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S nástupem druhého roku nového mi|énia se nabízí |ogická otázka -
co znamena| pro VÚV T.G.M. jeho prvnÍ rok?

Nesporně š|o o vyznamny rok. Práce na zakázkách se uzaviely a lze
konstatovat, Že rok 2OO1 zastihl VÚV T.G.M. v dobré pracovní kondici.
Zároveť.t se Yrtvárí a|espoĎ ma|y prostor pro zamyš|enÍ, jak VÚV T.G.M.
obstojí tváií v tvái novym, změněnym podmínkám. A rok 2ooI |ze na-
zvat rokem změn i pro vÚV T.G.M' Úp|ny Wčet udá|ostí, které tak či
onak činnost tjstavu d|ouhodobě ov|ivní, by vyda| na něko|ik stránek,
zmÍnÍm se tedy a|espoĎ o těch h|avních.

Které udá|osti to jsou?
Piedně 1. června 2001 v rámci jednánÍ s Evropskou unií uzavie|a

Česká.repub|ika jednu z nejobtiŽnějšÍch a finančně nejnáročnějšÍch ka-
pito| - kapito|u 22 Životní prostiedí. Evropská unie souh|así s dvěma
piechodnymi obdobími - pro ob|ast čištěnÍ komuná|ních odpadních vod
a recyk|aci oba|ovych odpadŮ. VětšÍ část tjko|tj v harmonizaci envi-
ronmentá|ní|egis|ativy je dovršena. TěŽiště se však piesunuje k nap|-
něnÍ cÍltjt imp|ementaěnÍch p|án l tj. osvojení a prosazení novych záko-
nŮ v praxi státnía veiejné správy- a právějejÍpodporaje mj.parketou
VÚV T.G.M.

V ob|asti ochrany vod patiÍ piednÍ mÍsto zákonu č,. 254/2oo1 sb.,
o  vodách a změně některych zákonŮ (vodní zákon) .  By|  p i i ja t
28. června 2oot. Jde o d|ouho očekávanou komp|exnÍ nove|u záR|ad-
nÍch právních piedpisŮ v ob|asti vod. VŽdyť dosavadní pravy pocháze-
|y z po|oviny 70. let (piedevším zákon č,.38/t973 Sb., o vodách,
a zákon ě. 730/7974 sb., o státní správě ve vodnÍm hospodáiství, ve
znění pozdějších pied pisŮ ). PÍíprava i projednávání zákona neby|o snad-
nou a zce|a jednoznačnou zá|eŽitostí. Piijetím zákona rovněŽ nekončÍ
odborná diskuse nad provedenÍm některych ustanovení zákona (tvor-
ba prováděcích pÍedpisu). Pii detailnějším poh|edu se ukazuje, Že ne
všechny prvky zákona jsou zce|a v sou|adu s evropskymi pied|ohami.
Některé povinnosti ze zákonajsou tradičnÍmi rÍko|y VÚV T.G'M. PÍipo-
meĎme napi. zjišťování a hodnocenÍ stavu podzemnÍch a povrchovych
vod, k|ičovou ro|i ve vytváienÍa udrŽbě informačních systémŮ v ob|asti
vod, piÍprava zpráv pro EU atp.

V ob|asti odpadŮ hraje podobnou ro|i zákon i,' !85/2001 sb.,
o odpadech a o změně některych da|ších zákonŮ, ze dne 15. května.
I zde se aktuá|ně práce soustieďuje na prováděcÍ piedpisy, mj. kata|og
odpad , vyh|ášky o podmÍnkách pouŽití upravenych ka|Ů na zemědě|-
ské pudě, o hodnocení nebezpečnych v|astností odpadŮ, nak|ádánÍ
s PCB a o podrobnostech nak|ádánís odpady atp. VÚV T.G.M. by|a právě
V roce 2001 piisouzena ro|e zázem( MŽP pro odpady.

10. července 2001 jsme se dočka|i nového zákona ě.274/2oot
Sb., o vodovodech a kana|izacÍch pro veiejnou potiebu a o změně ně-
kterych zákon (zákon o vodovodech a kana|izacÍch). Je to právě Směr-
nice 9t/27t/EEc o čištění komuná|nÍch odpadních vod, jejiŽ dopady
by|o nutno rozdě|it na de|ší dobu - do piechodného období. I v této
ob|asti je proto nezbytné počÍtat s aktua|izací vazeb vÚv t.G.tv. na
v|astn(y a investory čistírenskych kapacit' jejich provozovate|e i vyrobce
či zprostiedkovateIe speci aI izované techni ky'

Z iniciativy Rady v|ády pro vyzkum a Woj je zpracován Národní pro-
gram na podporu orientovaného vyzkumu. ProstiednictvÍm vyzkumnych
programŮ vtŽp i oatsi.ch resortu se dotyká i VÚV T.G.M., ktery je orga-
nizací s nejvyrazněji zastoupenym vyzkumem V resortu uŽp. .te nepo-
chybné, Že určitá specifika stiedoevropsky region má, a to jak z h|ediska
vod a odpadrj, tak i jinfch oblastí ŽivotnÍho prostiedí (kupr. z h|ediska
rozvodí je charakterizován pÍíměrem ,,stiecha Evropy..). Mělo by byt
stejně nepochybné, Že trva|e bude potÍebné i soustieděné vyzkumné
t]si|Í odpovídajÍcí právě těmto specifikŮm.

VÚV nemuže zce|a pieh|iŽet ani otázky mezinárodnÍdě|by vyzkumné
práce v evropském vyzkumném prostoru. 6. akění program Evropské
unie pro vyzkum a Woj počÍtá pro |éta 2002_2006 s vydaji 17'5 mi|i.
ardy EURO!

MěnÍ se také organizace veÍejné spráW a nároky na podporu jejích
vykonŮ. Rok 2001 by| prvnÍm rokem fungovánÍ kraju. Konstrukce nové
|egis|ativy ukazuje, Že zájem o práci VÚV T.G.M., vedle piímych 11ko|Ů
zak|adate|ského Ministerstva Životního prostiedt, |ze očekávat jiŽ tra-
d ičně v resor tech zemědě|ství ,  a|e i  dopravy a spojŮ,  prumys|u
a obchodu nebo zdravotnictvÍ - a v krajích. A zkusme uvěiit, Že tento
zájemje trva|y.

A takto bychom moh|i pokračovat dál a dál.
Jak si s touto ,,IegisIativní smrštÍ.. poradí VÚV T.G.M.?
Je poctivé Ťíci, Že v některych směrech prostě potvrdíme tradičnÍ

činnostiv p|ánech svych tiko| , u jinych - perspektivních - jsme pouze
na začátku takovych vah. Na co však nesmíme zapomínat, Že naše
moŽnosti a kapacity nejsou nekonečné. Pokud bychom nechali věcem
volny pruběh, změny, ved|e perspektiv a novych piÍleŽitostí, by moh|y
znamenat i ohroŽení dosavadnÍch tradičnÍch činností.

V uvedenych souvis|ostech stěŽí někoho pĚekvapí, Že právě V roce
2001 piistoupi|o Ministerstvo ŽivotnÍho prostiedÍ k ce|kové pravě zii-
zovaci listiny stavu.

opatiením č,. 3/oI MŽP ze dne 15. 8. 2001 se aktua|izuje pos|ání
VÚV T.G.M. na poli vyzkumné, koncepčnÍ, odborné a metodické ěin-
nosti, včetně vytváiení a provozování informačních systému v ob|asti:
o ochrany mnoŽstvÍ a jakosti povrchoWch a podzemních vod,
. nak|ádánÍ s odpady,
o integrovaného piístupu k prevenci znečištěnÍ ŽivotnÍho prostiedí.

Pouhy vyčet činnostÍv této z|izovaci |istině VÚV T.G.M. má 45 samo-
statnych bodŮ, z nichŽ některé jsou ještě dá|e rozdělené. K tradičním
činnostem VÚV T.G.M. piibfvajÍ nové nebo nově formu|ované, pťede-
všÍm v ob|asti odpadu.

PokračujícÍ činnosti v ob|asti vod reprezentují tradice stavu. Y,!raz-
ny a nezpochybnite|ny dŮraz na ob|ast odpadu, podtrŽeny od 7. záŤí
2001 mj. zíizen(m Centra pro hospodaiení s odpady ve vÚV T.G.M.,
znamená definitivnÍ nakročení směrem k da|šÍm ob|astem ochrany Ži-
votnÍho prostredí. By|o by nesprávné tvrdit, Že VÚV T.G.M. se odpady,
pŽedevšÍm odpadními vodami, dosud nezabyva|' Nicméně projekt Cen-
tra ve VÚV T.G.M. je sWm zpusobem ojedině|y. PiestoŽe zák|adnÍ pied-
pok|ady existují, bude nutno vyna|oŽit soustieděné si|Í Ministerstva
Životn Ího prostiedí i VÚV T. G. M. pii sk|oubení fi nančn ích, personáln ích,
odbornych, technicklch a materiálních podmínek rozvoje Centra, a to
vše v čase i prostoru (kapacity Centra by mě|y byt rovněŽ součástí po-
boček VÚV T.G.M' v Brně a ostravě). Centrum by mě|o do něko|ika |et
tvoiit aŽ čtvrtinu odborné kapacity tistavu. NoW impu|z mohou dostat
i vahy o pravě názvu ustavu.

Jak na|ézt vyváŽenou cestu a chcete-l i  spojnici mezi tradicemi
a perspektivami VÚV T.G.M.? Řešení této ne|ehké otázky se bude
v nás|edujÍcích něko|ika |etech odvijet od vyváŽenÍ tií rozhodujících
proporcÍ:



. mezi vyzkumnou činností a ostatními s|uŽbami veiejného charakteru;

. mezi tradičními směry činnostízaměienych na ob|ast vod a rozŠiio-
váním zábéru na odpady a da|ší ob|asti rešenÍ prob|émŮ Životniho
prostiedÍ;

o konečně udrŽovánÍ dobré organizačnÍ i f inančnÍ kondice v kontextu
existujících a do budoucna uvaŽovanych podmÍnek pro financování
a fungování veiejnoprávních institucÍ'
Piirozenym nástrojem takového rešení je zpracování dIouhodobější

uvahy _vize - strategie rozvoje VÚV T.G.M.
To jsou p|ány do budoucna. Pro rok 2oo2 |ze naznačit - a moŽná víc

jako náměty k diskusi neŽ hotové zadán( - tato témata:
o zachování dosavadní struktury iešenych uko|Ů a osvojení novych,
C rozvoi Centra pro hospodaiení s odpady,
. dŮraz na adaptaci a zprovoznění informačních systémŮ v sou|adu

s novou legislat ivou,

. snaha o ještě vyššíup|atněnívys|edkŮ tjstavu ve s|uŽbách pr'o veiej-
nou správu,

. dŮraz na vyuŽití všech moŽností pro maximá|nÍ zapojení existujících
odbornych, prÍstrojovych i informačních kapacit'
Věiím, Že tyto otázky ne|eŽÍ na srdci pouze pracovnkÚm VÚV T.G.M.,

a|e i jejich ko|egŮm v partnerskych vyzkumnych organizacích, vysokych
ško|ách, ve státní a veiejné správě i v nestátnÍm sektoru'

Co iÍci na závěr?
Poděkování všem za dosavadnÍ tradičně dobrou práci ustavu.
Vyzva ke spo|upráci Všem, kteií mají zájem o perspektivy ustavu.

Ing. LubomÍr PetruŽela, CSc.
ňeditel stavu

a

OCHRANA PRED
VĚc VEŘEJNÁ
Kare| Drba|, EvŽen Po|enka

PovodĎová ochrana je j iŽ něko|ik Iet tématem dosti frekventovanym
nejen v odbornych kruzÍch. odborníci zvyšujÍjak vypovídacÍ schopnost
podk|adŮ, tak zdokona|ujÍ nástroje k na|ezení odpovědÍ na otázky, kte-
ré mohou zpiesnit nepiijemnou neurčitost v|astní piÍrodním jevŮm. Část
veiejnosti, vnímající riziko povodnÍ jako vyznamné, očekává, Že odbor.
nÍci mají pi ipravena iešení (|evná, učinná, k ŽivotnÍmu prostiedí šetr-
ná), která na pokyn centrá|ních iadŮ, tedy státu, budou rea|izována
bez aktivní spoIuučasti veiejnosti. Nicméně u|oha verejnosti je v tomto
piípadě nezbytná'

Ci]em piíspěvku je podat souhrnnou informaci o vys|edcích rŮznych
prací a ko|Ů, Ěešenych ve Vyzkumném rjstavu vodohospodáiském
T.G.M. v Brně, s tematikou extrémních hydro|ogickych jevŮ a ochrany
spo|ečnosti pied nimi. Tématem povodĎové ochrany, ve kterém má
spo|upráce s veiejností zásadni vyznam, je piíprava preventivních
ochrannych opatiení.

Preventivní ochranná opatÍení

PiÍprava opatiení na z|epšenÍ ochrany pied povodněmi s učinností
pro větší části povodÍ není tr iviá|ní u|ohou. Tento fakt je všeobecně
uznáván, svádí však k odvozován í závéru, Že iešení musí probihat pÍe-
devším s prispěnÍm odbornkŮ' Príprava preventivnÍch opatienÍ však
vyŽaduje nejen odborná iešení a závěry z oborŮ hydro|ogie, hydrauIiky,
eko|ogickych vztahŮ a konstrukce vodnÍch staveb, a|e nenÍ smys|up|-
ná bez dŮ|eŽitych rozhodnutí o ve|mi cit| ivych prob|émech da|šího vyu-
ŽitÍ exp|oatačně exponovanych částí zemi a o vyuŽitítrva|e nedostatko-
vych verejnych financÍ. Tato rozhodnutÍnemohou byt pii reá|né prípravě
opatiení nahrazována piedpok|ady odbornkŮ tak, jak je to pi i jate|né
ve fázi koncepčnÍch vah. Pro rozhodnutÍ musÍ byt vyuŽity odpovÍdajícÍ
po|it ické mechanismy, prostredky a metody a postup specia|istŮ musÍ
byt koordinován s postupem politickych orgánŮ. V tomto rozhodování
je naprosto nezbytná učast veiejnosti, která je extrémnímijevy dotče.
na. Veiejnost by mě|a dostat piÍ1eŽitost vyjádrit jednak svoje vnímání
ohroŽení těmito jevy a jednak preference pii změnách ve vyuŽívánÍ uze-
mí, vyvo|anych ochrannymi opatieními, a v pouŽitÍ verejnych prostied-
kŮ na tato opatiení' To nás vede k závéru, Že ce|y proces piípravy
preventivních ochrannych opatien Í (strukturá|nÍho charakteru) by mě|
byt definován jako pos|oupnost neopominutelnych postupnych krokŮ
a mě|y by byt zajištěny určité systémové piedpok|ady zaruÓujÍcÍ, Že
chovánízučastněnych subjektu povede k optimá|ním finá|ním iešením
(z h|ediska ce|ospo|ečenskych dopadŮ a zahrnujÍcí tedy i eko|ogická
h led iska) .

Vztah mezi Účinky povodnÍ, jejich pravděpodobností vyskytu a poŽa-
davky na ochranu' vyplyvajícÍmi z vnímání riz ika ohroŽenou popuIací, je
moŽné názorně vyjádiit grafem na obr, í' Podobné znázornění by|o
prezentováno v závěrech semináie EHK a Světové meteoro|ogické or-
ganizace o prevenci a ochraně pred povodněmi, ktery se kona| v i i1nu
1999 v Ber|íně.

davky na ochranu se budou tím vÍc pi ib|iŽovat ekonomicky pod|oŽenym
potiebám, čÍm bude těsnějšívztah mezi subjekty, které poŽadavky k|a.
dou a které garantujÍ financovánÍ ochrannych opatiení. Piedstava za-
kotvená v novém vodním zákonu (č. 254/2001 Sb.)' Že stát hradÍ opat-
ieníz p|ánu hlavních povodí, kraje opatienÍz p|ánŮ ob|astÍpovodÍa obce
jen opatiení na ochranu v|astnÍho lj,zem(, v sobě skryvá systémové
nebezpečÍ, Že největší tjčinek bude poŽadován od opatiení hrazenych
státem a ta budou nejnák|adnější' Nák|adnějŠí rešení na uzemÍ obcí
budou pi itom ve|mi pravděpodobně apriori odmÍtána, i  kdyŽ napi. od-
stranění ohroŽenych objektŮ ze záp|avového ÚzemÍ mŮŽe byt místně
nejefektivnějším rešením. K|íčové pro konstrukci ce|ého systému prÉ
pravy ochrannych opatienÍ, pi i jakkoIiv siIné angaŽovanosti orgánŮ stá.
tu, musí zŮstat dodrŽení principu, Že na nák|adech opatĚení k ochraně
pied povodněmi se rozhodujÍcí měrou podÍ|Í ohroŽeny subjekt. ohroŽe.
ny jedinec nebo subjekt musízŮstat tÍm, kdo bude v prvnÍ iadě o z|ep
šení své ochrany usi|ovat, nebo se rozhodne, Že riziko ohroŽení bude
piijímat tak, jak ho piÍroda piináŠí.

V|iv verejnosti na piípravu ochrannych opatrení tedy nemŮŽe končit
jen respektovánÍm jejÍho vnímánÍ rizika z vyskytu povodnÍ. Vyznamného
z|epšeníje tieba dosáhnout v angaŽovanosti verejnosti a jejích zástup-
cŮ v jednotlivych krocích procesu piípravy preventivních opatienÍ na
ochranu pied povodněmi.

MATtcE vnírrnÁnÍ Rlzlxe
A PoŽADAVKŮ NA oGHRANU

- maximá|ní poŽadavky
na ochranu

POVODNEMI -

na ochranu

obrázek 7 názorné ukazuje skutečnost, Že vnímání potieby ochrany
nenÍ pro rŮzné typy ohroŽenÍjednoznačné. S tím také souvisÍ, Že poŽá- obr. 1. Vnímání potreby ochrany pied povodněmi
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Postup návrhu a posouzení systémri
ochrany

Racioná|nÍ a systémově zdŮvodněny proces
piÍpravy preventivních opatÍení na ochranu pied
povodněmi by mě| probíhat v šesti zák|adních
etapách:

1. Hydrologické zhodnocení
Zahrnuje zhodnocení povodĎového ohroŽenÍ na

zák|adě m i n u |ych povodĎovych situací, vyhodno-
cenÍ maximá|nÍ moŽné povodně a možnych ne-
bezpečnych stavŮ pro jednot|ivá ohroŽená místa
na toku, vyhodnocení pravděpodobnosti opako-
vánÍ jednot|ivych kritickych stavŮ'

Problém návrhu efektivnÍho zpusobu ochrany
ohrožen|ch zemí povodněmi začÍná jiŽ definicÍ
zátěžového stavu, popť. stavŮ, na kterlchjetes-
tován činek navrhovaného nebo posuzovaného
opatŤení, Jednou z neopominuteln|ch zásad
uplatĎovan|ch pŤi tvorbě koncepcí je ověťování
geneze tvorby extrémních odtokÚ vody z ucele-
nlch povodí (holistick! pŤÍstup), a proto je ne-
zbytné, aby íešitelé měli k dispozici podklady
poskytujícÍjasnou pŤedstavu o u,Ívoji pŤÍčin (sráž-
ky, sněhová pokrÝvka, teploty vzduchu atd.),
o prťtběhu povodĎou'|ch prťttokit v systému vodo-
měrn|ch stanic, popÍ. i v odvozen ch profilech.
ShromáŽdění nezbytn|ch daju je obecně moŽné
dvěma zpŮsoby:
o poŤízenÍm |ady pln|ch daju historick|ch po-

vodĎou.|ch situacÍ (PS),
o tenerovánÍm (simulac} udaju teoretické PS s nÍzkou četností ulsky-

tu pro závěrou.| profil.
TfetÍ moŽnost vzniká kombinacÍ obou pŤístupu.
Vzhledem ke skutečnosti, Že u.|zkumy metod a postupu, které by

umožĎovaly získat prťlběhy umě ch PS, nejsou ještě ukončeny, je po-
zornost pťedevším zaměťena na kompletaci a verifikaci historicklch
dat. Za opodstatněn!je proto možné považovat obecně použÍvan! pfí
stup píi návrhu či posouzení ochrann ch opatŤenÍ, vyuŽívajícÍ udaje
o ,,největší pozorované povodni". Krátké Ťady pozorování hydrologic-
k|ch extrémŮ vyŽadujÍ, aby souběŽně bylo vyhodnocováno.zbytkové rizi.
ko vyp vající z maximálních možnlch odtokoulch extrému.

odhady možnlch škod spekulativními postupy jsou pŤijatelné
s ohledem na dynamiku uÍvoje vybavenosti ohroŽovaného zemí, a tÍm
tedy časovou proměnlivost uÍše skutečn|ch škod.

Současn systém sledovánÍ skutečn|ch škod je nutné změnit (sjedno-
tit metody odhadu, pŤiíadit lokalizačnÍ informaci, doplnit informaci
o pťÍčinách poškozenÍ, evidenci škod zpťístupnit zpracovatelťlm studi).

3. Stanovení poŽadavkŮ na ochranu
Tato etapa obsahuje prodiskutovánípoŽadavku na ochranu s obecní

správou a stanovení prvnÍvarianty poŽadavkŮ na ochranu všech ohro-
Ženych mÍst, dá|e rozhodnutío rozsahu uvo|něnízáp|avového uzemÍna
katastru obce pro pr chod povodní. PoŽadavky vyjádrené kÓtami h|a-
din je nutno pievést na daje o limitních prŮtocÍch. Pokud se vyskyt-
nou poŽadavky na vy|oučení prostorŮ inundací, musí se určit odhad
objemu vyč|eněnych prostorŮ. Je nutné určit tii stupně požadavkŮ:
minimá|nÍ, st iední, náročné.

Vlchozím bodem jsou povodriové plány a povodriové prohlídky. Musí
se vycházet z primární zodpovědnosti vlastnÍkŮ ohroŽen ch objektŮ
zajistit si ochranu a nést jejÍ náklady.

Zodpovědnost obce spočívá v povinnosti reprezentovat poŽadavky
nefešitelné na lokálnÍ rovni do vyššÍch rovnÍ (hydrologické celky, vyš-
ší správní celky).

MusÍ blt vždy zvážena i varianta vyklizení zemÍ ohroŽovaného zatá-
pěnÍm od aktivit, za kter|ch vznikají škody.

