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ZPOHLEDU ROKU 2OO1

S nástupemdruhéhoroku novéhomi|éniase nabízí|ogickáotázkaco znamena|pro VÚV T.G.M.jeho prvnÍrok?
Nesporně š|oo vyznamnyrok. Práce na zakázkách se uzaviely a lze
konstatovat,Že rok 2OO1zastihlVÚV T.G.M.v dobrépracovníkondici.
jak VÚV T.G.M.
Zároveť.t
se Yrtváría|espoĎma|yprostorpro zamyš|enÍ,
obstojítváií v tvái novym,změněnym podmínkám.A rok 2ooI |ze nazvat rokem změn i pro vÚV T.G.M' Úp|nyWčetudá|ostí,kterétak či
onak činnosttjstavud|ouhodoběov|ivní,by vyda|na něko|ikstránek,
zmÍnÍm
se tedy a|espoĎo těch h|avních.
Kteréudá|ostito jsou?
Piedně 1. června2001 v rámci jednánÍs Evropskouuniíuzavie|a
jednu z nejobtiŽnějšÍch
kaČeská.repub|ika
a finančněnejnáročnějšÍch
pito|- kapito|u22 Životníprostiedí.Evropskáunie souh|asís dvěma
piechodnymiobdobími- pro ob|astčištěnÍ
komuná|ních
odpadníchvod
a recyk|acioba|ovychodpadŮ. VětšÍčást tjko|tjv harmonizacienvije dovršena.TěŽištěse všakpiesunujek nap|ronmentá|ní|egis|ativy
p|án l tj. osvojenía prosazenínovychzákoněnÍcÍltjt
imp|ementaěnÍch
nŮ v praxistátnía veiejnésprávy- a právějejÍpodporajemj.parketou
VÚV T.G.M.
V ob|astiochranyvod patiÍpiednÍmÍstozákonu č,.254/2oo1 sb.,
o v o d á c h a z m ě n ě n ě k t e r y c h z á k o n Ů ( v o d n íz á k o n ) . B y | p i i j a t
28. června2oot. Jde o d|ouhoočekávanoukomp|exnÍ
nove|uzáR|adnÍchprávníchpiedpisŮ v ob|astivod. VŽdyťdosavadní pravypocháze|y z po|oviny70. let (piedevšímzákon č,.38/t973 Sb., o vodách,
a zákon ě. 730/7974 sb., o státnísprávě ve vodnÍmhospodáiství,ve
piedpisŮ). PÍíprava
zněnípozdějších
i projednávánízákona neby|osnadnou a zce|a jednoznačnouzá|eŽitostí.Piijetímzákona rovněŽnekončÍ
některychustanovenízákona (tvorodborná diskuse nad provedenÍm
poh|eduse ukazuje,Že ne
ba prováděcíchpÍedpisu).Pii detailnějším
všechnyprvkyzákona jsou zce|av sou|adus evropskymipied|ohami.
rÍko|y
Některépovinnostize zákonajsou tradičnÍmi
VÚV T.G'M. PÍipomeĎme napi. zjišťování
a hodnocenÍ
stavu podzemnÍch
a povrchovych
vod, k|ičovou
ro|ive vytváienÍaudrŽběinformačních
systémŮv ob|asti
vod, piÍpravazpráv pro EU atp.
V ob|asti odpadŮ hraje podobnou ro|i zákon i,' !85/2001 sb.,
o odpadecha o změně některychda|šíchzákonŮ, ze dne 15. května.
I zde se aktuá|něpráce soustieďuje na prováděcÍpiedpisy,mj. kata|og
odpad , vyh|áškyo podmÍnkáchpouŽitíupravenychka|Ů na zemědě|v|astnostíodpadŮ, nak|ádánÍ
ské pudě, o hodnocenínebezpečnych
nak|ádánísodpadyatp.VÚV T.G.M.by|aprávě
s PCB a o podrobnostech
V roce 2001 piisouzena ro|e zázem(MŽP pro odpady.
10. července2001 jsme se dočka|inovéhozákona ě.274/2oot
pro veiejnoupotiebu a o změně něSb., o vodovodecha kana|izacÍch
Je to právěSměrkterychzákon (zákono vodovodecha kana|izacÍch).
komuná|nÍch
odpadníchvod, jejiŽdopady
nice 9t/27t/EEc o čištění
by|o nutno rozdě|itna de|šídobu - do piechodnéhoobdobí.I v této
ob|astije proto nezbytnépočÍtat
s aktua|izacívazeb vÚv t.G.tv. na
kapacit'jejich provozovate|e
i vyrobce
v|astn(y a investoryčistírenskych
čizprostiedkovateIe
speciaIizovanétechniky'

Z iniciativyRady v|ádypro vyzkuma Woj je zpracovánNárodníprogram na podporuorientovaného
vyzkumu.ProstiednictvÍm
vyzkumnych
programŮvtŽp i oatsi.chresortu se dotyká i VÚV T.G.M.,kteryje organizacís nejvyraznějizastoupenymvyzkumemV resortu uŽp. .te nepochybné,Že určitáspecifikastiedoevropskyregionmá, a to jak z h|ediska
prostiedí(kupr.z h|ediska
vod a odpadrj,tak i jinfch oblastíŽivotnÍho
rozvodíje charakterizovánpÍíměrem,,stiecha Evropy..).Mělo by byt
i soustieděnévyzkumné
stejně nepochybné,
Že trva|ebude potÍebné
právě těmto specifikŮm.
t]si|Í
odpovídajÍcí
vyzkumné
VÚV nemužezce|a pieh|iŽetani otázkymezinárodnÍdě|by
práce v evropskémvyzkumnémprostoru.6. akěníprogramEvropské
pro |éta2002_2006 s vydaji17'5 mi|i.
unie pro vyzkuma Woj počÍtá
ardy EURO!
MěnÍse takéorganizaceveÍejné
spráW a nárokyna podporujejích
kraju.Konstrukcenové
vykonŮ.Rok 2001 by|prvnÍmrokemfungovánÍ
|egis|ativy
ukazuje,Že zájem o práci VÚV T.G.M.,vedle piímych11ko|Ů
zak|adate|ského
MinisterstvaŽivotníhoprostiedt,|ze očekávatjiŽ trad i č n ěv r e s o r t e c h z e m ě d ě | s t v ía, | e i d o p r a v ya s p o j Ů , p r u m y s | u
- a v krajích.A zkusme uvěiit,Že tento
a obchodu nebo zdravotnictvÍ
zájemje trva|y.
A takto bychommoh|ipokračovat
dál a dál.
poradíVÚV T.G.M.?
Jak si s touto ,,IegisIativní
smrštÍ..
Je poctivéŤíci,Že v některych směrech prostě potvrdímetradičnÍ
- jsme pouze
činnostivp|ánechsvychtiko| , u jinych- perspektivních
na začátkutakovych vah. Na co však nesmímezapomínat,Že naše
moŽnostia kapacitynejsou nekonečné.
Pokud bychomnechalivěcem
volny pruběh,změny,ved|e perspektiva novychpiÍleŽitostí,
by moh|y
znamenati ohroŽenídosavadnÍch
tradičnÍch
činností.
V uvedenychsouvis|ostech stěŽíněkoho pĚekvapí,Že právě V roce
prostiedÍk ce|kové pravězii2001 piistoupi|oMinisterstvoŽivotnÍho
zovaci listiny stavu.
opatienímč,.3/oI MŽP ze dne 15. 8. 2001 se aktua|izujepos|ání
VÚV T.G.M. na poli vyzkumné,koncepčnÍ,
odbornéa metodickéěinnosti, včetněvytváienía provozování
informačních
systémuv ob|asti:
o ochranymnoŽstvÍ
vod,
a jakosti povrchoWcha podzemních
. nak|ádánÍs odpady,
o integrovanéhopiístupuk prevenciznečištěnÍ
ŽivotnÍhoprostiedí.
PouhyvyčetčinnostÍv
tétoz|izovaci|istiněVÚV T.G.M.má 45 samostatnychbodŮ,z nichŽněkteréjsou ještě dá|e rozdělené.K tradičním
pťedečinnostemVÚV T.G.M. piibfvajÍnovénebo nově formu|ované,
všÍmv ob|astiodpadu.
PokračujícÍ
činnostiv ob|asti vod reprezentujítradice stavu. Y,!razny a nezpochybnite|ny
dŮraz na ob|ast odpadu, podtrŽenyod 7. záŤí
2001 mj. zíizen(mCentra pro hospodaienís odpadyve vÚV T.G.M.,
znamená definitivnÍ
nakročení
směrem k da|šÍm
ob|astemochranyŽivotnÍhoprostredí.By|oby nesprávnétvrdit,Že VÚV T.G.M.se odpady,
pŽedevšÍm
odpadnímivodami,dosud nezabyva|'NicméněprojektCenpiedtra ve VÚV T.G.M.je sWm zpusobemojedině|y.PiestoŽezák|adnÍ
pok|adyexistují,bude nutno vyna|oŽitsoustieděné si|ÍMinisterstva
ŽivotnÍhoprostiedíi VÚV T.G.M. pii sk|oubení
finančn
ích,personálních,
odbornych,technicklch a materiálníchpodmínekrozvojeCentra,a to
vše v čase i prostoru (kapacityCentra by mě|ybyt rovněŽsoučástípobočekVÚV T.G.M'v Brně a ostravě).Centrumby mě|odo něko|ika|et
tvoiit aŽ čtvrtinuodbornékapacitytistavu.NoW impu|zmohou dostat
i vahy o pravě názvu ustavu.
Jak na|éztvyváŽenoucestu a chcete-lispojnici mezi tradicemi
a perspektivamiVÚV T.G.M.? Řešenítéto ne|ehkéotázky se bude
v nás|edujÍcích
něko|ika |etech odvijet od vyváŽenÍtií rozhodujících
proporcÍ:

. mezi vyzkumnoučinností
a ostatnímis|uŽbamiveiejnéhocharakteru;
. mezitradičními
směry činnostízaměienych
na ob|astvod a rozŠiioprob|émŮ
vánímzábéruna odpadya da|šíob|astirešenÍ
Životniho
prostiedÍ;
o konečněudrŽovánÍ
dobréorganizačnÍ
i finančnÍ
kondicev kontextu
existujících
a do budoucnauvaŽovanychpodmÍnekpro financování
a fungováníveiejnoprávních
institucÍ'
Piirozenymnástrojemtakovéhorešeníje zpracovánídIouhodobější
uvahy_vize - strategierozvojeVÚV T.G.M.
- a moŽnávíc
Tojsou p|ánydo budoucna.Pro rok 2oo2 |zenaznačit
jako námětyk diskusi neŽ hotovézadán(- tato témata:
o zachování
dosavadnístrukturyiešenychuko|Ůa osvojenínovych,
C rozvoiCentra pro hospodaienís odpady,
. dŮraz na adaptaci a zprovozněníinformačních
systémŮv sou|adu
s novoulegislativou,

. snaha o ještěvyššíup|atněnívys|edkŮ
tjstavuve s|uŽbáchpr'oveiejnou správu,
. dŮraz na vyuŽitívšechmoŽnostípro maximá|nÍ
zapojeníexistujících
i informačních
kapacit'
odbornych,prÍstrojovych
Věiím,Že tyto otázkyne|eŽÍ
na srdci pouze pracovnkÚmVÚV T.G.M.,
vysokych
a|e i jejich ko|egŮmv partnerskychvyzkumnychorganizacích,
ško|ách,ve státnía veiejnésprávě i v nestátnÍmsektoru'
Co iÍcina závěr?
Poděkování
všemza dosavadnÍ
tradičnědobroupráci ustavu.
Vyzvake spo|upráciVšem,kteiímajízájem o perspektivyustavu.

