrnui struč. je pro zpracovánÍ
sPRÁvA HHs vÚv
ny pieh|edobsahu mapovychVrstevobsaŽ+ subsystémujsou protoza|azenymode|yvyvije nástrojem systémového
Subsystém
nutéprofesionálními
softwarovymifirmami
nychv geodatabáziHEls VÚV:
administrátora,
uvedemepro
pracÍusta a databázového
o liniovéobjekty_ vodnítoky, h|avnívodní i mode|yvpinutév rámci v|astnÍch
jen jeho rjče|.
je zajišto
Úče|em
subsystému
je
jeho
vu.
H|avním
znakem
subsystému
piivaděče
vody
toky, umě|é
v subsystému
funkčnÍho
z
věcného
h|ediska
těnÍ
a
aKua|ipovrchovévody a p|avebnÍ
kaná|y,piivaděče otevienost.
optimá|nÍ
Subsystémje dekomponovánna tii modu- zovanéhoprostiedt'umoŽĎujícÍho
vodyv subsystémuuŽÍvání
vody,hlavnÍvodo
vyuŽíván
íaplikacÍuŽivate|em.
Subsystémdá|e
vodníiady a prŮmys|ové
vodovody,kana|izač- ly:
zajišťujekomunikaci v rámci systémui ko
nÍstoky,me|iorace(odvodĎovací
a záv|ahové . Modul M)DELY MNoŽsrvÍ A JAKosTt
muníkacisystémus oko|Ím.
VODY
kaná|y),hráze nádrŽí,rozvodnicevodoměrModu|organizujeprofesnÍmode|y,někdy
nychstanic,
C plošnéobjel<ty_hydro|ogické
mode|y,Keré iešÍv|astnÍ Zptisob a moŽnosti využitíHE|s
vodnÍ téŽnazfvanéfunkčnÍ
členěnÍ'
nádrŽe,ochrannápásma vodníchzdrojŮ,hyd. jádro vodohospodáisképrob|ematiky.PatiÍ
mode|yvodohospodáirogeo|ogické
rajony(1 : 200 000)' chráněné sem napi. simuIačnÍ
Práce na WVoji HE|s VÚV by|yzahájeny
skych soustav,modelyiešícíprŮtokové,kvaob|astipiirozenéakumuIacevod,
V
roce
1996. UvodníprojeKovou dokumenprob|émy
o bodovéobjel<ty- vodočty,vodočetnésta
(napi.
MIKE 11)'
Iitativní
a da|šÍ
taci, datovoua funkčnÍana|yzu
zpracova|VÚV
nice,vodočetné
a tep|oměrné
stanice,limni- vyh|edověmode|ysráŽkoodtokovychvztah ,
projektovou
T.G.M.,prováděcÍ
dokumentaci,
podmínek
piírodnÍch
v
tocÍch
Pii
grafickéstanice,Iimnigrafické
mode|y
atp.
teploměrné
a
jeho imp|ementacina
v|astnív1ruoj
systému
a
j
v kombinaci
iešeníÚ|oh se většinouup|atnÍ
stan ice, profily zák|adníkontrolnís ftě akosti
VÚV T.G.M.zajistiIHydro
s něKerymi mode|ya nástroji modu|uSPE- vypočetnítechniku
vody,ki|ometráŽ,
vyškové
kÓty h|adin,prams
soft Ve|eslavín,
s.r'o. Koncemroku 1999 by|
ny (pozorované,
vyuŽÍvané,
ostatnÍ)'objekty clÁLNí M1DELY A NÁ'TR2JE.
systémzpiístupněnodbornymsekcím stapodzemnÍch
vod (pozorované
mě|kéa h|ubo . Modul sPEctÁLNtM)DELY A NÁ9TR2JE
vu včetněobou pobočeks cÍ,|em
zahájit ově
Do modu|ujsouzaíazenymode|ya nástro
ké,vyuŽívané,
vybranévrty,vybranéminerá|provG
iováníjehofunkcev rámci zkušebnÍho
ní prameny,ostatni),čerpacístanice, prav- je, které|zerozdě|itdo něko|ikaskupin:
zu. HE|SvÚv;e od počátkukoncipovánjako
.
vodohospodáiskou
mode|y
iešÍcíobecnou
(zemní
věŽové),čistÍrny
ny vody, vodojemy
systém a bude pod|e
prob|ematiku,napi. mode| komplexního otevieny informačnÍ
odpadníchvod, vodníe|ektrárny,ostatníobpro multikri- potieb doplĎována rozvfen.V prÚběhu roku
jekty subsystémuuŽívánívody,
hodnocenívariant,vyuŽite|ny
mÍstaodběr
je
piedevšÍm
na rozteriá|níhodnocenívariantrozvojevodohos- 2000 činnostzaměiena
a vypouštěnívody,jezy,
brodypies vodnítoky,
voj
databáze
a
ap|ikacíve
smys|u
zahrnutíno
podáiskych
Soustav,a|e i obecnychrozho
p|ívozy,piÍstavy,p|avební komory,stabiIizačvych poznatkŮ(piirozenyvyvojpoznánívtéto
(sKHV2)'
dovacíchprob|émŮ
nÍobjektyv korytě,akvadukty,shybky,ostat.
poznatkyzezkušebního
provozu),na
ana- oblasti,
níobjeKy na toku, starérybniční
hráze, hra- . modelypro matematicko-statistickou
po interzpiístupnění
informací
z
HE|S
VÚV
(SPSS)'
rad
|yzučasovych
zenébystiiny,usměrĎovacístavby,ochranné
p|něnÍdatabáze
netu
na
a
daty.
o prostiedky pro optima|izaciiešení |oh
hráze toku, meteoro|ogické
stanice pozore
Pomineme|ishora stručněpopsanyzpuproceduraout of ki|ter)'
(napi.a|okační
vání,ombrografo,ombrometry,vyparoměrné
sob práce se subsystémem METAINFORMA.
stanice.
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CE mŮŽeme(z pohleduuŽivatelesystému) a uŽívánÍm
vod (napi. nak|ádánís odpady). iešite|ského
tymu,je p|něnídatabáze infor.
hovoiit o dvojímzpŮsobu využitíHE|s VÚV. V krátkosti,pouze pro i|ustraci,naznačíme mačnÍho
systémudaty.
UŽivate|mŮŽeprimárnídata u|oŽenáv data- některéob|astivyuŽití:
. vodohospodáŤské
plánování_ HE|S VÚV
bázi buď vybrata zobrazitve zvo|enéformě,
Literatura
anebo je pomocímodu|Ůa nástroj trans- mŮŽep|nitroIice|orepub|ikového
informačnÉ[1] organizačníiád
HE|sČR.MŽP ČR_ oov,
formovatna data interpretovanápro potieby ho systémupro vodohospodáiskép|ánováPraha,unor1996.
decisnísféry:
ní,a to jak pro potieby orgánŮ státnísprávy t2] HE|SČR,D|s HE|SVÚV. Úvodníprojekto
. Vyběr primárních dat a jejich uspofádánÍ a samospráW(MŽP,MZe, okresníchuiadrjr,
v á d o k u m e n t a c eV. Ú V T . G ' M . ,P r a h a ,
prdo požadovanéformy ulstupu
obcQ,tak ve vztahuk EU, jako integrující
duben1996.
Primárnímidaty zde rozumímedata obsa- vek za ČR'
t3] HE|SČR,D|S HE|s VÚV. Datováa funkč.
Žená v po|oŽkáchdatovychsouborť|/geogra- . Ťešení
n( ana|yza- PiírŮstekč.1- aktua|izovaspecificklch potŤeborgánťl/organifickych vrstvách geodatabáze,která mohou zací- informačnísystém
|zerozšÍŤittak,
ná verze.VÚV T.G.M.,Praha,1996.
aby
pocházet z ruznych zdrojŮ dat, jsou však pokryva|specifickouinformační
potiebu in- t4] HE|s ČR,D|s HEls VÚV - PiírŮstekč'2,
v sou|adus rovnípodrobnostidatovychen- stitucív rŮznychob|astech,napi. v oblasti
VÚV T.G.M.,Praha,7997.
tit standardŮHE|s Čn.vyncr dat se provádÍ vodoprávníevidence,kontroIních
čÍnností t5] HE|s Čn,ots HE|sVÚV - Piírustek
č.3,
v dia|ogovém
reŽÍmupomocíap|ikaceHE|S (Č|ŽP),
nak|ádánísodpadyatd.,pii zachováVÚV T.G.M.,Praha,červen1997.
VÚV na zák|adézvo|enychkritérií.
PoŽadova- nÍ pŮvodnÍch(shora uvedenych)v|astností [6] VodstvoČnv cts. DekompoziceZák|adnou vystupníinformaci|ze uspoiádat do W- systému,
nÍvodohospodáiské
mapy 1 : 50 000 stupníchtextŮ,tabu|ek,grafŮ,map a obráz- o poskytováníinformacíveŤejnosti_ systém
metodickypokyn.VÚV T.G'M., prosinec
kŮ. TentozpŮsob práce s informačnÍm
systé- m Že poskytovatre|evantní
informaceo stavu
1995.
prostiedí'
memje vhodnypro iešení |ohv rozsahuod vyznamnésloŽkyŽivotnÍho
dat7] HEIS ČR- Datovéstruktury/Logicky
seznámeníiešite|es vybaveností
zájmového
P|nohodnotné
vyuŽitÍ
HE|s VÚV je podmÉ
tovymode|,svazkyÓ' 7, 2,3. VÚV T.G.M.,
Územ(aŽ po tvorbusouhrnnychinformacítypu něno vyiešenÍm
PrvnÍznich
dvou prob|ému.
květen 1995; aktua|izovanáverze, záíí
ročenka,
věstnÍka jinéinformačnÍ
materiá|y' je technicky,spočíváv moŽnostidosaŽení
1999.
. Zpracovánídat modely a nástroji
informacíprostiednictvÍminternetuči piípad- t 8 ] H E | s V Ú V , p r o p a g a č nmí a t e r i á | .V Ú V
Pii tomto zpŮsobuvyuŽitíHE|SVÚV nejpr- néhorozšiTení
T.G.M.,HydrosoftVe|es|avín,
systémua jiŽ se iešínebo by
1999.
ve r4ytvoií
uŽivate|s pomocípiís|ušné
ap|ika s jeho iešenÍmnemě|ynastat komp|ikace. [9] VyročnÍ
zpráva1999. VÚV T.G.M.,Praha
ce datovérozhranímezi databázía konkrét- Druhy se tyká piedávánídat mezi subjekty,
2000.
nÍmmode|ema potéjsou primárnídata
trans- u nichŽdata vznikaji resp. u nichŽjsou inforformovánana data interpretovaná.
Pik|adem mačnísystémyrŮznychurovnÍprovozovány.
lng. Václav Vučka,GSc.,
vodohospodáiského
me
Data jsou povaŽována za zboŽía byt by|a
lng..Václav Zeman
WstupŮ pouŽitého
de|u jsou hodnotyzabezpečeností
odběrŮ mnohdypoiizovánaza státnípenízenebo mají
VUV T.G.M.Praha
potieb státní
vody, hodnotyvybranychukazate|Ůjakosti s|ouŽitk pokrytíinformačních
tel.z O2/2OL9 72OO, O2/2OL9 7244
vody v profi|echna toku atp., da|šÍvystupy správy, není ochota k jejich poskytování.
poskytujínástrojeG|S pro zpracováníana|,!z. V současné
době nenÍtatozá|eŽitost|egisIa- Key words
UvedenyzpŮsobprácese systémemjevhod- tivně ošetiena a majÉ|i
byt prostiedkyv|oŽe. Hydroecologicallnformation System,
ny napi. pro zpracovánívodohospodáiskych nédo budováníinformačních
systémŮzhodT. G. Masaryk Water Research lnstitute
biIancímnoŽstvía jakosti vod, pro návrhy noceny'bude tieba se jí co nejrych|eji
věne
poměr v povodíatd'
opatieníke z|epšenÍ
vat.
The Hydroecological lnformation System
HE|s VÚV má však mnohemširšÍ
moŽnosti
of the T. G. Masaryk Water Research
vyuŽitÍ'
Jakojedinyz dí]čÍch
informačních
sys- Závét
lnstitute, Prague (Vučka, V., Zeman, V.)
témŮHE|S ČR,a|e i z da|šÍch
riče|ovych
inHE|s VÚV vznika|v období1996-2000
The article presents one of the partial
formačnÍch
systémŮv ob|asti vodnÍhohosinformační
systémHE|s ČR.MoŽ- systems of the HydroecologicallnÍormation
podáistvÍtotiŽumoŽřuje na potiebnérjrovni jako di1čí
podrobnostiorganizovata zpracovávatinfor- nosti systémuby|yprezentoványformou se- System of the Czech Republic, describing
poiádanychve vÚV T.G.M.i speciá|- its structure and properties, outlining the
mace z okruhutií nejvyznamnějších
subsys- mináiŮ
pro pracovnrky
MŽR,MZe a okres- ways and possibilities of its application. This
témŮsystémuoběhu vody (povrchové
vody, níchukázek
doběje zpiístupněn system, as the only one among the partial
podzemnívody
a uŽívánÍvody)v
rozsahu ze- nÍch iadŮ. V současné
jednohopracoviště informationsystems, enables, on an appro
míce|éCeskérepub|iky.
obecnépojetÍap|i- v reŽimuk|ient serverz
ruŽp,
zxuseoně
by|
insta|ován
u ČlŽpa najed- pdate level, to process information Írom
kovanéhodatovéhomode|ua otevienostsysjehoŽie- water circulation in the entire territory of
jeho nom okresnÍmuiadě. Prob|émem,
témupak dovo|Í
ve|mirych|érozšiTenÍ
je
vyuŽitÍ
i do ob|astÍsouvisejících
s ochranou šení v současnédobě mimo moŽnosti the Gzech Republic.

P u b l i k a c ev y d a n év u v T . G . M .
v l()ce 2000
V |oĎskémroce vydal stav v rámci svych
pravide|nych
edičn
Íchiad nás|eduj
ícípub|ikace:
vÍskyt fyziologickfch skupin bakteriív Ííění
vodě a sedimentu(M|ejnková,
H.)
HeterotrofnÍ
bakterie patiíve vodnímpros t i e d Í m e z i n e j v y z n a m n ě j šdÍe g r a d a č n Í
a transformačnÍ
činite|e,kterése svou metabo|ickouaktivitoupodí|ejína
rozk|adua minera|izaciorganickéhmoty a vyznamnětak
piispívajíke
prvkŮ.Kvako|oběhubiogenních
|itavody umoŽĎujea zároveř podmiĎujerozvoj baKeriÍse specifickouenzymovouaktivitou, které|ze pod|ezpÚsobu uti|izacecharaKeristickychs|oučeninněkteréhobiogen.
nÍhoprvku(určitého
substrátu)rozdě|itdo tzv.
fyzio|ogickych
skupin.Tentopiístupk identifikacibaKeriÍvevodáchse v praxiukáza|jako
ve|miuŽitečny,
nebot piítomnosturčité
fyzioIogickéskupiny|ze povaŽovatza indikaciurčitéhotypu znečištěnÍ.
S|edovánÍ
fyzio|ogickych skupin piinášÍiadu poznatkŮo biode-