VodohospodáÍ funguje v této fázi postupu v roli poradce, kterÝ ob-
jasĎuje dŮsledky a souvislosti rŮznlch variantních zpťtsobu ochrany.

4. Návrh Varíant ochrany
Etapa zahrnuje zpracovánÍvariantních návrhŮ souborŮ opatiení, kte-

rá zajistt poŽadovanou ochranu, včetně hrubého odhadu nák|adŮ pre-

ventivnÍch opatrenÍ a odhadu škod, kterym bude zabráněno. Dá|e je
jejÍm obsahem rámcové vyhodnocenÍ v|ivu opatienÍ na oko|í a Životní
prostiedí. Je nutno s|edovat co nejširší nabÍdku variantních iešení,
minimá|ně však tri zák|adní varianty, pokud v danych podmínkách po-
vodí mohou mÍt reá|né činky:
o odstraněnÍ ohrožovanlch objektu a aktivit z dosahu povodní a ome-

zení extrémních odtoku retardací odtoku opat|eními v krajině a zuět-
šenÍ činné retence Ťízen m napl ováním a prázdněním inundačnÍch
p ro sto r ťt ( su bv a ri a nta m i n i m á l n íc h te c h n i c klch o p atŤe n Í),

o zkapacitněnÍ koryt a zfizování derivačních povodrioulch obtokťt,
o zťizování umě ch retenčních prostoru.

Návrh varovného a pťedpovědnÍho systému.

. odhad nákladu opatŤenÍ, včetně ztrát ulnosÚ z vyloučen|ch činnostÍ,

. odhad vtivŮ opatŤení na ŽP v lokalitě umístěnÍ,
o odhad zbytkového rizika pro větši extrémy.

Do nákladŮ a uŽitkťl je nezbytné zahrnovat i ekonomické dopady
změn ve zpusobu vyuŽívání zemÍ (pťeměna na lužní biotopy, kombino-
vaná opatŤenÍ slouŽÍcÍ ijinÝm četum - ÚsEs, zásobnÍ akumutace).

5. Projednánívariant ochrany a korekce poŽadavkŮ na ochranu
Zahrnuje posouzení zemních a jinych stietŮ zájmŮ vyvo|anych jed-

not|ivymi variantami opatiení a zpracovánÍ druhé varianty poŽadavkŮ,
pokud se posouzením ukáŽe konf|iktnost nutnych opatreníjako ne -
nosná (omezenínadměrnych poŽadavkŮ na ochranu); dá|e prvníveiej-
né projednání navrhovanych ochrannych opatiení; schválení rovně
ochrany, která bude pro jednot|ivá ohroŽená místa zajištována, a návrh
kompenzačních opatiení'

Projednání s veŤejnostÍ a s orgány veťejné správy ověŤÍ, jestli byly
uváŽenyvšechny podstatné souvislosti. Dále potvrdí, které z poŽadavkŮ
na ochranu jsou akceptovatelné.

Je vytvoťen prostor pro kompenzačnÍ vyjednávánÍ a potvrzenÍ jejich
u.ÍsledkŮ.

PÍijÍmaná rozhodnu.Í majÍ podstatnÝ politickÝ rozměr.
V|sledkem projednání mŮŽe b t i korekce prvotně stanovenÝch po-

žadavkťt na ochranu, které si vynucují opatťenÍ s ulrazně negativními
činky nebo jejichŽ uspokojení vyvolává zhoršení odtokoulch podmí

nek v jinfch částech povodí. Korekce prvotnÍch poŽadavkÚ mÚže vyvo-
lat potŤebu opakování části procesu od kroku 3.

6. Návrh zák|adní kostry systému ochrannych opatiení
V etapě je zahrnuto zpracovánÍ návrhu na zajištění schvá|enych po-

ŽadavkŮ na ochranu z kombinace nej činnějších a nejméně konf|ikt-

Pto posouzení činku vatiantních návrhtr v této íázi Nužívat pžednost.
2' Vyhodnocení potenciálnÍch škod ně kdnoduššÍ nodely s minimálními ndrcky na pot|ebná data. ltodely

zahrnuje zjištěnÍ mrst, kde v minu|osti docháŽe|o ke škodám' a je VyžadujícÍ podrobné geodetické infomace pfrpnvovat prc tuto ftázi pou-
jich jednotné stanovenl odhad funkčnr závis|osti v'še škod na stavu ze pro složité podmÍnl<y a EmÍ s mimoifunym potenciálem škod'
h|adin' odhad Vyše škod pro současné WuŽitÍ Územr. Propracovanost vaiant ochany musÍ mft stejnou rove :

PrwtnÍ informací je podrobná znalost |ozsahu záplawvého zemÍ . dosaženÝ ochrannÝ Účinek a uspokojen:Í poŽadavek na ochnnu,
p|o škálu zátéžo\/Ích stavťl - povodl\ov'bh sltuací. . odhad škod' kterÝm se zabránÍ pfr návrhové Ps,
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ních opatrení; podrobné vyhodnocení učinku, nák|adŮ a odstranite|-
nych škod; zhodnocení zbytkového rizika a návrh regu|ačních opatrení
pro vyuŽíván( uzemí ohroŽenych zbytkovym rizikem.

Tato etapa konečného návrhu systému ochrann ch opatÍenÍ musí
b t završena pŤijetím rozhodnutÍ na rovni krajŮ, obcí i na celostátnÍ
urovni, Rozhodnutí musÍ by|t zaměŤena na:
. schválení programu ujstavby,
. schválení finančnÍho zajištěnÍ,
o schválení kompenzačnÍch opatťení'

Shrnutí

Vzh|edem ke s|oŽitosti prob|ematik, jakou príprava opatienÍ povod-
Ďové ochrany piedstavuje (obr' 2), musí tedy navrhovany postup po-
vodĎové prevence poskytovat tyto podstatné vystupy:
. opatžení systémově provázaná v hydrolo$ickych celcích,
o podí| všech subjekt na opatieních povodřové ochrany musí byt

dostatečnf, eÍektivní a č!nnÝ'
. kombinace r znfch typti opatiení musí byt vyvážená s použitím

relevantních kritérií.
. musí byt docí|en soulad se závazky a zát1my na mezinárodní rovni,

tzn. uvážit píeshraniění v!iv.

Zák|adnffi znakem navrhovaného procesu je, Že jde o piesně defino-
vany postup pi ipouštějÍcÍvertiká|níč|eněníjiŽ jen ve dvou rovnÍch na:
neopominutelné kroky - nap|nění musí byt vyŽadováno,
méně podstatné _ nap|něnÍ mŮŽe zŮstat faku|tativnÍ.

Souhrnně mŮŽeme uvedeny postup procesu piípravy charakterizovat
jako optima|izačnÍ |ohu obsahující zpětnou vazbu s korekcí zadán('

Závér
Ze šesti neopominute|nych krokÚ procesu piípravy preventivnÍch opat-

iení je nezbytné zapojenÍ veÍejnosti a jejÍ po|itické reprezentace piede-
vším do fází stanovení poŽadavkŮ na ochranu a projednání moŽnych
variant opatrení. Také etapa konečného schvá|ení návrhŮ a programŮ
opatienÍ by mě|a byt doménou jednoznačně vyhrazenou zástupcŮm ve-
iejnosti' Ve všech těchto fázíchjsou nutnym vystupem rozhodnutÍo urovni
ochrany pro jednot|ivé síde|ní ce|ky a o umístění ochrannych opatiení
re$ioná|nÍho vyznamu v rámci povodÍ. Tato rozhodnutÍ nemohou vznikat
jen jako odborné závéry, a|e musí je produkovat orgány veiejné správy
vybavené pravomocemi pro politická rozhodnutÍ. Jde v nich o stanovení
priorit ve vyuŽívání zemÍ, vynucování so|idárnÍho chovánÍ mezi rŮznymi

skupinami obyvateIstva, rozhodovánío prioritách v a|okaci veiejnych pro-
stiedkŮ apod. Jak ukazujÍzkušenosti z prŮběhu príprav ochrannych opat.
ienÍ ve vÍce místech ČR, .|e tieba na poli uvědoměnÍ o této nezastupite|-
né |oze orgánŮ veiejné správy a samotné veiejnosti v povodřové pre-
venci vykonat ještě znač,ny kus osvětové práce a tyto aktivity ci,|evědomě
podporovat ze strany zodpovědnych uiadu.
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Flood Protection - a Public couse (Drbal, K., Polenka, E.)
An efÍective procedure oÍ the flood protection assessment and

creation oÍ proposals oÍ the preventive measures has recently been
worked up in T.G. Masaryk Water Research lnstitute. The strategy is
based on principles oÍ the government document ,,Strategy of Ílood
protection in the Czech Republic" (2OO0) and implies proposals of
the determination of responsibility, executive and participating sub
jects, necessary activities as well as the definition of requested
inputs and outputs from separate phases of the process of prepara-
tion of preventive measures. The documents also lays emphasis on
the relationship oÍ legis|ation, mostly in those re|ations where the
necessary duty is not constituted.

sPRÁVNÁ LABoRAToRNí pnnxe
pŘ TESToVÁNí cHEMlcKÝcH LÁTEK
Nová legis|ativa a národní program

Petr Finger

Uvod

Povinnost zavádět systém správné |aboratornÍ praxe (SLP) uk|ádá
zákon č' 757 /1998 sb., o chemickych |átkách a chemickych piíprav-
cÍch a o změně některych da|ších zákonŮ. V|astnÍzásady SLP stanovi-
|a vyhláška MŽP č. 305/1998 Sb.

Během krátké doby se ukáza|o, Že zákon má některé nedostatky.
Proto by| nove|izován zákonem Ó,.352/t999 Sb. Nove|a se dotk|a SLP
pouze tÍm, Že upÍesni|a, kdy musÍ mÍt testovac( zaífuení systém zave-
den. Je to v piípadech, kdy zkouší nebezpečné v|astnosti chemickych
|átek pro uče|y registrace. Aní nová uprava však zce|a neodpovÍda|a
zdrojovému dokumentu - směrnici oEcD SLP č. ! ,,Zásady správné
IaboratornÍ praxe oECD...

RovněŽ vyh|áška MŽP č. 305/1998 Sb., o správné |aboratornÍ praxi,
p|ně nevyhovovala svému uče|u a mimo jiné by|a piedmětem kritiky ze
strany Evropské komíse (sekce SLP)'

Da|ším nedostatkem systému SLP v České repub|ice by|a absence
NárodnÍho programu SLP a nedostatečně vyjádiená závaznost směr-
nic oECD SLP č. 2 a 3 a rozhodnutí Rady 1999 /t2/Ec.

V současné době j iŽ vstoupi|a v p|atnost nová vyh|áška' by|y oficiá|-
ně vydány obé závazné směrnice a spo|ečně s inspekčnÍm orgánem
SLP pro |éčiva by| vypracován NárodnÍ program SLP.

tfrh láška M in isterstva životn ího p'ostŤed í ě. 2831 2oo 1 sb.'
o zásadách správné |aboratorní praxe, postupu pi i  ověiovánÍje-

j i ch  dod rŽovánÍ ,  pos tupu  p i i  v ydávání  a  odnímání  osvědčení
a postupu kontro|y dodrŽování zásad správné |aboratorní praxe pi i

zkoušení v|astností chemickych látek a chemickych piÍpravkŮ (zá-
sady správné |aboratornÍ praxe) ,  je  z  h|ed iska NárodnÍho inspekčnÉ
ho orgánu SLP stěŽejním dokumentem, nebot stanovuje zásady
správné |aboratornÍ praxe.

Struktura vyhlášky
Adm i n i strativn í část (v| astn Í vyh | áška) defi n uje zásady správné | abo-

ratornÍ praxe a zák|adn( pojmy (S 1). Stanovuje ná|eŽitosti podání Žá-
dosti o udě|enÍ osvědčení ($ 3).

Podstatnyje princip právnické osoby zÍ(zené státem, která ověiuje do
dr Žov ání zásad pro uče|y vydán Í osvědčen í a kontro I uje dod rŽován í zásad
u drŽÍtelŮ osvědčení. Touto právnickou osobou se sta| Vyzkumny stav
vodohospodársky T. G. Masaryka. V jeho organizační struktuie by|o čin-
ností Národního inspekčniho orgánu správné |aboratorní praxe pověieno
Stiedisko pro posuzovánízpŮsobilosti |aboratorÍASLAB (S 4 a 5, odst. 1).

osvědčenÍvydává na zák|adé Žádosti Ministerstvo ŽivotnÍho prostre
dí po ověÍenídodrŽovánízásad Národním inspekčnÍm orgánem. Dopo-
ručenÍ k udě|ení osvědčení je součástÍ zprávy o kontro|e testovacího
zaíízen(' Ná|eŽitosti zprávy o kontrole testovacÍho zaíftení nebo auditu
studie jsou uvedeny v S 5, odst. 2 a 3.

PiÍ|ohy vyh|ášky jsou tii, z nich piÍlohy č' 2 a 3 jsou vzory Žádosti
a osvědčení.

NejdŮ|eŽitější z h|ediska č|enství ČR v orco je piÍ|oha Ó. I Zása-
dy správné |aboratorní praxe. Je to oficiá|nÍ piek|ad dokumentu ,,The
OECD Pr inc ip les  of  Good Laboratory Pract ice (GLP)"  Counc i l  Dec is i -
on [C(97)186(F ina l ) ] ,  k tery by l  p i i ja t  dne 26.I1.1997 Radou OECD;
je totoŽná s piílohou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Minister-
stva zemědě|stvÍ č. 5o4/2oo0 Sb. Stejné zněnÍ zásad by|o dŮ|eŽi-
tym piedpok|adem k vypracovánÍ Národního programu SLP spo|eč-
ného jak pro ob|ast |éčiv, tak i pro ob|ast chemickych |átek a che-
mickych piÍpravku. Tuto skutečnost ocení zejména testovacÍ zafize-
ní,  neboť jsou na ně k|adeny shodné poŽadavky jak v  obIast i  |éčiv,
tak chemiká| ií '

objasněn í nejdŮ|eŽitějších pojmŮ :
. testovací za|ftení znamená osoby, prostory a vybavenÍ, které jsou

nezbytné k provádění studií;
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. VedoucÍ testovacÍho za|ízen( je osoba, která odpovftá za organizaci
a činnost testovacÍho zaí(zení v sou|adu s vyh|áškou a má potiebné
pravomoci;

. program zabezpečování jakosti je vnitinÍ systém nezávis|y na prová-
dění studie; s|ouŽí k zaj ištovánÍ sou|adu se zásadami SLP; program
zahrnuje i činnosti personá|u; musí byt v pÍsemné formě;

. seznam studií poskytuje zák|adní informace o probíhajÍcÍch i ukonče
nych studiÍch; má obsahovat minímá|ně: název studie s vyznačenÍm
SLP/neSLP, probíhajb(/ukončená, data zahájení a ukončenÍ (p|ánova-
ná i skutečná)' typ studie, testované po|oŽky, jména vedoucÍho studie;

. krátkodobé studie jsou studie prováděné v krátkém časovém roz-
mez( za pouŽití rutinních metod;

o testovaná/referenčnÍ po|oŽka je chemická |átka nebo chemicky piÉ
pravek, které jsou piedmětem studie/s|ouŽÍk porovnánÍs testovanou
poIoŽkou.

M etod ickÍ pokyn M i n isterstva životn ího prostŤed í
,,Monitorování shody se správnou laboratorní praxí
provádění kontrol testovacich zaíízení a auditťr studií..

Metodicky pokyn tvoií dvě části. Část A pokynu definuje prvky, které
s|ouŽíjako podk|ad pro r4ytvoienÍ NárodnÍho programu sLP. Část B s|ouŽÍ
jako vodítko k provádění kontrol a auditŮ studií.

Vzh|edem k tomu, Že v České repub|ice existují dva zákony stanovu-
jÍcí zásady SLP a dva monitorovacÍ orgány (pro ob|ast chemickych |á-
tek Národní inspekční orgán SLP ziÍzeny Ministerstvem ŽivotnÍho pro-
stiedí a pro ob|ast |éčiv Kontro|ní sekce StátnÍho tjstavu pro kontro|u
|éčív - sÚxt), je tento dokument uveiejněn jak ve věstníku MŽP, tak ve
věstnÍku SÚKL.

Čast n
Pro usnadněn í vzájemného uznáván Í daj Ů piedk| ádanych správn ím

orgánŮm č|enskych státŮ OECD je nezbytná harmonizace postupŮ
monitorovánÍ shody se správnou IaboratornÍ praxÍ a jejich porovnate|-
nost. CÍ|em části A metodického pokynu je doporučit struktury, me-
chanismy a postupy pii vytváiení národních program monitorování
shody se SLP tak, aby by|y tyto programy mezinárodně piUate|né'

V tÍvodujsou uvedeny poŽadavky na stanoveníodpovědnosti, na zve-
iejĎovánídokumentŮ vztahujÍcÍch se k piijetízásad SLP a podrobnosti
o Národním programu SLP.

Systém SLP zasahuje i do dŮvěrnych firemních informací, proto je
tieba, aby by|a stanovena pravidla zachování m|čenIivosti pro inspek-
tory i pro všechny osoby, které v souvis|osti s monitorovánÍm shody
piicházejÍ s takovymi informacemi do styku.

Národní program SLP popisuje učeI a rozsah monitorování, postupy
kontro|, činnosti nás|edující po kontro|ách a postupy pii odvo|ánÍ i pra-
vomoci inspektorŮ ke vstupu do testovacích za(ízení a ke kontro|nÍ
činnosti.

čast s
Tato část pokynu poskytuje návod k provádění kontro| testovacÍch

zaŤízeni a auditŮ studii., které je navzájem pĚijate|né ve všech č|enskych
zemÍch oEcD. Tyká se piedevšÍm kontro| testovacích zaíÍzen(. Kontro-
|y testovacÍch zaŤfuen( zahrnují také audit jedné nebo více studií' Audit
studie se muŽe uskutečnit na Žádost správnÍho orgánu národního nebo
č|enského státu OECD nebo EU.

Kontro|y testovacÍch zaŤízeni mají za ci] určit míru shody testovacÍho
zaíízen( a jím provedenych studiÍ se zásadami SLP a posoudit integritu
vytvoienych dajŮ. Vys|edky testŮ musÍ mít jakost potiebnou pro hod-
nocení a rozhodovánÍ správních orgánŮ. Vys|edkem kontro| jsou závě-
rečné zprávy, které popisujÍ mÍru shody testovacÍho zaŤ(zen( se zásada-
mi SLP. Kontro|y testovacích zaY(zen( se obvyk|e uskutečĎujÍ pravide|-
ně a standardizovanym zpŮsobem, aby by|a dokumentována míra sho-
dy se SLP.

Kontro|ovat |ze jakékoIiv testovací za|ízení, které zÍskává daje
o nebezpečnych v|astnostech s oh|edem na |idské zdrav( a na ŽivotnÍ
prostiedÍ, určené k pĚed|oŽenisprávním orgánŮm' Inspektoii mohou pro-
vádět audit daju o fyziká|ních' chemickych, toxickych a ekotoxickych
v|astnostech chemickych |átek a piÍpravku. V některych piÍpadech mo-
hou inspekto|ivyŽádat pro určité odborné ob|asti pomoc expertu.

Značná rŮznorodost testovacích za|ftení fiak v uspo|ádání, tak i ve
struktuie |ízen) spo|u s rŮznymi typy prováděnych studií vyŽaduje od
inspektorŮ peč|ivé posouzení mÍry a rozsahu shody se zásadami SLP.
|nspektoii musí usi|ovat o konzistentní a objektivnÍ vyhodnocenÍ, zda
by|a v piípadě určitého testovacího zaíizení nebo studie dosaŽena pii-
jate|ná míra shody se všemi zásadami SLP.

V metodickém pokynu jsou uvedeny ruzné pohledy na testovací zaií-
zení, na jeho pracovnky a na ty postupy, které jsou piedmětem zkou-
mání inspektorŮ. V kaŽdé části je charakterizován uče| a uveden ná-
zorny seznam po|oŽek, které v prŮběhu kontro|y testovacího zai(zen(
piipadají v uvahu.

Str u č n á c h a r a kte r i sti k a j e d n otl iu.ic h f á zÍ ko ntr o l y

Piíprava ke kontro|e a predběŽná kontrola
Úče|em je seznámeníinspeKorri se strukturou rÍzenr, stavebni.m uspo

iádáním a rozsahem studií uskutečněnych testovacím zaíízením, které
bude kontro|ováno. To |ze uskutečnit napi' studiem dokumentace, zá-
znamŮ z piedchozÍch kontro| nebo návštěvou testovac(ho zaíízení.

Úvodní schŮzka
Během uvodní schÚzky inspektor informuje vedenÍ a pracovnky zaŤí

zenÍ o dt]lvodech kontro|y testovacÍho za|ftení nebo auditu studie, určí
části zaiízení nebo studie vybrané k auditu, dokumenty a pracovnky,
kterych se bude kontro|a pravděpodobně tykat, a vry'jasnÍadministrativ.
nÍ a praktické podrobnosti kontro|y.

organizace a pracovníci
V ob|asti organizace je tieba zjistit, zda má testovacÍ zaíízen( z h|e-

diska r znorodosti a počtu prováděnych studií dostatečně kva|ifikova-
né pracovníky, personá|n( zdroje a pomocné s|uŽby. Dá|e je tieba ově-
iit, zda je organizačnÍ struktura piiměiená a zda má vedenÍ po|itiku
da|šÍho vycviku pracovník a doh|edu nad zdravotním stavem pracovnÉ
ku se ziete|em na studie prováděné v testovacím za|(zen('

Program zabezpečován í jakosti
Program zabezpečováníjakosti je jedním ze zák|adních prvkŮ systé

mu. Je tieba zjistit, zda jsou mechanismy pouŽité k informování vedení
o tom, Že by|y studie provedeny v sou|adu se zásadami SLP, dostačujÍcÍ.
VedoucÍ programu zabezpečovánÍjakosti vysvět|í systémy a postupy pc
uŽívané pii vnitiních inspekcích, pÍi monitorovánístudiía systém zázna-
mÚ pozorování provedenych v prŮběhu postupŮ zabezpečovánÍjakosti.

Prostory
DŮ|eŽitou oblastí, která r]zce souvisí s činností testovacího za|ízení,

je jeho umÍstění a konstrukce. lnspektor zjištuje, zda vnitinÍ i vnější pro-
story testovacího za(fuení majÍ vhodné rozměry, jsou vhodně konstruo-
vané a umístěné tak, aby vyhovova|y potiebám prováděnych studií.