Ing. LubomÍrPetruŽela,CSc.
ňeditel stavu
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OCHRANA PRED POVODNEMIVĚc VEŘEJNÁ

davkyna ochranuse budoutímvÍcpiib|iŽovat
ekonomickypod|oŽenym
potiebám,čÍmbude těsnějšívztahmezi subjekty,kterépoŽadavkyk|a.
financovánÍochrannychopatiení.Piedstava zadou a kterégarantujÍ
kotvenáv novémvodnímzákonu(č.254/2001 Sb.)' Že stát hradÍopatieníz p|ánuhlavníchpovodí,krajeopatienÍzp|ánŮob|astÍpovodÍa
obce
Kare| Drba|,EvŽen Po|enka
jen opatienína ochranu v|astnÍholj,zem(,v sobě skryvá systémové
nebezpečÍ,
Že největšítjčinekbude poŽadovánod opatieníhrazenych
Nák|adnějŠí
rešenína uzemÍobcí
státem a ta budou nejnák|adnější'
PovodĎováochranaje jiŽ něko|ikIettématemdosti frekventovanym budoupiitomve|mipravděpodobně
aprioriodmÍtána,
i kdyŽnapi. odnejenv odbornychkruzÍch.odbornícizvyšujÍjak
vypovídacÍ
schopnost
straněníohroŽenychobjektŮze záp|avového
ÚzemÍmŮŽe byt místně
podk|adŮ,
tak zdokona|ujÍ
nástrojek na|ezení
pro konstrukcice|éhosystémuprÉ
odpovědÍ
na otázky,ktenejefektivnějším
rešením.K|íčové
jevŮm.Část
rémohouzpiesnitnepiijemnouneurčitost
v|astnípiÍrodním
pravyochrannych
piijakkoIivsiInéangaŽovanosti
opatienÍ,
orgánŮstá.
jako vyznamné,očekává,Že odbor.
veiejnosti,vnímající
riziko povodnÍ
principu,Že na nák|adechopatĚení
tu, musízŮstatdodrŽení
k ochraně
prostiedíšetrnÍcimajípiipravenaiešení(|evná,učinná,k ŽivotnÍmu
pied povodněmise rozhodujÍcí
měrou podÍ|Í
ohroŽenysubjekt.ohroŽe.
ná), která na pokyncentrá|níchiadŮ, tedy státu, budourea|izována nyjedinecnebo subjektmusízŮstattÍm,kdo budev prvnÍiadě o z|ep
bez aktivníspoIuučasti
veiejnosti.Nicméněu|ohaverejnostijev tomto
šenísvéochranyusi|ovat,nebo se rozhodne,Že rizikoohroŽeníbude
piípaděnezbytná'
piijímattak, jak ho piÍrodapiináŠí.
Ci]em piíspěvkuje podat souhrnnouinformacio vys|edcích
rŮznych
V|ivverejnostina piípravuochrannychopatrenítedy nemŮŽekončit
pracía ko|Ů, Ěešenych
ve Vyzkumnémrjstavuvodohospodáiském jen respektovánÍm
jejÍhovnímánÍ
rizikaz vyskytupovodnÍ.
Vyznamného
jevŮ a ochrany
T.G.M.v Brně, s tematikouextrémních
hydro|ogickych
z|epšeníje
tieba dosáhnoutv angaŽovanosti
verejnostia jejíchzástupspo|ečnostipied nimi. TématempovodĎovéochrany,ve kterémmá
cŮ v jednotlivychkrocíchprocesu piípravypreventivních
opatienÍna
spo|upráces veiejnostízásadni vyznam,je piípravapreventivních ochranupied povodněmi.
ochrannychopatiení.
Preventivní ochranná

MATtcE vnírrnÁnÍRlzlxe

opatÍení

NA oGHRANU
PiÍpravaopatienína z|epšenÍ
ochranypied povodněmis učinností A PoŽADAVKŮ
pro většíčástipovodÍnenítriviá|ní
u|ohou.Tentofakt je všeobecně
uznáván,svádívšakk odvozovánízávéru,Že iešenímusíprobihatpÍedevšíms prispěnÍmodbornkŮ' PrípravapreventivnÍch
opatienÍvšak
vyŽaduje
nejenodbornáiešenía závěryz oborŮhydro|ogie,
hydrauIiky,
eko|ogickych
vztahŮa konstrukcevodnÍchstaveb,a|e nenÍsmys|up|ná bez dŮ|eŽitych
rozhodnutí
o ve|micit|ivychprob|émech
da|šího
vyuz.
ŽitÍexp|oatačně
exponovanych
částí zemi a o vyuŽitítrva|e
nedostatkovychverejnychfinancÍ.TatorozhodnutÍnemohou
byt pii reá|néprípravě
opatienínahrazovánapiedpok|ady
odbornkŮtak, jak je to piijate|né
ve fázi koncepčnÍchvah. Pro rozhodnutÍ
musÍbyt vyuŽityodpovÍdajícÍ CD
LU
po|itické
prostredkya metodya postupspecia|istŮmusÍ
mechanismy,
postupem
politickych
byt koordinováns
orgánŮ.V tomto rozhodování
je naprostonezbytnáučastveiejnosti,kteráje extrémnímijevy
dotče.
na. Veiejnostby mě|a dostat piÍ1eŽitost
vyjádritjednak svoje vnímání
ohroŽení
těmitojevy a jednak preferencepii změnáchve vyuŽívánÍ
uzemí,vyvo|anych
ochrannymiopatieními,a v pouŽitÍ
verejnychprostiedkŮ na tato opatiení'To nás vede k závéru,Že ce|y proces piípravy
preventivních
ochrannychopatienÍ(strukturá|nÍho
charakteru)by mě|
PRAVDEPODOBNOST
postupnychkrokŮ
byt definovánjako pos|oupnostneopominutelnych
VÝSKYTU
a mě|y by byt zajištěnyurčitésystémovépiedpok|adyzaruÓujÍcÍ,
Že
chovánízučastněnych
subjektupovedek optimá|ním
finá|ním
iešením
- maximá|ní poŽadavky
(z h|ediskace|ospo|ečenskych
dopadŮa zahrnujÍcí
tedy i eko|ogická
na ochranu
hlediska).
jejich pravděpodobností
Vztah mezi ÚčinkypovodnÍ,
vyskytua poŽaje
popuIací,
davkyna ochranu'vyplyvajícÍmi
z vnímání
rizikaohroŽenou
moŽnénázorně vyjádiit grafem na obr, í' Podobnéznázorněníby|o
prezentovánov závěrechsemináie EHK a Světovémeteoro|ogické
organizaceo prevencia ochraněpred povodněmi,kteryse kona|v ii1nu
na ochranu
1999 v Ber|íně.
obrázek 7 názornéukazujeskutečnost,Že vnímánípotiebyochrany
potrebyochranypied povodněmi
nenÍpro rŮznétypyohroŽenÍjednoznačné.
S tímtakésouvisÍ,Že poŽá- obr. 1. Vnímání

t

z.
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Postup návrhu a posouzení systémri
ochrany
Racioná|nÍ
a systémovězdŮvodněnyproces
piÍpravy
preventivních
opatÍení
na ochranupied
povodněmiby mě| probíhatv šesti zák|adních
etapách:

Atributy rozhodovánío povodnovéprevenc.
politicltéttzhodnutí

odbornáh|ediska(vymezenírámce fušení)
1. Hydrologickézhodnocení
povodĎového
Zahrnujezhodnocení
ohroŽenÍ
na
zák|adě minu|ychpovodĎovychsituací,vyhodnomoŽnépovodněa možnychnecenÍmaximá|nÍ
pii tvortě extrÉmních
vazby
odtotqJa př jejich o.v|iwrování
} systÉmovÉ
bezpečnych
stavŮ projednot|iváohroŽenámísta
try.lo|áwjípofehu
na toku, vyhodnocenípravděpodobnosti
opakovánÍjednot|ivychkritickychstavŮ'
Problém návrhu efektivnÍhozpusobu ochrany
nutnostvTvažovat
žádoucía ved|išínežádoucí
uč|nky
ohrožen|ch zemí povodněmi začÍnájiŽ definicÍ
zátěžového
stavu, popť.stavŮ, na kterlchjetesÚzemí
rczdí|ná
|okaIizace
ns/ratrnich
ZmĚnve q4lŽÍvánÍ
tován čineknavrhovanéhonebo posuzovaného
a chtrnrthochrannyth
učin]<[r
opatŤení,Jednou z neopominuteln|ch zásad
uplatĎovan|ch pŤi tvorbě koncepcíje ověťování
L} za]istitsol|dárníchovánísubjektri
geneze tvorby extrémníchodtokÚ vody z ucelenlch povodí (holistick! pŤÍstup),a proto je neVrámcice|hipovodí
zbytné, aby íešiteléměli k dispozici podklady
poskytujícÍjasnoupŤedstavuo u,Ívoji
pŤÍčin
(srážqaranfuie
mezinárcdnízávaz!rynei|épe
stát
ky, sněhová pokrÝvka, teploty vzduchu atd.),
o prťtběhupovodĎou'|chprťttokitv systémuvodoměrn|ch stanic, popÍ. i v odvozen ch profilech.
ShromáŽděnínezbytn|ch dajuje obecně moŽné obt.2. Podstatnésouvis|ostiv rozhodování
prevenci
o povodĎové
dvěma zpŮsoby:
o poŤízenÍm
|ady pln|ch daju historick|ch povodĎou.|chsituacÍ(PS),
ventivnÍch
opatrenÍa odhadu škod, kterym bude zabráněno.Dá|e je
o tenerovánÍm (simulac} udaju teoretickéPS s nÍzkoučetnostíulskyjejÍmobsahem rámcovévyhodnocenÍ
v|ivuopatienÍna oko|ía Životní
tu pro závěrou.|profil.
prostiedí.Je nutno s|edovatco nejširší
nabÍdkuvariantníchiešení,
TfetÍmoŽnost vzniká kombinacÍobou pŤístupu.
minimá|něvšaktri zák|adnívarianty,pokud v danychpodmínkáchpoVzhledem ke skutečnosti, Že u.|zkumymetod a postupu, které by
vodímohoumÍtreá|né činky:
o odstraněnÍohrožovanlch objektu a aktivit z dosahu povodnía omeumožĎovalyzískat prťlběhyumě ch PS, nejsou ještě ukončeny,je pozornost pťedevšímzaměťena na kompletaci a verifikaci historicklch
zení extrémníchodtoku retardacíodtoku opat|enímiv krajině a zuětdat. Za opodstatněn!je proto možnépovažovatobecně použÍvan!pfí
šenÍ činnéretence Ťízenm napl ováníma prázdněníminundačnÍch
stup píi návrhu či posouzení ochrann ch opatŤenÍ,vyuŽívajícÍ
udaje
pro stor ťt(su bvarianta minimá lních tec hnic klch op atŤenÍ),
o zkapacitněnÍkoryt a zfizování derivačníchpovodrioulch obtokťt,
o ,,největšípozorovanépovodni". Krátké Ťadypozorování hydrologico zťizováníumě ch retenčníchprostoru.
k|ch extrémŮvyŽadujÍ,
aby souběŽně bylo vyhodnocováno.zbytkové
rizi.
ko vyp vajícíz maximálních možnlch odtokoulch extrému.
Návrh varovnéhoa pťedpovědnÍho
systému.