gradačnÍch
procesech,probÍhajících
ve vo- vodohospodá;evyrazemobav nebo dokonce
jak
dách a pĚedevším
v sedimentech.
kaŽdoročnÍ
hrozbyve|kéhonebezpečÍ,
Ve vzorcích
vodya sedimentu,odebra- tomu d|ouho.by|o
na stiednÍohii. Ledovy
nych v měsičníchintervalechna |oka|itách nápěch se tvoiív době mrazŮv piechlazené
ieky Dyje(Ledovés|uje,Hardegg'Devět Mly- vodě a |edovákašemá v|astnosti,kterénen ) a JihIavy(V|adisIav,
MoheIno,Hrubšice), |zemode|ovat
v hydrauIickém
Ž|abua vyzkum
by|ysouběŽněse stanovenímfyzio|ogickych je odkázán piedevšímna piímá pozorovánÍ
pro
skupinbakterií(tj.proteo|ytickych,
amonizač- a měienÍna vodním
toku.To piinášÍve|ké
práce'
n í c h ,d e n i t r i f i k a č n Í cshu,| f á t r e d u k u j í c í c hb|émydo vyzkumné
a celu|o|ytickych
Ve zmiĎovanépráci vyuŽ(váautorvys|edky
bakteriÍ)
stanovenychemické,tyziká|n('bio|ogickéa zák|adn(mikrobio- pozorovánÍaměienÍ,kteréo zamrzánÍtoku,
|ogickécharakteristiky.
ZpracovánÍ
této ob- o chodu |edovékaše a o tvoienÍledovych
sáhlésady dat ve vzájemnychvťtazichumoŽ- nápěchŮ získáva|a shromaŽďova|
tiicet |et.
pochopení
pro
nilodetaiInější
biochemickych
Práceje prvnÍmpokusemo objasněnívzniku
cesŮ a transformacÍve
sledovanych secÍch a WVoje |edovéhonápěchu a nemÚŽe proto
iek. S vyuŽitÍm
statistickychmetod by|ynale. mft charakteručebnice.Vznika|aspo|us vyzenyněKerékore|acemezibakteriá|ními
sku- hodnocovánímvys|edkuměienía pozorování
pinami a chemickymi,Íyziká|ními
pro
a bio|ogic- a intenzivním
hledánímči odha|ovánÍm
kymi parametry.
cesu vzniku,rŮstu a zanikán(nápěchu.
Práce a studie, sešit 796, 88 stran, 27
V osmi kapitoláchjsou podrobněpopsány
obrázku, 73 tabulek
vznik a r st ledovéhonápěchu, simu|ace
a prognÓzarustunápěchu,jeho zanikání,dá|e
Vznik a vfvoj ledovfch nápěchti
studiumnápěchŮ na sušickychzdrŽÍch
a na
(Matoušek'
V.)
stÍednÍohri a na závěr jsou shrnuty nové
Ledow nápěch,|edovázácpa,|edovábari- poznatkyz danéprob|ematiky.
éra- to všejsou termíny,kteréoznačujÍ
ucpáPráce a studie, sešit 797, 232 stran, 25
ní iičnÍho
koryta |edema jsou pro provozní obrázkŮ, 98 tabulek, 3 pŤÍlohy.
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POROVNAN!BILANCE

z podk|adŮDlAMo,s.p. [1].Vys|edky
s|edovánÍobjemové
aktivityradia
226 a koncentraceuranu V kontro|ních
profi|echna povrchovychvo
dách by|ypievzatyz podk|adŮČnvÚ [2], resp. vodohospodárskych
radio|ogickych
|aboratoiíPovodí,a.s. [3-7]. V návaznostina ridaje
o vypouštěnych
dŮ|ních
vodách[1]bylohodnoceníbiIance
radioaktivních|átek provedenov kontro|nÍch
profi|echpovrchovychvod Kocába-VišĎová,Piíbramskypotok-Trhové
Dušníky,MŽe-podHamerskym
potokemfiako součetpiíspěvkuMŽe a Hamerskéhopotoka),Ro|avaRybáie (ako dop|ĎujÍcÍ
informaceo zdrojiznečištění
z ob|astiNejdku),ohieŽe|ina,P|oučnice-Noviny,
KurviceRonov,Svratka-Veverská
Eduard Hans|k, Pave|Šimonek,Mark Riedr, Kare| Forejt, Bityška.Pii četnostisledovánÍradioaktivních
pro
látek v jednot|ivych
JirÍMedek,Ladis|avVondrák,Kare|Jahn.JiiíJusko
fi|ech12x ročněnebylazjištěnazávis|ostmezi koncentrací
radioaktivních|áteka prŮtokemvodyve dnech odběruvzorkŮ.odhad bilance radioaktivnÍch
látek v hodnocenychprofi|echpovrchovychvod by|
Úvod
vypočtenjako součinročnÍpruměrnéobjemovéaktivity radia 226
RozhodujÍcím
zdrojemkontaminace povrchovych
prŮměrnékoncentraceuranua ročnÍho
vod radioaktivními
a roční
prŮměrného
prŮtoku
|átkamiod konce 50. let by|yodpadnívodyz téŽbya zpracováníura- vodyv roce 1999 s vyjimkouprofi|uohie-Že|ina,kde by|ypouŽitydi1nu a prusakové
vodyz odva|Ůa odka|išt.
Pod|epodk|aduD|AMA,s.p.
čÍvys|edkydoplĎujÍcího
s|edováníPovodÍohie, a's., v roce 2000.
(dríveCSUP) by|o prozkoumáváno146 na|ezišturanu a z nich 64
V profilechpovrchovychvod by|oještě bi|ančněvyjádienogeogenní
by|otěŽeno.Z uvedenychnalezišť
pozadís pouŽitím
by|opět se zdrojiuranunad 10 000
pr měrnychhodnotobjemové
d|ouhodobych
aktivitun, z toho tii na|ezištěv ob|astiStráŽepod Ra|skema da|šÍ
na PiÉ ty radia 226 na urovni5 Bqlm3, zjištěnfchpro toky neov|ivněné
nebo
bramsku a v Do|níRoŽínce.Deset na|ezišť
by|ov rozmezíkapacit zce|a nevyznamněov|ivněnétěŽbou uranovychrud, a koncentrace
1 000 aŽ 70 000 tun uranu' 20 |oka|itv rozmezí50 aŽ 1 00O tun
uranu 0,4 mq/m3odvozenéza piedpok|aduradioaktivní
rovnováhy
uranua zbfvajíc(
|okalityo kapacitědo 50 tun uranu.o r,yznamu
těchto
s radiem226 Í8,9] a pruměrnychprutokuvodyV roce 1999. Vodo
zdr$u znečištění
hovoiínepiímoi skutečnost,Že na re|ativněma|é hospodáÍské
radiologické
laboratoiePovodí,a.s., a VÚV T.G.M.mají
p|ošeuzemínašehostátu by|oza období1945-1999 vytěŽenopiiosvědčenÍ
ASLAB o správnéčinnostilaboratoie.
b|iŽně11o 000 tun uranua Že toto mnoŽstvípiedstavujepátémÍsto
v poiadítěŽby uranu ve světovémměiftku. Pied Českourepub|ikou Vys|edky a jejich hodnocení
jen Spojenéstáty americké,Kanada, Německo a )iŽn(
se objevují
Loka|ityposuzované
z h|ediskaov|ivněnÍ
hydrosféry
zahrnujÍcÍ
klaAfrikas rozmezím
ce|kovébi|ancetěŽbypiib|iŽně350 00O aŽ 15o ooo
tun uranu.PorovnánÍ
těŽbyuranovychrud na jednot|ivychhlavnÍch sickou h|ubinnoutěŽbu,chemickoutěŽbu,chemickou pravurudy
a radiochemickou
ripravurudya takérjče|ově
profivybrané
kontrolnÍ
|oka|itáchu nás je uvedenona obr.7'
|ymonitorovacísftě
ČnuÚ, resp. Povodl,a.s.,jsou uvedenyna piipo
jenémapce v závérupiíspěvku.
Horní Slavkov
Jáchvmov
Pod|evys|edkŮbilance radia 226 pub|ikovanych
DlAMo, s.p. [1]
Hamr
PŤibram
to..s v"l
e3%)
za
rok 1999 je nejvyznamnějším
zdrojem radia 226 HorníS|avkov
Stráž.
5 776 MBq/r, dále StráŽ pod Ra|skem905 MBq/r a ob|ast Do|ní
chernická těžba
jsou méněvyznamné:
RoŽÍnky
168 MBq/r.ostatní|okaIity
ZadníCho(14,6Yo)
dov 35,6 MBq/r, PiÍbramIt,7 MBq/r, Pucov 9,5 MBq/r, Licoměiice
6,7 MBq/r, okrouh|á Radouř 6,6 MBq/r a MAPE Myd|ovary
2,5 MBq/r, Podle bi|anceuranuje nejvyznamnějšÍm
zdrojemStráŽ
pod Ra|skem24o kglr, nás|edujeHorníS|avkov747 kg/r, ob|ast
Do|níRoŽínky108 kg/r, zadn( Chodov 49 kg/r, PiÍbram75 kg/r,
Pucov 6 kg/r, MAPE Mydlovary5 kg/r, okrouh|á Radouř 3 kc/r
a Licoměiice2 kg/r. Pro bi|anciv profi|uRolava.Rybáie,kde neníin.
Dolní Roánka
Zadní Chodov
formace pod|epodk|adŮDlAMo, s.p. [1], byl vypočtenodtok radia
('t7,3yo)
(9,4 o/o)
226 s vy2namnouaKivitou3 309 MBq/r a uranuv mnoŽství337Wr
v roce 1999.
obr. 1. PorovnánítěŽby uranou./chrud v jednot|ivychloka|itáchna
Z odhadubi|anceradia226 v kontro|ních
profi|echna povrchovych
rjzemíČeskérepubIiky
vodách by|zjištěnnejvětšÍodtokradia226 V roce 1999 v profi|ech
ohie-Želina 13 378 MBq/r, dá|e Svratka-VeverskáBityška4 756
Pozn.:
ob|astZadnÍChodov
zahrnuje
těŽbuv |oka|itách
ZadnÍChodov,
Vftkov
||,
potokem3 375 MBq/r, Ploučnice-NoviDy|eř,okrouh|áRadouĎ,Hájek,odei a Ruprechtov.
Loka|itaHamrzahrnuje MBq/r, MŽe-podHamerskym
ny
1
435
MBq/r,
Kocába-Višřová
235 MBq/r, Piíbramskypotok-ristÍ
těŽbuna do|echHamra Bievniště'
ob|astDo|nÍ
RoŽínka
zahrnuje
těŽbu
- Zálesí,Chotěboi,S|avkovice
- Petrovice. 273 MBq/r, KurviceRonov73 MBq/r a Račípotok-Nekrasín
77 MBq/r'
v |okalitách
RoŽná,o|šÍ,
Javorník
Bi|anceuranubylav profi|uohieŽelina 2 !o2 kglr, SvratkaVeverRybniček
a Radvanice.
ská BityškaI o57 }<g/r,
MŽepod Hamerskympotokem 646 |g/r, Ke
238 }<g/r,
Piibramskypotokpod|eobr. 7je ziejmé,Že nejvÍceuranovérudy bylo cábaVišĎová439 kglr, P|oučniceNoviny
Z hodnocenÍ
9 kglr.
vytěŽenona PiÍbramskua tomu takéodpovÍdánejvětšíobjem odva- tjstÍ31 kg/r, KvrviceRonov!6l,g/r a Račípotok-Nekrasín
VyšeuvedenébiIanční
hodnotyve zdrojích
znečištění
a v kontro|ních
|Ú. Nás|eduje|okalitaHamr spo|use StráŽípod Ra|skem,kde by|a
včetněgeogenníhopozadí,by|ydá|ezpra.
rea|izována
hornickátěŽbavedlechemického
IouŽenÍ
rud v podzemí. profi|echmonitorovacÍsftě,
- jediná ob|ast,kde těŽbauranu coványgrafickya pro většÍpieh|ednostpouŽitobi|ančnÍvyjádienÍ
pro
Dá|eto pakje |oka|itaDo|níRoŽÍnka
ještě pokračuje.
pod too/oby|yZadn( radium 226 v GBq/r a pro uran v t/r. Na obr. 2 je porovnánabi|ance
Loka|itys vytěŽenymmnoŽstvím
radia 226 a uranuve zdrojÍchdt]|ních
vod a v iece Kocábě v profi|u
Chodov,Jáchymov,HorníSlavkov'Nejméněuranubylo vytěŽenopii
VišĎováa dá|e vyjádienogeogennípozad(pro bi|anciv iece Kocábě.
pruzkumnychpracÍch.
Pod|e zpracovánÍna obr. 2 je ziejmé,Že bi|anceradioaktivních
I kdyždoš|ok prokazate|nému
sniŽenízatíŽen(
vodnÍhoprostiedí
odpadyztěŽby uranu(zejménav dŮs|edkuut|umenítěŽby
a zahájen( |átek a to radia 226 i uranu- v iece Kocábě je vyznamněvětšíve
|átekv čištěnych
du|nÍch
vodách.V hodno
sanačníchpracíhlavně po roce 1990), je zvyšenyWskyt piírodnÍch srovnánÍsbi|ancístejnych
na
radionuk|idŮ,
zejménaradia226 a uranu,v povrchovych
vodáchzjiš- cenémobdobíby|ydŮ|nía pr sakovévodyna této|oka|itěčištěny
Čov aytrza odváděnydo povodíDubeneckéhopotoka,a tedy do po
ťováni nadá|ev ob|astechdiívějšÍ,
resp' pietrvávajbítěŽby.
Ci]emsdě|enÍjeporovnat daje o h|avnÍch
radioaktivních
kontami- vodíieky Kocáby.Vyznamnáčást dŮ|níchvod byla v hodnoceném
nantech- radiu226 a uranuVevypouštěnych
dulnÍch
vodáchz provozu obdobípouŽívának zatápěnívšech šachet na Piíbramsku'PiíbrampieváŽnědo povo
obdobíodvodĎována
D|AMO,S.p', s vys|edkykontro|nlho
monitoringuČHuÚ a |aboratoií ská loka|itajev současném
dí Kocáby.Vys|edkykontrolnÍho
s|edovánÍČnuÚ,resp. vodohospo'
PovodÍ,a.s., V b|ízkychprofi|echpovrchovychvod pod zaustěnímoddárskéradio|ogické
|aboratoiePovodíV|tavy,
a.s., V Kocáběv profi|u
padnÍch
vod.
Višřovájsouvěrohodné
a ukazujínaskutečnost,
Že v dŮsledkusp|achŮ a prusakŮ z odva|Ůje transportovanémnoŽstvÍradionuklidŮ
Metodika
mnohonásobněvyšši neŽ odpovÍdávys|edkus|edovánÍ
samotnych
Úda.|eo koncentracÍch
radioaktivnÍch
|átek radia 226 a uranu Ve
dŮ|ních
vod. l kdyŽneníuvedenovyrjstění
odpadních
vod do Piíbramvypouštěnych
dŮ|níchvodách a o mnoŽstvívypouštěnych
dŮ|níchvod
ského potoka, ukazuje se, Že odtok radia 226 v profi|uPiibramsky
a bilanci aktivityradia 226 a bilanci uranuby|yza rok 1999 čerpány potok-tjstÍ
273 MBq/r je srovnatelnys jeho odtokem v profiluKocá-
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obr. 2. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnychodpadnÍchvodách D|AMA,S.P., Piíbram,v rece Kocábě V profi|uVišĎováa geo.
gennípozad(v iece Kocábě v profi|uViŠĎováv roce 1999
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povodíse up|atĎujev|iv obr.4. BiIanceradia226 a uranuve vypouštěnych
ba-VišĎová235 MBq/r a Že i v tomto dÍlčím
vodách
odpadních
uranovychrud.
sp|achŮa prÚsakŮz zem(diívějšítěŽby
v iece Ro|avěv profi|uRybáie (zdrď1zne.
D|AMA,s.p., HorníS|avkov,
Z ob|astiZadníhoChodovajsou odváděnydu|nÍVodydo Hamer- čištěni),
v iece ohii v profi|uŽe|inaa geogennípozadÍv iece ohii
skéhopotoka.Loka|itaVftkov||na MŽi nad soutokems Hamerskym v profi|uŽe|inav roce 1999
potokemnevypouštÍ
pod|epodk|ad D|AMA,S.P.,v současné
době
t.5
ProfilMŽe pod Hamerskympotokemnenístandardně
odpadnÍvody.
226Ra
po
profi|upod soutokemMŽe a Hamerského
s|edován.V nejb|iŽšÍm
uran
jsou s|edovány
jen ce|kové
toka v Mi|Íkově
objemové
aKivityradioak- : t . 2
tivnÍch|átek.Bi|ančnídaje by|yprotoodvozenyz vys|edkŮsledování
é
v profi|uMŽe-Kočov
a Hamerskypotok-Broumov.
E o.s
,{
pod|eD|AMA,S.P., a bilance
PorovnánÍbi|ancezdrojeznečištění
radioaktivnÍch
|átek a geogennÍhopozadíve MŽi pod soutokem
ou
ě
s Hamerskympotokemje uvedenona obr.3. Vys|edkysrovnáníukazuj(,Že podobnějako na PĚibramskuje zatftenípovrchovychvod raf 0.3
^
neŽodpovídábi|anciv dŮlních
diem 226 a uranemvyznamněvyšší,
vodách.
o.o
stráž Ploučnice
Geogenni stráž Ploučnice
Geogenni
pozadi
pozadi
4.0
ttuRu

uran

obr. 5. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnychodpadníchvo
dách D|AMA,s.p., Strážpod Ra|skem,v iece P|oučnicivprofi|uNoviv profiIuNovinyv roce 1999
ny a geogennípozadíviece P|oučnici