Péče o bio|ogické testovacÍ systémy, jejich umÍstěnÍ a izo|ace
Kva|Íta testovacích systémŮ a péče o ně je v piÍmém vztahu k jakosti

vys|edk studie. Je nutno zjistit, zda má testovací zafizen( provádějící
studie, ve kterych se pouŽívají zvíiata nebo jiné bio|ogické systémy,
podmÍnky pro jejich ošetiovánÍ, umístění a izo|aci, sp|Ďuj ící poŽadavky
na prevenci stresu a jinych prob|émŮ, které by moh|y ov|ivnit testovacÍ
systémy, a tím jakost daju' a téŽ potiebné pomocné prostory.

Ve studiích prováděnych v testovacím zaÍízenÍ se mohou pouŽívat
ruzné druhy zvíiat a rost|in a rovněŽ mikrobiá|nÍ nebo j iné buněčné či
podbuněčné systémy. Druh pouŽitého testovacÍho systému určuje pod-
mínky jeho ošetiování, umístěnÍ a izo|ace'

PiÍstroje, materiá|y, činidIa a vzorky
V každé studii jsou používány r zné piístroje a chemiká|ie, které

mají stejně jako testovací systémy v|iv na jakost vys|edkŮ. Proto se
prověiuje, zda jsou piístroje v testovacÍm zaŤízen( ve funkčnÍm stavu,
vhodně umístěny, v dostatečném mnoŽstvi a zda mají odpovídajÍcÍ ka-
pacitu, aby vyhově|y potiebám testŮ, a zda jsou materiály' činidIa
avzorky vhodně označeny, pouŽÍvány a sk|adovány'

Testovací systémy
Stejně jako pro všechny ostatnÍ činnosti musÍ byt popsány postupy,

které se tykajÍ testovacích systému. Prověiuje se, zda existují odpovÉ
dajÍcí postupy pro manipu|aci s rŮznymi testovacÍmi systémy a pro
jejich kontro|u, které jsou potiebné pro studie prováděné vtestovacím
za|(zen(, napiÍk|ad pro chemické afyziká|nÍsystémy, buněčné a mikro-
biá|ní systémy, rostliny a aníiata.

Testované a referenčnÍ po|oŽky
Jakost musí byt zajištěna u testovanych i referenčních po|oŽek.

V souvis|osti s tím se prověiuje, zda má testovací zaŤhení postupy
zajištujÍcí' aby byly identita, činnost, mnoŽstvÍ a s|oženítestovanych
a referenčních po|ožek v sou|adu s jejich specifikacemi, a dá|e postu-
py pro piijímánía sk|adovánÍtestovanych a referenčních po|oŽek.

Standardní operačn í postu py
Standardní operační postupy jsou jedním ze zák|adních nástrojÚ iÉ

zenÍ jakosti a všech činností v testovacÍm zaŤheni' Úče|em kontro|y je
prověiit, zda jsou v testovacím zaiizení k dispozici SoP v písemné for-
mě a zda se vztahujÍ ke všem dŮ|eŽitym činnostem.

ProvedenÍ studie
Zásady stanovují ná|eŽitosti provádění studiÍ. K zák|adnÍm poŽadav-

kŮm patiÍ p|ány studiÍ v pÍsemné formě a ověienÍ, zda jsou tyto plány
a studie v sou|adu se zásadami SLP.

Zpráw o vys|edcích studie
Prověiuje se, zda jsou závěrečné zprávy vypracovány v sou|adu se

zásadami SLP a zda jsou sp lněny všechny poŽadavky uvedené
v zásadách.
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Uk|ádání a uchováván( zpráv
Archivace patií také k pi|íiŮm systému. Je tieba prověiit, zda má

testovacÍ zai(zeni vytvoieny odpovÍdajíc( záznamy a SoP a zda jsou
učiněna odpovídající opatrenÍ k bezpečnému uk|ádání a uchovávání
záznamŮ a materiá|Ů.

Audity studií
Kontroly testovacích za|ízen( mimo jiné zahrnujÍ audity studiÍ, které

prověiují probÍhajÍcí nebo ukončené studie' Mimoiádné audity stu-
diíjsou často poŽadovány orgány státní správy a mohou se usku-
tečnit nezávis|e na kontro|ách testovacích za|(zen(. CÍlem auditu je
rekonstrukce studie porovnáním závěrečné zprávy s p|ánem studie,
odpovídajÍcÍmi SoP,  pr imárními  daj i  a  da lšími  arch ivovanymi
materiá|y'

Nárcdní program sLP

K usnadněnÍ vzájemného uznávání vys|edkÚ nek|inickych studií che.
mickych |átek pÍedkládanych správním orgánŮm č|enskych zemí oECD
jsou podstatné jak harmonizace postupŮ piijatych pro monitorovánÍsho-
dy se správnou |aboratorní praxí, tak porovnate|nost jakosti a piesnosti
těchto udajŮ. Na zák|adě doporučenych struktur, pouŽívanych mecha.
nismŮ a postupŮ vypracova|y Kontro|ní orgán SLP sÚKL a NárodnÍ in-
spekční orgán sLP Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí spo|ečny Národní
program monitorování shody se správnou |aboratorní praxÍ.

Program vymezuje rámec a rozsah monitorovánÍ shody se zásadami
SLP, popisuje organizaci národnÍch monitorovacÍch orgán a postupy
udě|ení osvědčení a zaiazen( testovacÍho za|hení do NárodnÍho pro-
gramu SLP. Program, Vypracovany pod|e Směrnice oEcD SLP č. 2' vy.
hovuje poŽadavkŮm oEcD a je mezinárodně piUate|ny'

Administrativa
V prvnÍ části dokumentu jsou uvedeny správní a monitorovací or-

gány: pro oblast |éčiv je správním i monitorovacím orgánem StátnÍ
r j s t av  p ro  kon t ro Iu  |éč iv  ( s ÚKL ) ,  p ro  ob l a s t  chem i ckych  | á t ek
a chemickych piípravkŮ je správním orgánem Ministerstvo životnÍ-
ho prostiedí, monitorovacím orgánem Národní inspekční orgán SLP,
ASLAB Stiedisko pro posuzování zpŮsobi|osti |aboratoiÍ. V č|ánku
administrativa jsou dále stanovena pravidla spo|upráce monitoro-
vacích orgánŮ a periodicita kontro|. Kapito|a rovněŽ uvádí |egis|ativ-
ní dokumenty, které se vztahují k SLP. V závěru se stanovuj( zásady
zachovávání dŮvěrnosti (s odvo|áním na p|atnou |egis|ativu) jak in-
spektory, tak externÍmi specia|isty.

Personál a u'|cvik
Tato část dokumentu je věnována poŽadavkŮm na kva|ifikaci a W-

cvik inspektorŮ i externÍch specialístŮ, jejich jmenovánÍ, nezávisIost
a identif ikaci.

Náplri programu monitorování SLP
Program zahrnuje chemické |átky a chemické piípravky ve smys|u

zákona č. 757 /!998 sb., |éčiva ve smys|u zákona č,,79/L997 sb.,
kosmetické piÍpravky ve smys|u zákona č. 258/2oo0 Sb. a pesticidy
ve smys|u zákona č'.I47 /7996 Sb. Zahrnuje metody popsané ve ,,Směr-
nici OECD pro zkoušeníchemickych |átek,..

Stručně je uveden postup za|azování testovacích zaí(zení do progra-
mu. Podrobnostijsou uvedeny v dokumentech monitorovacích orgánŮ.

Kategorie kontrol:
. celková kontrola se uskutečnív piÍpadě, kdy vedenÍtestovacího za.

íízení Žádá o vydáníosvědčení SLP anebo v piípadě periodické kon-
tro|y v intervaIu maximá|ně tií |et;

. cÍlená kontrola s|ouŽÍpiedevšÍm ke kontro|e odstraněnínedostatku
zjištěnych pii piedchozí kontro|e v piÍpadě závéru ,,nerozhodnuto..,
na vyŽádání v|astními správnÍmi orgány anebo správními orgány ji-
nych členskych zemí OECD;

o audit studie je vŽdy součástÍ ce|kové kontro|y testovacÍho za|(zení
nebo mŮŽe byt prováděn samostatně. MŮŽe byt vyŽadován piÍsIušny-
mi správními orgány anebo správnÍmi orgány jinych č|enskych zemÍ
OECD.
Postup kontro| vychází z poŽadavkŮ zák|adních dokumentŮ oEcD.

U jednot|iWch poŽadavkŮ stručně charakterizuje zpŮsob a postup.
DÚvody kontro|:

. V prÍpadě Žádosti o za|azen( do programu,

. V pri.padě periodické kontro|y,

. na wŽádání správního orgánu (SÚKL, MŽP, správního orgánu č|en-
skych zemí OECD).
Součástí programu jsou i odkaz na právo ínspektorŮ vstupovat do

testovacích za|ízení (podIe piísIušnych zákon ) a práva inspektor
během kontro|.

DŮ|eŽitou kapito|ou je popis postupŮ nás|edujÍcÍch po kontro|e, tj.
postupy odvo|ání, za|azen( do programu a vy|oučenÍ nebo odstoupenÍ
z programu.

V NárodnÍm programu jsou uvedenytaké zpŮsoby informováníveiej.
nosti a rozsah zveiejĎovanych informací.

PŤíprava nového zákona o chemickych látkách
a chemickÝch pÍípravcích

Jak jiŽ by|o iečeno v vodu, piipravuje Ministerstvo ŽivotnÍho pro-
stiedí novy zákon o chemickych |átkách a chemickych piÍpravcích. H|av.
ním duvodem pro vytvoiení nového zněnÍ zákonaje zejména harmoni.
zace |egis|ativy v rámci EU - pravděpodobné nabytí tÍčinnosti 1' 1' 2003.

Hlava ll _ Klasifikace a zkoušení, správná laboratornÍ praxe
Povinnost, kdy testy musí byt prováděny v systému SLP' je obecně

určena v s 3, odst. 1:
Pied uvedenÍm |átky nebo piípravku na trhjsou vyrobce nebo dovoz.

ce povinni zjistit, zda nemají |átka nebo piípravek jednu nebo vÍce ne.
bezpečnych V|astnostÍ a provést jejich klasifikaci postupy uvedenymi
v zákoně' Pokud se provádějÍtesty nebezpečnych v|astnostÍ- nek|inic.
ké studie (metody stanovuje zákon), musejÍ bft prováděny s |átkami ve
stavu, ve kterém se |átky uvádějÍ na trh, a pii dodrŽenÍzásad správné
Iaboratorní praxe a zásad ochrany aní|at,

osvědčenÍo dodrŽovánÍ zásad SLP vydává testovacÍm za|fuen(mMŽP
na zák|adě Žádosti a po ověiení. Zásady SLP, postup pii ověiování
jej ich dod rŽován í, postu p vydáván í a odn ímán Í osvědčen Í a postu p kon-
tro|y dodrŽování zásad stanovÍ ministerstvo vyh|áškou'

Zákon stanovuje pro drŽite|e povinnost podrobit se kontro|e.
Pii nedodrŽenÍ zásad odejme ministerstvo osvědčení.
Pod|e zákona bude povaŽováno za rovnocenné osvědčení vydané

ministerstvem a osvědčenÍ vydané v cizině za piedpok|adu, Že by|o
udě|eno pod|e zásad sLP oEcD.

Je zaměnitelná akreditace |aboratoŤí se zásadami sLP?

od data nabytí učinnosti zákona č,. 1.57 /1998 sb. zaregistrova|o
ministerstvo něko|ik Žádostí o udě|ení osvědčenÍ. Část ŽádostÍ pochá-
ze|a z |aboratoií, které si špatně vy|oŽily či nepochopi|y zákon. Da|šÍ
nezanedbate|ná část povaŽova|a zásady SLP za určity druh akreditace
pod|e ČSN EN lso/lEc t7 o25.

Systém akreditace a zásady SLP jsou dva systémy, které p sobí
ved|e sebe' Ne|ze ííci, Že jeden je |epší neŽ druhy nebo je více neŽ
druhy. Jeden z dŮvodŮ, proč jsou tyto systémy nesouměiitelné, je i to,
Že s|ouŽí kaŽd! jinému uče|u.

7ásady SLP jsou stanoveny zákony, které odpovÍdajÍ poŽadavkŮm
směrnic oEcD pro ob|ast SLP, a tím i závaznym směrnicÍm Evropské
komise. Zák|adnÍm ko|em monitorovacích orgánŮ je ověiit proh|ášení
vedenÍ testovacitto za|ízen( (a programu zabezpečení jakostí), Že stu.
die by|a provedena pod|e zásad SLP. |nspekce neověiujÍ jen postupy
pouŽÍvané testovacÍm zaíízen(m, vycvik a vzdě|ání pracovnftŮ, a|e hod-
notí i provedení, tj. integrítu ce|é studie a moŽnost jejÍ p|né rekon-
strukce. |nspekce systému SLP zasahujído mnoha typŮ studií (fyziká|
ně-chemické testy, testy toxicity, mutagenity, eko|ogické studie, testy
ana|ytické a k|inické chemie).

Akreditace Iaboratoií určuje a potvrzuje technickou zpŮsobi|ost Ia-
boratoií provádět rutinním zpŮsobem konkrétní stanovenÍ pod|e p|at-
nych postupŮ. Laboratoie akreditované pro taková stanovenÍ (tyziká|
ně-chemické a ana|yt ické postupy) ,  nap i .  pod|e Čsru r ru tso7
/|Ec 17 025 nebo podobnych systému, sice sp|Ďují iadu poŽadavku
SLP, avšak zák|adní poŽadavky zásad sLP - p|ány studie, vedoucÍho
studie, testované a referenční po|oŽky, testovací systémy aj. - nezahr-
nují. RovněŽ pojem ,,program zabezpečenÍ jakosti.. je definován od|iš.
ně. ostatní poŽadavky SLP jsou da|eko piÍsnější (zaznamenávání dat,
zprávy o vys|edcích, seznamy studiÍ, archivování dat a da|ších po|oŽek
pro p|nou rekonstrukci studie, nezávislost programu zabezpečenÍ ja-
kostina prováděnych studiích a internÍaudity kaŽdé studie). Proto data
a vys|edky poskytované pouze pod|e akreditačních norem nejsou pro
správní orgány pii rozhodování o registraci testované |átky pouŽite|né
ani pi i jate|né.

Závér
Více neŽ dvou|etá zkušenost se zákonem o chemickych |átkách

a chemickych piípravcích neby|a bez prob|émŮ' Ty |ze rozdě|it do dvou
oblastÍ' Prvn Í ob|astí je v|astn Í zaváděn í systém u, kdy aŽ praxe u kazuje
s|abá místa postupu, dotazníkŮ a da|šÍch internÍch piedpisŮ. Tyto ne
dostatky jsou snadno odstranite|né, nemajÍv|iv na funkčnost systému
a vedou k jeho zdokonalovánÍ. Druhou prob|ematickou ob|astÍ je |egis-
Iativa, která m Že snadno nepiíznivě ov|ivnit funkčnost a uznávánÍsysté
mu v piÍpadě, Že české pŤedpisy nebudou bezezbytku kopírovat zdrojo-
vé dokumenty a evropskou legis|ativu. BohuŽe| do tvorby českych práv-
ních dokumentŮ stá|e zasahují mnozí, kteií sice nemajÍ dostatečné
zna|osti o podstatě a dŮs|edcÍch svych zásahŮ, mají však dostačujÍcÍ
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moŽnostije up|atnit. VěÍme, Že v piipravovaném zákoně se jiŽ podob.
né piÍstupy neprojevÍ a zákon bude bezezbytku s|ouŽit svému če|u:
usnadnit českym vyrobcŮm, v1ruozcŮm a IaboratoiÍm p|nohodnotné up|at-
nění na evropskych a světovych trzích.

lng. Petr Finger
Národní inspekění orgán sLP

ASLAB Stiedisko plo posuzování zptisobilosti laboratoÍí
Vfzkumnf Íistav vodohospodáňsky T. G. Masaryka

tel.= O2/2O19 7318,
email: finger@vuv.cz
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Good Laboratory Practice atthe Testing of Chemical Substances:
the New Legislation and the National Programme (Finger, P.)

The article deals with a more than twoyear experience, within good
laboratory practice, concerning the Act on chemical substances and
chemical preparations. Problems connected with introducing the sys"
tem are gradually being removed. The author pays more attention to
another sphere of issues - the legis|ation and, Íurthermole' the Na.
tional Programme of Good Laboratory Practice.

LABORATORE VUVT.G.M.
A JEJí\íYUŽTí PRo STUDIUM
PLAVEBNĚ.HYDRAULlcKÉ
A EKoLoGIcKÉ PRoBLEMATII(Y
Josef Libyi

V r. 1898 zak|ádá Hubert Enge|s na Vysoké ško|e technické v DráŽďa.
nech Vyzkumny stav vodních staveb ,,pro trvalé a soustavné iešení
hydrau|ickych prob|émŮ vodnÍch staveb v piízniu./ch |aboratornÍch po-
měrech na zmenšenych mode|ech... Dobré vys|edky práce této |abora-
toie a stá|e vÍce uznávaná dŮ|eŽitost hydrotechnického v./zkumu pro
vodnÍ stavby i da|šÍ rozvoj hydrodynamiky ved|y v nás|edujícÍch |etech
k za|oŽení podobnych ustav : v r. 1901 v Kar|sruhe, r. 1903 v Ber|íně,
r. !9o7 v Petrohradě a Wi|helmshafenu, r. 19o8 v Darmstadtu a Tou-
|ouse, r.7972 ve Štyrském Hradci a Ber|Íně-Char|ottenburgu, r. 1913
ve VÍdni, r. t977 ve Stockho|mu a v Brně (A. Smrček), r. 1919 v Praze'

StátnÍ rlstav hydro|ogickf v Praze (dnešní VÚV T.G.M.) zaháji| V roce
1927 vlstavbu novych budov v Praze-Podbabě. V prvnídokončené bu-
dově z roku 193o se jiŽ nacháze|a hydrau|ická |aboratoi se dvěma
pokusnymi sály a ve|ky pokusn,! Ž|ab v ce|kové pracovnÍ dé|ce 170 m,
šÍ7ce 2,5 m a h|oubce 2,I5 m, ktery moh| s vyuŽitÍm spádu pÍi|eh|ych
p|avebních komor na V|tavě provádět aŽ 5 m3/s iÍční vody. NepietrŽitě
od roku 1930 aŽ dodnes je ve|ky pokusn1/ Ž|ab vyuŽíván piedevším pro
kalibraci vodoměrnych vrtu|Í. V roce 1950 by|a hydraulická |aboratoi
rozšÍÍena o ve|kou pokusnou ha|u o rozměrech 60 x 20 m. Je vybave-
na dvěma cirku|ačními okruhy (voda s pÍskem a voda s uh|ím), které je
moŽno v piípadě potieby spojit v jeden (|aboratoi má mimo jiné i čtyii
pevné hydrau|ické Ž|aby šiTky o,40; o,50; 0,70 a 1,00 m a da|ší expe'
rimentá|nÍ zázem).

PrvnÍspo|ečenskou objednávkou na mode|ovy vyzkum v hydrauIické
Iaboratoii by| piÍpis tehdejšího ŘeditelstvÍ pro stavbu vodnÍch cest
éj.9947 ze dne 79. L2.1929 (tj. nece|é tii měsíce pňed s|avnostním
zahájením činnosti StátnÍho tjstavu hydro|ogického a hydrotechnického
v Praze-Podbabě) poŽadujÍcÍ vyšetiit podjezí pro projektovany jez
v Srnojedech na Labi. Vfznam hydrotechnického vyzkumu pro zajištění
bezpečnosti vodních dě| si snad uvědomi|i všichni tehdejšÍ činite|é,
kteiÍ by|i svědky havárie jezu v PÍedměficích na Labi dne 20. 4. !932,
dokončeného v roce t9t7 . Je zce|a evidentnÍ, Že jez v Piedměiicích
by| rea|izován bez pÍedchozÍho mode|ového uyzkumu. V roce L9t7 by|a
za|oŽena prvnÍ vyše zmíněná Smrčkova hydrau|ická |aboratoi u nás -
dnešní Laboratoi vodohospodáiského vyzkumu VUT Brno.

HydrauIicky vyzkum ve VÚV T.G.M. tedy probÍhá jiŽ nepietrŽitě vÍce
neŽ 70 |et a nenÍ vyznamnějšího vodního díla v České repub|ice (pied
rozpadem federace i na S|ovensku), Keré by by|o rea|izováno bez časti
našich u./zkumnych pracovnk (obr. 7, 2).

Da|šÍ text piíspěvku má seznámit čtenáie se stávajícími moŽnostmi
hydrau|ické |aboratoie VÚVT.G.M. a jejÍmi moŽnostmi na nejb|iŽších 10 |et
tak, jak to vyp|wá z dosavadních poŽadavk na modelovy vfzkum.

Situaění hydraulické modely p|avebních stupřti
Ma|é BŤezno a ProstŤednÍ Zleb v měžítku L:70
(v hydrau|ické |aboratoii od roku 1998)

Na těchto modelech a mode|ech aerodynamickych by| v obdobÍ 1997
aŽ2ooo rea|izován v rámci projeKu MinistersWa dopravy a spojŮ ,,Mode
|ovy vyzkum prav Labe pod StÍekovem.. a doprovodnych zakázek píímo
od investora - Ředite|stvÍvodnÍch cest ČR vlakum v hodnotě 11,1 mi|. Kč.

V iijnu 2OO1 by|a ve VÚV T.G.M. vypracována metodika komp|exnÍho
hydrau|ického vyzkumu p|avebnÍch stupĎŮ Malé Biezno a ProstĚednÍ
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Ž|eb tak, jak vyp|ynu|o z poŽadavkrj na da|šÍ rozpracováníz|epšenÍ p|a-
vebnÍch podmÍnek v seku Labe mezi Stiekovem a státnÍ hranicí ČR/
SRN. Piedpok|ádá se, Že v |etech 2001-2003 proběhne na těchto
modelech navazující Wzkum s pevnym dnem mode|u a v |etech 2003
aŽ2oo5 vyzkum s pohyb|ivym dnem mode|Ů (obr. 3, 4).

Studium p|avebně-hydrauIické prob|ematiky bude vycházet zejména
z proměiení rych|ostních po|í a nautickych zkoušek s dá|kově ov|áda-
nymi modely t|aěnych sestav a mode|em motorové nák|adní |odě.