I

I

Pto posouzení činkuvatiantních
návrhtrv tétoíáziNužívatpžednost.
ně kdnoduššÍnodely s minimálnímindrckyna pot|ebnádata. ltodely
geodetickéinfomace pfrpnvovatprc tuto ftázipoupodrobné
VyžadujícÍ
podmÍnl<y
ze pro složité
a EmÍ s mimoifunympotenciálemškod'
Propracovanost
vaiant ochany musÍmftstejnou rove :
. dosaženÝochrannÝÚčineka uspokojen:Í
poŽadavekna ochnnu,
. odhad škod'kterÝmse zabránÍpfr návrhovéPs,

2' Vyhodnocení potenciálnÍch škod
zahrnujezjištěnÍmrst, kde v minu|ostidocháŽe|oke škodám'a je
jich jednotnéstanovenl odhad funkčnrzávis|ostiv'še škodna stavu
h|adin'odhadVyšeškodpro současné
Územr.
WuŽitÍ
PrwtnÍ informacíje podrobnáznalost |ozsahuzáplawvého zemÍ
p|o škáluzátéžo\/Ích
stavťl- povodl\ov'bhsltuací.

odhady možnlch škod spekulativními postupy jsou pŤijatelné
s ohledem na dynamiku uÍvojevybavenosti ohroŽovaného zemí,a tÍm
tedy časovouproměnlivost uÍšeskutečn|chškod.
Současn systémsledovánÍskutečn|chškodje nutnézměnit (sjednotit metody odhadu, pŤiíaditlokalizačnÍinformaci, doplnit informaci
poškozenÍ,evidenci škod zpťístupnitzpracovatelťlmstudi).
o pťÍčinách

. odhad nákladu opatŤenÍ,
včetněztrát ulnosÚ z vyloučen|chčinnostÍ,
. odhad vtivŮopatŤení
na ŽP v lokalitě umístěnÍ,
o odhad zbytkovéhorizika pro větši extrémy.
Do nákladŮ a uŽitkťlje nezbytnézahrnovat i ekonomické dopady
změn ve zpusobu vyuŽívánízemÍ(pťeměnana lužníbiotopy, kombinovaná opatŤenÍ
slouŽÍcÍijinÝm četum- ÚsEs, zásobnÍ akumutace).

3. Stanovení poŽadavkŮ na ochranu
Tatoetapa obsahujeprodiskutovánípoŽadavku
na ochranus obecní
poŽadavkŮna ochranuvšechohrosprávoua stanoveníprvnÍvarianty
rozsahuuvo|něnízáp|avového
ŽenychmÍst,dá|erozhodnutío
uzemÍna
katastru obce pro pr chod povodní.PoŽadavkyvyjádrenékÓtami h|aPokud se vyskytdin je nutno pievéstna daje o limitníchprŮtocÍch.
prostorŮ inundací,musí se určitodhad
nou poŽadavkyna vy|oučení
prostorŮ.Je nutnéurčittii stupně požadavkŮ:
objemu vyč|eněnych
minimá|nÍ,
stiední,náročné.
Vlchozím bodem jsou povodriovéplány a povodriovéprohlídky.Musí
se vycházet z primární zodpovědnosti vlastnÍkŮ ohroŽen ch objektŮ
zajistit si ochranu a néstjejÍnáklady.
Zodpovědnost obce spočíváv povinnosti reprezentovat poŽadavky
nefešitelnéna lokálnÍ rovni do vyššÍchrovnÍ(hydrologickécelky, vyššísprávní celky).
MusÍblt vždyzvážena i varianta vyklizení zemÍohroŽovanéhozatápěnÍmod aktivit, za kter|ch vznikajíškody.
VodohospodáÍfunguje v této fázi postupu v roli poradce, kterÝ objasĎuje dŮsledky a souvislosti rŮznlch variantníchzpťtsobuochrany.

5. Projednánívariantochrany a korekce poŽadavkŮ na ochranu
jedZahrnujeposouzení zemnícha jinych stietŮ zájmŮ vyvo|anych
not|ivymivariantamiopatienía zpracovánÍdruhévariantypoŽadavkŮ,
pokud se posouzenímukáŽe konf|iktnostnutnychopatreníjakone poŽadavkŮ
nosná (omezenínadměrnych
na ochranu);dá|e prvníveiejné projednánínavrhovanychochrannychopatiení;schválení rovně
a návrh
ochrany,která bude projednot|iváohroŽenámístazajištována,
kompenzačních
opatiení'
jestli byly
Projednání s veŤejnostÍa s orgány veťejnésprávy ověŤÍ,
uváŽenyvšechnypodstatné souvislosti. Dále potvrdí,kteréz poŽadavkŮ
na ochranujsou akceptovatelné.
Je vytvoťenprostor pro kompenzačnÍvyjednávánÍa potvrzenÍjejich
u.ÍsledkŮ.
PÍijÍmanározhodnu.ÍmajÍpodstatnÝ politickÝ rozměr.
V|sledkem projednání mŮŽe b t i korekce prvotně stanovenÝch požadavkťtna ochranu, které si vynucujíopatťenÍs ulrazně negativními
činkynebo jejichŽ uspokojení vyvolává zhoršeníodtokoulch podmí
nek v jinfch částech povodí.Korekce prvotnÍchpoŽadavkÚ mÚže vyvolat potŤebuopakování části procesu od kroku 3.

4. Návrh Varíantochrany
EtapazahrnujezpracovánÍvariantních
návrhŮsouborŮopatiení,která zajisttpoŽadovanouochranu,včetněhrubéhoodhadu nák|adŮpre-

6. Návrh zák|adní kostry systému ochrannych opatiení
V etapě je zahrnutozpracovánÍnávrhuna zajištěníschvá|enychpoŽadavkŮna ochranu z kombinace nej činnějších
a nejméněkonf|ikt-
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prioritáchv a|okaciveiejnychprorozhodovánío
níchopatrení;podrobnévyhodnocení
učinku,nák|adŮa odstranite|- skupinamiobyvateIstva,
z prŮběhupríprav
ochrannychopat.
nych škod;zhodnocenízbytkového
rizikaa návrh regu|ačních
opatrení stiedkŮapod.Jak ukazujÍzkušenosti
pro vyuŽíván(
o tétonezastupite|ienÍve vÍcemístechČR,.|etieba na poli uvědoměnÍ
uzemíohroŽenychzbytkovymrizikem.
né |ozeorgánŮ veiejnésprávy a samotnéveiejnostiv povodřovépreTato etapa konečnéhonávrhu systému ochrann ch opatÍenÍmusí
kus osvětovépráce a tyto aktivityci,|evědomě
venci vykonatještě znač,ny
b t završena pŤijetímrozhodnutÍna rovni krajŮ, obcí i na celostátnÍ
podporovatze stranyzodpovědnychuiadu.
urovni, RozhodnutímusÍby|tzaměŤenana:
. schválení programu ujstavby,
. schválenífinančnÍho
zajištěnÍ,
Literatura
o schválení kompenzačnÍchopatťení'
[1] Drbal, K. a Po|enka,E. optima|izacestrategie,piístupua metod
ochranypied povodněmive ve|kychce|cíchpovodÍ.VÚV T.G.M.,
Brno,2OOO.
Shrnutí
ochranyokresuŠum.
Drba|,K. a H|avÍnek,
J' StudieprotipovodĎové
[2]
jakou prípravaopatienÍpovodVzh|edemke s|oŽitostiprob|ematik,
perk_ ||.etapa' VÚV T.G.M.,Brno,1999.
Ďovéochranypiedstavuje(obr' 2), musítedy navrhovanypostup po- |||.etaochranyokresuŠumperk
[3] Drba|,K. StudieprotipovodĎové
vodĎovéprevence poskytovattyto podstatnévystupy:
p
a
'
v
Ú
v
T
'
G
.
M
.
,
B
r
n
o
,
2
o
O
O
.
. opatženísystémověprovázaná v hydrolo$ickych celcích,
[4] Polenka,E. Spo|upráces veiejnostívochraněpied povodněmi.ln
o podí|všech subjekt na opatieních povodřové ochrany musí byt
Praha:
WoRKsHoP
2OO7.
Čvur-rs
a Čwns,2oot'
dostatečnf, eÍektivnía č!nnÝ'
ochraně'Enviromentá|ní
aspekty
. kombinace r znfch typti opatiení musí byt vyvážená s použitím [5] Po|enka,E. Jak dá| v povodĎové
p o d n i k á n(Ív t i s k u ) .
relevantníchkritérií.
. musíbyt docí|ensoulad se závazky a zát1myna mezinárodní rovni,
lng. Karel Drbal, Ph.D.
tzn. uvážitpíeshraniěnív!iv.
lng. EvženPolenka
vÚv T.G.M.. pobočkaBrno
procesuje, Žejde o piesně definoZák|adnffiznakemnavrhovaného
tel: O5/4L32 L224,linky 335 a 336
jen ve dvou rovnÍch
vanypostuppiipouštějÍcÍvertiká|níč|eněníjiŽ
na:
kroky - nap|něnímusíbyt vyŽadováno,
neopominutelné
méněpodstatné_ nap|něnÍ
mŮŽezŮstat faku|tativnÍ.
SouhrnněmŮŽemeuvedenypostup procesupiípravycharakterizovat Key words
jako optima|izačnÍ
Flood protection, flood control, preventive measures
|ohuobsahující
zpětnouvazbu s korekcízadán('