3.0
2.0
1.0

V ob|asti StráŽ pod Ra|skemvys|edkys|edováníD|AMA,s.p',
|aboratoiePovodí
a ČHMÚ, a tedy vodohospodáiskéradio|ogické
0.0
největší
shodu.Vys|edkyjsou shrnutyna obr.
ohie, a.s., piedstavují
Z.Chodov
Mže
MŽe
Geogenni
Geogenni Z.Chodov
5.
pozadi
pozadi
S piih|édnutím
k nejistotámstanoveníradioaktivních
|átek a prŮ.
je bi|ance odtoku radia 226 a uranu v iece P|oučnici
tokŮ
vody
obr. 3. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnychodpadnÍchvoprofi|upo opravě na geogenn(poŽad(praktickyshod.
dách D|AMA,S.P.,ZadníChodov,v iece Mživ profiIupod soutokem v hodnoceném
s Hamerskympotokema geogennípozadív
iece MŽi pod soutokem ná. Ved|ekva|itys|edovánílze dŮvodyspatiovat ve skutečnosti,Že
je činněčištěn,
rozhodujÍcíobjem
dÚ|níchvod v této|oka|itě
Žejsou
s Hamerskympotokemv roce 1999
podchycenyprŮsaky a sp|achy,a takéve skutečnosti,Že částtěŽby
rea|izovanáchemickym |ouŽením
nenídoprovázenaodva|ovymhosLokalitaHorníS|avkovse Vyznačuje
vysokoubiIancívypouštěnéhopodáistvím,kterépiispívá kzatftení zemí,jak by|o ukázáno na jinych hodnocenych|okaIitách.
radia226 a uranu.Čistírna
dŮ|nÍch
vodje dokončena
a piipravujese
z bi|ančnÍho
h|ediskamálo vyznamLokaIitaLicoměiicepĚedstavuje
zahájenÍprovozuv návaznostina iešeníka|ovéhohospodáiství.Du|Souhrnnévysledky porovnánÍjsou uvedenyna
nÍvody jsou odváděny do ieky ohie. Z da|šíchzdrojilznečištěnÍ n,! zdroj znečištění.
v povodÍohienenÍvpodk|adechD|AMA,s.p., uváděnpiÍspěvek
zne- o b r . 6 .
čištění
z Jáchymovskaa Nejdecka.Z těchto dtjvodŮby| odtok radia
226 a uranu vypočteny
ze zna|ostiobsahu těchto radionuk|idŮ
0.08
v povrchovychvodách v profi|uRo|ava-Rybáievzatjako zdroj znečištěnÍ,a to i s piih|édnutím
k ma|émupiÍspěvkugeogenníhopozadÍ
226^
KA
k odtokuradioaKivnÍch
|átekv kontaminovanychsecÍchpovrchovych
0.06
tokŮ,jak vyp|ynu|o
z hodnocenÍ
vyšeuvedenych|okaIit.NejbIiŽšÍ
kon.É
je ohie-Že|ina.Nejsouzde však
tro|níprofilČnuÚ pod ce|ouob|astí
=
s|edoványjednot|ivé
radionuk|idy.
Pro odhad biIanceby|ypouŽityvy.
0.04
sledky s|edováníprováděného
vodohospodáiskouradio|ogickou
Ia.
boratoiÍPovodÍohie, a.s., V roce 2000. Vys|edkyjsou shrnutyna
obr. 4.
É 0.02
Ze souhrnnéhozpracovánÍ
na obr. 4 je ziejmé,Že bi|anceradia
226 a uranuz vyznamnychzdroj znečištěnÍ
v |oka|itáchHornÍS|avíÝ$il
kov a NejdekodpovÍdají,
k nejistotámvys|edk s|edos piih|édnutím
ál':ii
0'00
váníjakostia prŮtokuvod, bi|anciodtokutěchto radioaktivnÍch
|átek
Licoměfice
Kurvice
Geogenní
Geogenní LicoměŤice Kurvice
v profi|uohie-Že|ina.Re|ativněvyššípiíspěvekbi|ancegeogennÍho
pozadi
pozadi
pozadívesrovnánísvyšehodnocenymi|oka|itami
vyznamodpovÍdá
prŮtokuvodyv iece ohii v hodnocenémprofi|uve srovnáně vyššímu
obr. 6. Bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnychodpadníchvo
nís prŮtokemdu|nÍch
vod, resp.v iece Ro|avě.Lze piedpok|ádat,
Že
dách D|AMA,S'P', Licoměiice,v iece Kurviciv profi|uRonova geo
k vyznamnémusniŽenÍzatfteníohie radioaktivnÍmi
látkami piispěje
gennÍpozadíviece Kurviciv profi|uRonovv roce 1999
zprovozněníčDV norníS|avkov.
.i

6
N
N

::;-6i

*ffi

6

Z hodnocenípod|e
obr.6 Wp|yvá'Žebi|anceodvozenáz monitoringu
V povodíieky odry nejsouevidoványzdrojeznečištění
ztéŽbyuraČHuÚ, resp.vodohospodáiské
radioIogické
|aboratoiePovodíLabe,
nu' SIedováníobsahu radioaktivních|átekprováděné
vodohospodáia.s., vyrazněpievyšujebi|anciv dŮ|ních
vodách pod|eudajŮD|AMA, skou radio|ogickou
|aboratoiÍ
Povodíodry, a.s., prispívák vymezení
pozadí,v souvis|ostis re|ativněma|ym zna|ostÍ
s.p. PiÍspěvekgeogennÍho
o geogennímpozadí,resp. Wskytu radioaktivních
|átek na
prŮtokemvody v recipientuodpadníchvod - iece Kurvici,je má|o toc Ích nezatftenychvyznamnějšími zdroji radioa ktivníhoznečištěnÍ.
vyznamny.I kdyŽjde v porovnání
s jinymizdrojiznečištění
Z porovnáníbi|ance
radia226 a uranuv kapa|nych
o málo vyodpadechpod.
znamny zdro1,|ze piedpok|ádat,Že v|iv p|ošného
znečištěnÍ
v této |e evidenceDlAMo, s.p., a odhadubi|ancestejnychradioaktivních
piíspěvkugeogennÉ
|oka|itětěŽbyuranu na kontaminacipovrchovych
vod je rozhodující |átekv iece Ro|avěv profi|uRybáie po odečtenÍ
- radiu226 i uranu.
profi|ech
v obou s|edovanych
ukazate|ích
ho pozadía vys|edkŮkontro|nÍho
monitoringu
v piÍs|ušnych
Podobnějako Licoměiiceje málo vyznamnymzdrojemznečištěnÍ povrchovych
voo ČHvÚ a vodohospodárskych
radio|ogickych
Iaborajsou odváděny toiíPovodí,a.s.,je z|ejmyvyznamnypiíspěveknepodchycenych
D|AMO,s.p.,okrouhláRadoun.Čistcneodpadnívody
sp|ado Račíhopotokaa nás|ednědo ieky NeŽárky.Vys|edkybi|ančnÍho chŮ a prŮsakŮz uzemÍtěŽby
a zpracovánÍ
uranu.Jest|iŽesoučetbipod|eobr. 7 |zetaké |anceradia226 a uranupo odečtenÍ
piíspěvkuod geogennihopozahodnocenÍjsou
uvedenyna obr. 7. Z hodnocení
príspěvekp|oŠného
vys|edovat
znečištění,
kde ved|eprŮsakŮa sp|a- dí porovnámes biIancÍpodchycenych
zdrojŮznečištění,
zjišťujeme,
piispívái desorpceradioaktivnÍch
chŮ pravděpodobně
|átekze sou- Že podchycenézdroje piedstavujÍ57 o/o
v piípaděradia 226 a 2I o/o
profi|em.Piíspě. v prípaděuranu.
stavyrybnÍkŮ
mezi zdrojemznečištění
a kontro|ním
jednotlivychhodnocenychkontro|ních
profi|Ů raVek geogennÍhopozadíjemá|o vyznamny.
Re|ativní
zatiZenÍ
príspěvkugeogennÍhopozadÍjeuvedeno na
diem 226 po odečtenÍ
obr. 9. Z tohotozpracovánÍ
vyp|yvá,Že nejzatiŽenějŠÍm
tokemje reka
0.02
o/o
profiIu
protéká
ohŽe,
kterou
v
kontro|ním
Že|ina
57',7
z ce|kovébi226R
uran
a
|anceaktivityradia226, nás|edujeSvratka-Veverská
Bityška20,5 o/o,
0.02
MŽe-podsoutokems Hamerskympotokem77,7 o/o,
P|oučnice-Novipotok-ustí
ny 7 ,2 o/o,
Kocáb+Yišnová7,3 o/o,
PrÍbramsky
1 ,I o/o
d ostatní
hodnocenéprofi|yKurvice-Ronov
a Račípotok-NekrasÍn
zbyvajÍcích
0 . 0r
O.5 o/r.
l

lo.

0.0l

2

l'l%

zo.so/.

t,t"r"

'

0.00
R a č íp .

Rado uĎ

Geogenní RadouĎ
pozadí

R a č íp .

Geogenní
pozadi

obr. 7. Bi|anceradia 226 a uranuve vypouštěnych
voodpadnÍch
potocev profiluNekradách D|AMA,s.p.,okrouh|áRadoun,v Račím
potocev profi|uNekrasínv roce 1999
sína geogennípozadívRačím
Úpravnauranovérudy MAPE Myd|ovary,jejft.provozby|ukončen,
piedstavujev současnédobě málo vjznamnyzdroj znečištění
povrjsou čiŠtěny.
chovychvod. PrŮsakovévodyz odka|iště
Geogennípozad(v nejb|iŽším
kontro|nímprofiIuna V|tavězce|a piekryvá piíspě.
vek tohoto zdrojeznečištěnÍ.
ob|ast Do|níRoŽínkapiedstavujekomp|exzaŤhen(D|AMO,s.p.,
o.z. GEAM, jak by|opodrobněuvedenovyše,s odpadnímivodami
odváděnymizejménado ieky Loučkya Nedvědičky.
Pod soutokem
těchto iek je nejb|iŽšíprofi|
ČHvtÚ,resp. PovodÍMoravy,
a.s., Svratka.VeverskáBityška'Porovnáníbi|anceradioaktivních
|átekve zdrojíchznečištění
a v povrchovych
vodáchje uvedenona obr.8. Pod|e
grafickéhozpracovánína obr' 8 je ziejmé,Že bi|anceradioaktivnÍch
látek v iece Svratce v profi|uVeverská Bityškaje vyznamněvyšší
v ukazate|Ích
radium 226 a uran neŽ bi|ancestejnychradionuk|idŮ
pozadíje re|ativněnízky.
v dŮ|níchvodách. PiíspěvekgeogennÍho
Potvrzujese tak, podobnějako v oblasti Piíbrama Zadn(Chodov,Že
v|ivsp|achŮz terénua prŮsakŮz odva|ŮvyznamněpiispÍvák zatftení
povrchovych
vod radioaktivnÍmi
|átkami.

5.
5 r.8 to
|.Kocába r2'Piíbramsk!p'

l3'Mže

5.Želina

6 . P I o u č n i c e! 7 . K u r v i c e . 8 . R a č ip '

ll0'svratka

príspěvkugeogenníhopozadí
obr. 9. Bi|anceradia 226 po odečtení
profilech
v hodnocenychkontroIních
obdobnéhodnocenÍzatiŽeníjednot|
ivychkontro|
nÍchprofilŮ pro uran
piíspěvkugeogenníhopozadíje uvedenona obr,
taképo odečtenÍ
70' 7tohoto zpracovánÍvyp|yvá'Že nejzatftenějším
tokem je také
profi|uŽe|inaprotéká42,5 %z ce|kové
ieka ohie, kterouv kontro|ním
biIanceuranu,následujeSvratka.Veverská
Bityška23,4%,MŽe-pod
Kocába-Višnová
soutokems Hamerskympotokema6,7 o/o,
to,7 %o,
P|oučnice-Noviny
5,4 %, Piibramskypotok-ust(
o,7 o/oa ostatnÍhodnocenéprofi|yKurvice-Ronov
a Račípotok-NekrasÍn
zbyvajÍcích
o,6 o/o.
I
t0,7 %

5.0
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a
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5 3.0
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obr. 10. Bi|anceuranu po odečtenípiíspěvkugeogennÍhopozadÍ
profi|ech
v hodnocenychkontroIních

r.o
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Svratka Geogenni
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Z podk|adŮD|AMo,S.P.,o biIanciradioaktivních
|átek,jmenovitě
prostredÍsodpadními
radia226 a uranu,uvo|Ďovanych
do ŽivotnÍho
vodamiz loka|ittrvající
a ukončené
těŽbyuranovychrud vyp|yvá,Že
tyto vypusti piispívajÍ
ke zvyšenymobjemovymaktivitám radia 226
a koncentracÍm
uranuv usecíchtokŮ pod zaustěnímtěchto odpadníchvod.
Hodnocení
vysIedkŮkontrolnÍho
monitoringu
ve státnÍpozorovací
Loka|ita Pucov na jiŽn(Moravě piedstavuje relativně ma|y zdroj
sÍtiČHMÚ,rea|izovaného
ve spo|uprácis vodohospodárskymi
radie
profiIv sftiČHvtÚneexistuje.
znečištěnÍ,
vhodnykontro|ní
V nejb|iŽšÍm
potvrdi|ov|ivvypouštěnych
Iogickymi
Iaboratoiemi
Povodí,
a.s.,
dŮ|profi|uJih|ava-|vančice
radionuk|idy.
nejsou s|edoványjednot|ivé
nÍchvod D|AMA's.p., na jakost povrchovych
vod v ukazatelích
obsaŽe
Z odhadu bi|anceradioaktivních
|átek v tomto profiIuvyp|ynu|o'
|átek.V |oka|itách
na PiÍbramsku.
hu radioaktivních
v ZadnÍmChodoprofiInenívhodnyjako kontro|ní.
obr. 8. Bilance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
odpadníchvodách D|AMA,s.p., Do|nÍRoŽínka,v iece Svratcev profiIuVeverská
Bityškaa geogennÍpozadív iece Svratce v profi|uVeverská Bityška
v roce 1999
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10, SVRATKA,VEVERSKA BITY

vě a Do|níRoŽÍncebyl na zák|adětohoto monitoringua bilančního
hodnoceníodtokuradioaKivních|átek identifikovánvyznamny piíspěvek splachÚ zÚzemÍtěŽbyuranovychrud, prŮsakÚ z odval h|ušiny
a odka|išt.Pii bi|ančním
vyjádrenÍby|odečftánpiÍspěvekpiirozené
ho geogennÍhopozadÍ.
Pod|e bi|ančnÍho
vyjádienÍodtoku radia 226 a uranu piedstavuje
nejzatÍŽenějšÍ
tok ieka ohie, dá|e pak nás|edujíSvratka, Kocába,
je méněvyznamP|oučnicea MŽe. Zatftenípii bi|ančním
hodnocenÍ
potoka, Kurvice a Račíhopotoka.V piípaděreky
néu Piíbramského
ohie |zeočekávatvlraznéz|epšení
stavu po uvedenído provozučis.
tÍrnydŮ|níchvod v HornímSlavkově.
pracÍ
I kdyŽdoš|ov dus|edkuut|umenÍ
těŽbya zahájenÍsanačnÍch
h|avněpo roce 1990 ke snÍŽenízatften(vodnÍhoprostiedÍodpady
ztéŽbyuranu'je zvyŠeny
vyskytpiírodnÍch
radionuk|idtj,
zejménara
dia226 a uranu,v povrchovych
vodáchzjištováni nadá|ev ob|astech
dríVejš(resp. pietrvávajÍcÍ
těŽby.
Vys|edkykontro|nÍho
monitoringuČHrraÚa Povodí,a.s., poskytují
nezbytnédop|ř ujÍcÍ
informaceo kontaminaci hydrosféryradioaktivnÉ
mi |átkami.Zpracované
biIanění
hodnocenÍ
odtokuradioaktivnÍch
|áprofi|echupiesni|o poznatkyo miTe kontaminace
tek v kontro|nÍch
jednot|ivychtokŮ radioaktivnÍmi|átkami. Vys|edkyje moŽnévyuŽft
k upiesněníinspekčnÍho
monitoringuv nejzatiŽenějšÍch
|oka|itách,za
Keré je moŽnépok|ádat povodíohie, povodíMŽe, povodíKocáby
a povodíSvratky.Jako če|nése pÍitomto inspekčním
monitoringu
ukazujerozšÍTit
speKrum zjištovanych
radionuklidŮa ved|estándardníhos|edovánÍvzorkŮvody zaiadit ana|,jzyplavenina dnovychsedimentŮa biomasyvodníchrost|ina organismÚ.
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A Balance Comparison of Radioactive Substances in Wastewaters from Uranium Extraction and in Surface Waters in 7999
(Hanslk, E. et al.)
The article deals with the results oÍa control monitoringin the
proÍilesof the Gzech Hydrometeorologicallnstitute, Prague, aimed
at the assessment oÍinfluence of mining waterrrdischarged by the
DIAMO Gompany, on the quality of surface waters as regards the
content of radioactive substances. At some loca|ities, a signiÍi.
cant contribution has been ascertained by washoff from the area
of uranium ores extraction, from seepage at gangue stockyards
and settling pits. From this viewpoint the Riverc ohže, Svratka,
Kocába, Plouěnice and Mže appealas most loaded.