Studium eko|ogické prob|ematiky (která je po ce|ou existenci hyd-
rau|ického vyzkumu ve světě i hydrau|icko-hydro|ogickou prob|emati-
kou) bude vycházet z prověiování pr točnosti obou vodnÍch dě| pii po-
vodĎovych prŮtocích, z prověiovánÍstabiIity dna pii|eh|ych iičních se-
kŮ Labe po odstraněnÍ či narušení dnové d|aŽby (iejÍŽ vyvoj je na Labi
odhadován v Ťádu desítek |et) i stabi|ity obou p|avebních stupĎŮ (a to
jak po dokončení, tak v době jejich vystavby). Do eko|ogické prob|ema-
tiky' která je iešena v rámci Íešenych i piipravovan,jch zakázek, patiÍ
i vyh |edáván í nejvhodnějšího um ístěn Í vstu pŮlWstu pŮ dolz uvaŽovanych
rybích piechodŮ (a to jak z h|ediska na|ezení vhodnych proudovych
poměrŮ, tak i z h|ediska omezení zanášenÍ - zejména vstupŮ z do|nÍ
vody do rybÍch pÍechodŮ).

Obr. 1.
Rekonstrukce
vodnÍho dÍ]a
Libčice -
pohled
po proudu

Obr.2.
Ma|á vodní
eIektrárna
Modiany -
celkovy pohled
na model
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obr. 3. Hydrau|icky mode| 1:70 VD Ma|é Biezno s pohyb|ivym dnem

obr. 4. Detai| mode|u vodnÍho dÍ|a Ma|é Biezno

Je ziejmé, že by oba hydrau|ické mode|y by|o moŽno v piípadě zájmu
vyuŽft také pro objasnění nás|edujícÍch prob|ém :
o v|iv vodní dopravy na kva|itu vody ve vodním toku (vŽdyť remorkéry

imotorové |odijsou v j istém smys|u s|ušná mÍchad|a);
. v|iv p|avide| na stabi|itu p|avební dráhy, a to pii rŮznych poměrech

mezi ponorem plavidel a hloubkou vody.

Mode| ptavební komory ptavebnÍho stupně Prostíedni Žlen
v měŤítku 1 : 3o (v hydrau|ické |aboratoii od r. 2000)

Fakt, Že p|avebnístupeř ProstiednÍŽten 1xtery.|e pos|edním p|aveb-
nÍm stupněm na zemÍ ČR spojujícím |absko-vltavskou vodnÍ cestu se
sftí evropskych vodních cest) je navrhován pouze sjednou p|avebnÍ
komorou, piived| investora vodnÍch cest ČR - Ředite|stvívodních cest
čn prana k zásadnímu rozhodnutÍ, Že tato komora musí byt iešena
tak, aby zajištova|a maximální bezpeěnost, spoleh|ivost a p|ynu|ost
p|avebního provozu, a to i za nepiÍzniwch hydro|ogickych a meteoro|o-
gickych podmÍnek a také v piípadě nepiíznivého morfo|ogického vyVo-
je koryta toku pod vodnÍm dflem.

V ifinu 2OO1 by|a ve vÚv T.G.M. vypracována metodika mode|ového
vyzkumu této p|avebnÍ komory, spojená s vyběrem a experimentá|ním
prověiením vhodné a dostupné metody měiení ce|kovych podé|nych
a pričnych rÍvaznych si| typového sou|odÍ pii plnění a prázdněnÍ této
p|avební komory dlouhymi obtoky.

Mode| p|avební komory by| zhotoven pod|e podk|ad a. s. Hydropro-
jekt Praha ze zá|( 2oo0. Vybudovany mode| plavební komory umoŽĎuje
stanovit optimá|ní variantu p|nění a prázdněnÍ p|avební komory, dá|e
optimá|ní typ Vrat p|avební komory, v|iv p|něnÍlprázdnění p|avební ko-
mory na rejdy a p|avidla v nich umístěná a konečně optimá|ní roveĎ
dna p|avební dráhy. PoŽadavek na komp|exní vyzkum této k|ičové p|a-
vební komory |absko-v|tavské vodní cesty v poměrně krátkém časo-
vém rjseku (2-3 roky) bude ziejmě vyŽadovat spo|upráci s iadou pťed-
nÍch pracovišt. Bylo avizováno i da|šÍ upiesřovánÍ koncepčnÍho iešenÍ
této k|Íčové p|avebnÍ komory na Labi.

1 V obdobÍ, kdy by| iíční Ž|ab, nacházející se v do|ním ma|ém sále hydrau|ické |aboratore'
zakÍyt a C|o|nÍ ma|y sá| by| vyuŽÍván jako techno|ogická |aboratoi, by|o ve VÚV T.G.M. rešeno
v aerodynamické |aboratoii dnes již realizované dá|ničnÍ piemostěnÍ ohie u Doksan (zakázka
pro investora piÍs|ušné dá|nice); pokud by tehdy by|o moŽno pouŽft k vjzkumu i ií.ční Ž|ab -

mohly byt zÍskány h|ubší poznatky zejména pro ob|ast eko|ogie.

Řieni žlab (v provozu od r. 193o do roku 1985 a nynÍ opět
v provozu od roku 2000)

Zák|adním vybavením kaŽdé piední evropské hydrau|ické laboratoie
je iiční Ž|ab. Ve VÚV T.G.M. je umístěn v do|ním ma|ém sá|e budovy A.
Je vysloveně vhodny pro vyzkum takoWch objektŮ, jakymijsou:
. zdrsněné sk|uzy a rampy r zného prostorového uspoiádánÍ,
. rybÍ piechody piÍrodě b|ízk,fch typŮ, a|e i těch k|asickych'
o rybÍ utu|ky'
o piíbieŽní zÓny,
o piičné a podé|né stavby' na vodních tocÍch,
. stavby v inundaěním zemÉ,
o odp|avite|né uzávěry pie|ivnych objektŮ'
o vtokY do ma|ych vodních e|ektráren atp.

Vetky pokusnf žlab hydraulické |aboratoie (v provozu od
roku 1930)

Jde o nejcennějšÍ zaŤfuení hydraulické |aboratoie, které z h|ediska
vybavenosti zaíazuje hydrau|ickou |aboratoi VÚV T'G.M' mezi ty nej-
piednějšÍv Evropě a ve světě vubec'

Tento Ž|ab je pieváŽně vyuŽÍván pro potieby České ka|ibrační stanice
vodoměrnych vrtu|í. V současné době a ve vyh|edu minimá|ně do roku
2010 jde pii jeho vyuŽití piedevším o nás|edujÍcÍ priority:
o vyuŽitÍ Žlabu pro v|astní činnost České ka|ibrační stanice vodoměr-

nych vrtu|í (ČKsW) pii ka|ibraci vodoměrnych vrtuIr, a to V sou|adu
s normami a piedpisy EU a ISO (obr. 5),

o vyuŽití Ž|abu pii iešení zakázky MŽP zaměiené k nap|řovánítrva|ého
poŽadavku |So k odstraněnÍ neŽádoucÍch jevŮ V procesu ka|ibrace
vodoměrnych vrtu|í'
Vyzkum hydrodynamickych jevu v procesu ka|ibrace vodoměrnych

vrtu l í je vyvo| án t| akem mezi národ n Ích organ iza cí na zabezpeče n í vyso.
ké kva|ity hydro|ogickych daj . ZabezpečenÍ podmínek pro konformní
ka|ibraci vodoměrnych vrtu|Í s normami a piedpisy EU a |So nás vede
k tomu, aby v procesu ka|ibrace vodoměrnych vrtu|í by|o docÍ|eno e|i-
minace v|ivu takovych negativních v|iv na piesnost ka|ibrace, jakymi
jsou Epper v efekt, v|iv zanoienÍ, v|iv v|něnÍ atd.

Po shrnutí a zhodnocení dosavadnÍch poznatkŮ z vyzkumŮ vodoměr-
nych vrtulí provedenych v Hydrotechnickém stavu v Bě|ehradě, |abo-
ratoi i  Beauvert (EDF) v Grenob|u' Iaboratoi i  v Ber|Íně, Iaboratoi i
v Toulouse, |aboratoii Vysoké ško|y technické v Ber|Íně a v kalibrační
|aboratori firmy oTT v Kemptenu by|y ve VÚV T.G.M. zahájeny pokusy
tykajÍcí se studia zanoienÍ vodoměrnych vrtu|Í na piesnost kalibrace.

Ve|ky pokusnf Ž|ab by| v minu|osti vyuŽíván i k jinfm čelťlm - stano.
vení činnosti |apáku sp|avenin, vyzkum odporŮ plavce, vyzkum odpo.
rŮ sportovních lodí (napos|edy pro Stiedisko vrcho|ového sportu pied
o|ympijskymi hrami v Sou|u) a simu|ace zava|ení dŮ|ní što|y pro Fi|mo-
vé ate|iéry Barrandov.

V současné době by|a ve spo|upráci s prof. |ng. Mi|anem DaĎkem,
DrSc., z Vysokého učení technického Brno (VUT) zahájena metodická
piÍprava vyzkumu hydrodynamickych odpor t|ačnych sestav, Keré se
budou v nejb|iŽší budoucnosti pouŽívat na Labi v sou|adu s piijatou Ev-
ropskou dohodou o h|avnÍch vnitrozemskych vodnÍch cestách meziná.
rodnÍho vyznamu (AGN), jeŽ vstoupi|a v p|atnost pro Českou repub|iku
dne 26. července 1999 (viz SbÍrku zákonŮ č. 163/1999' částku 55).

Ve ve|kém pokusném Ž|abuje moŽno provádět vyzkum na vyseko-
vych mode|ech ve ve|kém měiÍtku i vyzkum se Živočichy (neuprave-
ná voda).
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V prípadě spo|ečenského zájmu pracovnÍkŮ zodpovědnych za sniŽo-
vánÍ povodĎového nebezpečív Čn oy se ve|ky pokusny Ž|ab (spo|ečně
s vybavením České ka|ibrační stanice vodoměrnych vrtu|Í) da| snadno
pouŽÍt k vyzkumu, jenŽ by ved| k Wběru vhodnych biehovych porostŮ
vodních tokŮ (pro snÍŽení, resp. omezení povodĎového nebezpečÍ
v rŮznych Vegetačních obdobích, včetně v|ivu stáií Vegetace atd'). Au-
tor tohoto piÍspěvku mě| moŽnost se piesvědčit piímo na místě, Že
určité testování v tomto směru proved|a Švycarská ka|ibrační |abora-
toi vodoměrnych vrtu|Í v |tt igenu u Bernu pro prof. Dr' Daniela Vishera
zZŮr ichu ve 2.  po|ov ině 90.  |et .

Měrná nádrž za ve|kym pokusnym Žlabem
(v provozu od r. 1930)

V roce 2000 by|a stavem projekčně zajištěna vystavba ka|ibrační
|aboratoie pracovnÍch měiide| prŮtoku odpadních vod. Pii autorem to-
hoto piíspěvku poŽadovaném snÍŽení dna v ce|ém rozsahu této měrné
nádrŽe by ji by|o moŽno vyuŽít i pro systematicky hydrau|icko-ichtyolo-
gicky vyzkum rybÍch piechodŮ' vŽdyt jiŽ s|edovánÍ trajektorií pohybu
ryb v rybím piechodu shora i z bokŮ atp. by umoŽni|o prohloubít naše
dosavadnÍ poznánío funkci rybích piechodŮ rŮznych typŮ' zWšit jejich
Účinnost atd.

SituačnÍ hydlaulicky model sedmikilometrového Ííčního
seku plavebnÍch prav od plavebního stupně Plostíední

Zleb směrem ke státní hranici cRlsRN
(v provozu od r. 2O0O)

Na tomto mode|u probÍhá rryzkum, ktery pro ŘVc Zajištuje rs Čvur.
Trasa ieky Labe vede v ce|ém tomto seku poměrně zk,Ým sevie-

nym udo|ím _ v pieváŽné části pak je trasa kynety Vymezena Že|ezniční
tratÍa si|ničními komunikacemi. Po piÍpadném pievzetítohoto mode|u
do správy VÚV T.G.M. a ukončenívyzkumnych prací pro investora vod-
nÍch cest ČR - Ředite|ství vodních cest ČR zajištovanych Fs ČVUT, se

nab(zí otázka da|šího vyuŽití tohoto mode|u i pro da|ší potieby nejen
VÚV T.G.M., a|e i da|šÍzájemce. Skutečnost, Že trasa ieky Labe v useku
Děčín - státnÍ hranice Čn/snru je do značné mÍry zafixována uzk'jm
sevienym do|ím a vybudovanou infrastrukturou, znamená, Že i model,
jehoŽ délka v areá|u VÚV T'G.M. činízhruba 1OO m, je do značné mfty
zafixován a moh| by tudiŽ byt bez větších finančnÍch nároku na piestav-
by pouŽÍván ijako trva|é zaíízení pro iešení problematik, které se v tomto
seku vyskytnou a pro jejichŽ vyiešení se bude pouŽitÍtohoto mode|u

jevit piijatelné.
Z uvedeného pieh|edu Vyp|yvá' Že šká|a nabÍzenych moŽností mode-

|ového hydrau|ického vyzkumu je značně Široká a zá|eŽí jen na zainte.
resovanych subjektech, aby ji v dostatečné mi7e vyuŽi|y.

!ng. Josef Libf, GSc,
lÚv r.c.m.'p'"r'"

tel.: O2/2O19 7383
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The Establishment of a Hydraulic Laboratory at the T. G. Masa-
ryK Water Research lnstitute, Prague, and its Utilization for the
Study of Navitational-Hydraulic and Ecologicallssues (Lib:Í, J.)

The hydraulic Iaboratory was the first building that was built in the
grounds of the lnstitute at Pragu*Podbaba in 193O. The article descri-
bes the history of hydraulic research and, in particular, the current
equipment oÍ the hydraulic laboratory and its dependencies. |t deals
with the possibilities of using it Íor a mode| research of the naviga
tional stages Maté Biezno and Prostiední Žteb on the River E|be, as
wel! as Íor the calibration oÍ water meters, and other purposes.

VYZKUM MOZNOSTI EKOLOGICKE
A EKoNoMIcrÉ ÚpRAVY
A DoPRAVY PITNÝoH VoD
Jana Hubáčková

Staré |atinské piís|oví,,Bez vody nenÍŽivota.. by se da|o v současnych
civiI izačnÍch podmínkách dop|nít na ,,Bez čisté vody nenízdravého Živo-
ta... Piirozeny ko|oběh vody v piírodě si Iidé od nepaměti totiŽ piizpŮ-
sobují svym potiebám v rozsahu a zpŮsobem odpovídajícím stupni
i moŽnostem rozvoje spo|ečnosti. V pos|edním desetiletíminu|ého sto-
|etí by|o však moŽné pozorovat během rozvodu vody na mÍsto spotieby
degradaci její kva|ity - bakteriá|ní nárŮsty, zabarvení, zhoršenÍ chuti
a zápachu. Proto by|o tieba rozšÍIit pozornost v ČR systematicky věno-
Vanou techno|ogiÍm a kvalitě pitné vody v Úpravnách také na kvaIitu
vody v distr ibuční sÍti.

Aktuá|ní vodárenská ploblematika

Specifikou vyvoje české vodárenské prob|ematiky v pos|edním de-
seti|etÍ by|a prudká dynamika změn prŮtočnych poměrÚ ve vodáren.
skych iadech a sítÍch v dŮs|edku silící ref|exe ceny vody spotiebiteli.
Ta by|a odstartována zásadnÍmi ekonomickymi změnami. Majite|é
a provozovate|é vodovodŮ, praven a distribučních systémŮ (obce, vo-
|ené orgány i odborné utvary státnÍ správy) by|i postaveni pied ko|
vypoiádávat se s novou skutečností, kdy v prŮběhu dopravy a rozvodu
pitné vody se její kvalita zhoršovala v ce|é Íadě parametrŮ' Patii|y mezi
ně zejména: barva, záka|, obsah Že|eza a manganu, obsah triha|ogen-
methanu, ha|ogenderivátu kyseliny octové a da|ších ved|ejších produk-
tŮ dezinfekce ch|orem, zastoupeníjednot|iu.fch forem dusíku i indiká-
tory bakteriá|nÍho znečištění'

Zhoršování kva|ity pitné vody v distribučním systému fiak by|o for-
mu|ováno v rámci pracÍ na popisovaném vyzkumném projektu) je du-
s|edkem chemickych, fyzikálně-chemickych a bio|ogickych procesŮ,
probÍhajících bezprostiedně jak v dopravované pitné vodě, tak i na stě-
nách potrubí, vodojemŮ a armatur. K uvedenym procesŮm patiÍ napi.
koroze, oxidace, hydro|yza, ch|orace organickych s|oučenin, sedimen-
tace částic rŮzné ve|ikosti, biochemicky rozklad organickych |átek, ni-
tr i f ikace, bakteriá|nÍ rekontaminace a da|ší.

Tyto procesy mohou probÍhat v distribuční sfti rŮznou rych|ostív závis-
|osti na s|oŽení dopravované vody, druhu a dávce dezinfekčního činid-
Ia, době zdrŽen( vody v síti, tep|otě, ročním období atd. Vyznamnymi
faktory bv|ivĎujícími kvaIitu dopravované vody jsou také materiá| potru-

bÍ, včetně piÍpadné ochranné vnitiníVrstw, celkovy technicky stav dis-
tr ibučnÍ sítě a hydrau|ické poměry v síti.

Kva|itu distribuované vody mohou za určitych podmínek negativně
ov|ivnit také ka|y usazené většinou v místech s minimá|nÍ intenzitou
proudění. V dŮs|edku náh|ych hydrauIickych změn se nej|ehčÍ částice
těchto kalŮ znovu dostávajÍ do Vznosu, a tím i do proudící vody. ov|iv.
nují pak jej( záka| i barvu. V dŮs|edku reakce s dezinfekčním činid|em
ho nejen spotiebovávají, a|e navÍc jsou piÍčinou jiŽ zmíněné tvorby tri-
ha|ogenmethan Ů, ha| ogenderivátŮ kyse| i ny octové a da | ších ved |ejš ích
produktŮ dezinfekce.

PiedběŽná rešerše aktuá|nÍ prob|ematiky sice potvrdi|a, Že jevy vy.
skytující se tehdy u nás nově neby|y v oko|nÍm světě zce|a ojedině|é,
a|eŽe tamějšípiÍstup k poznánÍtěchto jevŮ i jej ich piÍčin a také iešení
samo by|y spíše |oká|nÍho, či Žeji profesně pojímaného charakteru'
Pro na|ezení iešení ap|ikovate|ného v praxi univerzá|něji by|o tieba pro-
pojit zna|osti a vybavenÍ něko|ika odbornych pracovišť. SdruŽi|y se dky
grantu NárodnÍ agentury zemědě|ského vyzkumu (NAZV)' která piija|a
a včas umoŽni|a rea|izovat projekt č. EP0960006655 ,,MoŽnosti eko-
|ogické a ekonomické upravy a dopravy pitnych vod...

Strategickym cÍlem projektu by|o komp|exnívyzkumné iešení probIe-
matiky kva|íty pitné vody v distribučních sítích, mode|ovánÍzměn, k nimŽ
dochází piijejÍm transportu jak po stránce fyziká|ně-chemické, tak mi-
krobio|ogické, a navrŽeníopatiení, která povedou k minima|izaci těch-
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to změn. TÍm zároveř povedou i ke zvyšení mty zabezpečenosti hygie-
nické nezávadnosti pitné vody pii dopravě od distributora aŽ ke spotie-
bite|i. od počátku vah o metodice iešení projektu by|o ziejmé, Že w-
zkum bude obsahovat mnoho novych prvkŮ.

Koordinačním a iešite|skym pracovištěm se sta| Vyzkumnf stav
vodohospodáisky T. G. Masarykav Praze, spo|uiešite|em by|a katedra
zdravotnÍho inŽenyrství Fakulty stavebnÍ Čvut v Praze a dá|e spo|upra-
cova|y Ústav techno|ogie vody a prostiedÍ VŠOHT Praha a Chemická
faku|ta VUT Brno. Další nutnou podmÍnkou zahájení a h|adkého prŮbě-
hu vyzkumnych pracÍ by|y zájem a čast provoznÍ organizace. Spo|u-
práce s VaK JiŽní Čechy, a. s., rÍspěšně probíha|a na vyznamném zá-
sobnÍm iadu z Úv ptav do Tábora, součásti vodárenské soustavy JiŽní
Čechy (obr. 7), Dé|ka trasy tohoto piivaděče (budován a uváděn by| do
provozu postupně)je 72'69 km.

Úsek, ktery by| zdrojem největšÍch prob|émÚ, zai,íná vodojemem
v Chotyčanech a končítáborskym vodojemem v ČekanicÍch. Je d|ouhy
52,52 km. PotrubÍje oce|ové, bez jakéko|i ochrany vnitinÍho povrchu.
Ce|ková doba zdrŽenÍvody v něm čini|a pii obvyk|ém prŮtoku (10O |.s{)
cca čtyii dny. ZprovozĎování by|o obdobím poznamenávanym hrubymi
závadami v jakosti dodávané vody a značnym negativním ohIasem spo-
tiebite|ské veiejnosti. První část prob|ematického seku (Chotyča-
ny-Vese|í) by|a uvedena do provozu v červnu 1993, druhá v |ednu t994'
Po někol ik dnu od prvnÍho napuštění pi ivaděče obsahova|a voda
v nátocích do koncovych vodojemŮ 2_3 mg.|LŽe|eza. Koncentrace Že-
|eza pokles|y na hodnoty cca 0,3 mg.l.1 teprve asi po šesti měsÍcích
provozu, coŽ odpovÍdá cca čtyiiceti obměnám obsahu potrubÍ!

Ve vychbzí fázi projektu NAZV by|o nutno urěit směr vyzkumu a na
zák|adé v|astnÍch pozorovánÍ a zkušenostÍ i kritické rešerše utiÍdit po
znatky o hlavních pžíěinách zhoršováníjakosti vody během jejÍho roz-
vodu od upravny ke spotiebite|i. By|y to piedevšÍm:
. dezinfekce vody,
o tvorba biofi|mŮ na stěnách potrubí,
. koroze kovovych materiá|u rozvodŮ a tvorba inkrustací na stěnách

vodovodního potrubÍ,
o transport suspenzí a korozních produktŮ z seku s ve|kou rychlostí

prouděnÍ do koncovych usekťl, kde voda proudí poma|u nebo dokon-
ce po určitou dobu stagnuje,

. dobÍhání koagu|ace, odŽe|ezĎování a odmanganovánÍ, dekarboniza-
ce, dobÍhání sráŽecích a oxidačnÍch reakcí,

o u.y|uh toxickych organickych |átek z nátěrovych hmot, popi. z materiá|u
trubnÍho rozvodu.
PrŮběh právě uvedenych procesŮ piitom závise|, iakiiŽ by|o zmÍně-

no, nejen na s|oŽenÍvody a jejítep|otě' a|e také na době zdrŽenÍvody
v potrubí, na dynamice rychlosti i roz|ožen( proudění a jejich změnách.