Závér
preventivnÍch
Ze šestineopominute|nych
krokÚprocesupiípravy
opatieníje nezbytné
zapojenÍ
reprezentacepiedeveÍejnostia jejÍpo|itické
všímdo fází stanovenípoŽadavkŮna ochranu a projednánímoŽnych
variantopatrení.Takéetapa konečného
schvá|enínávrhŮ a programŮ
opatienÍby mě|a byt doménoujednoznačně
vyhrazenouzástupcŮmveiejnosti'Ve všechtěchtofázíchjsounutnymvystupemrozhodnutÍo
urovni
ochranypro jednot|ivé
síde|ní
ce|kya o umístěníochrannychopatiení
re$ioná|nÍho
vyznamuv rámci povodÍ.
TatorozhodnutÍ
nemohouvznikat
jen jako odbornézávéry,a|e musíje produkovatorgányveiejnésprávy
vybavenépravomocemipro politickározhodnutÍ.
Jde v nich o stanovení
prioritve vyuŽívánízemÍ,vynucování
so|idárnÍho
chovánÍmezi rŮznymi

pnnxe
sPRÁVNÁLABoRAToRNí

Flood Protection - a Public couse (Drbal, K., Polenka, E.)
An efÍective procedure oÍ the flood protection assessment and
creation oÍ proposals oÍthe preventive measures has recently been
worked up in T.G. Masaryk Water Research lnstitute. The strategy is
based on principles oÍthe government document ,,Strategy of Ílood
protection in the Czech Republic" (2OO0)and implies proposals of
the determinationof responsibility,executive and participatingsub
jects, necessary activities as well as the definition of requested
inputs and outputs from separate phases of the process of preparation 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.

zkoušenív|astnostíchemickychlátek a chemickychpiÍpravkŮ(zás a d y s p r á v n é| a b o r a t o r npÍr a x e )j,e z h | e d i s k aN á r o d n Í hion s p e k č n É
ho orgánu SLP stěŽejnímdokumentem,nebot stanovuje zásady
praxe.
správné|aboratornÍ

pŘ TESToVÁNícHEMlcKÝcH LÁTEK
Nová legis|ativaa národníprogram

Struktura vyhlášky
Administrativníčást(v|astnÍvyh|áška)definuje zásady správné|aboratornÍpraxe a zák|adn(pojmy(S 1). Stanovujená|eŽitostipodáníŽáPetr Finger
($ 3).
dosti o udě|enÍ
osvědčení
Podstatnyjeprincipprávnickéosoby zÍ(zené
státem, která ověiujedo
Uvod
ía kontroIuje dodrŽovánízásad
drŽovánízásad pro uče|yvydánÍosvědčen
praxe (SLP) uk|ádá
Povinnostzavádět systémsprávné|aboratornÍ
osvědčení.
Toutoprávnickouosobou se sta| Vyzkumny stav
u drŽÍtelŮ
zákon č' 757/1998 sb., o chemickych|átkácha chemickychpiípravT. G. Masaryka.V jeho organizační
vodohospodársky
struktuieby|očincÍcha o změně některychda|ších
zákonŮ.V|astnÍzásady
SLP stanovipraxepověieno
nostíNárodníhoinspekčniho
orgánu správné|aboratorní
|a vyhláškaMŽP č.305/1998 Sb.
(S 4 a 5, odst.1).
|aboratorÍASLAB
Stiediskopro posuzovánízpŮsobilosti
Během krátkédoby se ukáza|o,Že zákon má některénedostatky.
prostre
na zák|adéŽádostiMinisterstvoŽivotnÍho
osvědčenÍvydává
Protoby|nove|izován
zákonemÓ,.352/t999 Sb. Nove|ase dotk|aSLP
po ověÍenídodrŽovánízásad
NárodníminspekčnÍm
Dopodí
orgánem.
pouze tÍm,Že upÍesni|a,kdy musÍmÍttestovac(zaífuení
systémzaveje součástÍzprávyo kontro|etestovacího
ručenÍ
k udě|eníosvědčení
v|astnostichemickych
den. Je to v piípadech,kdy zkoušínebezpečné
zaíízen('Ná|eŽitostizprávyo kontroletestovacÍhozaíftenínebo auditu
|átek pro uče|yregistrace.Aní nová upravavšak zce|a neodpovÍda|a
jsou uvedenyv S 5, odst. 2 a 3.
studie
zdrojovému
dokumentu- směrnici oEcD SLP č. ! ,,Zásadysprávné
jsou tii, z nich piÍlohyč' 2 a 3 jsou vzory Žádosti
PiÍ|ohyvyh|ášky
praxeoECD...
IaboratornÍ
a
osvědčení.
praxi,
MŽP č.305/1998 Sb., o správné|aboratornÍ
RovněŽvyh|áška
NejdŮ|eŽitější
z h|ediskač|enství
ČRv orco je piÍ|ohaÓ. I Zásap|něnevyhovovala
svémuuče|ua mimojinéby|apiedmětemkritikyze
praxe.Je to oficiá|nÍ
piek|addokumentu,,The
dy správné|aboratorní
(sekce
strany Evropskékomíse
SLP)'
y r a c t i c e( G L P ) "C o u n c i lD e c i s i O E C D P r i n c i p l e so f G o o d L a b o r a t o r P
Da|šímnedostatkemsystémuSLP v Českérepub|iceby|aabsence
o n [ C ( 9 7 ) 1 8 6 ( F i n a l k) ]t e
, r yb y l p i i j a td n e 2 6 . I 1 . 1 9 9 7 R a d o uO E C D ;
NárodnÍhoprogramuSLP a nedostatečněvyjádiená závaznostsměrje totoŽnás piílohouvyhláškyMinisterstvazdravotnictví
a Ministernic oECD SLP č.2 a 3 a rozhodnutí
Rady1999/t2/Ec.
stva zemědě|stvÍ
č.5o4/2oo0 Sb. StejnézněnÍzásad by|odŮ|eŽiV současné
dobějiŽ vstoupi|av p|atnostnová vyh|áška'by|yoficiá|NárodníhoprogramuSLP spo|ečtym piedpok|ademk vypracovánÍ
ně vydány obézávaznésměrnice a spo|ečněs inspekčnÍm
orgánem
jak pro ob|ast |éčiv,
pro ob|ast chemickych|átek a cheného
tak
i
SLP pro |éčiva
by|vypracovánNárodnÍprogramSLP.
mickychpiÍpravku.
Tuto skutečnostocenízejménatestovacÍzafizen í ,n e b o ťj s o u n a n ě k | a d e n ys h o d n ép o Ž a d a v kjya k v o b I a s t i| é č i v ,
tfrhláška M inisterstva životníhop'ostŤedíě. 28312oo1 sb.'
tak chemiká|ií'
praxe, postupu pii ověiovánÍjeo zásadách správné|aboratorní
pojmŮ:
objasnění nejdŮ|eŽitějších
j i c h d o d r Ž o v á n Íp, o s t u p u p i i v y d á v á n ía o d n í m á n ío s v ě d č e n í . testovacíza|fteníznamená osoby, prostorya vybavenÍ,kteréjsou
praxe pii
a postupu kontro|ydodrŽovánízásad správné|aboratorní
nezbytnék prováděnístudií;
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. VedoucÍtestovacÍhoza|ízen(
je osoba, která odpovftá za organizaci
zaí(zení
v sou|adus vyh|áškoua má potiebné
a činnosttestovacÍho
pravomoci;
. programzabezpečování
jakostije vnitinÍsystémnezávis|yna provák zajištovánÍ
děnístudie;s|ouŽí
sou|aduse zásadamiSLP; program
zahrnujei činnostipersoná|u;musíbyt v pÍsemné
formě;
. seznam studiíposkytujezák|adníinformaceo probíhajÍcÍch
i ukonče
nych studiÍch;
má obsahovatminímá|ně:
název studie s vyznačenÍm
(p|ánovaSLP/neSLP, probíhajb(/ukončená,
data zahájenía ukončenÍ
jménavedoucÍho
ná i skutečná)'typ studie,testovanépo|oŽky,
studie;
. krátkodobéstudie jsou studie prováděnév krátkémčasovémrozmez(za pouŽitírutinníchmetod;
o testovaná/referenčnÍ
po|oŽkaje chemická |átka nebo chemickypiÉ
pravek,kteréjsou piedmětemstudie/s|ouŽÍk
porovnánÍstestovanou
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..
Metodickypokyntvoiídvě části.ČástA pokynudefinujeprvky,které
podk|adpror4ytvoienÍ
programusLP. ČástB s|ouŽÍ
s|ouŽíjako
NárodnÍho
jako vodítkok prováděníkontrola auditŮstudií.
Vzh|edemk tomu, Že v Českérepub|iceexistujídva zákonystanovujÍcízásady SLP a dva monitorovacÍ
orgány (pro ob|astchemickych|áprotek Národníinspekční
orgán SLP ziÍzenyMinisterstvemŽivotnÍho
Kontro|ní
stiedía pro ob|ast |éčiv
sekce StátnÍhotjstavupro kontro|u
- sÚxt), je tento dokumentuveiejněnjak ve věstníkuMŽP,tak ve
|éčív
věstnÍkuSÚKL.

Častn

Pro usnadnění vzájemnéhouznávánÍ dajŮ piedk|ádanychsprávním
orgánŮm č|enskychstátŮ OECD je nezbytnáharmonizacepostupŮ
praxÍa jejich porovnate|monitorovánÍ
shody se správnouIaboratornÍ
nost. CÍ|emčásti A metodickéhopokynuje doporučitstruktury,mechanismy a postupy pii vytváienínárodníchprogram monitorování
shody se SLP tak, aby by|ytyto programymezinárodněpiUate|né'
V tÍvodujsou
uvedenypoŽadavkyna stanoveníodpovědnosti,
na zveiejĎovánídokumentŮ
vztahujÍcÍch
se k piijetízásadSLP a podrobnosti
o NárodnímprogramuSLP.
SystémSLP zasahuje i do dŮvěrnychfiremníchinformací,protoje
pro inspektieba, aby by|astanovenapravidlazachováním|čenIivosti
tory i pro všechnyosoby, kterév souvis|ostis monitorovánÍm
shody
piicházejÍs takovymiinformacemido styku.
postupy
NárodníprogramSLP popisujeučeIa rozsah monitorování,
po kontro|ácha postupypii odvo|ánÍ
kontro|,činnostinás|edující
i pravomoci inspektorŮke vstupu do testovacíchza(ízenía ke kontro|nÍ
činnosti.