ExTRÉMNí
PovoDNĚ

mázdry,pohybujícÍ
rŮst biehového|edujen
se po h|adině,nedovo|ují
rych|ostivody.KdyŽrych|ostvodyve Ž|abupok|es|apod asi
do určité
5 cmls, rost|biehovy|ed po ce|édé|ceŽ|abu.Zve|kéiady pokust)
by|odvozenvztah pro meznírychlost Yody vo,pii kteréchod |eduna
hIadiněještěnebránírozšiiování
biehovéholedu

V DOBE MRAZU
Vác|avMatoušek

povodněv době mrazŮ,to je vyrok, ktery snad nem Že
Extrémní
jen sněŽí,a kde by se moh|vzftpovodĎo
platit.V době mrazuneprší,
vy prŮtokvody'
Vysoky stav vody v toku zpŮsobuje také ucpání koryta. A to se
v zimě mŮŽe ucpat |edem.V době mrazŮ se ucpává |edovoukaší,
která se tvoiív tocíchs většírychlostÍvody.Kašeje transportována
jejÍprŮchod,se hromadí.Ledová
tokem a v místě,kdeje znemoŽněn
kaše umÍucpat koryto dokona|ea zvyšith|adinuvody do rovně
mnohdymnohemvětšÍneŽtieba prŮtokstoletépovodně.Nakupení
|edovékašev toku rkáme ledovy nápěch.
Ledovynápěch se tvoiÍvdobě mrazuv piech|azené
vodě a |edová
kaše má v|astnosti,kteréne|ze mode|ovatv hydrau|ickém
Ž|abu,
a vyzkumje odkázán piedevšÍmna piímá pozorovánÍa měienÍna
prob|émy
práce.VyzkumvodnÍm
toku.To piinášíve|ké
do vyzkumné
piíroda,a akceptovatjejípromé
nk se musÍspokojits tím,co nabízí
ny a (ozmary.Vyzkumje proto zd|ouhavya dosaŽenÍzásadníchlys|edkŮvyŽadujedesftky|et.Protoje |iteraturao ledovychnápěchách
chudá a zaměiujese většinoujen na vys|edkyterénních
šetiení.
U nás prvníměienía popis |edového
nápěchuproved|Votruba[1]
V roce 7947 a 7942, kdy se ve VranskénádrŽina V|tavěvytvoii|nápěch o objemu1,5 mi|.m3|edua h|adinavodydosáh|arjrovněh|adiny povodněz roku 1890, která má charakterpovodněsto|eté.Maxiprotinormá|nímu
má|nízvyšenÍ
h|adinyčini|o
vzdutÍ
asi 6 m.
od šedesátych|etčini|y
nápěchyna stiedníohii trva|ézimnÍobtÉ
Že v zásobovánÍChomutovskaa Mosteckaprumys|ovou
vodou.Pro
to se intenzivněh|eda|aochrannáopatienía provádě|ase pozorová
nía měiení.Vys|edkypozorováníaměienÍspo|us vys|edkyz jinych
tokŮ vyuŽiIautorv práci ,,Vznika Woj |edovychnápěchŮ..,která právě vyšlaiako 797. sešitedice Práce a studie [2].
Práce pojednáváo t41voji
nápěchu od jeho vzniku aŽ po jeho zánik,
Nejcennější
na prácije piÍnosdo ob|astisimu|ování
a prognÓzyr stu
pozornosta piinášÍme
nápěchu. Tétoob|astivěnuje práce největšÍ
todu simu|acerustu nápěchu,Kerou konfrontujes vys|edkyměiení
a pqzorovánÍ.V tomto piíspěvkupiinášímejen zák|adnínejnovějšÍ
informace.
Pro vzniknápěchujsou nutnédvě podmínky:
intenzivníchod
ledo
vékašea píekáŽka,která bráníprŮchodukašetokem. Vznikem|edo
vé kaše se podrobně zab,Ývásešit 192 edice Práce a studie VÚV
vydanyV roce 1998 [3]' a proto se této prob|ematicevyhneme
a začnemevznikem|edoWchpiekáŽekv toku.

Vznik ledovych piekážek v toku
piekáŽkou,která vyvolávávznik nápěchu,je |edová
Nejčastější
pokryvka.Poěáteění ěi prvotní|edová pokryvka vzniká rozšiiovánÍm
biehového|edua ucpánímh|adiny|edovoukašínebo tiiští.Častáje
i kombinaceobou zpŮsobu.H|adinazačnepoma|uzamrzatrozšiie
vánÍmbiehového|edu,pied zamrznutímnastane husty chod ledu,
šiŤenÍ
biehového|eduse zastavÍa h|adinamezi biehovym|edemse
ucpe |edovoukašÍ.Ledová pokr1ruka
se v prŮběhumrazivéhooboobi,
vlraz počáteční
nebo prvotnÍ'
WvÚí,a proto pro zpresněnÍpouŽíváme
o tom, jakym zpŮsobem h|adina zamrzne|rozhodujepiedevším
rychlost vody. Matoušek[2' 3] odvodi|z pokusu vztah pro rychlost
šiÍeníbiehového|edu
h = lg"lquRt"'- 171,4v'''u
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obl. 1. Závis|ostšÍTení
biehovéholedu na rych|ostivody

(e,=-ro, w/m')

Meznírych|ostvodosahujepii ve|kychh|oubkáchvody re|ativně
ve|kéhodnoty.
Vztah (2) vystihujepoměry,kdy se na h|adinětvoiÍspo|us biehe
vym ledem |edová mázdra. Nepostihuje však píípady'kdy do rÍseku
piitékáled a na h|adiněje rozsáh|ychod ledu.
s ma|ourych|ostÍvody
V piípadech,kdy je rych|ostvody v toku o má|o menšÍneŽ mezní
rych|ostvo,dosahujerychlostšiŤení
|eduhodnotmetrŮza
brehového
hodinu,a kdyŽje tok široky,h|adinanezamrzneani za něko|ikhodin.
piiteče|edová
Pak je piirozené,
Že do useku s ma|ourych|ostÍvody
jen |edovámázdra,a|etaké
kaše.Na h|adiněse pak jiŽ nepohybuje
postupněnarŮstá,aŽje dosaŽeno p|né|edovákaše'jejiŽmnoŽství
ho pokrytÍh|adiny|edovoukašÍa brehovy|ed se nemuŽeši7it,ač
rych|ostvodyje v seku menšínežmeznírych|ostvo.Jak tytopiípady
zjišťovat
a iešitpopisujemev pub|ikaci,,Vznika Woj ledovychnápé
pik|adecha vys|edcích
pozorovánÍ
chŮ..'V níse takéna konkrétních
podmÍnky
a měienÍprověiujíuváděnéVzorcea formu|ované
a ukazuje se, jak postupovatpĚizjištovánÍ,
zda se ve vybranémuseku toku
vytvoiípŤekáŽkapro pr chod |edovékaše.
Proces zamrzáníza chodu |edu na h|adiněautor poprvépopsa|
podmínkaucpáníh|adiv roce 1988 t3].Popis a odvozenárych|ostní
ny |edemčiutvoienÍ|edovéhomostu vycházíz teoretickéhorozboru
procesu. Zák|ademje podmÍnka,Že si]a, která bránÍpruchodu|edo
véhopo|e korytem (tj. pevnost |edovéhopo|e),musí byt piinejmen.
šímrovna sÍ]e,kterouvyvozujeproudící
voda na |edovépo|e.Z této
podmínkyby|a odvozena a nás|edně ověiena rychlostnípodmínka
yzniku |edovéhomostu.
Hladina se ucpe |edovou kaší a utvoiíse |edovymost, jest|iŽe
rych|ostvodypod |edovympo|emsp|nujetuto podmínku:
L,)o1'1 h 1o,6 1
vŠ R|qrrlo,u(

tt-l

tT-,J ;]]3 [m/s]

(3)

kde k -

(1)

rych|ostši7enÍ
biehového|edu(součetrych|ostÍ
od
oboubiehŮ)vm/h,
hustotatepelnéhotoku vyměnytep|amezi h|adinou
ve W/m2,
a ovzdušÍm
po|oměrv m,
hydrau|icky
prŮiezová rych|ostvody v korytě v m/s'

Vzorec(1) ukazujepodstatnouzávis|ostrych|ostišiŤení
biehového
ledu na rych|ostivody'Názornoupiedstavuo k|esánírych|ostiši?ení
biehovéholedu v závis|ostina rych|ostivodysi lze udě|atz obr.7.
Biehovy |ed se na h|adiněšÍ7í
tenkymi rozvětvenymikrysta|ovymi
utvary- dendrity'Jest|iŽese na h|adiněpohybuje|ed,muŽedocházet
k u|amovánívětvÍdendrit
leduje omezeno,nebo
a šiTeníbiehového
up|něznemoŽněno.Pokusyv Iaboratoiích
nám ukáza|y,Že kry |edové
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poměrechv useku
koeficientzávis|yna rych|ostních
toku dé|kyL,, ve kterémse tvoiís|upka povrchového
|edu;nejčastějise jeho hodnotypohybujív rozmezí
o,oo44 aŽ 0,0063,
q, _ hustotatepe|ného
toku vyměnytep|amezi |edem
a ovzduším
ve W/m2,
_
L,.
dé|kaÚseku toku, na kterémse tvoiÍs|upka
povrchového
|eduv km,
h - hloubkavody pod ledovympolemv m,
po|ev m,
Bo_ ši7ka|edového
nc _ ce|kovystupeĎ drsnosti,
kh _ koeficient,kterym se pievádístiednÍrych|ostvody
v useku toku dé|kyL' na rych|ostpohybu|eduv tomto
riseku. Hodnotu koeficientuk"vyjadiuje vztah
kn= 1,25 - a,

(4)

kde a. - hustotachodu |edu,měníse v hodnotách
od0do1.

NenÉli
uvedenápodmínka
a kaše
sp|něna,|edoWmost se neutvoiÍ
usekem prochází.
Piizjišťování,
zda se v určitém
mÍstěucpe h|adina|edem,vypočteme meznírychlost v.zevz|ahu (3) pro symbo|rovnostia tu porovná
me se skutečnourych|ostí
vody v posuzovaném
useku toku. Ta se
měnív závis|ostina prutoku,a protoje druhymuko|emnaléztv pe
suzovanémuseku yztah mezi rychlostí vody a pr tokem. Pak jiŽ
mŮŽemevyh|edatprŮtok,pii kterémje rychlost vody v korytě rovna
meznírych|osti v.. Takto ziištěnÝ pr tok ie neivětšíči mezní,za
kteréhom Že zdržieště zamrznout.Za prŮtokŮvětšíchneŽmezních
zdrŽ nezamrzá,|edovákašezdrŽíprocházía nápěch se netvoií.

Pod|eMiche|a[5] dosahujeFruv závis|ostina pÓrovitostinakupeker hodnotod 0,06 do o,I2, Nejmenší
néholedu a typupritékajícÍch
vnitrovodního
hodnotase vztahujek ma|ymindividuá|nÍm
částicÍm
|edu a největšík dobÍevyvinutymkrám. Uvedenéhodnotypotvrzují
i Ws|edkyměieníjinychbadate|Ů.Ve|ikostFrujezávis|ái na hloubce
vody. Z vysledkŮ měiení na stiední ohŤi jsme odvodili hodnotu
Fr*= g,9g-g,085 a na horníotavě hodnotu o'08.o'09.

RŮst nápěchu

R st nápěchu piedstavujes|oŽityproces, ktery ov|ivĎujemeteoro|ogickáa hydro|ogická
situace a poměryna toku. V|astnítvorběná.
pěchuvětšinoupiedcházÍrust
pokrwkypied piekáŽkou.Itato
|edové
Zailžování |edovékaše píed pŤekáŽkou
pokryvkamá svou ro|ipiirustunápěchu,a tak nejdiívepopišemejejÍ
piekáŽkuv toku,
rust.
KdyŽ|ed p|ovoucína h|adiněnaraz(na piÍčnou
Piitékající
kašese zastavujepied prvotní|edovoupokryalkou
a promŮŽese pied níbuď zastavit,nebo se pod ní ponoiita podp|outji.
podmínkách.
Kteráz těchtomoŽnostÍ
nastane,závisína mÍstnÍch
Na
toŽerych|ostvodyje menšínežstrhávací,zŮstává kašena h|adině.
|edp sobíproudÍcÍvoda,
Kerá se snaŽí|edstrhnoutz h|adiny
a ponoiit Hromadíse do vrstvy a ta se rozšiiujeproti vodě. T|ouštkavrstvy
jej' Tomubránívzt|ak|edu,kteryje |ehčí
piitékajících
tjtvaru|edové
kašea na rych|ostivody.
neŽvoda.Tatohydrau|ická závisÍnat|oušťce
popisujímechanis.
u|ohaby|aiešenamnohabadate|i.Nejpodrobněji
Pii ma|ychrych|ostechvody(ko|em0,1 m/s) si vrstvazachovává
mus strhávánÍzhIadinyUzunera Kennedy[4].PiÍpadem|edové
kaše tlouštkupiitékajících
utvarÚ.Směrem protiprouduse v|ivemsk|onu
se zabyváMichel [5]'
dna zmenšujeh|oubkaa zvětšujerychlostvody a t|ouštkavrstvy|e
Pii iešeníse h|edáVzorecpro stanoveníkritickéčimeznÍrych|osti dovékašeroste.KdyŽjejíokraj
dosáhne místa,kde se rychlostvody
vody,která piivodÍstrŽení|edovékry nebo utvarukašez h|adinypod
b|iŽíhodnotámstrhávacírych|osti,vyrostetlouštkavrstw na 7/3
piekáŽku.Tuto meznÍrychlost nazlváme strhávacía označujemeji
hloubkyvody.
symbo|emv.,'Je závis|ána iadě ve|ičin,
a protose iešenípievádína
V mÍstě,kde je rych|ostvody rovna strhávacÍrych|osti,piestává
bezrozměrnéve|ičiny.
Tak se zÉkávávztah pro kritickéFroudovočís- uk|ádání|edovékaše do h|adinové
vrstvya nastupujejejístrhávání
pod tuto vrstvu.Začínáse tvoiit v|astnÍnápěch.
|o a strhávacÍrychlost. Mezi kritickymFroudovymčís|emFrua strhá
vacírych|ostív.. P|atÍzávis|ost
Jak se uk|ádá|edovákašestrŽenáz hIadinypodvrstvukaše,jsme
pozna|ipii studiunápěchuv sušickychzdrŽích.
StrŽenákašese usa( 5 ) zuje hned za okrajem či koncem vrstvy a vytváríhrozen. Ten roste
pr =L
směremdo h|oubkyaŽ na roveř, kdyse pod hroznemdosáhnerych|ostio má|ovětší,neŽje uk|ádacírych|ost|edovékaše.Pak se hro
zen zaÓne rozšiiovatsměrem po toku' Hrozen zuŽujeprŮtočnyprofi|
kde ho - h|oubka vody pied okrajem p|ekáŽky,
prŮiezu.V takovychmístech
g - tÍhovézrych|ení.
na štěrbinua za nímje náh|érozši7ení
vzniká tiplav, voda zde proudízpětně a tvoií se vÍr.Toto proudění
zpŮsobuje,Že se veškerákašeusazujehnedza hroznema rozšiiuje
ho směrem po proudu.
Vytvoienyhrozenvyvo|áváodpor proudua pĚedkoncem se zvyšuje
h|adina,a tÍmsniŽujerych|ostvody.Ta pok|esnepod strhávacÍrych|osta kašese začnehromaditpied koncemvrstvyna h|adině,ale to
jen do doby,neŽ konec postoupído mÍst,kde je rychlostvody větší
neŽ strhávací.Nastává znovu strhávánía ce|y proces se opakuje.
PĚedkoncemprobíhátrva|éko|ísánÍ
mezistavemstrhávánípodokraj
konce proti vodě. VfsIedkem je
a uk|ádánímdo okraje,a tÍmši7enÍ
r st nápěchu proti vodě i po vodě. Vzdutímse zvětšíh|oubkavody
a pod pŮvodnÍmhroznemse zmenšírych|ostvody a nastane tam
znovu usazovánÍa zvětšenípuvodnÍt|ouštkyhroznu. Nápěch tedy
pÍítokkaše
roste i do hloubky a zvětšujesvou tloušťku.
rustuje na popisovánís|oŽity,
a tak jsme
Ce|yprocespočátečnÍho
se pokusiIijejvyjádritfázovanymobr. 2.
Uk|ádacírych|ost|edovékašemá zásadnívyznampro formovánÍ
nápěchu.Na nÍzávisínejenve|ikostštěrbinypod nápěchem,a|e pie
devšÍmvzdutÍvody, kteréusazená kaše v korytě vyvo|á.JestliŽeje
rych|ostma|á,je i vzdutíma|éa naopak.
Vys|edkypozorovánía měienínám ukáza|y,Že jejíhodnotazávisí
na h|oubcevody pod nápěchem.V pub|ikaci,,Vznika Woj |edovych
nápěchŮ..je odvozenvztahprojejÍstanovení,
Kery zde jen uvádÍme