A právě pos|edně zmíněné faktory v ČR dozna|y, navíc během krát.
kého obdobÍ, značnych odchy|ek oproti hodnotám piedpok|ádanym.
Vodárenské rady by|y projektovány i provedeny na zák|adě někdejších
piedpok|adu o ,,neustá|e.. rostoucÍ spotiebě vody a vedeny snahou
zabezpečitjidopravou z ve|kokapacitnÍch zdrojŮ a praven' V pos|ednÍch
|etech však na rozdfl od piedpok|adu spotieba vody k|esá. To mŮŽe mft
váŽné následky i do budoucna, pokud by nasta| da|ší vyrazny pok|es
odběrŮ. Pak by dÍky rych|é spotiebě dezinfekčnÍho činid|a a pii jeho
nedostačujÍcídávce moh|y v některych z naddimenzovanych piivaděčt)
i pii dobie upravené vstupujícívodě neŽádoucÍbakterie pieŽívat, nebo
se znovu aktivovat. To by mohlo nastat napi. v dŮs|edku vyraznějšÍho
prosazenínově se propagujÍcích tendencía snah o iešenízásobovánÍ
vodou místní svépomocí.

Kooperace vodárenskych vyzkum a praxe

Ve spoIupráci s provozovate|em iadu by|a nejprve vytipována ta-
ková mÍsta, kde se da|o provádět testování poměrŮ v piivaděči, včet-
ně materiá|Ů, prostiednictvÍm tzv. kuponŮ - a to jak z h|ediska ko-

roze, tak z h|ediska tvorby biofiImŮ. Vybraná místa by|a vybavena
pokusnymi seky, ve kterych by|o moŽno měnit některé z parametrŮ
podmiřujících a urych|ujÍcích vyzkumná s|edování. Rea|izaci tzv'
měiicích smyček a jej ich osazenÍ vodoměry a čerpad|y zaj ist i| pro-
vozovate| iadu VaK JiŽníČechy, á. S.,za podpory Jihočeského vodá-
renského svazu. Vyzkumny stav vodohospodáiskf T.G.M. zaj išto.
va| piÍpravu veškerych testovacích kuponŮ a také jejich veškeré vy.
hodnocování. Smyčky se osvědči|y jako pokusná zaŤízení. UmoŽřují
provádění koroznÍch zkoušek a monitorování biofi|mŮ i doprovod-
nych mikroorganismŮ

V pr běhu iešení projektu by|y získány, ověieny a co do vys|edkŮ
i pub|ikovány poznatky o vyuŽitelnych indikátorech stavu (bakteriá|nÍ
nárosty, zabarvení, chut, zápach apod.), o míÍe biologické stabi|ity
distribuované vody a o stávajících a dá|e oěekávanych dtisledcích. Ade-
kvátně tomu by|y vytipovány vhodné pouŽite|né či modifikovate|né me
todické postupy a také vyvinuty postupy pŮvodní, vlastní'

Pro monitorování změn, které probíhají po trase na vnitinÍch stě.
nách piivaděče, jsme se rozhodIi vyuŽít modifikovanych postupu koroz-
nÍch zkoušek pod|e druhŮ uŽívanych trubních materiá|Ů. Modifikovaná
metoda korozních zkoušek spoěívá ve stanoveníjak koroznÍch tjbytkŮ'
tak i mnoŽstvÍ inkrustacÍ zachycenych na oce|ovych a |itinovych kupo-
nech. Pro oce|ovy materiá| jsme vo|iIi testovacÍ kupony podle TNV
75 7t27' Pro Iit inu jsme vo|i| i  testovací kupony z materiá|u pod|e
Čstrt +z 24Io a pro betonové testovacÍ kupony jsme vo|i|i směs ce-
mentu, pÍsku a vody v poměru pouŽÍvaném pii cementaci potrubÍ. Roz-
měry testovacích kuponŮ pro litinu a beton by|y vo|eny 50 x 50 x 5 mm
(obr. 2). Navíc se v závěru iešenÍ podaii|o zaiadit do testovánÍ i novy
materiá| PE-HD, jehoŽ moŽnosti pouŽitíse nynív praxi rozšiiujíz ma|ych
i na větší profi|y potrubí.

TestovacÍm materiá|em pro hydrobiologické rozbory by|a podk|ado-
vá mikroskopická sklÍčka. Exponována a vyhodnocována by|a vŽdy dvo.
jice sk|iček určenych jednak k piÍmému mikroskopickému pozorování,
jednak k mikroskopickym rozborťtm. Na zák|adé v|astních poznatku by|a
zvo|ena doba expozice pro testovací kupony všech zkoumanych da.
nych materiá|u (oce| + sk|o, | it ina, beton a PE-HD) devět a osmnáct
tydnu, tj. 63 a 126 dnu.

Kupony pro vyhodnocení nárostti bioÍilm jsme sonifikovaIi dvakrát
15 minut piímo v mÍstě piís|ušného vodojemu. Takto získané vzorky
suspenze biofi|mu byly ve VÚV T.G'M. Praha rozdě|eny na podfly pro
nás|ed uj Ící jednot| ivé sku piny ana|,!z:
o stanovení sušiny (sušením do konstantní váhy pri 105 .C);

r stanovení ce|kového organického uh|ku (ToC);
o stanovení cHsK (k|asická dvojchromanová metoda, Var dvě hodiny);
o m i krobio|ogická stanoven Í ( psychrofi I nÍ a mesofi I n í bakterie, ko| iform-

ní a termoto|erantní ko|iformní bakterie, E. coli, sa|mone|y)'
Podrobny popis je ve zprávě za rok 1999 [1].
Vys|edky by|y piepočítány na jednotku p|ochy pod|e ce|kové p|ochy

exponovanych desek.
Pieh|ed pracovních piedpisŮ a principŮ metod, včetně metod fyzi-

ká|něchemickych rozborŮ, speciálnÍch stanovenÍTHM, HM a sedimen-
tačnÍch ana|,!z depozic, by| pub|ikovánv [2). TamtéŽ a navíc podrobněji
ve zprávě [3] by|y komentovány mode|y bytku aktivnÍho vo|ného ch|o-
ru jak v proudícÍ vodě (samé), tak i s piedpok|adem bytku ch|oru
v proudící vodě i na stěnách potrubí. Právě pos|edně jmenovany mo-
de|, operujÍcÍ s dvous|oŽkovym koeficientem bytku ch|oru, vykáza|
ve|kou těsnost se skutečně naměienymi hodnotami.

Práce na projektu zahájené v záíí L996 a ukončené v po|ovině roku
2000' dokumentované více neŽ osmdesáti etapovymi po|oŽkami, jsou
spo|u s vys|edky dosaŽenymi během vyzkumu dok|ádány v souhrnné
zprávé projektu Í4]. z té je také ziejmá návaznost jednot|iWch prací.

Z poznatkŮ a vys|edk projektu chceme v rámci této statě piipome-
nout a|espoĎ tyto:
o Na zák|adě vys|edkŮ korozních zkoušek (obr. 3) by| podán návrh na

dop|nění TNV 75 772t ,,PoŽadavky na jakost vody dopravované po.
trubÍm..; by|y téŽ zÍskány nové poznatky o mechanismu inhibičního
pŮsobenÍ CaCo..

. Ubytek vo|ného aktivnÍho ch|oru v sfti |ze zjednodušeně matematicky
popsat rovnicí kinetiky |. iádu. Hodnoty rych|ostnÍch konstant k. se
pro jednot|ivé rÍseky sitě |iší. Pii podrobném zkoumánÍ ubytku chioru
pii dopravě vodyje tedy tieba uvaŽovat sjeho bytkem pii piestupu
ch|oru z proudící vody ke stěně potrubí, včetně nás|edné reakce
s fixovanou biomasou, a spotiebou chloru pii procesu koroze.

. obsah vo|ného aktivního ch|oru, měieny na odběrnych místech ÚV
P|av nebo HosÍn || odtok, se v závis|osti na dochlorovánÍ pohybova|
za ce|é s|edované obdobÍ (l997_2oo0) v rozmezí od 0,15 do 0,85
mg'|. ' .  Pi i  dopravě vody obsah volného aktivního ch|oru k|esaI
a i pies doch|orování na VDJ Hosín by|y na konci dá|kového piivadě.
če pravide|ně zjištovány nu|ové hodnoty. Nulové hodnoty koncentra.
cívo|ného aktivního ch|oru se vyskytova|y také v šachtě Vese|í n. L.

o Pii sekundární dezinfekci pitné vody vzniká podobně jako pii primár-
nÍ dezinfekci ce|á iada ved|ejších produktŮ, z nichŽ některé jsou
potenci á| n Ím i kancerogeny. Nejčastěj i uváděnym i ved IejšÍm i produk.
ty dezinfekce vody chlorem jsou trihalogenmethany (THM), halogen-obr. 2. Testovací kupony |itina, beton a jejich upevnění v drŽácích
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deriváty kyseliny octové (HAA) a da|šÍ ch|ororganické s|oučeniny.
Piib|iŽně 5_2o o/o těchto |átek tvoiÍ THM.

. obsah THM i HAA ve vodě vzr stá s prod|uŽováním doby zdrŽení
vody v síti. obsah ch|oroformu, bromdich|ormethanu, dich|oroctové
kyse|iny a trich|oroctové kyse|iny v pitné vodě odebrané z dálkového
piivaděče vzrŮstal v prŮběhu |aboratorních experimentŮ s rostoucÍ
dávkou ch|oru a dobou zdrŽení. PitrŮstek uvedenych |átek pii ch|ora-
minaci by| podstatně niŽší neŽ pii ch|oraci.

. Depozice v potrubí pro dopravu a rozvod pitné vody bfvajÍ tvoieny
částicemi rŮzné ve|ikosti a pŮvodu. V Iiteratuie se s|oŽení částic
většinou neuvádÍ. TvoiÍ je zejména hydratované oxidy Fe, Mn, Zn,
pÍsek, kiemičité schránky ias, částice detritu a organického mikro-
znečištěnÍ. Počet částic ve|ikosti nad 3 um se v upravené vodě ob-
vyk|e pohybuje od 186 do t 23o v 1 m|. Puvod částic |ze piipsat
napi. sniŽenému efektu upravy surové vody, vyp|avování z náp|ně
fi|trŮ, sráŽení hydratovanych oxidŮ kovŮ, tvorbě uh|ičitanu vápenaté-
ho, dodatečné f|okulaci, bakteriá|ní rekontaminaci, korozi atd. Sedi-
mentačnÍ ana|yzou vzorkŮ depozic z dá|kového piivaděče pitné vody
by|o zjištěno, Že v nich piev|ádajíčástice sedimentujÍcíma|ymi rych-
|ostmi. K usazování částic docházÍ v dus|edku změn hydraulickych
poměrŮ obvykle v místech s nejniŽšÍm prouděním vody v distribučním
systému.

. V|ivem hydrau|ickych změn v systému m Že byt část depozic resus-
pendována, piičemŽ jednot|ivé částice mohou na de|šÍ trase nega-
tivně ov|ivnit kva|itu dopravované vody. Částice uvo|něnych depozic
mohou reagovat s dezinfekčnÍm činid|em za vzniku ved|ejších pro-
duktŮ dezinfekce - THM, ha|ogenderivátu kyse|iny octové a da|šÍch.
V porovnánÍ s ch|orací by|a pii ch|oraminaci ka|ové suspenze tvorba
uvedenych |átek sh|edána podstatně niŽší.

o ProtoŽe vyzkum i jeho ap|ikace byly realizovány v reá|u, piispě| ke
zdokona|ováníjak provoznÍ, tak ivyzkumné praxe. KonkrétnÍm vlraz-
nym spěchem, za|oŽenym na navázáníspo|upráce a pak na akcepta-
ci a rea|izaci vys|edkŮ jednot|ivych etap projektu NAZV provozovate-
Iem piivaděče, tj. Vak JiŽnÍČechy, 6t. S., by|o to, Že se daiiIo zamezo>
vat druhotnému zaŽelezněnÍ vody. Na stabiIizacijakosti a omezení
korozního ptjsobení se prokazate|ně nejvyšší měrou projevi|o zWše-
níhodnoty pH na 8,5, kdy voda je prosta oxidu uh|ičitého a vykazuje
pozitivnÍ index nasycenÍ. Pii posuzování vys|edkŮ jednot|ivych etap
iešení projektu neby|y po piijetí opatienÍ jiŽ Žádné mikroskopické
indikátory organického znečištěnÍ zjištěny. Z h|ediska iešenÍ grantu
znamenají právě takovéto vysIedky zjištěnÍ jednoznačně pozitivní.

. Za podmínky pravide|né kontro|y jakosti vody - zejména ce|kového
amoniaku, ktery nesmí piekračovat hodnotu 0,01 mg.|.1, se podaii-
|o vyše uvedenou hodnotu pH 8,5 aplikovat se souhlasem hygieni.
ka na celou vodárenskou soustavu JiŽní čechy. S p|atností nové
|egis|ativy - zákona ě,. 258/2000 sb. a jeho prováděcí vyhlášky
č. 376/2000 Sb. - je nově upraveno rozmezí pH aŽ do 9,5, které je
vhodnější pro dopravu vody na většívzdá|enosti.

Doporučení a závéty proiektu

Úspěšnost iešenÍ spočÍva|a v počátečnÍ rea|itě odhadu mÍry kom-
p|exnosti i komp|ementárnosti iešenÍdané |ohy a dále v zabezpečení
potiebné míry a rovně partnerské spo|upráce. Samoziejmě, Že
k vysledkÚm ved|a rea|izace v|astnÍch vyzkumnych pracÍ. Společnou
prací institucí vyzkumu a provoznÍ organizace se podaii|o piičiny potiŽÍ
nejen ana|yzovat, ale i najít a ověiit tjčinné zpŮsoby nápravy.

Práce probÍha|y na konkrétnÍm useku dá|kového piivaděče P|av-Tá-
bor. V|iv postupného zvyšování hodnoty pH na snŽení korozní rych|os-
ti, a tím i druhotného zaŽe|eznénÍ dopravované pitné vody, |ze do|oŽit
z  dokumentace provozovateIe.  Procento vzorkŮ nevyhovujících
Čsrv zs 77!I ,,Pitná voda.. pok|es|o z pŮvodních 86 o/o v roce 1995
pod 5 o/oV |oCe 1998 a v pos|edním roce vyzkumu by| sh|edán nevyho-
vujícím pouze ojedině|y vzorek.

Podíl v./zkumu VUV T.G.M. spočÍva| kromě organizace a koordinace
prací (autorkou této stati) v prováděnÍ konkrétnÍch v|astních vyzkumŮ
a ve zmíněné spo|upráci s provozovateli piivaděče, VaK.lČ i;e;icn laoe
ratoiemi. DalšÍ spo|uiešite|é a odborníci jsou jmenováni v závěrečné
zprávé [4]. Vhodné je zde piipomenout a|espoř prof. RNDr. A. S|ádečko-
vou, CSc., za bio|ogi i , RNDr. D. Baudišovou, Ph.D., i  RNDr. J. K. Fuksu,
CSc., za mikrobiologii a prof. |ng. L. Žáčka, DrSc., za obor koroze.

Piínos vyzkumu KZ| FSv čvur (prof. Ing. A. Grunwa|da, CSc.,
a ko|ektivu) by| zejména Ve stanovení hydrau|ického mode|u pro vypo-
čet dob zdrŽen( dopravované vody, v ověienÍ a up|atnění mode|u vo|né-
ho aktivního ch|oru v distribuční sfti. Dá|e ve zhodnocení monitorovánÍ
obsahu ved|ejšÍch produktŮ dezinfekce v dopravované vodě. By|a také
provedena charakteristika depozic odebranych z rŮznych míst z dálko
vého piivaděče. Experimentá|ně by| ověiován v|iv těchto sedimentu na
kva|itu dopravované vody v definovanych podmínkách. By| podán dŮkaz
o v|ivu resuspendovanych depozic na spotiebu aKivnÍho ch|oru a na tvor-
bu THM a ha|ogenderivátu kyse|iny octové v dopravované vodě.

Ze zhodnocení všech získanfch Ws|edkŮ z období 1997-2000 vy-
p|ynu|o, Že pro podstatné omezení koroze dlouhfch piivaděěti vody
s relativně nízk,lm obsahem Ca a HCo.. iontŮ je tieba aplikovat neien
antikorozní metody pravy ve vlastní pravně (piedevším zvyšovánÍ
koncentrace Ca a Hco3 iontŮ ve vodě rekarbonizaci), ale rovněž je
tieba alkalizovat vodu ve v|astním piivaděčivápnem, piičemŽ doa|ka-
|izovánív sÍtije nutné u iadu de|Ších neŽ20_25 km. Jedině za těchto
podmínek dochází pŤi vhodném složení vody k tvorbě ochranné vrst.
vy' která zabrařuje dalšímu pltiběhu koroze. optimá|nÍ podmÍnky pro
tvorbu ochranné vrstvy je moŽno regu|ovat s|oŽením vody, piičemŽ hod-
noty pH, KNK4'5 a obsah Ca by se mě|y b|iŽit rovnováŽnym hodnotám
pii nepatrně k|adném indexu nasycenÍ. obsah Cao v inkrustacích by
se mě| pohybovat v rozmez( to_25 o/o.
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Research into the Possibility of Ecological and Economic Drin-
king-Water Treatment and Transport (Hubáčková, J.)

A specific feature of development of the Czech watersupply in the
past decade was a strong dynamic oÍ changes in flow conditions in
water-supply mains and networks. This dynamic was started by prin-
cipal economic changes !n water prices. ThereÍore it was necessary
to extend attention to water quality in the supply network. A dete
doration ď ddnking wďel quality in the supp|y system is a consequence
of chemical, physico+hemical and biological processes taking place
immediately both in transported water and on the inner surface of
pipes, reservoirs and fittings. These processes can occur in the sup
ply network with various speed, in dependence on the composition of
transported watel, the sort and dose oÍ disinÍection agent, the time oÍ
retention of water in the network, the temperature, the season, etc.
Thanks to joint work of research institutions and the operator, not
on|y the souÍces of diÍficulties could be analysed, but also effective
ways of remediation were found and tested. The research was perfor-
med in a particular section of the longdistance waterconyeyance
structure Plav. Tábol. The percentage of unsatisfying samples, accor.
ding to ěsn zs 7tyl,.Drinking Water', had sunk fiom the originaI
86 % in 1995 to below 5 % in 1998, and in the last year of the
research, unsatisfying samples were found only exceptionally.
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MoDElovÁt.tí ěov
PoMocí rueunonovÝcH
Nguyen Vu Nam, Petr Fuchs

Vyvoj vědecky za|oŽenych systémŮ zaÓ'a| jiŽ v padesátych |etech na
pracovištích zabyvajících se ap|ikačním vyzkumem umělé inte| igence.
Postupně by| vytváien software, ktery dokáza| pracovat s netriviá|ním
iešením prob|émŮ pomocí piedem vytvoiené struktury zna|ostÍ.
K prvním systémŮm pati i|y napiík|ad systémy MACSYMA, MYC|N
a později da|ší' jiŽ koncipované na moderních programovacích jazycích'
Jde o jazyky, které by|y vytvoieny pomocí jazykŮ Pasca| a L|SP. S priby-
vajÍcími zkušenostmi se začalo s vyvojem prázdnych expertních systé-
mu, obecně známych pod názvem systémy bez nap|něné báze zna|os-
tí. To všechno ved|o k intenzivnějšÍmu pronikání zna|ostních a expert-
nÍch systémťt do praxe a vyvo|a|o potiebu piÍpravy kva|ifikovanych spe-
cia|istŮ. Expertní systémy jsou za|oŽeny na myš|ence pievzetÍ zna|ostÍ
od experta a jejich vhodné prezentaci tak, aby je moh| vyuŽívat běŽny
uŽivate| podobnym zp sobem jako expert a také s podobnym vys|ed-
kem. Rozhodujícím zdrojem kva|ity expertizy jsou zna|osti, které má
systém pii iešenÍ k dispozici.

Pro ekonomické vyuŽití a |epší ov|ádání ČoV se odbornÍci snaŽí mo-
de|ovat aktivační proces prostiednictvÍm nejrŮznějšÍch počítačovych
programŮ. Úko|em je sestavit takovy mode|, ktery má stejné (podob-

charakter a v|astnosti. K jejich Iikvidaci se nejčastěji pouŽívá bio|ogic-
ké čištění(rozk|ad organickych a v některych piípadech i anorganickych
|átek). Procesy bio|ogického čištění jsou ve|mi náročné, protoŽe jsou
závis|é na mnoha faktorech, jako napik|ad:
o směsná kultura mikroorganismŮ, jej ich druhová rozmanitost a jej ich

kvantitativní piítomnost v odpadní vodě,
o charakter odpadnívody: charakter substrátu, koncentrace a charak-

ter nerozpuštěnych |átek, pĚítomnost nutrientŮ, so|nosti a těŽkych
kovu.