časts

Tato část pokynuposkytujenávod k prováděníkontro|testovacÍch
zaŤízeni
a auditŮ studii.,kteréje navzájempĚijate|né
ve všechč|enskych
zemÍchoEcD. Tyká se piedevšÍmkontro|testovacíchzaíÍzen(.
Kontro|ytestovacÍchzaŤfuen(
zahrnujítakéauditjednénebo vícestudií'Audit
na ŽádostsprávnÍho
studiese muŽeuskutečnit
orgánunárodníhonebo
státu OECD nebo EU.
č|enského
majíza ci] určitmírushody testovacÍho
Kontro|ytestovacÍchzaŤízeni
zaíízen(
a jímprovedenychstudiÍse zásadami SLP a posouditintegritu
vytvoienych dajŮ.Vys|edkytestŮ musÍmítjakost potiebnoupro hodnocenía rozhodovánÍ
správníchorgánŮ.Vys|edkemkontro|jsou závěmÍrushodytestovacÍho
rečné
zprávy,kterépopisujÍ
zaŤ(zen(
se zásadapravide|mi SLP. Kontro|ytestovacíchzaY(zen(
se obvyk|euskutečĎujÍ
ně a standardizovanym
zpŮsobem,aby by|adokumentovánamírashody se SLP.
Kontro|ovat|ze jakékoIivtestovacíza|ízení,které zÍskává daje
v|astnostechs oh|edemna |idskézdrav(a na ŽivotnÍ
o nebezpečnych
prostiedÍ,
určené
k pĚed|oŽenisprávním
orgánŮm'Inspektoiimohouprovádět audit daju o fyziká|ních'
chemickych,toxickycha ekotoxickych
V některychpiÍpadechmov|astnostechchemickych|áteka piÍpravku.
hou inspekto|ivyŽádatpro určitéodbornéob|astipomoc expertu.
ZnačnárŮznorodosttestovacíchza|ftenífiak v uspo|ádání,tak i ve
struktuie |ízen)spo|u s rŮznymitypy prováděnychstudiívyŽadujeod
posouzenímÍrya rozsahushody se zásadami SLP.
inspektorŮpeč|ivé
vyhodnocenÍ,
zda
|nspektoiimusíusi|ovato konzistentnía objektivnÍ
testovacíhozaíizenínebo studie dosaŽena piiby|av piípaděurčitého
jate|námírashody se všemizásadami SLP.
V metodickémpokynujsou uvedenyruznépohledyna testovacízaiízení,na jeho pracovnkya na ty postupy,kteréjsou piedmětemzkoumání inspektorŮ.V kaŽdéčástije charakterizovánuče|a uveden názorny seznam po|oŽek,kterév prŮběhu kontro|ytestovacíhozai(zen(
piipadajív uvahu.
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Str u čn á c h a ra kte ri sti k a j e d n otl iu.ich fá zÍ ko ntr o ly
Piíprava ke kontro|e a predběŽná kontrola
je seznámeníinspeKorri
Úče|em
se strukturourÍzenr,
stavebni.m
uspo
iádáním a rozsahem studiíuskutečněnych
testovacímzaíízením,
které
bude kontro|ováno.
To |ze uskutečnitnapi' studiem dokumentace,záznamŮ z piedchozÍchkontro|nebo návštěvoutestovac(hozaíízení.
Úvodní schŮzka
Během uvodníschÚzkyinspektorinformujevedenÍa pracovnkyzaŤí
zenÍo dt]lvodech
kontro|ytestovacÍhoza|ftenínebo auditustudie, určí
částizaiízenínebo studie vybranék auditu,dokumentya pracovnky,
kterychse bude kontro|apravděpodobně
tykat,a vry'jasnÍadministrativ.
nÍa prakticképodrobnostikontro|y.
organizace a pracovníci
V ob|astiorganizaceje tieba zjistit,zda má testovacÍzaíízen(
z h|ediska r znorodostia počtuprováděnychstudiídostatečněkva|ifikovapersoná|n(zdrojea pomocnés|uŽby.Dá|eje tieba ověnépracovníky,
iit, zda je organizačnÍ
struktura piiměiená a zda má vedenÍpo|itiku
da|šÍho
vycvikupracovník a doh|edunad zdravotním
stavem pracovnÉ
ku se ziete|emna studie prováděnév testovacímza|(zen('
Program zabezpečování jakosti
je jednímze zák|adníchprvkŮ systé
Programzabezpečováníjakosti
vedení
mu. Je tieba zjistit,zda jsou mechanismypouŽiték informování
o tom, Že by|ystudieprovedenyv sou|aduse zásadamiSLP,dostačujÍcÍ.
VedoucÍprogramuzabezpečovánÍjakosti
vysvět|ísystémya postupypc
pii vnitiníchinspekcích,pÍimonitorovánístudiía
uŽívané
systémzáznaprovedenych
mÚ pozorování
v prŮběhupostupŮzabezpečovánÍjakosti.

Prostory

DŮ|eŽitouoblastí,která r]zcesouvisís činnostítestovacíhoza|ízení,
je jeho umÍstění
a konstrukce.lnspektorzjištuje,
zda vnitinÍi vnějšíprostory testovacíhoza(fuenímajÍvhodnérozměry,jsou vhodně konstruovanéa umístěnétak, aby vyhovova|ypotiebám prováděnychstudií.
Péčeo bio|ogickétestovacÍ systémy,jejich umÍstěnÍa izo|ace
Kva|Íta
testovacíchsystémŮa péče
o ně je v piÍmém
vztahuk jakosti
vys|edk studie. Je nutno zjistit, zda má testovacízafizen(provádějící
studie, ve kterych se pouŽívají
zvíiatanebo jiné bio|ogickésystémy,
podmÍnky
projejich ošetiovánÍ,
umístění
a izo|aci,sp|ĎujícípoŽadavky
na prevencistresu a jinychprob|émŮ,
kteréby moh|yov|ivnittestovacÍ
systémy,a tímjakost daju' a téŽpotiebnépomocnéprostory.
Ve studiích prováděnychv testovacím zaÍízenÍ
se mohou pouŽívat
ruznédruhyzvíiata rost|ina rovněŽmikrobiá|nÍ
nebojinébuněčné
či
podbuněčné
systémy.Druh pouŽitého
testovacÍho
systémuurčujepodmínkyjeho ošetiování,umístěnÍ
a izo|ace'
PiÍstroje, materiá|y, činidIaa vzorky
V každéstudii jsou používány
r zné piístrojea chemiká|ie,které
majístejně jako testovacísystémyv|iv na jakost vys|edkŮ.Proto se
prověiuje, zda jsou piístrojev testovacÍmzaŤízen(
ve funkčnÍm
stavu,
vhodně umístěny,v dostatečném
mnoŽstvia zda majíodpovídajÍcÍ
kapacitu, aby vyhově|ypotiebám testŮ, a zda jsou materiály'činidIa
pouŽÍvány
a sk|adovány'
avzorkyvhodněoznačeny,
Testovací systémy
Stejnějako pro všechnyostatnÍčinnostimusÍbyt popsánypostupy,
kterése tykajÍtestovacíchsystému.Prověiujese, zda existujíodpovÉ
dajÍcípostupy pro manipu|acis rŮznymitestovacÍmisystémya pro
jejich kontro|u,kteréjsou potiebnépro studie prováděnévtestovacím
pro chemickéafyziká|nÍsystémy,
za|(zen(,
napiÍk|ad
a mikrobuněčné
biá|nísystémy,rostlinya aníiata.
Testované a referenčnÍpo|oŽky
po|oŽek.
Jakost musí byt zajištěnau testovanychi referenčních
V souvis|ostis tím se prověiuje, zda má testovacízaŤhenípostupy
zajištujÍcí'
aby byly identita, činnost,mnoŽstvÍ
a s|oženítestovanych
po|ožekv sou|adus jejich specifikacemi,a dá|e postua referenčních
py pro piijímáníask|adovánÍtestovanych
po|oŽek.
a referenčních
Standardní operační postu py
postupyjsou jednímze zák|adníchnástrojÚ iÉ
Standardníoperační
zenÍjakosti a všechčinností
v testovacÍmzaŤheni'Úče|emkontro|yje
prověiit,zda jsou v testovacímzaiizeník dispoziciSoP v písemné
formě a zda se vztahujÍ
ke všemdŮ|eŽitym
činnostem.
ProvedenÍstudie
poŽadavZásady stanovujíná|eŽitostiprováděnístudiÍ.K zák|adnÍm
kŮm patiÍp|ánystudiÍv pÍsemné
formě a ověienÍ,zda jsou tyto plány
a studiev sou|aduse zásadamiSLP.
Zpráw o vys|edcích studie
Prověiujese, zda jsou závěrečné
zprávyvypracoványv sou|aduse
z á s a d a m i S L P a z d a j s o u s p l n ě n y v š e c h n yp o Ž a d a v k yu v e d e n é
v zásadách.

Uk|ádání a uchováván( zpráv
Archivacepatiítaké k pi|íiŮmsystému.Je tieba prověiit,zda má
testovacÍzai(zeni vytvoieny odpovÍdajíc(
záznamy a SoP a zda jsou
učiněnaodpovídající
opatrenÍk bezpečnému
uk|ádánía uchovávání
záznamŮa materiá|Ů.

V NárodnÍmprogramujsou uvedenytakézpŮsobyinformováníveiej.
informací.
nosti a rozsah zveiejĎovanych