,r-ffi

pÍítokkaše

u,r= 0,69/og8,1h
kde

pŤ|tokkaše

rust |edového
nápěchu
obr. 2. PočátečnÍ

(6)

U,r - uk|ádacírych|ost|edovékašev m/s,
h _ h|oubkavodypod nápěchem.

Uk|ádacírych|ostnenÍrych|ostÍ
usazovací,kteráje názvos|ovnou
normoudefinovánajako rychIostrovnoměrného
k|esánÍtuhé
částice
v k|idnékapalině,a|e meznÍprŮiezovárych|ostvodypod nápěchem,
pii kterése |edovákašeještěuk|ádádo nápěchu.
KaŽdljnápěch začnerŮst hromaděním|edovékaše usazováním,
jak jsme to ukáza|ina obr.2. KdyŽvšakjeho hornÍkonecdostoupído
určité
vzdá|enostinad pevnou|edovoupokryvku,mŮŽenastatsesutí
tohotokonce.T|ustávrstva|edové
kaše,tvoiícísena koncinápěchu,
rych|enarŮstá a nestačípromrzatv pevnějšítjtvar.Na vrstvuledové
kaše pŮsobÍtiecí si1a proudícívody a tÍhovás|oŽkatétovrstvya ty
mohou piekonat si1uodporu zajištovanousmykovoupevnostímezi
nápěchema |edemu biehu nebo vlastnímbiehem.
V širokéiece je tiecísi]ave|káa t|oušťka
vrstvy|edovékaše,která
se utvoiÍusazováním,je nedostatečnána to, aby svou smykovou
pevnostís biehem piekona|atuto tiecÍsí'|u,a proto se po vytvoiení
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určitédé|kypro|omí.Proudícívoda snese nově utvoňenouvrstvu
nÉe po toku a zkomprimujeji, vytvoiÍvětšít|oušťku,
která dokáŽe
vzdorovattiecí sfle. Docházík sesouvánÍči ,'štosovánÍ..
U mě|kychtokŮ,coŽjsou u nás všechnys vyjimkousp|avnych
tokŮ,
znamenásesutíkonce nápěchuvětšinounat|ačení
ledovékaše ď
na dno toku. Pak se sesutímzvětšujenejen t|ouštkavrstvy|edové
kaše,ale takése zmenšuješiTkaB,' a tímse vlraznéomezujetiecí
sÍlaproudícÍ
vody {.
Pii sesuvech docházÍk podstatnémuucpáváníkoryta nat|ačovánÍmkaše,pii kterémse většinounarušujepuvodnÍprouděnÍroz|oŽe
nédo tjzkéštěrbinyu dna. Proud se koncentrujea vytváÍív ledové
kaši proudovou dutinu. TvoiÍse tam, kde je kupení|edovékaše
nejmenšía kdejsou podmÍnkypro pohybvody nejpiíznivější'
Tak zjištujeme,Že proudovádutinanenína konkávnístraněob|ouku,kdeje
běŽněproudnice,ale právěna opačném
biehu.V dutiněje ve|kárych.
|ostvody a docházív ní k erozi, a to jak dna, tak piedevšÍm
|edové
kaše.
Po sesutÍkoncenápěchunastávájehonovyrych|yrŮst protivodě.
Pied koncemsesutéhonápěchu se v|ivemznačného
ucpáníkoryta
vytvoÍÍvysoké
vzdutÍči
h|oubkavodya rych|ostvodyje vjraznémenší
neŽ strhávacÍ.PiitékajÍcí
|edová kaše zŮstává na h|adině avyVáí(
Vrstvu,která má t|ouštkumenšíneŽ mě| konec nápěchu pied sesu.
tíma rych|epostupujeprotivodě. V|ivemsk|onudna h|oubkak|esá
a po určitédobě dostoupíkonec vrstvy |edovékaše do mÍsta,kde
má voda rych|ostve|ikostistrhávacÍ
rych|ostia začnestrháváníkaše
pod vrstvuna h|adině.Tímje znovuzahájen proces usazováníledové
kašepod piekáŽku,jakjejukazujeobr.2.
Konec nápěchu uvedenymprocesemt|oustnea rozšiiujese dá|e
proti vodě. S jeho prod|uŽováním
se zvětšujetiecí sÍla F. a tÍhová
s|oŽkanahromaděnékaše,a kdyŽtyto sÍ|yprekročí
síluodioru konce nápěchu,dojdeznovuk jeho sesutÍ.Zopakujese proces či udá|ost,kterájiŽjednouproběh|a.Tentokrátevšakna místěo má|ovyše
proti toku.
Po sesutíse ce|yproces opakuje.opět nastává zastavovánípiité
kajÍcÍ
kaše pied sesutym koncem nápěchu a vytváÍení
vrstvy,která
postupujeproti vodě. Strídáse posun proti vodě se sesutímčist|ačenÍm.
Pohyb konce nápěchu piipomínápohybte|eskopu,protose
V severoamerické
|iteratuieoznačujepojmemtelescoping.
Tvoienínápěchu sesouvánímprozrazujesmyková p|ochamezi |edem u biehu a v|astnímnápěchem.JejíprŮběhje většinoudobie
vidite|nyna povrchunápěchu.
SesuvynápěchÚjsouzatÍmneprobádané
a nejsouo nich konkrétníudaje.Pii našemstudiunápěchujsme se zaměii|ina systematické pozorovánírŮstu nápěchu, na měiení stavu vody ve vybranych
profi|echa na zaznamenávaníprŮběhu stavu vody v |imnigrafickych
stanicÍch.
Sesuvynápěchunej|épe
dokumentují
|imnigrafické
záznapozorovánÍ
my dop|něné
vys|edkyterénních
a měiení.

Plouděnívody v nápěchu
proÍilu.Pro prŮV nápěchu probíttát|akovéprouděnív uzavŤeném
tok p|atÍznámy ManningŮvvztah

Q=Sy=s# {Řr
kde

(7)

nc _ ce|kovystupeř drsnosti stanovenyze stupně
drsnostidna a spodníhopovrchunápěchu.

Proud pod |edovoupokryvkouči nápěchem je ov|ivněndnem
a |edem;je rozdělen na ěást ovlivněnou dnem a ěást ovlivněnou
ledem. RozdělenÍzachycuje
obr.3. Dě|Ícíčarou
obou částÍjespojnice maximá|nÍch
rychlostívesvislici.Pr točnáplochaS se sk|ádáze
dvou částÍa p|atíS = So + S.. TotéŽp|atÍi o omočenémobvodu
po|oměru.P|atíR = Ro+R,
a o hydrau|ickém
Pro ce|kovf stupeř dnrnosti n" by|a odvozena iada vzorcŮ. Pie.
hled nejpoužívanějších
worcŮ,jejichrozbora wájemnéporovnání
uvádÍ
Uzuner[6].Většinaworc poskytujepro běŽnépodmínky
téměishodnévys|edky.JednÍmz osvědčenychvzorc je Be|okoř.SabanějŮv

n"=0,63n
[t.P" )'"]"'
kde

n nL_

stupeĎdrsnostikorytačidna,
stupeĎdrsnostispodnÍhopovrchunápěchu,
stanovujemejej z tabulky7.

(8)

prutočného
profiIupro určovánÍ
obr. 3. Schémarozdě|ení
ce|kového
odporu
Tentozjednodušeny
tvarvzorcep|atípro širokákoryta,kde většinou
plat( Or= Or.
StupeĎ drsnostidna stanovujemenejpresnějiměienímna toku.
NacházÉ|i
se sek toku v b|Ízkosti
|imnigrafické
stanice,mŮŽemevyuŽÍthydrometrickych
měieníprovozovatelestanice. Pii nich se většinou stanovujei stupeĎdrsnostidna čikoryta.
Prob|ematikou
určovánístupně
drsnostíkorytase v pos|ednídobě
zabyva|Mattas [7].ShromáŽdi|
ve|kémnoŽstvÍdat
a odvodi|empirickévztahypro určení
n pod|eve|ikostizrna,sk|onudna a hydrau|ická
ho po|oměru.odvodiItakézávis|ostve|ikostizrna dna na sklonudna.
Spojenímtěchto vztahÚ jsme zÍska|ivztah (9)' ktery udává stupeĎ
drsnostidna v závis|ostina jeho sk|onu/oa hloubcevodyčihydrau|ickémpo|oměruR.
1 o,35

n= 0,266frsr

(9)

Simulace r stu nápěchu
Většinouznáme místovznikunebo moŽného
vznikunápěchu,a|e
jeho d|ouho
neznámejeho moŽnyrozsah,a to většinouiv piípadech
|etéhopozorovánÍ.
Piedevšímneznámejeho eKrémnÍrozsah,ktery
vyvo|ávánejvětšÍ
škody.V některych místechse nápěchy vyskytujÍ
tak často,Že sejim nevěnujeani pozornosta povaŽujíseza běŽnou
součástzimníhoprojevuieky. JednÍmz če| simu|aceje odha|it
extrémnínápěchy a odhadnoutpravděpodobnostjejich vfskytu.
Pro extrémnápěchujsou dvě měiftka:velikost rzdutía délkajeho
rozsahu. NejvětšÍ
vzdutÍči maximá|nístavy vody se dosahujÍza největšÍhomoŽnéhoprŮtokus chodem |edovékaše. Dé|kunápěchu
ov|ivĎuje
vícefaktoru.S určitostívÍme,
Že nápěch nedosahujemaxipr toku. o dé|cenápěchurozho
má|nídé|ky
za největšího
moŽného
piitekdujedobatrvánía intenzitachodu |edové
kaše- či|imnoŽstvÍ
|ékaše,prŮtokvodya piedevšÍm
sk|onovépoměryna toku.
Simu|ace by měla na!éztoba extrémy'a|e takéukázat',za jakého
nejmenšíhoprÚtoku vzniká V posuzovanémmístě nápěch, kter jiŽ
vyruo|ává
škody.Součástísimu|aceby mě|a byt i rozvahao pravděpo
dobnostiWskytunápěchŮrÚznéveIikosti.Údaje o pravděpodobnosti
vyskytujsou závaŽnympok|adempro h|edáníprotinápěchovychopatjejichekonomické
ienía posuzování
vyhodnosti.
V souvis|ostis extrémním
nápěchemjsme pouŽi|ipojem neivětší
možnf pr tok. Tento prutok vymezujÍdvě od|išnépodmÍnkyvzniku
a rŮstu nápěchu. PrvnÍpodmínkouje moŽnostutvoieníp|ekáŽRyna
je největší
h|adiněěi ucpánÍh|adiny|edovoukaší.Pro tuto podmínku
prŮtokvody,za kteréhose
moŽnyprŮtokdefinovánjako maximá|ní
ještě ucpe h|adina |edovoukašÍa vznikne píekáŽka,za kterou se
p|o
utvoiírozsáh|ynápěch.TentoprŮtokzávisÍna ve|ikostiprŮtočné
chy.Jsou místa,jako napiÍk|ad
nádrŽe,kde se h|adinaucpe |edovou
prŮtoku.Pakje otázkou,zda se zatakve|kého
kašíiza povodnového
prŮtokumŮŽevyskytovatchod |edovékaše.A to je druhá podmínka,
je největšÍmoŽny
prŮtok'V tomtopiÍpadě
Kerá definujenejvětšímoŽny
prŮtokdefinovánjako maximálníprŮtokvodys chodem|edovékaše,
ktery se m Že v uvaŽovanémmístě vyskytnout.Pro simu|aci rŮstu
nápěchu potiebujemevětšinouznát obě hodnotynejvětšÍho
moŽné
ho pr toku. Jednuz těchto hodnotoznačíme
maximá|nízámrznfplti.
tok a druhou extrémnípr tok s chodem ledovékaše.
R st nápěchuov|ivĎuje
nejenve|ikostpr toku vody,a|etakédoba
trvánÍrŮstu a mnoŽstvípiitékající
kaše. Nápěch piestává rŮst
v okamŽiku,kdy ustane chod |edovékaše.Tenje vázán na mrazivé
počasÍa intenzitachodu závisí na tuhosti mraz . Protoje potiebné
počasÍ
znát,jak d|ouhásouvis|áobdobímraziriého
se wskytujía jakou majítuhost.
Rtist nápěchu simulujemeplo r znévstupnípodmínky.7ák|adní
podmÍnkamijsou
prŮtokvodya piftok|edovékaše,či|i
mi vstupnÍmi
počasí
v prŮběhurozvojenápěchu.V|ivpočasína vznika rust nápé
chu pied nás stavÍot ázku, jakéreprezentativn
Ípočasívybrat.S ituaci
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nám uIehčuje
skutečnost,
Žev|ivpočasívyjad. Tabulka1. PočátečnístupeĎ
drsnostipokrwkyzkyprékašepod|eNeŽichovského
q, nebo Qu,tj. toiujeme komp|exníveličinou
T|ouštkavrstvy v m
0r3
0r5
o17
1,0
115
2rO
3,0
5rO
kem tep|a mezi hIadinoua ovzduším,
nebo
jejÍm
nL
0,01
0,01
O,O2
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
tokem tep|a mezi vodou v toku a
oko|Ím.Prob|ém
se protoomezujena vo|busprávnévelikostitěchto hodnot.
ZáR|adnÍvstupní podmínkypro simulaci Tabulka2. Parametrya rozmérynápěchuv jednot|ivych
krocíchza prŮtoku
simu|ačních
r stu nápěchu stanovujemena zák|adě:
dna 50 m
50 m3/s, sk|onudna 1,5 %oa šÍŤky
. rozboru zamrzán(v místěvzniku nápěchu
Lc
lh
Délka
Hp
objem kaše
Tloušťka
prutokuvody,pii ktea určenímaximá|ního
seku
rémseještě vytvoi(píekáŽkapro prŮchod
sklon
useku
nápěchu
seku
useku nápěchu
m
ledovékašea vzniknerozsáh|ynápěch,
m
hladinv
m
m
m
tis. m3 tis. m3
r stanovenímaximá|nÍho
moŽnéhoprŮtoku
7 220,0 0,001 10 r 3 2 5 , 0 1_325,0
2,57
95
0,97-1,5
95
s chodem|edovékašea jeho vyÝojev prŮ7,5-2,O
1 5 5 3 , 3 0,001 30 2 500,0 3 8 2 5 , 0
3,08
256
351
běhurŮstunápěchu,
2,O-2,5
1 8 8 6 . 7 0,001 37 3 846,2 7 677.2
3,58
519
870
o rozborudobytrvánísouvis|ého
mrazivého
jeho
počasÍ
a
tuhosti,vyjádienéhodnotami qonebo qu.
je simu|ovatrŮstnápěchunejenpro Tabu|ka3. MnoŽstvÍ
pritek|é
Uče|né
kašev tis. m3 pri Q, - 2,o m3/s
podmínkys velmi ma|oučetnostÍ
extrémní
TrvánípiÍtoku
1 den 2 dny 3 dny
9 dní
74 dní
5 dnÍ 7 dnÍ
vyskytu,a|e také pro podmínky,pri kterych
|ze predpokládat,Že vzniknenápěch, ktery
objem kaše
1 7 2 , 8 345,6 518,4
864,0 ! 209,6 t 555,2 2 4L9,2
zpŮsobíškody.Takovynápěch se většinou
vyskytujeza podstatněmenšÍchprŮtokuneŽ
extrémních
a jeho četnostvyskytubude poparametrynápěchu
měrněve|ká.Zjištěním
takového
nápěchuzís- Tabulka4. PrŮtokyvodya odpovÍdajÍcÍ
pr
káme hodnotunejmenšího toku, za kte
h
u,r
eu
er,
HP
a
réhoyzniká nebezpeěnf nápěch, coŽje ve|mt/s
m
m/s
m
m
m
mi cennyudaj pro povodĎovou
ochranu.
25
0,582
0,86
0,55
1,5
2,36
Da|ším
simu|ovanym
nápěchemby mě|byt
50
1,38
o,723
o ,92
2,5
3,88
nápěch tvorící
se za běŽnychzimníchprŮto
kŮ. Na němje moŽnostsi měienÍmověritpies.
75
0,811
1,85
1,30
3,6
5,45
nost simulace.
150
3,10
0,966
2,r 3
Prvním ko|em po rozboruzamráníje sta
1-76
2,55
0,907
1,80
4,8
7,35
pokrfvky
novení místa, kde koněí šíŤení
r,o94
259
4
,
7
5
3
,
1
0
a začínástrhávánípiitékající
|edovékašepod
775
1,001
3,49
2,36
6,0
9,49
utvoienoupokryvku'SoučástÍ
Úko|uje i sta-