. techno|ogické parametry aktivačního procesu: doba zdrŽení, zatíŽe-
nÍ a stáií kalu, koncentrace rozpuštěného kys|íku, zpÚsob a stupeĎ
aerace a míchání, mnoŽství recirku|ovaného ka|u,

. vnější tep|ota apod.
Dosud se věnuje pozornost matematickému (Monod) mode|ovánÍ,

pii kterém je ct1em pojmenovat jednot|ivé procesy, definovat s|oŽky,

probÍhajÍcí pii biologickém rŮstu a rozkladu. Z tohoto dŮvodu jsme se
rozhod|i pro pouŽití neuronovych sítÍ pomocí ST neura| network (SNN)'
které nám k ověienízap jči|a firma Statsoft_CZ. Neuronové sítě patiÍ
k ana|ytickym nástrojŮm, které |ze zahrnout pod pojem umě|á inte|i-
gence. Ta se pouŽÍvá pro postupy (a|goritmy) simuIujícÍ myš|enkové
pochody probÍhajícív Iidském mozku. PrvnÍsystémy umě|é inte|igence
by|y uŽívány v medicÍně. Postupně se jejich uŽ(váni rozši7i|o i do ob|asti
společenskych věd (ekonomie, sociologie, psycho|ogie, po|ito|ogie
apod.). Vyhoda této metody spočívá V tom, Že pomocítzv. neuronovych
sítÍ muŽeme sestavit mode| pod|e chovánÍ systému jako ce|ku, aniŽ
bychom muse|i pojmenovat, definovat s|oŽky a procesy probíhajÍcí uvniti
systému.
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né) chovánÍ, nebo |épe iečeno, ktery je funkčně podobny skutečné
čistÍrně. Tak mŮŽeme piedvídat chovánítohoto systému za danych vstuP obr. 3.
ních podmÍnek pomocí sestaveného programu (mode|u). |lustrace sÍtě MLP (22 krytych neuronu)

Z|ady moŽnych pouŽitÍsystému jsme se zab,lva|ijejich pouŽitím pii
čištění odpadních vod, které jsou ve|mi rŮznorodé, majÍ veImi r zny

které se jich častnr, a pomocí matematiclďch rovnic popsat jejich obl. 4. GraÍické porovnánÍmezi skutečnymi a Vypočftanymi hodnotami
zájemné vztahy. Je tieba zd raznit, že jde o biologické procesy' a je cHsK - nelhoršÍ srť

otázkou' do jaké mrry je moŽné postihnout všechny s|ožlq a procesy

zvoleny parametr ( BSKs, CHSK, N1...)
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obr. 1. Schéma CoV z poh|edu neuronovych sÍtí
obl. 5. Grafické porovnánÍ mezi skutečnymi a vypočítanymi hodnotami
cHsK - nej|epší sit

Pro zjednodušení pochopení principu mode|ovánÍ ČoV pomocí neu-
ronovych sftí si piedstavujeme černou schránku (viz obr. í), do které
vedou Vstupy a od které vycházej( vystupy. Ve skutečnosti tato černá
schránka piedstavuje samotnou čistírnu, vstupy do schránky jsou vy.
brané vstupní hodnoty odpadní vody piitékající do čistírny, napiÍklad
BsKs, cHSK' Vystupy ze schránky jsou vybrané parametry určujÍcÍ kva.
Iitu vyčištěné vody.

K ověienítohoto zp sobu mode|ování jsme pouŽi|i 17 naměienych
hodnot u Čov Brázdim. Vybra|ijsme hodnoty vstupŮ, tj. BsKs, cHsK,
NL, a pro Wstup jsme pouŽi|i hodnoty cHsK. (Všechny hodnoty vstupŮobr. 2. ||ustrace sftě Linear

12



Tabulka 1. Vys|edek WpočtŮ pro nejhorší sft Linear 3 .. 7: 1-

cHsK vÍpoč. GHSK skut. RozdÍl Error

1-40,79 87,8 52,99 0,667423

94,O7 79,2 14,87 0,187309

tLo,94 t22 -11,06 o.139235

77,45 92,2 -L4,75 o,L85728

ttg,49 101 ].8,49 o,232862

10,15 104,5 -94,35 1,188233

109,53 724,4 -!4,87 o,787259

!L8,94 113,3 5,64 0,07105

43,66 45 -!,34 0,01692

tos,42 113,3 -7,88 0,09925

7].4,95 101,9 13,O5 o,164355

71,4,60 106,8 7,80 0,0982

94,!5 !o2 -7,85 0,0988

1-40,6L 84,6 56,01 0,705364

109,05 70,3 38,75 0,488094

152,30 100 52,30 0,658692

96,83 87,4 9,43 o,LL8755

a vystupu jsou uvedeny V mgl|.) Naš|ijsme něko|ik neuronovych sÍtí,
které by moh|y byt pouŽité k da|šÍmu rozhodování. Pro i|ustraci zde
uvedeme dvě sÍtě: Linear - |ineární (obr. 2), která vyhovuje nejméně,
a MLP - vÍcevrstevni (obr.3), která vyhovuje nej|épe za danych podmÉ
nek. Vys|edky testováníjsou shrnuty v tabulkách 7, 2 a na obr. 4 a 5.

Neuronové sÍtě piedstavují systém Vstup/Vystup, ktery h|edá ne-
známou datovou strukturu. K tomu potiebujÍ ve|ky počet měienÍ (cca
500). PrestoŽe jsme mě|i k dispozicijen nízky počet měienÍ (17)' do-
mnÍváme se, Že zÍskané vys|edky jsou uspokojivé. Z tohoto dŮvodu
jsme se rozhodIi v našÍ práci pokračovat, piedevším sběrem většÍho
počtu gxperimentá|ních dat a násIednym vyhodnocením pomocíneuro-
novych sÍtí SNN.

lng. Nguyen Vu Nam, lng. Petr Fuchs, GSc.
VUV T.G.M. Praha

tel.z O2/2OL9 7277., O2/2OL9 724L

Tabu|ka 2. Vys|edek vypočtu pro nej|epšÍ sít MLP 3 :22 : I

cHsK vÍpoč. CHSK skut. Rozdíl Error

89,28 87,8 r,48 0,01867

111,56 79,2 32,36 o.407512

96,51 722 -25,49 0,321008

107,99 92,2 L5,79 0,198841

98,94 101 -2,06 0,02599

106,50 704,5 2,OO 0,02519

LL7,45 !24,4 -6,95 0,08756

97,61 113,3 -15,69 0,197618

103,73 45 58,73 0,739716

97,9L 113,3 -15,39 0,193831

104,06 101,9 2,L6 o,o2727

L79,74 106,8 72,94 o,L62977

100,52 702 -7,48 0,01865

702,57 84,6 77,97 0,226282

99,44 70,3 29,t4 o,367044

89,26 100 -7O,74 o,735246
103.98 87.4 16.58 0,208796

Key words
Neuron network, mathematical model, activation process, wastewater
treatment

Modelling Water Treatment Plants by Means of Neuron Networks
(Nguyen, V. N., Fuchs, P.)

Specia! attention is currently being paid to the mathematical model-
ling of various plocesses. As for biologica! processes' |t is often difÉ
cult to cafiure, by mathematical relďions, all heterogeneous leae
tions. That is why the authorc are concened in particular with model-
|ing the activďion process of wastewater treďment by means of nerr
ron networks which make it possible to devise a mode! according to
the behaviour of a system as a whole. In the article, the Linear and
MLP networks are compared. On the basis of this comparison, the MLP
network is preÍerred.

PŤírristky v knihovně VÚV
Dams in Czech Republic 20OO

Pub|ikace ,,Piehrady v České repub|ice 2ooo" navazuje na obdob-
nou knihu vydanou V roce 1991 byvalym Českos|ovenskym piehrad-
nÍm vyborem a nazvanou ,,Piehrady v Čechách a na Moravě 1990".
Jedním z če|Ů vydání pub|ikace by|a téŽ piÍprava na t7 . kongres |coLD
ve VÍdni.

Vyznamné změny v ce|é spo|eěnosti po listopadu 1989 ov|ivni|y také
ob|ast vodnÍho hospodáiství byva|ého Československa. V novych spo-
|ečenskych a ekonomickych podmÍnkách vyrazně pok|esly poŽadavky
na zásobovánÍ vodou ze strany obyvate|stva, pr mysIu a zemědě|stvÍ.
Vzh|edem k této skutečnosti se změniI i poh|ed na rea|izaci projektŮ
novych vodních zdrojŮ' Zpomalenívystavby většÍch piehrad ale započa.
|o jiŽ diíve (zhruba ko|em roku 1975), piedevším jako vys|edek nedo-
statečné státnÍ podpory v této ob|asti.

V současné době by|y zprovozněny pouze ty piehrady' jejichŽ stavba
započa|a pied rokem 1989. Žaane da|ší vyznamné piehrady nejsou
v současnosti ve vystavbě ani ve tázi projektu.

- Nás|edky extrémních povodní v červenci 1997 ve WchodnÍ části
Ceské repub|iky (povodí odry, Moravy a hornÍho Labe) jsou a|armujÍcí.
Šxooy zprlrsobené povodní piesáh|y 60 miIiard korun a o Život piiš|o 50
Iidí. V nás|edujícÍch |etech by|y značné prostĚedky vyna|oŽeny na obno-
vu koryt vodních toku' jejich stabi|izaci a rea|izaci |oká|ních staveb na
ochranu pied povodněmi. |hned po povodních se piipravova|y některé
návrhy pro ce|kové z|epšenÍ protipovodĎové ochrany, které počíta|y
s vystavbou novych nádrŽí. To vyvo|a|o znaén,! odpor některych eko|o-
gickych nebo mÍstních občanskych sdruŽenÍ. Proto by|y rea|izovány rÚz-
né eko|ogické studie. Zdá se, Že dosaŽenÍ shody je moŽné v piípadě
menšÍch místnÍch protipovodĎovych nádrŽ(, Ty a|e mají v povodí ve|-
kych iek jen velmi maly vyznam.

Vzh|edem k vysoce omezenému hydroenergetickému potenciá|u ČR
nepiicházív vahu ani vystavba piehrad za rjče|em vyroby e|ektrické ener-
gie. A tak pos|ednÍ deseti|etÍ piinesla pouze rea|izaci pÍečerpávacích
vodních elektráren: D|ouhé Stráně (v provozu od roku 1996) a jiŽ diíve
Da|ešice (1978). Zprovozněny by|y také některé ma|é vodnÍ elektrárny.

V pos|ednídobě se pozornost soustieďuje na nové stupně pro zlep
šení p|avebních podmÍnek na Labi - v rámci projektu vhodného napo-
jení na sít evropskych vnitrozemskych vodních cest.

Nás|edkem skutečnosti, Že některé piehrady jsou provozovány jiŽ
více neŽ 50, 80 nebo dokonce 100 |et, narŮstá potieba jejich komp|et-
ní rekonstrukce. Da|šími dŮvody mŮŽou byt i nutnost aryšení kapacity
pie|ivu a da|ších protipovodĎovlch zai(zení nebo změna jejich če|u.
Proto by|y v pos|edních |etech realizovány některé vyznamné projekty
rekonstrukce nebo modernizace piehrad. Tyto projekty jsou charakte-
rizovány některymi specifickymi rysy vystavby piehrad v ČR: vystavba
a provoz v podmÍnkách intenzivně vyuŽívané krajiny, často v piímém
kontaktu s městskymi centry, Iimitovany hydro|ogicky potenciál iičnÍch
povodí s ve|kymi změnami pr tokŮ, široké vyuŽÍvánÍ nádrŽí pro zásobo-
vánÍ pitnou vodou v rozsáhlych systémech.

První dvě kapito|y pub|ikace piedstavujÍ vodní díla S|ezská Harta,
Hněvkovice a Koiensko. Nás|edujícítii kapito|y jsou věnovány hydroe-
nergetice v České repub|ice. V da|ších čtyiech kapito|ách jsou popiso-
vány rekonstrukce piehrad Ska|ka, Jirkov, Mšeno a Morávka. Následu-
jícÍ kapitoly se zabyvají protipovodĎovou funkcÍ piehrad, environmen-
tá|ními spory v piÍpadě systému nádrŽí Nové M|yny na iece Dyji
a zatápěním zbytkovychjam po těŽbě uh|Ív Severočeské hnědouhe|né
pánvi vodou. Pos|ední kapito|a se pak zamyš|Í nad budoucnostÍ pie-
hrad v České repub|ice. Součástí publikace je i Světovy registr piehrad
- piehrady v České repub|ice.

Kniha je tištěna na kiÍdovém papÍie, má 95 stran a je bohatě ilustro-
vána fotografiemi a schématy zmiřovanych piehrad.

Alena Heiclová
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JADERN E ELEKTRARNY DUKOVANY
Eva Kočková, Hana Mlejnková

Uvod

Povrchové vody ve|mi cit l ivě reaguji.na k|imatické poměry, antro-
pogennív|ivy a děnív povodítoku, rybnÍkŮ i t]do|ních nádrŽí. Pouze
systematická s|edovánÍ mohou zachytit změny na jednotl ivych Ioka-
|itách, a to jak z|epšení stavu, tak naopak zhoršujícÍ se tendenci,
resp. aŽ havarijnÍ stav toku. Zv|áště ve vyznamnych ob|astech ov|iv-
Ďovanych prŮmys|ovymi, zemědě|skymi, energetickymi, dopravními
a da|šÍmi provozy by systematÍcky monitoring kva|ity vody nemě| byt
podceřován'

Soustava nádrŽ( Da|ešice a Mohe|no spo|u s Jadernou e|ektrárnou
Dukovany (EDU)' která je iiŽ t6 |et v p|ném provozu, vytváií jednu
z nejvyznamnějšÍch vodohospodáiskoenergetickych IokaIit moravského
regionu. Soustavny monitoring, ktery provádí Vyzkumny ustav vodohos-
podáisky T. G. Masaryka v iece Jih|avě od 50. |et, zahrnujÍcí napouštění
obou nádrŽí (Da|ešice a Mohe|no) a uvedenÍ EDU do provozu, poskytuje
nesmÍrně obsáh|y materiá| o změnách a vyvoji jakosti vody z h|ediska
chemismu vody, radiochemickych ukazate|Ů, biologického oŽivenÍ
a m i krobio|ogického znečištěn í, včetně speci á| n ích organ ickych po I utantŮ,
ana|yz vertiká|, dnovych sedimentŮ a kapa|nych a pevnych spadŮ.

Z vodohospodáiského poh|edu je nádrŽ Mohe|no ov|ivněna bez-
prostiedním kontaktem s otevienym terciár-
ním chIadicÍm vodním okruhem Jaderné elek-
trárny Dukovany. Ch|adicí voda v tomto okru-
hu cirkuIuje mezi kondenzátory a chIadicÍmi
věŽemi ,  p i ičemŽ je jÍ část  odtéká spo|ečně
s vyčištěnou odpadnÍvodou z EDU Skryjskym
potokem zpět do piehradnÍ nádrŽe Mohe|no'
Voda odpaiená ch|adicÍmi věŽemi a voda vy-
puštěná Skryjskym potokem je do terciárnÉ
ho okruhu dop|Ďována z  p|ehradnÍ nádrŽe
MoheIno  p ros t i edn i c t v ím čerpací  s t an i -
ce EDU' Zák|adn(funkcíodebÍrané vodyje za-
j ištění ko|oběhu vody mezi osmi kondenzáto-
r y  t u r b Í n ,  k d e  z a j i š t u j e  k o n d e n z a c i  p a r
a zahÍívá se odebranym tep|em, a osmi ch|a-
d i cÍm i  věŽem i ,  kde  se  naopak  och Iazu je
a piedává tep|o z kondenzátorŮ atmosféie.

Vliv EDU na kvalitu vody

V|iv EDU na kva|itu vod je moŽno nej|épe po-
suzovat porovnáním změn jakosti vody odebíra-
né z nádrŽe Mohe|no čerpací stanicí, vody vra-
cené do této nádrŽe Skry jskym potokem
a porovnánim zatžen( vzdá|enějších |oka|it
(V|adisIav, MoheIno, |vář). KvaIita vody je pro-
Vozem EDU ov|ivněna pieváŽně v těchto para-
metrech: teplota vody, koncentrace solÍ, obsah
tritia. Energeticky provoz vodnÍ e|ektrárny ov|iv-
Ďuje v dŮs|edku piečerpávání vody z nádrŽe
Mohe|no rovněŽ poměryv nádrži Da|ešice. Roz-
dt1y v kva|itě vody jsou uvedeny na obr. 7 a 2.

Skryjsk m potokem je s odpadnÍmi vodami
EDU do nádrŽe Mohe|no piinášeno nezanedba-
teIné znečištění zpusobené provozem jaderné
e|ektrárny, a to:
o zakoncentrováním vody odparem v ch|adicích

věŽÍch, které zpŮsobuje zWšenÍ koncentracÍ
aniontŮ a kationtŮ;

o chemickou pravou vody, kdy dochází ke ltÝ-
šenÍ koncentracÍ napi. ch|oridŮ a sÍranÚ;

. kondenzacÍpar na kondenzátorech, zpŮsobu-
jící zvyšenÍ tep|oty vody a obohacenÍ vody
o ionty mědi;

. procesy v primárním okruhu, produkujÍcími
tritium, popr' korozní a štěpné produkty;

. komuná|nÍmi odpadnÍmi vodami obsahujícÉ
mi feká|nÍ znečištěnÍ atd.
Voda Skryjského potoka je v dŮs|edku těchto pro

cesu obohacena o vysoké koncentrace: síranu, du
sičnanŮ, ch|oridŮ, vápnku, hočiku, sodtku a drasliku,

MONITORI NG I(\/ALITY VODY
V OBLASTI

coŽ se odráŽív hodnotách konduKivity' Mdosti, pH apod'; rozpuštěnych |átek;
organického znečištění(CHsK, Toc, psychrofiIníbaKerie); feká|niho znečišté
nÍ; mědi a tritia. V pos|edním roce docházídikytechno|ogickym změnám v EDU
ke snÍŽenÍ koncentrace mědí v odpadnívodě.

Tritiumje nejmobiInějšÍ radionuk|id se stiedně d|ouhym po|očasem
rozpadu (12 |et) a re|ativně nízkou radiotoxicitou, vzniká jako sekun-
dárnÍ produkt jadernych reakcÍ (tj. Wbuchy jadernych zbran(, provozem
jadernych reaktorŮ a v ma|é mÍie ve vysokych vrstvách atmosféry).

objemová aktivita tritia, jako specifického radioaktivnÍho izotopu
uvo|Ďovaného v|ivem jaderné elektrárny do ŽivotnÍho prostiedí, by|a
stanovována 1krát měsÍčně ve Skryjském potoce, vertiká|ách obou
nádrŽí a v Iimitujících profi|ech ieky Jih|avy aŽ po tjstÍ do nádrŽe Nové
Mlyny (viz obr. 3 a 4).

Y tabulce 1jsou uvedeny objemové aktivity tritia z vtokového profiIu
ieky Jihlavy do nádrŽe Da|ešíce pod obcíVladis|av (nezasaŽeného od-
padnÍmi vodami z EDU), Skryjského potoka pii tistÍ do nádrŽe Mohe|-
no, ieky Jihlavy pod nádrŽí Mohe|no a ustí ieky Jih|avy do stiední nádr.
Že vodnÍho dí|a Nové Mlyny pod obcí lváĎ.

objemová aktivita tritia v ob|asti JE Dukovany dosahuje ve srovnání
s nezatiŽenymi obIastmi (cca O,1-3 Bq'|1) něko|ikanásobně vyššÍch hod-
not, které však nepiesahujÍ ve|mi vysoké |imity povo|eného znečištění
povrchovych vod v ČR pod|e zákon a Ó,. 82/7999 Sb. (5 OOO Bq'|{). V|iv
odpadnÍch vod odtékajÍcích Skryjskym potokem, kde by|y nepravideIně
zachyceny extrémně vysoké hodnoty tr it ia (tabulka 7; obr. 4; aŽ
5  000  Bq . | . ' ) ,  s e  ne j v íce  od r áŽ (  v  nád rŽ i  Mohe|no  (ob r . 3 ;  c ca
60 Bq.|{). DÍky piečerpávacímu provozu e|ektrárny DaIešice je nryšenou
aktivítou tritia zasaŽena i nádrŽ Da|ešice (obr, 3;20-30 Bq.|a). Řeka
Jih|ava obsahuje zvyšenou aktivitu tritia aŽ k 50 km vzdá|enému stÍ do
nádrŽe Nové M|yny (obr. 4; cca 35 Bq.|").

Srovnání teploty vody v podélném profilu Íeky Jihlavy (r. 2000)
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lVladislav
Ičerpací stanice
ZSkryjskf potok
BMohelno

obr. 1. Tep|ota vody v |imitujícÍch profi|ech ieky Jih|avy (měiena 1krát měsičně)

Srovnání konduktivity vody v podélném profiIu Íeky Jihlavy
(r. 2000)
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obr.2. Konduktivita vody v |imitujícÍch profi|ech ieky Jih|avy (měiena 1krát měsičně)
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Koncont]ace tr|t|a ve voÍt|ká|ách nádrží Daleš|ce a l|ohe|no

obr. 3. PrŮměrná objemová aktivita tritia ve Vertiká|ách (0, 5, 10 m
a dno) v nádrŽÍch Da|ešice a Mohe|no v |etech 1997_2000

Závét
. DÍky mnohonásobnému naiedění odpadních vod v nádrŽi Mohe|no

nedochází k vyznamnému zatt7ení nádrŽe MoheIno, nás|edného toku
ieky Jih|avy ani nádrŽe Da|ešice, do které je voda z Mohe|ské nádr-
Že piečerpávána. Ve|ká část kontaminantŮ je v nádrŽi e|iminována
a neov|ivĎuje kva|itu vody v iece Jih|avě pod Mohe|nem, s vyjimkou
těchto parametrŮ: zvyšenÍ tep|oty vody, mírné zvyšenÍ vodivosti
a tvrdosti a kontaminace mědí a tritiem.

o Ačko|i objemová aktivita tritia na všech |oka|itách s|edovanych VÚV
T.G.M. Brno nepiesahuje v ČR povo|ené |imity, je patrné, Že i pÍes
mnohonásobné naieděnÍ v nádrŽÍch zhoršuje kva|itu vody v do|ním
seku ieky Jihlavy.