látkách
PŤíprava nového zákona o chemickych
pÍípravcích
a chemickÝch
proAudity studií
Jak jiŽ by|o iečenov vodu, piipravujeMinisterstvoŽivotnÍho
H|av.
Kontrolytestovacíchza|ízen(mimojinézahrnujÍauditystudiÍ,které
stiedínovyzákon o chemickych|átkácha chemickychpiÍpravcích.
prověiujíprobÍhajÍcí
nímduvodempro vytvoienínovéhozněnÍzákonaje zejménaharmoni.
nebo ukončené
studie' MimoiádnéauditystunabytítÍčinnosti
v rámci EU - pravděpodobné
1' 1' 2003.
zace |egis|ativy
diíjsou častopoŽadoványorgány státnísprávy a mohou se uskutečnitnezávis|ena kontro|áchtestovacíchza|(zen(.CÍlemaudituje
_
Hlava ll Klasifikace a zkoušení, správná laboratornÍ praxe
rekonstrukcestudie porovnáním
závěrečné
zprávys p|ánemstudie,
Povinnost,kdy testy musíbyt prováděnyv systémuSLP' je obecně
odpovídajÍcÍm
S oi P , p r i m á r n í m i d a j i a d a l š í m ia r c h i v o v a n y m i určenav 3, odst. 1:
s
materiá|y'
|átkynebo piípravkuna trhjsou vyrobcenebo dovoz.
Pied uvedenÍm
povinnizjistit,zda nemají|átka nebo piípravekjednu nebo vÍcene.
ce
Nárcdní program sLP
V|astnostÍ
a provéstjejich klasifikacipostupyuvedenymi
bezpečnych
K usnadněnÍvzájemnéhouznávánívys|edkÚnek|inickych
studiíche.
v|astnostÍ-nek|inic.
nebezpečnych
v zákoně' Pokud se provádějÍtesty
mickych|átek pÍedkládanych
správnímorgánŮmč|enskych
zemíoECD
késtudie(metodystanovujezákon),musejÍbft prováděnys |átkamive
jsou podstatné
jak harmonizacepostupŮpiijatychpro monitorovánÍsho- stavu,ve kterémse |átkyuvádějÍna trh, a pii dodrŽenÍzásadsprávné
jakosti a piesnosti
praxí,tak porovnate|nost
dy se správnou|aboratorní
Iaboratornípraxe a zásad ochrany aní|at,
mecha.
těchto udajŮ.Na zák|adědoporučenych
struktur,pouŽívanych
zásad SLP vydávátestovacÍmza|fuen(mMŽP
osvědčenÍododrŽovánÍ
nismŮ a postupŮvypracova|y
Kontro|ní
orgán SLP sÚKL a NárodnÍinna zák|adě Žádosti a po ověiení.Zásady SLP, postup pii ověiování
prostiedíspo|ečnyNárodní jejich dodrŽování,postup vydávánía odnímánÍosvědčen
spekčníorgán sLP MinisterstvaŽivotnÍho
Ía postup konprogrammonitorování
praxÍ.
shody se správnou|aboratorní
zásad stanovÍministerstvovyh|áškou'
tro|ydodrŽování
Programvymezujerámec a rozsah monitorovánÍ
shody se zásadami
Zákon stanovujepro drŽite|epovinnostpodrobitse kontro|e.
SLP, popisujeorganizacinárodnÍchmonitorovacÍch
orgán a postupy
zásad odejmeministerstvoosvědčení.
Pii nedodrŽenÍ
udě|eníosvědčenía zaiazen(testovacÍhoza|hení do NárodnÍhoproPod|e zákona bude povaŽovánoza rovnocennéosvědčenívydané
gramu SLP. Program,Vypracovany
pod|eSměrnice oEcD SLP č.2' vy.
vydanév cizině za piedpok|adu,Že by|o
ministerstvema osvědčenÍ
hovujepoŽadavkŮmoEcD a je mezinárodněpiUate|ny'
udě|enopod|ezásad sLP oEcD.
Administrativa
Je zaměnitelná akreditace |aboratoŤí se zásadami sLP?
V prvnÍčástidokumentujsou uvedenysprávnía monitorovací
orje správními monitorovacím
gány: pro oblast |éčiv
orgánem StátnÍ
od data nabytíučinnostizákona č,.1.57/1998 sb. zaregistrova|o
r j s t a v p r o k o n t r o I u| é č i v( s Ú K L ) , p r o o b l a s t c h e m i c k y c h| á t e k
ministerstvoněko|ikŽádostío udě|eníosvědčenÍ.
ČástŽádostÍpocháa chemickychpiípravkŮje správnímorgánem MinisterstvoživotnÍ- ze|a z |aboratoií,kterési špatněvy|oŽilyči nepochopi|yzákon. Da|šÍ
ho prostiedí,monitorovacím
orgán SLP,
orgánemNárodníinspekční
nezanedbate|ná
část povaŽova|a
zásady SLP za určitydruh akreditace
ASLAB Stiedisko pro posuzovánízpŮsobi|osti|aboratoiÍ.
V č|ánku
pod|eČSNEN lso/lEc t7 o25.
administrativajsou dále stanovena pravidlaspo|uprácemonitoroSystémakreditace a zásady SLP jsou dva systémy,kterép sobí
vacíchorgánŮa periodicitakontro|.Kapito|arovněŽuvádí|egis|ativ- ved|e sebe' Ne|ze ííci,Že jeden je |epšíneŽ druhy nebo je více neŽ
nídokumenty,kterése vztahujík SLP. V závěru se stanovuj(zásady
je i to,
druhy.Jeden z dŮvodŮ,pročjsou tyto systémynesouměiitelné,
jak inzachovávánídŮvěrnosti(s odvo|ánímna p|atnou|egis|ativu)
Že s|ouŽíkaŽd!jinémuuče|u.
spektory,tak externÍmispecia|isty.
poŽadavkŮm
7ásady SLP jsou stanoveny zákony, kteréodpovÍdajÍ
směrnic oEcD pro ob|ast SLP, a tím i závaznymsměrnicÍmEvropské
Personál a u'|cvik
komise.Zák|adnÍmko|emmonitorovacích
orgánŮje ověiit proh|ášení
Tato část dokumentuje věnována poŽadavkŮmna kva|ifikacia Wjakostí),Že stu.
vedenÍtestovacittoza|ízen((a programuzabezpečení
cvik inspektorŮi externÍchspecialístŮ,jejich jmenovánÍ,nezávisIost
jen postupy
die by|aprovedenapod|ezásad SLP. |nspekceneověiujÍ
a identifikaci.
pouŽÍvané
testovacÍmzaíízen(m,
vycvika vzdě|ánípracovnftŮ,a|e hodNáplri programu monitorování SLP
notíi provedení,tj. integrítuce|éstudie a moŽnostjejÍ p|nérekonProgramzahrnujechemické|átky a chemicképiípravkyve smys|u
strukce.|nspekcesystémuSLP zasahujídomnohatypŮ studií(fyziká|
zákona č. 757/!998 sb., |éčiva
ve smys|u zákona č,,79/L997 sb.,
ně-chemické
testy,testy toxicity,mutagenity,eko|ogické
studie,testy
kosmeticképiÍpravky
ve smys|u zákona č. 258/2oo0 Sb. a pesticidy
a k|inické
ana|ytické
chemie).
ve smys|uzákona č'.I47/7996 Sb. Zahrnujemetodypopsanéve ,,SměrAkreditaceIaboratoiíurčujea potvrzujetechnickouzpŮsobi|ostIanici OECD pro zkoušeníchemickych
|átek,..
boratoiíprovádětrutinnímzpŮsobem konkrétní
stanovenÍpod|ep|atStručněje uveden postup za|azovánítestovacíchzaí(zenído prograpro taková stanovenÍ(tyziká|
nych postupŮ.Laboratoieakreditované
mu. Podrobnostijsouuvedenyv dokumentechmonitorovacích
orgánŮ.
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Kategoriekontrol:
17 025 nebo podobnychsystému,sice sp|Ďujíiadu poŽadavku
/|Ec
. celková kontrolase uskutečnívpiÍpadě,kdy vedenÍtestovacího
za.
SLP, avšak zák|adnípoŽadavkyzásad sLP - p|ánystudie,vedoucÍho
íízení
Žádá o vydáníosvědčení
SLP anebo v piípaděperiodickékonpo|oŽky,
studie,testovanéa referenční
testovacísystémyaj. - nezahrtro|yv intervaIumaximá|nětií |et;
jakosti..je definovánod|iš.
pojem ,,programzabezpečenÍ
nují.
RovněŽ
. cÍlenákontrolas|ouŽÍpiedevšÍm
ke kontro|eodstraněnínedostatku
(zaznamenávánídat,
ně. ostatní poŽadavkySLP jsou da|eko piÍsnější
pii
piedchozí
piÍpadě
zjištěnych
kontro|ev
závéru,,nerozhodnuto..,
o vys|edcích,
zprávy
seznamy
studiÍ,
archivování
dat
a da|šíchpo|oŽek
na vyŽádánív|astnímisprávnÍmiorgány anebo správnímiorgányjijapro p|nourekonstrukcistudie, nezávislostprogramuzabezpečenÍ
nychčlenskych
zemíOECD;
prováděnychstudiícha internÍaudity
kaŽdéstudie).Protodata
o audit studie je vŽdy součástÍce|kovékontro|ytestovacÍhoza|(zení kostina
a vys|edkyposkytovanépouze pod|eakreditačních
norem nejsou pro
nebo mŮŽebyt prováděnsamostatně.MŮŽebytvyŽadovánpiÍsIušnysprávníorgány pii rozhodování
o registracitestované|átkypouŽite|né
jinych
mi správnímiorgányanebo správnÍmiorgány
č|enskych
zemÍ
ani piijate|né.
OECD.
Postup kontro|vycházíz poŽadavkŮzák|adníchdokumentŮoEcD.
Závér
U jednot|iWchpoŽadavkŮstručněcharakterizuje
zpŮsob a postup.
Více neŽ dvou|etázkušenostse zákonem o chemickych|átkách
DÚvodykontro|:
. V prÍpaděŽádostio za|azen(do programu,
neby|abez prob|émŮ'
Ty |ze rozdě|itdo dvou
a chemickychpiípravcích
. V pri.paděperiodickékontro|y,
oblastÍ'PrvnÍob|astíje v|astnÍzaváděnísystému, kdy aŽ praxeukazuje
. na wŽádánísprávníhoorgánu (SÚKL, MŽP, správníhoorgánu č|en- s|abá místapostupu,dotazníkŮa da|šÍch
internÍchpiedpisŮ.Tyto ne
dostatkyjsou snadnoodstranite|né,
nemajÍv|iv
na funkčnost
systému
skychzemíOECD).
je |egisDruhouprob|ematickou
a vedou k jeho zdokonalovánÍ.
ob|astÍ
Součástíprogramujsou i odkaz na právo ínspektorŮvstupovatdo
Iativa,kterám Že snadnonepiíznivě
ov|ivnitfunkčnost
a uznávánÍsysté
testovacíchza|ízení(podIe piísIušnych
zákon ) a práva inspektor
mu v piÍpadě,Že česképŤedpisy
nebudoubezezbytkukopírovatzdrojoběhem kontro|.
védokumentya evropskoulegis|ativu.BohuŽe|do tvorbyčeskychprávpo kontro|e,tj.
DŮ|eŽitoukapito|ouje popis postupŮ nás|edujÍcÍch
postupyodvo|ání,za|azen(do programua vy|oučenÍ
nebo odstoupenÍ níchdokumentŮstá|e zasahujímnozí,kteií sice nemajÍdostatečné
zna|ostio podstatě a dŮs|edcÍch
svych zásahŮ, majívšak dostačujÍcÍ
z programu.
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moŽnostije up|atnit.VěÍme,Že v piipravovaném
zákoně se jiŽ podob.
né piÍstupyneprojevÍa zákon bude bezezbytkus|ouŽitsvému če|u:
p|nohodnotné
usnadnitčeskymvyrobcŮm,v1ruozcŮm
a IaboratoiÍm
up|atněnína evropskycha světovychtrzích.
lng. Petr Finger
Národníinspekění orgán sLP
ASLAB Stiedisko plo posuzování zptisobilosti laboratoÍí
Vfzkumnf ÍistavvodohospodáňskyT. G. Masaryka
tel.=O2/2O19 7318,
email: finger@vuv.cz