novenídoby,za kterou se tak stane od utvo- e.*-t|ouštka
koncenápěchu,e" - prŮměrnát|oušťka
nápěchu,Ho- Rruměrnáhloubkavody
ienÍpočáteční
|edovépokrwky.MÍstourčuje- v nápěchu
me pomocíkritického
Froudovačís|aFr*.
KritickéFroudovočís|ovo|ímev rozmezí
uváděnychhodnot.Pro větŠíh|oubkyto
bude Tabulka5. orientačnÍ
prŮtoku(sti. ohie)
h|oubkyvodyv korytěza povodĎovych
hodnotao,08 a pro menší0,09.HodnotaFr*
PovodĎovyprutokv m3ls
Qrn= 45O
Q*= 620
Q.- = 83O
nám dovolujestanovit ze vztahu(5) h|oubku
vody pied koncem pokrÍvkyh, ?|ikterézaH]oubkavody v korytě v m
3,52
4,2L
4,94
čnestrháváníkaše pod pokrwku.Ve vztahu
se vyskytujeještě neznámá ve|ičinav...Proto
stanovujemeh|oubkuh. iteračnímetodou.
Tabu|ka6. Rozsah nápěchu po pěti dnech za rŮznychprŮtokŮvody
Zvo|ímeh|oubkuho a vypočtemestrhávací
rych|ostvo. Ze zvo|enéh|oubkyvypočteme a
Délka nápěchu
Obiem
H,
Q,
p|ochu,o kterévÍme,Že to je
taképrŮtočnou
v nádrŽi
v korytě
celkem
prŮtočné
obdélnks štTkoudna.Z vypočtené
m3/s
m
m
m
tís.m3
m
p|ochya zadanéhosimu|ačního
prŮtokuurčÉ
25
1
,
5
I
773
6
687
7
800
648
2
,4
me rych|ostvody a ta se musírovnatstrhá7 887
50
2,O
5 784
7 67r
864
3,6
vacírych|osti.Pokudtato podmínkaneníspl2,5
2 533
5 404
7 937
1 080
4,9
něna,vo|ímenově h|oubkuho.To opakujeme 7 5
150-116
3,7-3,5
3 233
3 257
6 490
1 598
5,8
do dobyna|ezenÍ
shody mezi rychlostmi.
259-203
4,8-4,2
4 633
7 837
6 470
1 935
7.9
Stanovenáh|oubkaho nám umožĎujenaprofi|utoku místo,kde zač|éztv podé|ném
ne strhávánÍ|edové
kašepod pokryvkua naCe|kovystupeĎ drsnosti n" určujemeze vztahu(8). Pro jeho stano
í rŮst nápěchu,jak jej znázoráujeobr. 2'
stane počátečn
Abychommoh|i určit,jaky prostor kaše pod ledovoupokrplkou venípotiebujemeznát stupeĎdrsnostidna a usazené|edovékaše.
Tytove|ičinyurčÍme
ze Vztahu(9) a tabulky7.
zaujme,musímestanovituk|ádacírych|ost
|edovékašea z níhloub
piikročitk v|astnísimu|acirŮstu nápě.
Zjištěná
data
nám
dovo|ují
proudící
pod
ku
vody
usazenou kaší.Tuto rychlost stanovujemeze
pokrwkyz |edovékaše
od stavu,kdy skonči|o
ši7ení
vztahu(6)'Vztahpracujes h|oubkouvodya tu zatímneznáme.Proto chu. ZačÍnáme
musímeh|oubkunejdiÍve
zvo|ita z tévypočítat
uk|ádacírych|ostu,*. protivodě a nastalo strháváníkaše pod pokryvku.Toto místojsme
podé|ném
profiIuidentifikova|i
h|oubkouho.Rtist nápěchu simulu.
Zda jsme h|oubkuzvo|i|isprávně,zjistímevypočtenÍm
h|oubkyz prŮ- v
jeme
jednot|ivych
v
krocích.Simu|ační
krok piedstavujenár st nátočnéplochyS a ši7kykoryta' P|ochuS stanovÍmeze simu|ačního
prŮtokua z vypočtené
h|oubkase musírovnatzvo|ené pěchu o usek zvo|enét|ouštky.Známe t|oušťkukonce nápěchu
u,*.Vypočtená
t|ouŠťku
če|anápěchu. Tímjsme urči|i
hloubce'Jest|iŽetento piedpok|adnenísp|něn,Wpočetopakujeme (h, h) a pod|enÍzvo|Íme
jiŽ
pro
t|oušťku
nápěchu
a
ni
mŮŽeme
určitn. z tabulky7, ze vztahu
jinou
pro
zvo|enouh|oubkua tento postup opakujemedo dosaŽenÍ
(8) n" a sk|on h|adinyv nápěchu ze vztahu(10). Ze sk|onuh|adiny
shodyobou hloubek.
a dnajiŽ muŽemestanovitdélkunápěchua jeho po|ohuve vztahuke
profi|a wdouvá
Ledovákašeusazenáv nápěchuzmenšujeprutočny
vodu.AbychomstanoviIitoto vzdutí,musímestanovitsklon h|adiny konci pokryvky.
Vzdá|enostčelaod konce pokrwky D je dána vztahem
v nápěchu,čipiesnějisk|ončáryenergiepro prŮtokv nápěchu.Ten
pomocívztahu(7).Z něho |zeodvodit,Že sk|ončáryenergie
určÍme
D= (er" - eL,\lld
(11)
/nudává vztah
kde O,, _ t|ouštkače|anápěchu,
(10)
e,r _ t|ouštkakonce nápěchu,
l"
sklon dna.

+{k,

12

Vzdá|enost,o kterouse nápěch posune protivodě, určíme
ze vrtahu
x= Dlhl(ld- ln)

(12)

Totop|atÍonápěchuza prŮtoku25, 50 a75m3/s' Uváděnét|ouštky
nápěchu e., i h|oubkyvody v nápěchu Hojsou maximá|nÍ
hodnoty,
kteréa|e odpovídají
hodnotámv téměice|édé|cenápěchu.
Tabulka4 neuvád(hodnotye,oa Ho u prŮtokŮ 150 a 259 m3ls.
TytoprŮtokytrvajíjendva nebo dokoncejen jeden den a hodnotyby
neodpovída|y
vyvinutému
nápěchu,jak je tomu v prípaděostatních
prutokŮ.
Pr měrnéhloubky vody v nápěchu Ho ooskvtujíinformacio tom,
jaky stav vody nápěch v korytě vyvo|á.Jest|iŽesrovnámejejich veliprŮtoku,získámepiedstavu
kost s h|oubkamivodyza povodĎovych
o škodIivosti
nápěchu.orientačníh|oubky
vodyv korytě(stiedníohie)
za povodĎovychprŮtokŮ piinášítabulka 5' Porovnáníh|oubekvody
za povodĎovychprÚtokus h|oubkamiH' rctvrzuje tvrzení,žeIedové
nápěchy vyvo|ávajístavy vody, které vfznamně pŤevyšují
vodnísta.
vy za sto|eté povodně.
Závažnymi dajijsou délkaa situovánínápěchu ve yztahu k nádr.
Ži a korytu. Úda.|etonoto druhu nám prinášítabutka 6. o velikosti
nápěchu nerozhodujejen prŮtok vody,za kteréhose tvoií,a|e také
mnoŽství|edovékaše,kterédo nápěchu piiteče.MnoŽstvíkašeje
závis|éna době trvánítuhéhomrazivéhoobdobÍ.V tabulce 6 jsou
dé|kynápěchua jeho objemy,kterédosáhneza 5 dnŮ rŮstu'
Úoaie v tabulce 6 prozrazují,
Že pro dobu rŮstu 5 dnŮ je ce|ková
dé|kanápěchupro všechnyprutokyvodytéměistejná. Zásadně se
však !išírozložení
nápěchu v nádržia v korytě. Za ma|éhoprutoku
zasahuje nápěch jen koncovoučást nádrŽea podstatná část nápěchu je v korytě nad nádrŽí.Se zvětšujícÍm
se prŮtokemse nápěch
více zasouvá do nádrŽe. KdyŽ se nápěch začnetvoiit za prutoku
jeho dé|kyvnádrŽi,akdyŽsetvoiÍzapočáteč150 m3ls,je po|ovina
nÍhoprutoku259 m3ls, je v nádrŽijehopodstatnáčást.Za extrémnÍchprŮtokŮmŮŽenápěch vyp|nitce|yobjem nádrŽe.
Nápěchytvoienéza malychprutokudosahujímaximálníhladiny
vody jiŽ po dvou nebo tiech dnech, a|e nápěchytvoienéza ve|kych
prutokŮjidosahujíď po pětia vÍcednech.Za prutoku25m3/sby|a
m a x í m á | nhíI a d i n ad o s a Ž e n ai i Ž 3 . d e n r u s t u , a | e z a p r Ů t o k u
50 m3ls aŽ 6. den.Za prŮtoku75 m3/s se tak stalo aŽ asi za 11dnÍ
prŮtokŮaŽ za 1-4dní.
a za extrémnÍch
To souvisísesituovánÍm
nápěchuv nádrŽi.Za ve|kéhoprŮtokuse
nápěch začínátvoiit h|ubokov nádrŽi a konec nádrŽe a koryto nad
nádrŽ(zasáhne aŽ po něko|ikadnech, a to ještějen svym koncem,
ktery má ma|out|ouštku.PÍisimu|acir stu nápěchuza extrémnÍch
prŮtokujsme ukázaIi,Že v prvnÍchdnech rost| nápěch vyhradně
v nádrŽi,ale pozdějipievaŽova|jehorŮst v korytě.Po 5 dnech mě|
nápěch délku6 47o m a z toho by|o4 633 m v nádrŽi.Po 1.4dnech
rustu se poměr mezi částÍv nádrŽia korytě podstatnězměni|.Nápěch dosáh| dé|ky74 22o m a V nádrŽise prod|ouŽi|
jen o 567 m,
a|evkorytěo7183m.
Z povodĎového
h|ediskaje nápěch nejnebezpečnější
v době, kdy
vyvo|áv korytě nejvyšší
moŽnyvodnístav. K tétosituaci docházínejdiÍvena konci nádrŽe.
pr tokťtjsme ukáza|i
Pii simu|acirŮstu nápěchu za extrémnÍch
konečnfstav r stu qnuo|any
ma|ymsk|onemh|adinyv nápěchu.Če|o
nápěchupostoupíaŽkhrázi nebojezu a nápěchjiŽ nemŮŽepostupovat směrempo toku.Sk|onh|adinyv nápěchunedosáhnesk|onudna
a na konci nápěchujiŽ nenímoŽnodosáhnouth|oubkyvyššÍ
neŽ h"
a postup nápěchu protivodě se zastaví.Nápěch dá|e neroste' PiitékajícÍ
kašestrŽená pod konec nápěchu procházínápěchem a vytéká
z nádrŽe,RŮst nápěchuje ukončen.
Za ma|jch pltitoktidosáhne sk|onh|adinysk|onudna jiŽ pii krátké dé|cenápěchu a nápěch roste na svémkonci a po|ohačelase
neměnÍ.Nápěch postupujerych|ekorytemprotivodě a jeho dé|kači
koneěny stav závisÍjen na době trvánípiÍtokuledovékaše. Bude.|i
napi. za prŮtoku25 m3/s trvat uváděnypiftok|edovékaše 15 dní,
dosáhne nápěch dé|ky23,4 km a jeho částv nádrŽibude mft dé|ku
stá|ejen 1 113 m'