. Z d|ouho|etych vys|edku ana|,!z Vyp|yvá' Že pouze komp|exnÍ a d|ou-
hodoby monitoring poskytuje objektivnÍ poh|ed na změny probÍhajÍcÍ
v hydrosféie a zachycuje moŽné negativníV|ivy v recipientech odpad-
ních vod jadernych e|ektráren, které dÍky poměrně krátké existenci
tohoto typu energetickych provozŮ nejsou u nás dostatečně podchy-
ceny zkušenostmi z jejich provozu. V souvis|osti s uváděním do pro-
vozu druhé jaderné e|ektrárny v Temelíně by však by|o vhodné i tyto
zkušenosti vyuŽít k ochraně ŽivotnÍho prostiedí.
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obr. 4. Pruměrné hodnoty objemové aKivitytritia v Iimitujících profi|ech ieky
Jih|avy s v1anačením k|asifikačnÍch stupřŮ normy Čsru zs 7221'/7998

Tabulka 1. objemová aktivita tritia v Bq.|.1

Rok Profr! mln. max. prumel

1997 Vladislav 3,6 5,3 4,2

SkryjskÝ potok.Ústí 64,8 4105,7 t740 ,5

Mohelno pod 27-,9 280,8 81,03

|vář-tistí do VDNM 22,O 86,2 40,7

1998 Vladislav 3,0 7 ,4 4,3

SkryjskÝ potok- stÍ 63,1 4 943 944,6

Mohelno pod 40,3 199 85,6

1999 Vladislav < 3,0 5,0 3,4

SkryjskÝ potok.ťtstí 175,4 7 040,4 I 8 2 I , O

Mohelno pod 30,2 L27,5 63,5

|ván-Ústí do VDNM 21.,O 113,6 38,4

2000 Vladislav 3,0 5,6 3,6

SkryjskÝ potok- stí 79,4 4 086,2 r 075,7

Mohelno pod 37,4 83,5 59,3

|váĎ- stí do VDNM 2r,7 45,L 32,5

VDNM = vodní dí|o Nové Mllny

Water Quality Monitoring in the Area of the Nuclear Power Plant
of Dukovany (Kočková, E., Mlejnková, H.)

For almost 50 years, the T. G. Masaryk Water Research lnsti-
tute, Branch ofÍice Brno, has been performing water qua|ity
monitoring in the area of the nuclear power plant of Dukovany.
From the complex monitoring oÍ this |ocality it is clear that' due
to a multiple dilution, there arises no significant load in the River
Jihlava, or in the reservoirs of Mohelno and Da|ešice. oÍ the fol.
lowed parameters, there occurs only an increase in water tempe-
rature and a moderate increase in conductivity, hardness and con-
tamination by copper and tritium.
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APLIKACE PCR
V MIKROBIOLOGII VODY
Hana M|ejnková

Uvod

Ve druhé po|ovině minu|ého sto|etí by|y učiněny pievratné objevy ze-
jména v ob|asti mo|eku|ární biologie. Vyznamnym meznkem by|o zjiště-
nÍ, Že DNA je nosite|kou genetické informace. Da|ším dŮ|eŽitym poznat-
kem ve ufloji této vědnÍ disciplíny a ce|é bio|ogie vŮbec by|o zjištění, Že
DNA má strukturu komp|ementárnídvoušroubovice. od té doby by|o na
po|i mo|eku|árnÍ bio|ogie učiněno mnoho naprosto pievratnych objevŮ,
které mají nejen ve|ky gnoseo|ogicby vyznam, a|e na|ez|y i široké uplat-
něnÍv ap|ikovaném vyzkumu, a to zejména v medicíně, farmacii, země-
dě|stvÍ a potravináiském prŮmys|u. V osmdesátych |etech minu|ého sto-
|etÍby|a Kary Mu||isem (Mu||is, et a|., 1986; Mu||is and Fa|oona' 1987)
objevena jedna z nejpievratnějšÍch metod současné mo|eku|árnÍ bio|o-
gie - PcR (Polymelase Chain Reactlon). PCR umoŽřuje enzymatickou
amp|ifikaci presně definovaného seku DNA ln vitro. Podstatou metody
je opakované zahŤívání (denaturace cflové DNA) a ochIazovánÍ (hybridiza-
ce primerŮ s nás|ednou syntézou komp|ementárních ietězŮ ci]ové sek-
Vence DNA) PcR směsi, jeŽ vedou k exponenciá|nÍmu hromaděnÍ,,cilové
sekvence DNA". Amp|ifikovanou DNA je pak moŽno snadno detekovat
pomocÍ agarÓzové e|ektroforézy. Reakční směs pro standardnÍ PCR ob-
sahuje nás|edujÍcí s|oŽky: ,,cilovou (temp|átovou) DNA.., jejiŽ sekvenci
piesně známe a chceme amp|ifikovat, pár oIigonuk|eotidovych primer ,
které specificky,,vymezujÍ. amplifikovanou ob|ast, deoxynuk|eotidy tri-
fosfáty, jeŽ s|ouŽíjako ,,stavební kameny,. amp|ifikované DNA, a termo
stabiIní DNA po|ymerázu (obvyk|e Taq polymeráza\, sejíŽ aktivita se ne.
mění ani po opakovaném zahiívánÍ na vysokou tep|otu (94 .c).

PCR naŠ|a iadu ap|ikacÍ i mimo ob|ast mo|eku|árnÍ bio|ogie, a to ze-
jména dÍky své vysoké spo|eh|ivosti, reprodukovate|nosti a také re|ativ-
níjednoduchosti' Tuto metodu |ze pouŽft pro rych|ou a Wsoce specific-
kou detekci mikrobiá|ních patogenŮ z vodnÍho prostiedÍ(Bej, et a|., 1990;
Bej and Mahbubani, 1991; Bej, et al., 1991; Bej, et al., 1998; Kuhl-
mann, et a|', 2000; Theron, et a|., 2001), k|inického a veterinárnÍho
materiá|u (Amavisit, et a|., 2oot; Car|i, et a|.' 2001) a také z potravin
(Shearer, et al., 2OOI; Kawasaki, et al., 2OO7; Jenikova, et al., 2000;
Peng and Shelef, 2001).

V mikrobiologické praxi umoŽřuje metoda PCR identifikovat rŮzné
bakteriá|nídruhy na zák|adě jejich genetické odIišnosti. Napik|ad schop
nost zkvašovat IaKozu je využívána pro tradiční biochemickou identifika-
ci piís|ušného bakteriá|nÍho druhu nebo skupiny bakteriÍ. Tato v|astnost
je geneticky podmíněna, tzn., Že bakterie zkvašujÍcí |aktozu majÍve svém
genomu piís|ušny gen pro tuto v|astnost (/ac). Gen /ac má unikátní sek-
Venci, jeŽ je známa, a tedy umoŽĎuje identifikaci bakterií majících tento
gen Ve svém genomu pomocÍ PCR bez oh|edu na to, zda se s|edovany
gen v daném prostiedí exprimuje (vyjádii)' nebo ne. |dentifikace bakte-
rií, respektive jejich v|astnostÍ(genu) k|asickymi metodami vyžaduje 104
aŽ 1"06 jedincŮ stejného druhu, a tedy obvyk|e i kultivaci' Naproti tomu
PCR umoŽĎuje identifikaci iádově desftek bakterií stejného druhu (Bej,
et al., 1991; Jones, et al., 1993).

Pro identifikaci organismť|, u nichŽ není podrobně známa sekvence
jejich genomu, je moŽné pouŽft metodu RAPD (Random Amp|ified Po|y-
morfic DNA)' RAPD je variantou PCR, jeŽ vyuŽ(vájako primery náhodné
o|igonukleotidy (dekamery), Keré se párujÍna rŮznych mÍstech V genomu.
DNA fragmenty ampl ifi kované touto metodou (fi ngerpri nt) odráŽí charak-
teristické uspoiádánÍ kaŽdého genomu, a tedy mohou s|oŽit jako identi-
fikačníznak. Metoda by|a spěšně ap|ikována nejen pro detekci piftom-
nosti h|edanych organismŮ, a|e také pro identifikaci genetickych rozdÍ]Ů
mezi jedinci téhoŽ druhu (Larson, et a|., 1996; Frank|in, et a|., 1999;
Mare, et al.,2OOt; Roberts and Crawford, 2000; Oakey, et al., 1999;
Akhunov, et al., t998; Kutchma, et al., 1998).

Metodika

CÍ|em práce by|o vyuŽití metody PcR k identifikaci bakterÍí vyznam-
nych ve vodách, resp. k detekci některych specifickych v|astnostÍ(napi.

Tabulka 1. SrovnánÍ detekce |aktÓzy a g|ukuronidázy kultivací a PCR

LaktÓza Glukuronldáza

Éen lac GLR-kultlvace Een ald
2 7 + 2 I + 2 0 + 1 8 +
t o - 9 - 1 0 - 1 0 -
2 + 2 - O + 0 -

2 + 1_- 1 +

detekce genu pro zkvašování |aktozy, detekce piítomnosti enzymu B-D.
-$|ukoronidázy), kterych je vyuŽito i pii biochemické identifikaci na se.
|ektivně diagnostickych médiích (napi. Endo agar, mFC agar, CoL|test).
orientace hydromikrobioIogíe k vyuŽÍvánÍ mo|eku|árně-bio|ogickych
metod je cÍ|ena ke zvyšení piesnosti, spo|eh|ivosti metod a proh|oube.
nÍ současnych poznatkŮ o informace u|oŽené v genomu organismŮ.

lzolace DNA: |zo|ace DNA z bakteriá|ní suspenze, popi. vzorku vody
by|a provedena alka|ickou extrakc( za pouŽit( 0,1M KoH a nás|ednou
neutraI izací 0, 1M H EPES {N[2.hydroxyety| ] pi perazi n-N,[2-etansu |fono.
vá kyse|ina]}.

PGR amplif ikace: Amp|if ikace specif ického segmentu hledaného
genu byla provedena v termocykleru (T-Personal, Biometra) pri teplo-
tách: 1. cyk|us - denaturace pii 94 'C/2 min, anelace pii tep|otě spe-
cif ické pro dany gen/25 s, extenze 72'c/3o s; 2.-30. cyk|us - dena-
turace pri 94 .c/3o s, ane|ace pii tep|otě specifické pro dan,! gen/
/25 s (napi. pro uidA2 jeT"= 56,5'C, pro lacZ je T.= 58'C), extenze
pi i 72"c/3o s' 50 tt| PCR směsi obsahova|o: 1x PCR pufr (50 mM KC|;
10 mM Tris-HC|; 1,5 mM Mgc|2, o,ot% Želatina); 2U Taq DNA po|yme.
rázy i  o ,5 uM (+) pr imer a 0,5 uM (-)  pr imer;  20O uM dNTP; cca
5-10 ng temp|atové DNA; desti|ovanou vodu.

Detekce PcR produktu: Amp|ifikovany segment DNA by| separován
standardn í ge|ovou e|ektroforézou (Agage| Standard, Biometra) na I,5o/o
agarozovém ge|u v prostiedÍ 1krát TBE pufr (tris-borátovy pufr, obsahu-
jícÍ 10,8 g Tris; 5,5 g kyse|iny borité; o,752 g EDTA na 1 |itr desti|ova-
né vody) pii konstantním napět( 7o v/7,5 h pii |aboratorní tep|otě.
Pro určenÍveIikosti amp|if ikované DNA by|o pouŽito komerčně dostup
nych vel ikostnÍch standardŮ DNA. Separovaná DNA by|a vizuaIizována
na UV transiIuminátoru (Ví|ber Lourmat, TcX-15.M) po obarvení ge|u
ethidium bromidem (0'5 pglm|). Vys|edky ana|,!zy by|y dokumentovány
digitá|ni.m fotoaparátem (o|ympus Camedia c-2o2o),

Vysledky

ldentifikace koliformních baktelií, tj' i nd i kátorŮ feká| n ího zneči ště.
nÍ pod|e Čstrl ss 0531 (od zá|í 2oot Čsru eru |So 9308-1): |zoláty
koIiformnÍch bakteriÍ (kontroInÍ sbÍrkové kmeny a Iaktoza-pozitivnÍ, oxi-
dáza.negativní izo|áty z povrchovych vod) by|y identifikovány na zák|a.
dě piÍtomnosti specifického seku genu lac o dé|ce 264 párŮ baz(.
Dvojice primerŮ KBIac(-1) 5.-ATGAAAGCTGGOTACAGGAAGGOO.3.
a KBlac(+1) 5'-GGTTTATGCAGCAACGAGACGTCA-3- byla pievzata
z Iiteratury (Bej' et a|.' 1991). U sbtrkového kmene Escherichia coli
ccM 3954 a u 90 o/o izo|átŮ z povrchovych vod byla zjištěna shoda pii
ident i f ikac i  k|as ickymi  metodami (se|ekt ivně d i ferenc iačnÍ médía)
a detekcÍ genu /ac PCR (tabulka 7),

ldentifikace Esche chia coli jako i nd i kátoru feká| n ho znečištěn Í pod|e
TNV 75 7835: Laktoza-pozitivní, oxidáza-negativni.kmeny z Endo a mFC
agaru by|y testovány na piftomnost genu uid, jenŽ koduje enzym p-D-
-g|ukuronidázu (GLR)' a to jak substrátovym testem (CoL| test, P|iva-
-Lachema, a' s', za|oŽeny na principu štěpení 4-methy|umbe||ifery|-p-D-
-glukuronidu (MUG) B-D-glukuronidazou na 4-methylumbelliferon, ktery
dává pod zdrojem UV záienÍ modrou f|uorescenci), tak amp|ifikacÍ cha-
rakteristického useku genu uid. Charakteristické primery ECuid(.1) 5--
-TATG GMTTTC G C CGATTTT-3 - a EC u i d ( + 1 ) 5 --TGTTTGCCTCC CTGCTG C G G-
-3., ohraničující sek o dé|ce 1-47 bp, by|y zjištěny v databázi NCB|, pri-
mery ECu id(-2) 5--GTTCTGCGACGCTCACACC-3' a ECu id(+2) 5'-ATCGGC-
GAAATTCOATACOTG-3. o dé|ce 319 bp by|y vyh|edány v Iiteratuie (Bej, et
a|',1991). Ane|ace probÍhala pii 50 .C pro uidA 1 a pii 56,5 .c pro uidA 2.
Shoda ve vys|edcích obou metod by|a 94o/o (tabulka 1, obr. í). Piitom-
nost genu uid by|a prokázána nejen pro E. coli ccM 3954 (101-106
RTJ/m|), a|e i pro neidentifikované izoláty ko|iformnÍch bakterií, izo|áty
sa|mone|, Enterobacter cloaceae ccM 1903 a DNA izo|ovanou piÍmo ze
vzorku siIně kontaminované odpadnívody (bez ku|tivace).

ldentifikace bakterií metodou RAPD: Metoda RAPD by|a pokusně
ap|ikována na izo|áty sa|mone| a ko|iformních bakterií ze vzorkŮ povr-
chovych a odpadnÍch vod. Pro porovnánÍ identity izo|átŮ ko|iformnÍch
bakterií s E. coli ccM 3954 by|y vybrány primery oPA 9 a oPA 11,
produkujÍcÍ skupinu DNA fragmentŮ, z nichŽ by|y pro porovnánívybrány
nejvyraznějšífragmenty (obr. 2). Tato metoda by|a vyzkoušena na izo|á-
tech z odpadnÍch vod (516, S15, S1o - KČoV Němčičky) a sbrrkbvych
kmenech salmonel (SE 4420 - Salmonella enterica subsp. enterica
serovar enteritidis CCM 4420, ST - Sa/monella typhimurium) - obr. 3
a izolátech termoto|erantnÍch koliÍormních bakterií F9-F13 z Ťeky Ji-
h|avy ve V|adis|avi a Skryjského potoka.

Z vys|edku je patrny rozdÍ1 fingerprintŮ jednot|ivych primeru pro izo|á-
ty z vod a sbÍrkové kmeny. S fingerprintem sbírkového kmene Salmo-
nella enterica je totoŽny obraz DNA izo|ované z kmene S, typhimurium
(obr. 3, pozice 6,7 a !2, I3).

ldentifikace bakteriÍ izo|ovanych z vody metodou RAPD se jevÍ jako
ve|mi perspektivní a bude dá|e optima|izována pro většÍ spektrum vy.
znamnych bakteriÍ.
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obl. 1. |dentifikace E. coli ze vzorku vody pomocí genu uidA o dé|ce
319 pb: pozice 1 - ve|ikostní standardy DNA 1oo-1 0o0 pb; 2 _ kon-
tro|a (desti|ovaná. voda); 3_7 _ bakteriá|ní suspenze odpovÍdajícÍ cca
to6/Im| E. coli, izo|ované zevzorku vody (E. coliby|a stanovena pod|e
TNV 75 7835)

10ďl bp

5(X) bp

obr. 2. RAPD (fingerprinting sady 22 náhodnfch dekamerŮ) Salmonella enterica subsp. enterica
serovar enteritidis ccV 4420: pozice: 1 _ standard mo|eku|ové hmotnosti DNA |; 2 _ oPAl;
3 - oPÁz; 4 - oPA3; 5 - oPA4; 6 _ oPAS; 7 - oPA6; 8 - oPA7; 9 - oPA8; 10 - oPA9; 11 - oPAlo;
12 * standard mo|ekulové hmotnosti DNA ||; 13 - oPAll; 14 - oPA12; t5 - oPA13; 16 -
OPA14; 17 - OPA15; 18 - OPA16; 19 - OPA17i 20 - OPA18; 21 - OPA19i 22 - OPA2O; 23 -
LDDI; 24 - LfK3

1 2 3 4 5 6 7

-  319 pb
( t idA

obl. 3. RAPD (fingerprinting náhodnych dekamer oPA9 a oPA11):
pozice: 1- standard mo|eku|ové hmotnosti DNA; 3 - s 16 (oPA9); a -
S 15 (OPA9); s - s 10 (oPAg); o - sE 4420 (oPA9); 7 - sT (OPA9);
9 - S 16 (OPA11); 10 - s 15 (OPA11);1I- S 10 (OPA17); I2-SE 4420
(OPA11); 13 - sT (oPA11)

Dlskuse a závěr
PouŽití mo|eku|árně-bio|ogické metody amp|ifikace charakteristické

ho seku h|edaného genu (PCR) pro stanovenÍ piÍs|uŠnosti baKeriá|-
nÍch izo|átŮ k indikátorové skupině mikroorganismŮ by|o ve|mi spěš-
né, a to z 90 oÁ pro gen lac (|aktÓza) a 94 % pro gen uid @-D-c|ukuroni.
dáza). V ma|ém procentu zjiŠtěné neshody vys|edkťt obou metod |ze
vysvět|it nás|edovně: detekce genu, ktery neby| zjištěn ku|tivačnÍm sta-

novenÍm, potvrzuje skutečnost, Že se geneticky daná v|astnost nemu-
sÍ vŽdy pii biochemické reakci projevit, naopak pozitivní Wjádiení genu
pii kultivaci na tuhém médiu, které neby|o potvrzeno PCR, |ze vysvět|it
napi. kontaminací ana|yzované ko|onie.

Detekce u./znamnfch v|astností bakterií' Keré jsou pouŽÍvány jako
indikátory feká|nÍho znečištěnívod nebo jinak v./znamnych baKerií, na
zák|adě informací obsaŽenych v bakteriá|nÍm genomu, se ukazuje jako
ve|mi perspeKivnÍ metoda. JejÍ ap|ikace v mikrobio|ogii vody m Že pii-
nést mnoho novych poznatk a vyznamně zkrátit a zpiesnit současně
pouŽívané metody.
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PCR Application to Water Microbioloty (Mlejnková, H.)
The article deals with applying the PGR (Polymerase Chain Reac-

tion) to microbiological practice where it facilitates the identifica-
tion of various bacterial species on the basis of genetic diversity.
The author was concerned with using the PCR method at detecting
the gene for |actose Íermentation and at detecting the presence of
the enzyme of p-D-glucuronidase (successfulness of 94 o/o). The me-
thod seems to be most promising.

VHoDNosT PovRcHoyÝcH VoD
VE VoLNÉ pŘínooĚ v PoVoDí
oDRY KE KoupÁní
JiÍí Šajer

V Evropské unii platí Směrnice 76/t6o/EEC tykajÍcí se kvality vody
pro koupání, s vyjimkou vody uŽívané pro terapeutické če|y a vody
uŽívané v p|aveckych bazénech [1], pro všechny tekoucí nebo stojaté
sIadké vody a jejich části a moiské vody, v nichŽ je koupánÍ vys|ovně
povo|eno č|enskym státem nebo nenÍ zakázáno a je tradičně provozo-
váno ve|kym počtem koupajÍcích se. V souvis|osti s chystanym vstu-
pem naší repub|iky do Evropské unie by|a tato směrnice imp|emento-
vána do české |egisIativy prostiednictvím zákona č, 258/2000 Sb.'
o ochraně veiejného zdraví |2], a na něj navazujÍcÍ vyh|ášky Minister-
stva zdravotnictvÍ č. 464/2000 sb' [3]' Pod|e uvedeného zákona je
koupa|ištěm ve vo|né pitrodě pÍírodní vodní p|ocha, která je označena
jako vhodná ke koupání, a souvisejícÍ provozní p|ochy s vybavením. Je-
Ii koupa|iště provozováno jako bezp|atná s|uŽba k uspokojovánípotieb
fyzickych osob, pak osobou, která odpovftá za sp|něnÍ povinnostÍ po-
d|e tohoto zákona (včetně s|edovánÍ kva|ity vody), je osoba, která je
jako takové označiIa. Uvedená prováděcí vyh|áška stanovuje hygienic-
ké |imity pro stejné ukazate|e jako směrnice 76/160/EEC a navíc pro
ukazatel biologicky stav podle indexu saprobity biosestonu a ukazatel
Živé organismy - fytop|ankon' Kromě toho pod|e vyh|ášky koncentrace
ce|kového dusÍku, dusičnanŮ, ce|kového fosforu, arzenu, kadmia, šes-
t imocného chrÓmu, kyanidŮ a ce|kového organického uh|Íku nesmějí
piekročit |imitnÍ hodnoty stanovené naiízenÍm v|ády č. 8211999 sb.
pro vodárenské toky [4]. Kontrola jakosti vody musí byt podIe vyh|ášky
zahájena nejpozději t4 dní pÍed piedpok|ádanym počátkem koupací
sezony a da|ší odběry vzorkŮ vody se pak mají provádět s četností
uvedenou ve vyh|ášce a dá|e vŽdy, kdyŽ |ze očekávat zhoršeni. kva|ity
vody. Hygienícky Iimit pro ukazate| Živé organismy - top|ankton by|
vyhláškou stanoven zejména proto, aby se piedeš|o piípadnym zdra-
votnÍm prob|émŮm, které mohou v některych |oka|itách zpŮsobit kou-
pajícím se sinice. Většina sinic totiŽ produkuje toxické |átky. Ty mohou
vyvo|at a|ergické reakce na kŮŽi, zánět spojivek, v piípadě po|knutívody
nevo|nost, zvracenÍ a prŮjmy. Některé toxiny obsaŽené v sinicích po-
škozujÍ játra, nervovou soustavu, narušujÍ imunitu, mohou aktivovat
rakovinné procesy. V s 34 zákona č, 254/2oo1 sb', o vodách a o změně
některych zákonu (vodnÍzákon),je v odstavci 1 uvedeno, Že povrchové
vody, které obvyk|e pouŽívá ke koupání větší počet osob, stanovÍ Mi-
nisterstvo zdravotnictví ve spo|upráci s Ministerstvem Životního pro-
stiedí vyh|áškou (ta doposud nevyš|a). Koupání v nich je povo|eno,
pokud jakost vody odpovídá poŽadavkŮm stanovenym zv|áŠtním pied-
pisem (v našem piípadě vyhláškou Ministerstva zdravotnictví i. 464/
/2ooo Sb.). Piestane-|i jakost povrchové vody odpovídat uvedenym
poŽadavkŮm, u|oŽí nebo piijme vodoprávní uiad k nápravě tohoto sta-
vu odpovídajícíopatienípo projednánÍs orgány ochrany zdraví a správ-
cem povodÍ'

Stá|e však zŮstávajÍ nedoiešeny |oka|ity ve vo|né piírodě, kam se
Iidé chodÍ koupat, a|e nikdo je po vydání Wše uvedeného zákona a jeho
prováděcÍvyh|ášky jako koupaIiště ve vo|né piírodě neoznači|, protoŽe
nehod|á na svá bedra vzÍt povinnosti dané zákonem, ani v nich nikdo
koupání piímo nezakáza|, Piitom mnohé z těchto |okalit jsou uvádé
ny v iadě informaěnÍch a propagaěních materlálti nabízejících rekre.
aci, a to mnohdy i cizojazyčně. Jako nejobsáhIejší a nejčerstvějšÍ
materiá|V tomto směru |ze v ce|orepub|ikovém měiítku povaŽovat pub-
Iikaci 1234 mÍst ke koupánív České repub|ice [5], která vyš|a v roce
2001 v češtině, němčině a ang|ičtině. Hned v uvodu je však dŮ|eŽité
upozornění, které m Že |ecktery čitate| piehlédnout, Že situace zejmé.
na menších koupališt se často mění v závis|osti na finančnÍch moŽ-
nostech města, hygienickych podmínkách a da|ších nepredvídate|nych
oko|nostech. LokálnÍho vyznamu jsou pak napiík|ad pub|ikace |nfor-
mace o okrese Frydek-Místek v pub|ikaci [6] z roku 1999, která je
v češtině, an$|ičtině, francouzštině a němčině, nebo NabÍdka turist ic-
kych moŽnostÍ poskytovaná Beskydskym informačním centrem.