VZNIK HYDRAULICKE
LABORATOREVUVT.G.M.
A JEJí\íYUŽTíPRo STUDIUM
PLAVEBNĚ.HYDRAULlcKÉ
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Josef Libyi
V r. 1898 zak|ádáHubert Enge|sna Vysokéško|etechnickév DráŽďa.
nech Vyzkumny stav vodníchstaveb ,,protrvaléa soustavnéiešení
prob|émŮ
pohydrau|ickych
vodnÍchstaveb v piízniu./ch
|aboratornÍch
měrech na zmenšenychmode|ech...
Dobrévys|edkypráce této|aboratoie a stá|e vÍce uznávaná dŮ|eŽitosthydrotechnickéhov./zkumupro
vodnÍstavby i da|šÍrozvoj hydrodynamikyved|yv nás|edujícÍch
|etech
k za|oŽenípodobnychustav : v r. 1901 v Kar|sruhe,r. 1903 v Ber|íně,
r. !9o7 v Petrohraděa Wi|helmshafenu,
r. 19o8 v Darmstadtua Tou|ouse,r.7972 ve Štyrském
Hradci a Ber|Íně-Char|ottenburgu,
r. 1913
ve VÍdni,r. t977 ve Stockho|mua v Brně (A.Smrček),r. 1919 v Praze'
StátnÍrlstavhydro|ogickf
v Praze(dnešní
VÚV T.G.M.)zaháji|V roce
1927 vlstavbu novychbudovv Praze-Podbabě.
V prvnídokončené
budově z roku 193o se jiŽ nacháze|ahydrau|ická|aboratoise dvěma
pokusnymisály a ve|kypokusn,!Ž|abv ce|kovépracovnÍ
dé|ce170 m,
2,5 m a h|oubce2,I5 m, ktery moh|s vyuŽitÍm
šÍ7ce
spádu pÍi|eh|ych
p|avebníchkomor na V|tavěprovádět aŽ 5 m3/s iÍční
vody. NepietrŽitě
od roku 1930 aŽ dodnes je ve|kypokusn1/Ž|abvyuŽívánpiedevšímpro
kalibracivodoměrnychvrtu|Í.V roce 1950 by|a hydraulická|aboratoi
rozšÍÍena
o ve|koupokusnouha|uo rozměrech60 x 20 m. Je vybavena dvěma cirku|ačními
okruhy(vodas pÍskema voda s uh|ím),
kteréje
moŽnov piípaděpotiebyspojitv jeden (|aboratoimá mimojinéi čtyii
pevnéhydrau|ické
Ž|abyšiTkyo,40; o,50; 0,70 a 1,00 m a da|šíexpe'
rimentá|nÍzázem).
PrvnÍspo|ečenskou
objednávkouna mode|ovyvyzkumv hydrauIické
Iaboratoiiby| piÍpistehdejšíhoŘeditelstvÍpro stavbu vodnÍchcest
éj.9947 ze dne 79. L2.1929 (tj.nece|étii měsícepňeds|avnostním
zahájenímčinnostiStátnÍhotjstavuhydro|ogického
a hydrotechnického
v Praze-Podbabě)poŽadujÍcÍ
vyšetiit podjezípro projektovanyjez
v Srnojedechna Labi. Vfznam hydrotechnického
vyzkumupro zajištění
bezpečnostivodníchdě| si snad uvědomi|ivšichnitehdejšÍčinite|é,
kteiÍby|isvědky haváriejezu v PÍedměficíchna Labi dne 20. 4. !932,
dokončeného
v roce t9t7 . Je zce|a evidentnÍ,
Že jez v Piedměiicích
by|rea|izovánbez pÍedchozÍho
mode|ového
uyzkumu.V roce L9t7 by|a
za|oŽenaprvnÍvyšezmíněnáSmrčkovahydrau|ická|aboratoi u nás vyzkumuVUT Brno.
dnešníLaboratoivodohospodáiského
HydrauIickyvyzkum ve VÚV T.G.M. tedy probÍhájiŽ nepietrŽitěvÍce
neŽ70 |et a nenÍvyznamnějšího
vodníhodílav Českérepub|ice(pied
rozpademfederace i na S|ovensku),Keré by by|orea|izovánobez časti
pracovnk (obr.7, 2).
našichu./zkumnych
Da|šÍ
text piíspěvkumá seznámit čtenáiese stávajícímimoŽnostmi
hydrau|ické
|aboratoieVÚVT.G.M.a jejÍmimoŽnostmina nejb|iŽších
10 |et
tak, jak to vyp|wáz dosavadníchpoŽadavk na modelovyvfzkum.

Key words
Good laboratory practice, legislation, chemical substances
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 introducingthe 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.

p|aŽ|ebtak, jak vyp|ynu|o
z poŽadavkrj
na da|šÍ
rozpracováníz|epšenÍ
vebnÍchpodmÍnekv seku Labe mezi Stiekovema státnÍhranicíČR/
SRN. Piedpok|ádá se, Že v |etech 2001-2003 proběhne na těchto
modelechnavazující
Wzkum s pevnymdnem mode|ua v |etech2003
aŽ2oo5 vyzkums pohyb|ivym
dnem mode|Ů(obr.3, 4).
prob|ematikybude vycházetzejména
Studium p|avebně-hydrauIické
po|ía nautickychzkoušeks dá|kověov|ádaz proměienírych|ostních
nymi modelyt|aěnychsestav a mode|emmotorovénák|adní|odě.
Studium eko|ogicképrob|ematiky(kteráje po ce|ou existenci hydprob|ematirau|ickéhovyzkumuve světě i hydrau|icko-hydro|ogickou
kou) bude vycházetz prověiovánípr točnostiobou vodnÍchdě| pii povodĎovychprŮtocích,z prověiovánÍstabiIity
dna pii|eh|ychiičních sekŮ Labe po odstraněnÍči narušenídnovéd|aŽby(iejÍŽ
vyvojje na Labi
odhadovánv Ťádudesítek|et)i stabi|ityobou p|avebních
stupĎŮ(a to
jak po dokončení,
prob|ematak v dobějejichvystavby).Do eko|ogické
tiky' která je iešena v rámci Íešenychi piipravovan,jchzakázek, patiÍ
i vyh|edávánínejvhodnějšího
umístěnÍvstupŮlWstupŮ dolz uvaŽovanych
rybíchpiechodŮ (a to jak z h|ediska na|ezenívhodnychproudovych
poměrŮ,tak i z h|ediskaomezenízanášenÍ- zejménavstupŮ z do|nÍ
vody do rybÍchpÍechodŮ).

Obr. 1.
Rekonstrukce
vodnÍhodÍ]a
Libčicepohled
po proudu

Situaění hydraulické modely p|avebních stupřti
Ma|é BŤezno a ProstŤednÍZleb v měžítkuL:70
(v hydrau|ické|aboratoii od roku 1998)
Na těchto modelecha mode|echaerodynamickych
by|v obdobÍ1997
aŽ2ooo rea|izovánv rámci projeKu MinistersWadopravya spojŮ ,,Mode
|ovyvyzkum prav Labe pod StÍekovem..a doprovodnychzakázek píímo
od investora- Ředite|stvÍvodnÍch
cest ČRvlakumv hodnotě11,1 mi|.Kč.
V iijnu 2OO1by|ave VÚV T.G.M.vypracovánametodikakomp|exnÍho
hydrau|ického
vyzkumup|avebnÍch
stupĎŮ Malé Biezno a ProstĚednÍ
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Obr.2.
Ma|á vodní
eIektrárna
Modianycelkovypohled
na model

Řieni žlab (v provozu od r. 193o do roku 1985 a nynÍopět
v provozu od roku 2000)
Zák|adnímvybavenímkaŽdépiedníevropskéhydrau|ickélaboratoie
je iičníŽ|ab.Ve VÚV T.G.M.je umístěnv do|nímma|émsá|e budovyA.
Je vysloveněvhodnypro vyzkumtakoWchobjektŮ,jakymijsou:
. zdrsněnésk|uzya rampyr znéhoprostorového
uspoiádánÍ,
. rybÍpiechodypiÍroděb|ízk,fch
typŮ, a|e i těch k|asickych'
o rybÍutu|ky'
o piíbieŽnízÓny,
o piičnéa podé|né
stavby'na vodníchtocÍch,
. stavbyv inundaěním zemÉ,
o odp|avite|né
uzávěrypie|ivnychobjektŮ'
o vtokYdo ma|ychvodníche|ektrárenatp.

dnem
obr. 3. Hydrau|icky
mode|1:70 VD Ma|éBiezno s pohyb|ivym

obr. 4. Detai|mode|uvodnÍhodÍ|aMa|éBiezno
mode|yby|omoŽnov piípadězájmu
Je ziejmé,žeby oba hydrau|ické
prob|ém:
vyuŽfttaképro objasněnínás|edujícÍch
o v|iv vodnídopravy na kva|ituvody ve vodnímtoku (vŽdyťremorkéry
imotorové|odijsouv jistémsmys|us|ušnámÍchad|a);
. v|iv p|avide|na stabi|itup|avebnídráhy,a to pii rŮznychpoměrech
mezi ponoremplavidela hloubkouvody.
Mode| ptavební komory ptavebnÍho stupně Prostíedni Žlen
v měŤítku1 : 3o (v hydrau|ické|aboratoii od r. 2000)
pos|ednímp|avebFakt,Že p|avebnístupeřProstiednÍŽten1xtery.|e
vodnÍcestu se
|absko-vltavskou
nÍmstupněm na zemÍČRspojujícím
sftí evropskychvodníchcest) je navrhovánpouze sjednou p|avebnÍ
cest
komorou,piived|investoravodnÍchcest ČR- Ředite|stvívodních
Že tato komora musí byt iešena
čn prana k zásadnímurozhodnutÍ,
tak, aby zajištova|amaximálníbezpeěnost,spoleh|ivosta p|ynu|ost
p|avebního
provozu,a to i za nepiÍzniwchhydro|ogickych
a meteoro|ogickych podmÍneka takév piípaděnepiíznivéhomorfo|ogického
vyVoje korytatoku pod vodnÍmdflem.
V ifinu 2OO1 by|ave vÚv T.G.M.vypracovánametodikamode|ového
komory,spojená s vyběrema experimentá|ním
vyzkumutétop|avebnÍ
prověienímvhodnéa dostupnémetody měiení ce|kovychpodé|nych
si| typovéhosou|odÍpii plněnía prázdněnÍtéto
a pričnychrÍvaznych
p|avebníkomorydlouhymiobtoky.
komoryby|zhotovenpod|epodk|ad a. s. HydroproMode|p|avební
jekt Prahaze zá|(2oo0. Vybudovanymode|plavebníkomoryumoŽĎuje
stanovitoptimá|nívariantup|něnía prázdněnÍp|avebníkomory,dá|e
p|avebníkooptimá|nítyp Vrat p|avebníkomory,v|ivp|něnÍlprázdnění
mory na rejdya p|avidlav nich umístěnáa konečněoptimá|ní roveĎ
p|avyzkumtétok|ičové
dráhy.PoŽadavekna komp|exní
dna p|avební
vodní cesty v poměrně krátkémčasovební komory |absko-v|tavské
vémrjseku (2-3 roky)bude ziejmě vyŽadovatspo|uprácis iadou pťediešenÍ
upiesřovánÍkoncepčnÍho
nÍchpracovišt.Bylo avizovánoi da|šÍ
p|avebnÍ
komory na Labi.
tétok|Íčové
1 V obdobÍ,kdy by| iíční
|aboratore'
Ž|ab,nacházejícíse v do|nímma|émsále hydrau|ické
jako techno|ogická|aboratoi,by|ove VÚV T.G.M. rešeno
ma|ysá| by|vyuŽÍván
zakÍyta C|o|nÍ
piemostěnÍohie u Doksan (zakázka
v aerodynamické
|aboratoiidnes jižrealizovanédá|ničnÍ
pro investora piÍs|ušné
Ž|abdá|nice);pokud by tehdy by|o moŽnopouŽftk vjzkumu i ií.ční
pro
poznatky
ob|ast
eko|ogie.
zejména
mohly byt zÍskányh|ubší