Dé|kanápěchuje dána součtemtěchtovzdá|eností.
Ve druhémsimulačnímkroku zvo|ímet|oušťku
če|avětšinou
o 0,5 m většÍ.
Aby če|odosáh|onovét|ouštky,
musíse cely nápěch
značněprod|ouŽit.
Jeho posun do nádrŽebude poměrně ma|y,jen
o,5/ld, Nápěch naroste piedevšímsměrem proti toku. Z h|ediska
simu|ačnÍho
se vytvoiÍdruhysek nápěchu,kterymá t|ouštkunapÍ.
2,o_I,5 m. Dé|karjsekuje dána poměremmezi nárŮstemt|oušťky
n á p ě c h u a r o z d í | e ms k | o n Ů d n a a h | a d i n y č
, i I ij e h o d é | k a=
= o,5/(l, - /n/.Nao tímto sekem je horníčikoncováčástnápěchu,
která má rozměrynápěchuz 1. simu|ačnÍho
kroku.Ve druhémsimuIačním
krokuse nápěchsk|ádáze dvoučástírŮzné
t|ouštky
a pruměrnéhosk|onuhIadiny.
Ve tietím simulaěnímkroku zvětšíme
t|ouštkuče|anápěchuo da|piÍpadech'
ších0,5 m a postupujemestejnějako v predchozÍch
Tak
ostatně postupujemei v da|šíchkrocích,ato aŽ do doby,kdy če|o
nápěchudosáhnejezu nebo hráze a nem Že se jiŽ dá|e posouvat.
KaŽdljsimuIační
krok piedstavujezvětšenínápěchu o sek define
vanyjeho t|ouštkou.Simu|ačnípostup je možnépžehledněvyjádŤit
tabulkou. Ukázku piinášÍtabulka z' Řaaxy tabu|ky piedstavujíza
sebou nás|edujÍcÍ
simuIačnÍ
krokyrŮstu nápěchu.
Tabulka 2 zachycqe simu|aci rÚstu nápěchu v nádrŽi a korytě
s šÍikoudna 50 m a sk|onem!,5%oo,
za prŮtoku50 m3/s. Pro prvnÍ
simu|ační
krokjsme zvo|i|it|ouštku
če|a1,5 m. Vznik|nápěcht|ouštky 0,97-1,5 m, jehoŽrozměrya parametryudává prvníiádek tabu|ky. Ve druhémsimu|ačním
krokujsme zvo|Í|i
t|ouštkuče|a2,o m.
Nápěch se zvětši|o druhy sek t|ouštky
2,0_7,5 m a 2' iádek tabu|ky udává rozměry a parametrytohoto useku. Zárove ale udává
i ce|kovoudé|kunápěchua jeho objem.
Y tabulce 2 neníuvedenavzdá|enostčelanápěchu od konce po
kryvky'a|e od konce nádrŽe,která nese označenÍ
L". Tento udajje
mnohempraktičtější.
Vyjadiujenejen postup če|a,ale takéudává,
jak nápěchzasahujedo nádrŽe.Stanovujemejej
stejnoupočetníva.
houjako vzdá|enostod koncepokrwky.Součett|oušťky
če|aa h|oubky h zmenšÍme
o h|oubkuvodyv korytěza danéhoprŮtokua vys|edek dě|ímesk|onemdna.
PorovnánímhodnotL" s dé|kounápěchu zjištujeme,kdy nápěch
začneVstupovatdo koryta nad nádrŽť,
V našemprípaděse tak stalo
jiŽ na konci prvnÍhosimu|ačnÍho
kroku. Tabulka2 názorněukazuje
rych|yroalojnápěchuprotivodě a jeho pomalypostupdo nádrŽe.
Do tabulky 2 jsme za|adi|iprŮměrnéh|oubkyvody H" v usecích
nápěchu,kterézískávámesoučtemprŮměrné
tloušťky
kašev rjseku
a h|oubkyvody pod nápěchem h. Jest|iŽesrovnámejejich ve|ikost
prŮtok , získámepiedstavuo škods hloubkamivodyza povodĎovych
Iivostinápěchu.
Tabulka2 obsahuje daje o objemu |edovékašev jednotlivychsimu|ačních
krocích.Ty vyuŽijemek rych|ému
zjištění
časového
rŮstu
prutoku|edovékašestanovíme,ko|ikkaše
nápěchu.Ze zjištěného
piitečeza den, za dva a da|št'a hodnotysestavÍmedo tabu|ky,viz
tabulkus' Úoa.|ev tabu|ceporovnámes objemynápěchuv jednot|ivychsimulačních
krocícha zjistÍme,
za jak d|ouhose dosáhne stavu
piedstavovaného
simulačním
krokem.
Nápěch roste nejen zvětšovánÍm
svédé|ky,a|e takézvětšováním
svét|oušťky.
Če|onápěchu postupujesměrem po toku a piitom se
zvětšujet|oušťka
nápěchu.Spo|us t|ouštkou
se zvětšujestupeř drsnosti nápěchu a s nÍmi ce|kovystupeĎ drsnosti. TÍmdochází
k zvětšování
sklonu h|adinyv nápěchu,ktery se postupněpiib|iŽuje
pii kterése sk|on
ke sk|onudna toku.KdyŽnápěchdosáhnet|oušťky,
h|adinyrovná sk|onudna, rŮst t|ouštkyi postup směrem po toku
ustávajía nápěch roste jen ve svékoncovéčásti.V podstatnéčásti
nápěchuje jednotnát|oušťka,
kteráje zároveř maximálnítloušťkou,
a pii ní je dosďena maximální hloubka vody v nápěchu pro dany
pr tok vody.Tatoh|oubkaudává maximá|nÍvodní
nápě.
stav vyvo|any
Závét
pr toku.
chem utvoienymza určitého
ještě da|šÍ
Rust nápěchuov|ivĎujÍ
faktory,jako sk|onovépoměry
.
Parametrya rozměrynápěchu zásadnÍmzpŮsobemov|ivřuje pr
toku, sesouváníkonce nápěchu, kolísánÍpr toku a piftoku|edové
tok vody. Názorně to ukazuje tabulka 4. S velikostÍprŮtoku roste
kaše a da|šÍ.
o jejich v|ivua moŽnostivyjádienípii simu|acia proh|oubkapod nápěchemh, a|e takét|oušťka
nápěchu.To se samo.
gnÓze
podrobně pojednává právě vydaná pub|ikace
rŮstu
nápěchu
projevuje
ziejmě
na h|oubcevody v nápěchu. UvádÍmeprŮměrnou
je piedeh|oubkuH" v nápěchu.Taje součtemprŮměrné
t|ouštky
nápěchue.o ,,Vznika vwoj |edovychnápěchŮ...Úče|emtohoto č|ánku
všÍmukázat, Že poznání|edovychnápěch značně pokročilo,
a h|oubkyvodypod nápěchemh.
povodMaximá|nihloubkyvodyse vyskytujív
če|enápěchua jeho b|Ízkos- a demonstrovatnebezpečnostnápěchŮ v podoběextrémních
jiŽ
povodnÍm
kde k extrémním
za
ti a to je částnápěchu,kteráje v nádrŽi.Za menšíchpr tokti dosáh- nÍ.DnešnÍpoznatky dovo|ujízjistit,
mrazŮ muŽe dojfta iaká mŮŽe byt jejich četnostvyskytu.Pii iešenÍ
ne sk|onh|adinyv nápěchusk|onudna a pak se utvoiÍnápěch' kto
povodĎovéochrany by se na moŽnyWskyt extrémních|edovych
$ má s vyjimkoukoncejednotnout|ouštku,a proto i jednotnouči povodní
nemě|ozapomÍnat.
je
konstantnÍhloubku vody. Tato h|oubka zároveř h|oubkoumaxi.
mální.
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Extreme Floods in a Frosty Spell (Matoušek, V.)
The article deals with one of the basic phenomenaduringfloods
in a frosty spell - the origin and developmentof freezeup ice jams.
It derives mathematical relations for the rise of a freezeup ice
jam, and describes the possibilities of simulating this phenome
non. As for this issue, the T. G. Masaryk Water Research lnstitute,
Prague, has just published an extensive specialist monograph.
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Vzdělávací kurzy
,,Metody pravy pitné
vodyvčR..a,,školení
obsluhovatel čov..
Vyzkumnyustav vodohospodáiskyT.G.M.
uspoiádaIvespoIuprácis hoIandskou
firmou
AQUANETpi|otníkurzypro organizacesdruŽenév soVAK. CÍlemby|oproh|oubenÍ
zna|ostípotiebnychk Ťízení
a iádnémuprovozovánívodohospodáiskychzaíízení'
JednaIose
jednak o dva kurzy pro pracovníkyz oboru
vodárenství(provoznímanagementa provoznÍpracovnÍky)
a jednak o kurz pro obs|uho
vate|eČoV'
Prvníčástpilotnlhokurzu ,,Metody pravy
pitnévodyv ČR..,určenávedoucímpracovníkŮm a zároveĎpiedpok|ádanym
|ektorŮm,
proběh|ave dnech 15. a 16. prosince1999
v Praze. Tuto část zajÍšťova|a
ho|andskáfa
AQUANET.Rurz zaháji|jejÍ
zástupcejr. Hie|ke
Wo|ters.Na zahájeníkurzudá|evystoupi|i
|ng.
V|adimtrPyt|za soVAK a |ng.Jan Boučekza
VÚV T.G.M. Účastnícikurzu obdrŽe|ičeské
jazycebylyt|utextya piednáškyv ang|ickém
močenydo češtiny'
Šxotiteté
|ng.Rene T. G.
Hoeijmarkersa RobertH. G. M. Daemenzaměii|ipiednáškyna:
. vyrobuvody a procesy pravy podzemní
vody(od zdrojepo kohoutek),
a povrchové
. aeracia pienos plynu( če|a princip,teorie a prakticképouŽitfl,
. proces koaguIace(teoriea prakticképoupomocnéflokuIanty,
Žití:koagu|anty,
míchá
ní,f|okulacea odstraĎování
v|oček),
. rychloufi|traci(teoriea prakticképouŽití
jednovrstvéa vícevrstvéfi|trace, fi|trace
v obrácenémsměru, t|akováfiltrace,suchá _ zkrápěnáÍi|trace,nepietrŽitáfi|trace
a ostatnífi|trační
metody),
. adsorpcina aKivnÍmuh|Í(práškové
a gra.
nu|ované
aktivníuhlí,zaiazenÍ
adsorpcedo
procesu pravyvody),
' dezinfekcia oxidaci(ch|or,
sloučeniny
ch|oprostiedkya UV dezinru, ostatnÍoxidační
fekce),
' upravupH a obsahuCa a Mg iontŮve vodě
(alkalizace,dekarbonizacev reaktorech,
rekarbonizace),
. membránovoufi|traci(strukturaa s|oŽení
membrány,pieduprava,znečištěnÍ
membrány, Iikvidacekoncentrátu,náklady na
membránovoufiltraci).
Na závěr prvnÍčástipilotníhokurzu iešiIi
pik|ady optimá|ního
učastníci
návrhu techno|ogieÚpravyvodypovrchové
a podzemníve
vztahu ke s|oŽenísurovévody.
Druhá část pÍ|otnÍho
kurzu se kona|ave
dnech 25.I._27 ' 1. 2000 ve VÚV T.G.M.Prv-

níden častníciabso|vova|i
didaktickouprÉ
pravupro budoucíško|ite|e.
Paní|ngrid
schrG
ders (AQUANET)
zaměiiIaško|enÍ
na piípravu
bodu
Wuky,formulacicflea ana|yzuvychozího
Wuky, vyběr a tvorbujejÍhoobsahu, vo|bu
vhodnychdidaktickychmetod, realizacivyupomŮceka na
ky,pouŽitívhodnych
učebních
to, jak vhodněformu|ovata k|ást otázkya jak
na ně odpovídat.UpozorniIana dŮ|eŽitost
motivovatstudenty.V závěru ško|icÍho
b|oku
pos|uchačiabso|vova|isamostatná krátká
vystoupenÍ.
Piednášky|ng.J. Hubáčkové,
CSc., a prof'
|ng.L. Záčka,DrSc.,by|yzaměienyna:
' |egis|ativu
(vztahk |egis|ave vodárenstvÍ
tivě EU)'
. bio|ogické
procesy praa mikrobio|ogické
vy vody (poma|áfi|trace,infiltrace,nitrifikace a denitrifikace),
' techno|ogieripravyvodypouŽívané
v ČR,
' upravitelnost
vodya kontroluprocesuupravy vody,
. vyměnu zkušenostía iešenístávajÍcÍch
prob|émŮ.
Závéremkurzu by|o provedenospo|ečné
vyhodnocení
obou odbornychi didaktické
části. Účastnícikurzu obdrŽe|icertifikát
o jeho abso|vování.
Pilotníkurz ,,Metodyupravypitnévody
v ČR. určenyprovoznímpracovníkŮmby|piipravenopět společněs firmami AQUANET
a VUVT.G.M.a konalse 23. 2.-24.2.2OOO
a 26._27. 4' 2ooo v Brně. Prvníčást kurzu
zajištova|a
ho|andskáfa AQUANEÍ.Kurz zahájiIjejízástupcejr. HielkeWo|ters.Piednáše|iškolitelélng. Rene T. G. Hoeijmarkers
a RobertH. G. M. Daemen.Druhoučástkurzu piipravi|i|ng.J. Hubáčková,
CSc., a prof.
Ing.L. Žáček,DrSc. Tematickévymezeníkurzu se ve značnémÍ7ekry|ose zaměiením
kurzu pro provoznímanagement,avšaknebyl kladentakovyd razna teoretickoupolohu piístupu.Během piÍpravy
i rea|izacekurzu určenéhoprovoznÍmpracovnÍkŮm
dba|i
piednášejÍcí
dŮs|edněna praktickévyuŽivání
teoretickychprincipŮpii ripravěvody.ÚčastnícikurzutakéobdrŽe|ičeskétexty piednájazyce by|yt|ušek. Piednáškyv anglickém
pro promočenydo češtiny.
Kurzu určeného
voznípracovnkyse z častnilo14 pos|uchaču,a to zYaK Hodonín,
a.s., VaK Z|ín,a.s.,
VHS o|omouc,a.s., BrněnskéVaK,a.s., ostravskéVaK, a.s., VaS, a.s., divizeZnojmo,
VaK Vsetín,a.s., a VaK Pierov,a.s. Kurz by|
zakončenzkušebním
testem a anketouhodjeho prŮběh.ÚčastnÍci
notÍcí
kurzu obdrŽe|i
certifikáto jeho abso|vování.
Ve spo|ečnos.
tech sdruŽenychv rámci SOVAKby mě|yproběhnoutnávaznékurzy.PrvnÍznich by|rea|izovánVaK JiŽníČechy.
VÚV T.G.M' vypracova|a piipravi|k distribuci též50O exemp|áiŮskript pro Ško|ení

14

obs|uhovate|ČoVs názornymibarevnymipiÉ
lohami.Dá|evypracova|
a piipravilk distribuprogramke skriptÚm(pro|ekci prezentační
je jiŽ 10 častnÍkŮ
tory).obdrŽe|o
ško|eni.pro
|ektory,kteréproběh|odne 73. 4. 2000.
Materiályjsou k dispozicida|ším
spo|ečnos.
tem ve VUV T.G.M.na zák|aděkaŽdépiís|ušnéobjednávkyv ceně 15 o0o Kčza komp|et
dvacetiparépiednášeks piÍ]ohou|ektorského prezentačního
CD RoMu.
S vyuŽitím
zmíněnychmateriá|Ůproběh|o
ve dnech 6.-8' 6' 2oOO ve VÚV T.G.M.trÍjedenácti obsIuhovate|Ů
dennÍproško|ení
CoV. By|otéŽukončenozkušebnÍm
testem.
Učastníci
kurzuobdrŽe|icertifíkáto jeho absoIvování.
ÚčastnícikurzŮ,aťjiŽ šlo o kurzypro Vepracovnkyvodáren,nebo
doucínebo provoznÍ
vedoucíčiobs|uhovate|e
čistÍren,
se shodli
na tom, Že kurzy,tak jak jsou poiádány,jsou
pro ně piínosné,uče|né
a mě|yby pokračovat. Nabyvají
na dŮ|eŽitosti
zejménav období
piípravy
na vstupCR do EU. V č|enskych
stá
tech je totiŽ vzdě|ávánÍpracovnÍkŮVaK formou obdobnycha dokonced|ouhodobějšÍch
cyk|ickychkurzŮběŽnězavedenoupraxí.
lng. Jana Hubáěková, CSc.
vÚv T.G.M. Praha, te|. o2/2oL9 72L5

Konference,,Pitná
voda..v Trenčianskfch
TepIicích
V poradíjiŽ
tietíkonferences mezinárodnÍ
častí''Pitnávoda..se kona|a10. a 11. if na
2000 v krásnémprostiedí|áznÍTrenčianské
pieď
Tep|ice.
Na konferenciseseš|ispo|ečně
stavite|évyzkumu,projekce,provozua kontro|y- státníchzdravotnÍch|aboratoií.Dvanáct firem podnikajÍcích
v obIasti Životnitro
prostiedíprezentova|osoučasněsvé vyrobky a techno|ogie.
Ce|kemse z častni|o165
Účastnku.Z dvaceti devÍtiprih|ášenych
odbornychpiednášekbylo během dvou dnŮ
piednesenodvacetosm.
V uvodu konferencevystoupilipiedseda
Vodohospodárskej
komisie NR SR, zástupci
ministerstevzdravotníctvaa pÓdohospodárstva, primátor města TrenčianskeTep|ice,
pÍedsedaSIovenského
národnéhokomitétu
|WSAa piedseda ZdruŽeniazamestnávatelov
vo vodnomhospodárstve.
odbornáprobIematika
konferenceobsaho
vala okruhy:
' technologieupravyvody
. hygienapitnévody
. monitoring'|egis|ativa
a ochrannápásma.