V nás|edujícím textu jsou pro kaŽd,! okres v povodí odry nejdiíve uvede-
ny |oka|ity doporučené pro koupánÍ ve vo|né piÍrodě ve vyše uvedenych
publikacích a nás|eduje pak vŽdy popis skutečného stavu v roce 2Oo1,
vycházející z i nform ací získanych od piís I ušnych hygien ickych s| uŽeb.

okres Bruntál
a) Loka|ity doporučované v informačnÍch materiálech:

Krnov-PetrŮv paIouk, Leskovec nad MoravicÉSIezská Harta, Svobod-
né Heimanice-šofrovy Iom.

b) Skutečny stav v roce 2001:
V roce 2001 pracovníci hygieny v okrese Bruntá| piírodnÍ koupa|iště
nekontro|ovali, protoŽe nikdo neŽáda| o povo|enÍ ke koupánÍ.

okres Fďdek.Místek

a) Loka|ity doporučované v informačních materiá|ech:
Baška-pieh rada, Brušperk-pieh rada, oIešn á.piehrada, Luči na-Žerma-

nice-piehrada, Soběšovice-Žermanice-piehrada, 5 sp|av na iece HIu-
chové, Tianovice na iece Stonávce, o|še v Hrádku, HornÍ Lomná,
3 sp|avy na iece ostravici ve Fryd|antě n. o., peieje na iece ostravici
v ostravici, reka Če|adenka v Če|adné, vodní nádrŽ u TJ Kunčice.
b) Skutečny stav v roce 2001:

V okrese Frydek-MÍstek neby|o V roce 2001vyh|ášeno Žádné koupa-
Iiště ve vo|né piÍrodě, piesto oHS Frydek.MÍstek v omezeném rozsahu
prováděla kontro|u jakosti vody v |oka|itách Baška, o|ešná, Brušperk
a Žermanice. V červen ci vzorky vyhovova|y vyh|ášce. V prŮběhu srpna
by| v piehradě Baška zjištěn nevyhovujÍcí stav a okresní hygienik zde
z dtjtvodu zhoršené bakterio|ogické kva|ity nedoporučiI koupání. V druhé
po|ovině srpna okresní hygienik ztéhoŽ duvodu nedoporuči| koupánÍ
v prehradě o|ešná.

Okres Opava

a) Loka|ity doporučované v informačních materiálech:
HIučín, Stiibrné jezero, Stěboiice-Novy DvŮr, U Arboreta, Suché Laz-

ce, Sedl inka.
b) Skutečny stav V roce 2001:

V okrese opava neby|o V roce 2001 vyh|ášeno Žádné koupa|iště ve
vo|né piÍrodě, piesto hygienická s|uŽba v omezeném rozsahu provedla
kontro|u jakosti vody u čtyi vodních p|och, tj. Budišov, Vítkov-Ba|aton,
StiÍbrné jezero a Suché Lazce' V uvedenych |oka|itách neby|y zjištěny
váŽné nedostatky tykající se kva|ity vody ve vztahu k vyh|ášce MZ
č,.464/2oo0 sb., pro koupání ve vo|né prírodě. Správce sportovně
rekreačnÍho areá|u v Hlučíně zajištova| s|edovánÍ jakosti vody u KHS
a PovodÍ odry, s ' p., v sou|adu s uvedenou vyh|áškou.

Okres Ostrava

a) Loka|ity doporučované v informačnÍch materiá|ech:
Antošovice, ostrava-Poruba.

b) Skutečny stav V roce 2001:
V okrese ostrava neby|o v roce 2ool vyh|ášeno Žádné koupa|iště

ve vo|né prÍrodě. Koupaliště ostrava-Poruba zde by|o zaiazeno nespráv.
ně, protoŽe nemá charakter koupa|iště ve vo|né piírodě, a|e umě|ého
koupaliště, kde provozovateI zajištuje kontro|u jakosti vody.

okres Novy Jiěín
a) Lokal ity doporučované v informačnÍch materiá|ech:

Frenštát p. R.-Siberie, HodsIavice-Kacabaja, JesenÍk nad odrou-HŮr-
ka, Kopiivnice-Větikovice, Novy Jičín-ČertŮv M|yn (Čerták), SIatina, Stary
Jičín' Suchdo| nad odrou.K|etné.
b) Skutečny stav v roce 2001:

V okrese Novy Jičín neby|o V roce 2001 vyhlášeno Žádné koupa|iště
ve vo|né piÍrodě, piesto hygienická s|uŽba provádě|a v omezeném roz-
sahu kontro|u kva|ity vody u šesti nejvíce vyuŽívanych vodnÍch p|och, tj.
Čerták, Kacabaja, Úooti.utaoych, Větikovice, K|etné a Vítovka. Kva|ita
vody v uvedenych |oka|itách vyhovovala poŽadavkŮm vyh|ášky MZ
č,.464/2000 sb., pro koupánÍve vo|né pitrodě.
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okres Jeseník
a) Loka|ity doporučované v informačních materiá|ech:

Černá Voda-Rok|iny (kamenoIom), Vápenná-Arcibiskupsky (kameno-
|om), Vápenná-Vycpá| ka (kameno|om), PÍseční, Vidnava-Stach|ovice
(kamenoIom), ŽuIová-VařkŮv.
b) Skutečny stav v roce 2001:

PiestoŽe v okrese Jeseník neby|o V roce 2001vyh|ášeno Žádné kou.
pa|iště ve vo|né piÍrodě, hygienická s|uŽba kontro|ova|a v omezeném
rozsahu jakost vody v nádrŽÍch PÍsečná, zatopeny dŮ| Pe|nái v Uhe|né
a zatopenou rekultivační jámu Z|até jezero. Ve všech tiech piípadech
voda nevyhově|a v ukazateIi Živé organismy poŽadavkŮm vyh|ášky
č. 46412000 sb.

okres Karviná
a) Loka|ity doporučované v informačních materiá|ech:

BohumÍn.Ka|išovo jezero, Bohumín-Vrbické jezero, KarvináDarkov (p|án
dokončenÍ 2oo4), Karviná-o|še, Těr|ická piehrada'
b) Skutečny stav V roce 2001:

V okrese Karviná neby|o v roce 2001ve smys|u nového zákonač. 258/
/2ooo Sb., o ochraně veiejného zdrav(, vyh|ášeno Žádné koupa|iště ve
vo|né piírodě. Jinymi s|ovy Žádny provozovate| at soukromy, či obec nebo
město nevza| na sebe ve smys|u citovaného zákona odpovědnost provo
zovate|e koupa|iště ve vo|né prtrodě' Pokud pitrodní vodnÍ p|ocha nenÍ
označena jako koupa|iště ve volné piÍrodě, není kva|ita vody s|edována.

I pies tento nepiíznivy stav hygienická sIuŽba počátkem července pro-
ved|a kontro|u kva|ity vody u nejvíce vyuŽívanych vodnÍch p|och, tj. Těr|ic-
ká piehrada a Vrbické a Ka|išovo jezero v BohumÍně. Na zák|adě zÍska-
nych vys|edkŮ |ze konstatovat, Že kva|ita vody v Těrlické piehradě i obou
bohumínskych jezerech vyhovovala po bio|ogické a mikrobio|ogické strán-
ce poŽadavkŮm vyh|ášky MZ č. 464/2000 sb., pro koupání ve vo|né
prtrodě.

Pod|e vys|edkŮ bio|ogickych rozbor vzorku ze dne t4. 8' 2001, které
by|y provedeny |aboratoií Povodí odry, doš|o v prŮběhu |éta v Těr|ické
prehradě ke aryšení mnoŽství ias a sinic ve vodě. Zjištěné hodnoty by|y
vyŠŠÍ neŽ doporučená hodnota pod|e vyh|ášky MZ č,. 464/2000 Sb.,
která stanoví poŽadavky na kva|itu vody ke koupánÍ ve vo|né piírodě,
IimitnÍ hodnota však piekročena neby|a. Na zák|adě těchto vys|edkŮ ne.
doporučiI okresní hygienik koupánív piehradě rizikovym skupinám (děti,
a|ergici). ostatní by se po koupánÍ mě|i co nejdiÍve osprchovat.

Koupání v některych vodnÍch nádrŽÍch, jako je Hrabinská piehrada
v Českém TěšÍně z dŮvodu zhoršené mikrobiá|nÍ kva|ity vody, Kozí bercik
v or|ové z dŮvodu vyššÍho mnoŽstvÍze|enych ias (asi 5 000 jedincŮ/m|)
a pískovna v KarvinéMizerově z dtjvodu zvyšeného pH, okresní hygienik
jiŽ v roce 1999 nedoporučil a od té doby oHS Karviná vhodnost vody pro
koupánÍ v uvedenych IokaIitách nesIedovaIa.

Vezmeme-|i v uvahu udaje o jakosti povrchové vody v tocÍch ze Zprávy
o čistotě toku za rok 20oo [7]' pak ze 79 profi|Ů, které s|edova| státnÍ
podnik Povodí odry 1999-2000, pouze v sedmnácti není piekročena
|imitní hodnota 20 RTJ/m| pod|e vyh|ášky č. 464/2000 sb. pro ukazate|
termoto|erantnÍ ko| iÍormnÍ bakter ie  ( feká|ní ko| i formnÍ bakter ie) .
V profi|ech, ve kterych státnÍ podnik Povodí odry s|eduje ukazate|e Cr,
Cd, As, ce|kovy organicky uh|Ík, nepo|árnÍ extrahovate|né |átky a anion.
tové tenzidy PAL-A' by|a piekročena |imitní hodnota pod|e vyh|ášky
č,.464/2ooO Sb. pouze u kadmia v profi|ech ostravice-Mug|inov a Čer-
ny potok-nad Zlatym potokem.

ostravská pobočka VÚV T.G.M. se rozhod|a V roce 2OO1 v rámci pro-
jektu odra || ověiit vhodnost povrchové vody pro koupáníve čtyiech |oka-
Iitách nacházejících se v povodí o|še, ve kterych doposud sledovánÍ pro-
váděno neby|o. Jde o 5 stupĎŮ na H|uchové, ieku Stonávku v TianovicÍch,
ieku o|ši v Hrádku a o iičku Lomnou. Pokud se tyče ukazate|Ů salmone-
|y, pH, rozpuštěny kys|ík, ce|kovy kys|k, kadmium, arzen a kyanidy, ne-
by|o zjištěno Žádné piekročenÍ |imitnÍ hodnoty. Nebyly zaznamenány změny
barvy vody, fi|m a zápach na h|adině (pokud se tyče minerá|ních olejŮ),
pěna (pokud se tyče tenzidŮ) ani vidite|né p|ovoucí znečištění. PrŮh|ed-
nost sice neby|a stanovována pomocí platinové desky, a|e očividně by|a

větší neŽ jeden metr. StanovovánÍ Živych organismŮ jsme v poměrně
rych|e proudÍcÍch vodách povaŽovaIi za nepodstatné' Není pravděpodob-
né, Že by index saprobity pod|e prŮzkumu, ktery se provádě| na o|ši
a jejích piftocích, piekroči| doporučenou hodnotu 2,2, a predpok|ádá-
me, Že v uvedenych čtyiech profi|ech by| podstatně niŽšÍ. Za nqzávaŽ-
nější povaŽujeme časté piekračovánÍ limitnÍch hodnot pro ko|iformnÍ
a termoto|erantní bakterie v profi|u o|še-Hrádek. V jednom prÍpadě by|o
zaznamenáno piekročenÍ |imitnÍ hodnoty pro termoto|erantní bakterie
v profiIu Stonávka-Tianovice. LimitnÍ hodnoty pro enterokoky by|y čas od
času piekročeny ve všech čtyiech s|edovanych profi|ech' LimitnÍ kon-
centrace ce|kového organického uh|íku by|a v kaŽdém profiIu prekroče-
na jednou. Jedenkrát by|o zaznamenáno piekročenÍ |imitní hodnoty pro
feno|y v Lomné a profiIu o|še-Hrádek, pro ce|kovy fosfor v profiIu o|še-
.Hrádek a pro ce|koW dusk a dusičnany v profi|u Stonávka.Tianovice.
LimitnÍ koncentrace šestimocného chromu by|a piekročena dne 13. 8'
2001 v profi|ech Stonávka-Tianovice a HIuchová-Bystiice nad o|ší,
v ostatnÍch prÍpadech by|y hodnoty podstatně niŽší.

PiestoŽe neby|o v povodíodry V roce 2001 vyh|ášeno Žádné koupa|iš-
tě ve vo|né piÍrodě, provádě|a hygienická sluŽba v omezeném rozsahu
(s podstatně menŠí četností neŽ stanoví vyh|áška Ó'. 464/2oo0 Sb.)
kontro|u jakosti vody v některych |oka|itách, kam se |idé chodi|i koupat
na v|astní nebezpečÍ. Jakost vody ve většině piípadŮ vyhově|a.

Pokud je v informačních a propagačních materiálech (a zejména urče-
nych i pro cizince) uváděna moŽnost koupáníve vo|né pitrodě - mě|y by
byt v uvedenych loka|itách prováděny i piÍs|ušné kontro|y jakosti vody
a doiešeno jejich Íinancování. Pokud tomu tak není, mě|y by informačnÍ
a propagační materiá|y na tuto skutečnost vys|ovně upozorĎovat!
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Suitability for Bathing of Surface Waters in the Open Nature in
the odra River Basin (Šajer, J.)

The authol was concerned with assessing the suitability Íor
bathing of surÍace waters in the open nature, in connection with the
Directive 76/L6O/EHS which was implemented into Czech legisla-
tion in 2000.

ln the Odra River basin he kept in view the monitoring, especially
by sanitary suÍvey' of |ocalities recommended for bathing in the open
nature. He found out that most of the localities ale controlled very
rarely, while no relevant shortcomings were usually discovered in the
controlled localities, except for biologica! and microbiological indica-
tors.

Publikace vydané VUV T.G. M.
v roce 2001

Povodeř L872 v povodí Berounky a B!šanky - ana|Ýza
a rekonstrukce (Kiivková' j.)

V dŮs|edku povodní v |etech 7997 a 1998 na mnoha místech naší
repub|iky je v současnosti věnována ve|ká pozornost ana|yze těchto mi-
moiádnych situací. S pomocí simu|ačních matematickych mode|Ů se
prováděj í vypočty maximá| n ích prŮtokŮ, odhady n-|etych prŮtokŮ, vykres-
|ujÍ se zátopové Óáry, a to vše Ve Snaze o optimální protipovodĎovou
ochranu. Spoleh|ivost odhadu n-|etych prŮtokŮ však závisí mimo jiné na
dé|ce pozorované iady prŮtokŮ. Tyto iady jsou a|e poměrně krátké, ne-

bot soustavné hydro|ogické pozorování a vyhodnocovánÍ povodnÍ se ve
většině evropskych zemí provád( aŽ od konce minu|ého sto|etí'

Ke zvyšenÍ spo|ehIivosti odhadu n-|etych prŮtokŮ se proto nabÍz(
moŽnost ana|yzovat dochované informace o historickych povodních'
Tato činnost neníjednoduchá, neboť |iterárnÍ a archivnÍ udaje obsahujÍ
většinou ve|mi má|o potiebnych hydrologickych dat. K dispozici však
vzácně bwají historické značky piímo v terénu, které na památku za-
znamena|i naši piedci.

Pub|ikace se zabyvá historickou povodní v květnu roku 1872 na po-
vodí Berounky, včetně povodí Stie|y, a na povodÍ B|šanky. Tato povo-
deĎ patií mezi největší u nás za pos|edních 250 |et. H|avnÍ část je
zaměiena jednak na samotnou ana|yzu povodně, pro ntr. by|o vyuŽito
dochovanych povodĎovych značek, ajednak na rekonstrukc|, která by|a
provedena simuIací pomocí hydrauIického vypočetního mode|u.

V zkum pro praxi, sešit 42, 44 stran, 23 obrázkŮ, 72 tabulek
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Modelové Íešení loh jakosti vody v sÍti vodních tokti
1Říha,  J . ,  Oš|ejšková,  J . )

Pub|ikace seznamuje s teorií a vys|edky mode|ového rešenÍ pruběhu
vybranych ukazate|Ů jakosti vody v sÍti vodních tokŮ povodí stiední ve|i-
kosti - na piik|adech v povodí iek Jih|avy, Že|etavky, os|avy a Svratky'
Práce s|eduje dva h|avnÍ ci1e - jednak návrh struktury a nap|něnÍ i drŽ-
bu databáze, do které jsou uk|ádána vstupní data (zejména zdroje zne-
čÍštění a vys|edky monitoringu), a jednak sestavení matematického
modelu, ktery vyuŽívá daje shromáŽděné v uvedené databázi k mode|o-
vému vyhodnocenía dokumentaci vybranych ukazateIrll jakosti vody a jeho
ka|ibraci a verifikaci. V rámci práce by|a provedena piedběŽná ana|,!za
prob|ému ve vazbě na jeho rozsah a finanční a časové moŽnosti, které
piedem určují rozsah vzorkování a podrobnost vstupnÍch dat, dá|e mate-

matická formuIace prob|ému, návrh príb|iŽné numerické metody iešení
u|ohy' její a|goritmizace a naprogramování (program ZNEc 2.01). Zpra-
covany matematicky modeIjakosti vody umoŽĎuje mode|ovat transport
a  odbou r ání  šes t i  v y znamnych  ukaza te |Ů  j akos t i  vody  (BSKu ,
CHSK.,, N-NH4, N-NO2, N-NO3, P). Na dvou praktickych piikladech jsou
demonstrovány moŽnosti pouŽitÍ navrŽeného mode|u pii hodnocení a pre
dikcijakosti vody v sÍti vodních tokŮ' Vys|edny aparát v podobě počítačo-
vého programu vyuŽívajÍcÍho vstupní databázi piedstavuje nástroj, ktery
má usnadnit vodohospodáiskym pracovnkŮm kompetentních uiadŮ, pro-
jekčnÍch kance|áií, vědeckovyzkumnych s|oŽek a správcŮm tokŮ práci
pii rozhodování směrovaném na z|epšení jakosti povrchovych vod pii
hospodárném vynaIoŽen í fi nančn Ích prostiedkŮ.

Práce a studie. sešit 798, 700 stran, 29 obrázkŮ, 76 tabulek

Návštěva ministra doprar4y a spojti
ve VÚVT.G.M.

JednÍm z oborŮ, pro které vyv1Í VÚV T.G.M. činnost, je také resort
dopravy a spojŮ. TěŽiŠtě prací spočívá zejména v ko|ech iešenych
v rámci záměru,,zlepšení p|avebních podmÍnek na Labi.., a|e nezane-
dbate|ny je téŽvyznam ko|Ů zaměienych na posuzování dopadŮ siInič-
ní a Že|ezničnÍ dopravy na ŽivotnÍ prostiedÍ, tjko|Ů v ob|asti vyzkumu
moŽností vyuŽitÍ vodní dopravy pro transport některych druhŮ odpadŮ
atp.

Aby se b|iŽe seznámiI s činnostÍ ustavu v této ob|asti, navštíviI dne
7. |edna 2oo2 areá| stavu ministr dopravy a spojŮ lng. JaromÍ,r Schling
spo|u s náměstkem ministra |ng. Pav|em Stou|i|em a vedoucím odd.
oboru p|avby a vodních cest MDs |ng. Emi|em Šourkem. V doprovodu
vedenÍ ustavu a odpovědnych iešite|Ů se seznámi| piedevším s postu-
pem pracÍtykajÍcÍch se mode|ového vyzkumu p|avebních stupĎŮ Ma|é
Biezno a Prostiednr Žteo (oo zadánÍ, pies aerodynamické mode|ování,
hydrau|icky model aŽ po nás|edné rlpravy projektu) a navštÍvi| i Českou
ka|ibrační stanici vodoměrnych vrtu|Í. Projevi| zájem také o da|ší čin-
nosti VÚV v ob|asti čistoty vod, odpadŮ, |aboratoiÍ, metro|ogie a infor-
mačnÍch systémŮ. Z návštěvy vyp|ynu|o, Že spo|upráci VÚV na iešenÍ
některych prob|émŮ spadajÍcÍch do sféry resortu dopravy a spoj |ze
do budoucna povaŽovat za perspektivní.

(Foto lng. L. Ramešová)
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