V prvnÍmodborném
okruhuby|ypiednese
ny príspěvky:
MUDr.K. Rybár(MZdSR):S časnásituá.
cia v hromadnomzásobovaníobyrate|štva
SR
pitnouvodouz hÍadiskahygienickych
kritérií
|ng'D. Čerešřák(MPHSR):Sučasnystav
a perspektívyzásobovaniapitnouvodou
Prof' lng. L. Žái,ek,DrSc.(CHFVUT Brno):
Hodnoceníučinnosti
techno|ogickych
zpŮso
bŮ pravyvody
|ng' V. Hamaj (HydrotechnolÓgia
Bratis|a.
va, s.r.o.):Prevádzkové
sk senosti s odstraĎovanímarzénuz vodnéhozdrojaSantovka
Ing.K. Munka gÚVH Bratislava):odstraĎovanie arzénua antimÓnu z pitnejvody
|ng.P. Do|ejš,CSc. (W&ETČ.Budějovice):
Koncepce, vyznama zák|adníprvky techno
|ogického
audituupravenvod
Ing.J. Slebodnik(ENZO,a.s.),Ing.J. Kučera(CHEZAR,s.r.o.):Techno|Ógia
a technickézariadeniapre moŽnostodstranovaniataŽkych kovov
Ing.E. BÚch|erováryÚVH Bratis|ava):
Vp|yv
potrubnychmateriá|ovna kva|itudopravovanej vody
RNDr.M. Libovič(ZsVaKPR), Ing.K. Munka (VÚVH Bratis|ava):
Skusenostis prevádzkovánÍmdistribučnejsiete upravnevody
- Gbe|yz htadiskapoŽiadaviek
Krjty- Šaštín
na kva|ituvody dopravovanejpotrubím
A. Thompson(Seuz-Lyonnaise
des Eaux,
Paris):lnternationalWaterQualitywithinLyonnaisedes Eaux
(SHMU Bratislava):
Ing.Ďurkovičová
Kva|itatÍvnea kvantitatÍvne
hodnoteniepovrcho
vej vody
Prof' |ng.J. KrÍš,
PhD.,a ko|.(M| SvF STU
Bratis|ava):
Kva|itabazénovych
vÓd
Dr. J. Kopecky(JAKO' s.r.o.):AktivnÍuh|Í
a UV dezinfekce- technologie pravypitnych
vod
lng.D' Barloková,PhD.(KZ|SvF STU Bratis|avá):Membránovéprocesyv pravevody
V druhémprob|émovém
okruhu zazné|y
násIedujícÍ
odbornépiednášky:
MUDr.F. KoŽišek(SZÚ Praha):Hygienicky
vyznam,,tvrdosti..
vodystá|e aktuá|nÍ
MUDr.J. Ho|ková.MUDr.A. Klimentová

(ŠZÚBratislava):Hygienickáprob|ematika stva SR. MinisterstvazdravotnÍctva
SR. ZdruvodnéhozdrojaSuchohrad
Ženiazamestnávatelov
vo vodnomhospodárRNDr.M. Horecká,RNDr.V. Nagyová(ŠZÚ stve,VyskumnéhoustavuvodnéhohospodárSR):Sinicovévodnékvetya kva|itapitnejvody stva, Hydrotechno|Ógie
Bratisl ava,s' r.o.,ŠtátMUDr. K. Koppová, |ng' M. DrÍma|(ŠZÚ néhozdravotného
tistavuKošicea Katedry
Banská Bystrica):Návrhpostupuorgánovna zdravotného
inŽinierstva
SvF STU Bratis|ava
piÉ
ochranuzdraviapii posudzovaníprekročenia se podaii|opiipraviti uspěšněrea|izovat
NMH vybranychukazatelovkvalitypitnejvody nosnouodbornoukonferenci.
|ng.L. ŠusterryÚVH Bratis|ava):
PorovnaSborníkkonferencezahrnujÍcí
i kontaktyna
nie metÓd stanoveniaozÓnu vo vode
autoryjednot|iWchpiíspěvkŮje k dispozici
V tretímodbornémokruhu by|i častníci v knihovněVÚV T.G.M.Praha'
seznámeni s piíspěvkyvěnovanymimonite
ringu,|egis|ativě
a ochrannympásmŮm:
|ng. Jana Hubáčková,cSc.
(ZsVaK,š.p.,PR
RNDr.A. Gramb|ičková
|ng. ElŽbietacejková
Bratis|ava):Vyvoj vybranychkva|itatÍvnych
vÚv T.G.M. Praha, te|. o2/2oít9 72L5
ukazatelovpri dopravevody
|ng.Z. Bratská(ŠzÚxosice):Aproximácia
predpísmivodnésmernícEU so stjvisiacími
ho hospodárstvaSR pre kva|itupitnejvody
|ng.J. Hubáčková,
CSc. pÚV T.G.M.Praha): |nformaceo aproximaci|egis|ativy
ČR
V prvnímpo|o|etí2oo1se
konajívkinosá|e
k EU s piedpokládanymdopademna provoz
RNDr.K. ondrušová(VaKZ|ín'a.s.):Zku- Vyzkumnéhoustavu vodohospodáiského
odbornésemináie:
šenostise zavedenÍm
systémuenviromentá|- T.G.M.nás|edujÍcí
nÍhomanagementuv podmínkáchVaK Z|ín,
1. nora 200L
a.s.
|ng.K. TÓthová,PhD. (l(Z|SvF STU Brati- Ing.lvanKoruna,CSc.:
v akreditaciIaboratoiÍ.
s|ava):Návrha posudenievodovodnych
sietÍ ,,Novinky
- zabezpečeniepotrebnéhomnoŽstvaa kva- 8. biezna 2001
lity pitnejvody v spotrebisku
RNDr.Josef Fuksa,CSc.:
- niva- povodť.
lng.J. Brisuda(MH SR): Národnyprogram ,,Ekosystém
toku:ínterakce
kvality
19. dubna 2OO1Ing'V. Pastorek(WaK oZ Poprad):GraÍic.
Ing.KareIDrba|,Ing.EvŽenPo|enka:
ky informačnysystémvodovodova jeho prÉ
(videofiIm,
návrh
,,ochranapied povodněmi..
nos pre prevádzku
systémŮochrany,matematické
mode|y)
(VÚVH
RNDr.J. Makovinská,csc.
Bratis|ava): ČinnostNRL pre ob|astvÓd na S|oven- 17. května 2oo1'
tng.ŠárkaB|aŽková,DrSc.:
sku
prehrad
udajepro bezpečnost
(ŠzÚPrešov),Ing.Krajná- ,,Hydro|ogické
Ing.Miščíková
ková (WaK oZ Prešov):Ana|yzazásobovania za povodnÍ.
pitnouvodou v okrese Prešov.
7. června 2oo1.
Po kaŽdéz piednášekby|vymezendosta- lng.MíchaeI
Jakš,Ing.VácIavKo|ái:
tečnyprostorpro diskuzi.Na konci kaŽdého ''Dá|kovyprŮzkumZemě a informační
systéodbornéhob|okupak zazné|ykrátképrezen- my Ve vodnímhospodáistvÍ..
tace odbornychfirem, kterése z častni|y
konferencetéŽvystavkami.
Hostéjsou vítáni,s eventuá|ními
návrhy
PoiadatelŮmze S|ovenskéhonárodného a dotazy se obracejtena p. Pavla Polku;
komitétu|WSA,MinisterstvapÓdohospodár- tel.: 2019 7350, e-mail:polka@vuv.cz.

SemináÍeVUV T.G.M.

PÍÍrstky

Oprava
V článku dr. Kupce Možnosti kontinuáInÍhomonitoringu obsahu
organickfch polutant ve vodách pomocísemipermeabilních menJl.
brán (SPMDs) uveiejněném v ě. 3/2ooo došlo pŤipievodu textu
ke změně formátu u index . Tím došlo ke zkres|enÍvfznamu, ze
jménave druhémodstavci kap. 2.7'. Uveiejřujeme proto tuto ěást
č|ánkuznovu a zároveř se autorovi a čtenái m omlouváme.
REDAKCE

v knihovněvÚv

Vodní hospodáÍství na rÍzemíčeské republiky, jeho vyvoj
a možnépelspektiw (Plecháč, V.)
Pub|ikaceshrnujedostupnézna|ostio qivojivodníhohospodáiství
na rjzemÍČeské
repubIiky
od dob Piemys|ovcŮ,
zejména
všakv obdobÍ
od druhésvětovévá|kydo roku 1999. Podává piehledo hospodaiení
vody i o faktorech,kterévyvojvodního
po|utantÚSPMD je v nejjednodušší s vodou,o h|avníchuŽivate|ích
ProceszachycovánÍorganickych
hospodárstvívminuIostinejvíceov|ivĎova|y
a kteréjej budouov|ivĎoformě popisovántak, Že na zák|adě rozdě|ovacích
koeficientŮK,*
jednot|ivychpo|utantŮmezi vodou a trio|einemdocház(pro tyto polu- v a t i v 2 1 . s t o | e t í .
Autor stručněshrnuje i h|avnÍ|egis|ativní,
ekonomické,správní,
tanty k ustavovánírovnováŽnychkoncentracÍ.ProtoŽeje v piÍpavodnÍhohospodáistvípod|estavu
dě SPMD mezivodoua trio|einemmembrána,kteráiÍdírych|ostusta- provoznÍa da|šínástroje rÍzení
vovánÍrovnováhy,docházík tomuto ustavenÍrovnováhyaŽ po urči- v po|oviněroku 1999. Zablvá se téŽotázkamivodohospodáiského
plánovánía vodohospodáiskych
biIancí.
Dokumentuje
změnypostojŮ
tém čase,většinoupo desftkáchdní.V tétočasovéob|astije pak
koncentracepo|utantuv trio|einurovněŽfunkcíčasu.Aby SPMD fun- a piístupŮsvětovéveiejnosti k vodnímuhospodáistvív pos|ednÍch
dvaceti letech.
gova|a jako prostiedekumoŽřujícÍ
IimitŮ,musíse
sniŽenídetekčních
Na zák|aděsoučasnychzna|ostío moŽnémq1vojinárodnihohoshodnotyK,,9ro zachycovanépolutantypohybovatv hodnotách 104
a vyšších.
Vyp|wáto ze skutečnosti,
Že se pii k|asickychmetodikách podáistvíČeskérepub|ikypredk|ádáautorvariantymoŽnychprognÓz
budoucÍhovwoje hospodarenÍs vodou na počátkupríštÍho
sto|etÍ.
ana|yzextrahujevětšinouobjem cca 1 | vody do objemu cca 1 m|
po|u- ZdÚraz ujetaké ko|y,závazkya povinnosti,kterépro Českourepuborganickéhorozpouštěd|a,
tudiŽ docházík ,,zakoncentrovánÍ.
ze vstupudo Evropskéunie.
tantŮ pied ana|yzouo tii iády. Vzh|edemk tomu,Že SPMD obsahuje liku vyp|ynou
cca 1m|trioleinu,|zepii hodnotěKsw7o3získatkana|yzesrovnate|jako pri k|asickéextrakci.Porovná Studánky a prameny čech, Moravy a Slezska (Kovaik, P.)
po|utantu
néabso|utní
mnoŽství
pruvodceseznamuječtenáres téměi
Autor formou netradičního
nÍmhodnot K,, 9ro PAU, PcB a některéoCP, kterése pohybují
v rozsahu íro4aŽ 108,je ziejmé,Že SPMD snÍŽení
|imitŮ tisícemstudánek a pramenŮve vÍceneŽ pěti stech |oka|itáchna
detekčních
pramenya sturjzemÍČech,
Moravya Slezska.PiipomínápiedevšÍm
umoŽĎují.
dánky,jimŽby|aodedávnapiipisovánazázračnáčiléčivá
moc (včetně
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pramenŮminerá|ních
a |ázenskych)'a taképověstia |egendy,které témuv ce|émpovodíLabe.JakostvodyLabe se od roku I99o vyrazse k těmto pramenŮmvztahují.
Predstavujea|e i pramenya studánky ně z|epši|a
a piirozenásamočisticí
schopnosttoku se ziete|něposÉ
zajímavé
z rŮznychjinychdŮvodŮ- napi. vyjimečností
svévody,hislila.
toricko-kulturním
vyznamemčiudá|ostmia osobnostmi,kterék nim
opatreník ochranějakostivodya z|epšení
biotopních
strukturLabe
jsou obsaŽenav Akčních
programechLabe. Pro dokumentacivy1oje
majínějakyvztah.
Úvodníčást
knihyjevěnovánapradávné
uctě našichpiedkŮk pra- jakosti vody a kontro|euspěšnostiprijatychopatieníslouŽíMeziná.
menŮm a studánkám a všímási také obiadu otevírání
studánek' rodnÍprogramměreníjakostivody.VystavbačetnychmodernÍch
čisPiedstavujestudánkya pramenyv krásné|iteratuiea pripomÍná
ně- tírenkomuná|ních
i prŮmys|ovych
odpadníchvod ved|ak vyraznému
pověstio studánkách.
pok|esuzaI|ž.ení
kterénejznámější
vod organickymiškod|ivinami
a Živinami.MKOL věprŮvodcepo pramenech
PotéjiŽnás|eduje
abecední
a studánkách nujetaképozornostminima|izacirizikaohroŽenívodhavarijnímini- napň.
(rejstrk ky |átek'Za tímtouče|em
něko|ikdokumentŮ
Čech,Moravya Slezska. SoučástíprŮvodcejsou i rejstrÍky
by|ozpracováno
pramenŮa studánek,rejstik osob zmiĎovanych
p|ánLabe.
v knize),seznam Mezinárodnívarovny
a pop|achovy
lokaIitpodIeokresŮ, sIovníček
vybranychpojmu' hydrogeoIogická PozornostMKoL se nesoustieďujepouzenajakostvody,a|eintenpoznámkaa kapito|apojednávající
prŮtokyv Labi a jeho prítocích.
vodách.Pub|ikace zivněse sledujÍtaké
StěŽejním
cílem
o minerá|ních
je dop|něnabarevnymi
poměrŮLabe
fotografiemi
a mapkami.
MK0Lje ochrana,zachovánÍ
a z|epšovánÍ
ekoIogickych
niv.Do konceroku1999 by|opodé|ce|ého
toku Labe
a jeho udo|ních
vyh|ášeno
183 chráněnychoblastí.
9. magdeburcky semináň o ochraně vod
Sbornk obsahujece|kem117 piÍspěvkŮ,
kteréjsou rozdě|enydo
MK0L - 1o let integrovaného managementu v povodí Labe
íV uce.
násIeduj
ÍcÍch
šestitematickychskupin: Vodohospodárské
ňízen
9' magdebursky
semináio ochraněvod se tentokrátuskutečniI
ve
- ap|ikacemode|Ů;YyuŽíváKoncepcemonitoringu
dnech 25.-26. iina v Ber|Íně
u pii1eŽitosti
konáníkongresu,,Wasser |enychpovodích;
Ber|in2000,..LetošnÍ
ročnkby|věnován10. vyročí
za|oŽení
Meziná- ní krajinya jakost vody;PovodĎováochrana a záp|avováuzemí
(nepŮvodnÍch)
|migrace
druhŮ;
znečiŠtěnÍ
a
biodiverzita;
exotickych
rodníkomise pro ochranuLabe (MKoL) a by|yzde prezentovány
vy.
ze starychzáIéŽi,těŽbysurovina sk|ádek- perspektivy
s|edkydeseti|etého
vyzkumua péčeo ochranuLabe a jeho prÍtokŮ. Znečištění
odpadních
vod a sniŽování
znečištění
v rekách.
Na semináiiby|yzhodnoceny
změny,ke kterymdoš|oběhemup|y. čištění
Alena Heiclová
nu|ychdeseti Ietv ob|astijakostivodya ozdravení
eko|ogického
sys-
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o pověiená osoba k l'rodnocení
nebezpečnychvlastnosti odpad
o clprávněnti osoba k anal1izám
odpadních vod
o certiíikáry vzorkování odpadťr
a cldpadních vod
o analyzy pitn1ich,podzemních,
odpadních i povrchor ch l'od

a
GEoLoGIcKÉ A sANAČtvÍpnÁcn
PRo oCHRANU ŽrvornrÍHo PRosrŘnoÍ,
GEoTEcHNIcIcÝ A I{YDRoGEoLoGICICÝ
PRŮZKI.JM

Pornáhárne
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chránit

žiwotní

o anal1iryčistírensk}'chkal ,
rybničnícha iíčníchsediment
a kclntaminovanych zemin
o analyzy prid a kompostri
o anal1izyodpadú
o anal1izyrostlin, zemědělsk1ich
produktri a dalšíchvzorkrf
životního prostŤedí
prostňedí

a zdaví

lidí