Vetky pokusnf žlab hydraulické |aboratoie (v provozu od
roku 1930)
hydraulické|aboratoie, kteréz h|ediska
Jde o nejcennějšÍzaŤfuení
vybavenosti zaíazujehydrau|ickou|aboratoi VÚV T'G.M' mezi ty nejpiednějšÍvEvropěa ve světě vubec'
pro potiebyČeskéka|ibrační
stanice
TentoŽ|abje pieváŽněvyuŽÍván
době a ve vyh|eduminimá|nědo roku
vodoměrnychvrtu|í.V současné
priority:
2010 jde pii jeho vyuŽitípiedevšímo nás|edujÍcÍ
o vyuŽitÍ
stanice vodoměrŽlabu pro v|astníčinnostČeskéka|ibrační
nych vrtu|í(ČKsW) pii ka|ibracivodoměrnychvrtuIr,a to V sou|adu
s normamia piedpisy EU a ISO (obr.5),
o vyuŽití
Ž|abupii iešenízakázkyMŽP zaměienék nap|řovánítrva|ého
jevŮ V procesu ka|ibrace
poŽadavku|So k odstraněnÍneŽádoucÍch
vodoměrnychvrtu|í'
jevu v procesu ka|ibracevodoměrnych
Vyzkum hydrodynamickych
nívyso.
vrtulíje vyvo|án t|akem mezinárodnÍchorganizací na zabezpeče
podmínekpro konformní
kékva|ityhydro|ogickychdaj . ZabezpečenÍ
ka|ibracivodoměrnychvrtu|Ís normamia piedpisy EU a |So nás vede
e|ik tomu, aby v procesu ka|ibracevodoměrnychvrtu|íby|odocÍ|eno
v|iv na piesnost ka|ibrace,jakymi
minace v|ivutakovychnegativních
jsou Epper v efekt, v|ivzanoienÍ,v|ivv|něnÍatd.
poznatkŮz vyzkumŮvodoměrPo shrnutía zhodnocenídosavadnÍch
nych vrtulíprovedenychv Hydrotechnickémstavu v Bě|ehradě,|aboratoii Beauvert (EDF) v Grenob|u' Iaboratoiiv Ber|Íně,Iaboratoii
v Toulouse,|aboratoiiVysokéško|ytechnickév Ber|Íněa v kalibrační
|aboratorifirmy oTT v Kemptenu by|yve VÚV T.G.M. zahájenypokusy
se studia zanoienÍvodoměrnychvrtu|Ína piesnost kalibrace.
tykajÍcí
- stano.
i k jinfm čelťlm
Ve|kypokusnfŽ|abby|v minu|ostivyuŽíván
vení činnosti|apákusp|avenin,vyzkumodporŮ plavce,vyzkumodpo.
sportu pied
rŮ sportovníchlodí(napos|edypro Stiedisko vrcho|ového
hramiv Sou|u)a simu|acezava|enídŮ|níšto|ypro Fi|moo|ympijskymi
véate|iéryBarrandov.
V současnédobě by|ave spo|uprácis prof. |ng.Mi|anemDaĎkem,
DrSc., z VysokéhoučenítechnickéhoBrno (VUT)zahájena metodická
piÍpravavyzkumuhydrodynamickych
odpor t|ačnychsestav, Keré se
na Labi v sou|adus piijatouEvbudoucnostipouŽívat
budouv nejb|iŽší
vnitrozemskych
vodnÍchcestách meziná.
ropskoudohodouo h|avnÍch
rodnÍhovyznamu(AGN),jeŽ vstoupi|av p|atnostpro Českourepub|iku
dne 26. července1999 (vizSbÍrkuzákonŮč.163/1999' částku55).
Ve ve|kémpokusnémŽ|abujemoŽnoprovádětvyzkumna vysekovych mode|echve ve|kémměiÍtkui vyzkum se Živočichy(neupravená voda).

obl. 5. Vodoměrnávrtu|e

I

V prípaděspo|ečenského
zájmu pracovnÍkŮ
zodpovědnychza sniŽovánÍpovodĎového
nebezpečív
Čnoy se ve|kypokusnyŽ|ab(spo|ečně
s vybavením
Českéka|ibrační
stanice vodoměrnychvrtu|Í)
da| snadno
pouŽÍtk vyzkumu,jenŽ by ved| k Wběru vhodnychbiehovychporostŮ
vodníchtokŮ (pro snÍŽení,
resp. omezenípovodĎového
nebezpečÍ
v rŮznychVegetačních
obdobích,včetněv|ivustáií Vegetaceatd').Autor tohoto piÍspěvkumě| moŽnostse piesvědčitpiímo na místě,Že
určité
testovánív tomto směru proved|aŠvycarskáka|ibrační
|aboravrtu|Í
v |ttigenuu Bernupro prof.Dr' DanielaVishera
toi vodoměrnych
z Z Ů r i c h uv e 2 . p o | o v i n 9ě 0 . | e t .
Měrná nádrž za ve|kym pokusnym Žlabem
(v provozu od r. 1930)

nab(zíotázka da|šíhovyuŽitítohoto mode|ui pro da|šípotieby nejen
VÚV T.G.M.,a|ei da|šÍzájemce.
Skutečnost,
Žetrasaieky Labev useku
Děčín- státnÍhranice Čn/snruje do značnémÍryzafixovánauzk'jm
sevienym do|íma vybudovanouinfrastrukturou,
znamená,Že i model,
jehoŽdélkav areá|uVÚV T'G.M.činízhruba
1OO m, je do značné
mfty
zafixována moh|by tudiŽbyt bez většíchfinančnÍch
nárokuna piestavpro iešeníproblematik,kterése v tomto
by pouŽÍván
ijako trva|ézaíízení
seku vyskytnoua pro jejichŽvyiešeníse bude pouŽitÍtohoto
mode|u
jevit piijatelné.
Z uvedenéhopieh|eduVyp|yvá'Že šká|anabÍzenych
moŽnostímode|ovéhohydrau|ického
vyzkumuje značněŠirokáa zá|eŽíjen na zainte.
resovanychsubjektech,abyji v dostatečné
mi7evyuŽi|y.

V roce 2000 by|a stavem projekčnězajištěnavystavbaka|ibrační
!ng. Josef Libf, GSc,
|aboratoiepracovnÍch
měiide|prŮtokuodpadníchvod. Pii autoremtolÚv r.c.m.'p'"r'"
hoto piíspěvkupoŽadovaném
snÍŽení
dna v ce|émrozsahutétoměrné
tel.: O2/2O19 7383
nádrŽeby ji by|omoŽnovyuŽíti pro systematickyhydrau|icko-ichtyologicky vyzkum rybÍchpiechodŮ' vŽdyt jiŽ s|edovánÍtrajektoriípohybu
prohloubít
ryb v rybímpiechodushora i z bokŮ atp. by umoŽni|o
naše
Key words
dosavadnÍpoznáníofunkci rybíchpiechodŮrŮznychtypŮ' zWšitjejich
Hydraulic laboratory,model research, calibration, measuring flume
Účinnostatd.
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|uprobÍhárryzkum,ktery pro ŘVc Zajištujers Čvur.
Trasa ieky Labe vede v ce|émtomto seku poměrně zk,Ýmsevienym udo|ím_ v pieváŽnéčástipakje trasa kynetyVymezenaŽe|ezniční
pievzetítohoto
tratÍasi|ničními
komunikacemi.
Po piÍpadném
mode|u
pracípro investoravoddo správyVÚV T.G.M.a ukončenívyzkumnych
nÍchcest ČR- Ředite|ství
vodníchcest ČRzajištovanych
Fs ČVUT,se

The Establishment of a Hydraulic Laboratory at the T. G. MasaryK Water Research lnstitute, Prague, and its Utilization for the
(Lib:Í,J.)
Study of Navitational-Hydraulic and Ecologicallssues
The hydraulic Iaboratorywas the first buildingthat was built in the
grounds of the lnstitute at Pragu*Podbaba in 193O. The article describes the history of hydraulic research and, in particular, the current
equipment oÍthe hydraulic laboratoryand its dependencies.|t deals
with the possibilities of using it Íora mode| research of the naviga
tional stages Maté Biezno and Prostiední Žteb on the River E|be, as
wel! as Íorthe calibration oÍwater meters, and other purposes.

VYZKUM MOZNOSTIEKOLOGICKE
A EKoNoMIcrÉ ÚpRAVY
A DoPRAVY PITNÝoHVoD

bÍ,včetněpiÍpadné
ochrannévnitiníVrstw,celkovytechnickystav dispoměryv síti.
tribučnÍ
sítěa hydrau|ické
Kva|itudistribuované
vody mohou za určitychpodmíneknegativně
ov|ivnittaké ka|yusazenévětšinouv místechs minimá|nÍ
intenzitou
proudění.
V dŮs|edkunáh|ychhydrauIickych
změn se nej|ehčÍ
částice
těchto kalŮ znovu dostávajÍdo Vznosu,a tím i do proudící
vody.ov|iv.
nujípak jej(záka|i barvu.V dŮs|edkureakce s dezinfekčním
činid|em
jiŽ zmíněné
ho nejen spotiebovávají,
a|e navÍcjsou piÍčinou
tvorbytriha|ogenmethan
Ů, ha|ogenderivátŮkyse|iny octovéa da|šíchved|ejších
produktŮdezinfekce.
PiedběŽnárešeršeaktuá|nÍprob|ematikysice potvrdi|a,Že jevy vy.
skytující
se tehdy u nás nově neby|yv oko|nÍmsvětě zce|a ojedině|é,
jevŮ ijejichpiÍčin
a|eŽetamějšípiÍstup
k poznánÍtěchto
a takéiešení
samo by|yspíše|oká|nÍho,
či Žeji profesně pojímaného
charakteru'
Pro na|ezení
iešeníap|ikovate|ného
v praxiuniverzá|něji
by|otieba propojitzna|ostia vybavenÍ
něko|ikaodbornychpracovišť.
SdruŽi|yse dky
grantuNárodnÍagenturyzemědě|ského
vyzkumu(NAZV)'která piija|a
a včasumoŽni|area|izovatprojektč. EP0960006655 ,,MoŽnostieko|ogickéa ekonomickéupravya dopravypitnychvod...
StrategickymcÍlemprojektuby|okomp|exnívyzkumné
iešeníprobIepitnévodyv distribučních
matikykva|íty
sítích,mode|ovánÍzměn,
k nimŽ
docházípiijejÍmtransportujak po stránce fyziká|ně-chemické,
tak mikrobio|ogické,
a navrŽeníopatiení,
kterápovedouk minima|izaci
těch-

Jana Hubáčková
piís|oví,,Bez
vodynenÍŽivota..
Staré|atinské
by se da|ov současnych
podmínkách
civiIizačnÍch
dop|nít
na ,,Bezčisté
vodynenízdravého
Života...Piirozenyko|oběhvody v piíroděsi Iidéod nepamětitotiŽ piizpŮsobujísvym potiebám v rozsahu a zpŮsobem odpovídajícím
stupni
i moŽnostemrozvojespo|ečnosti.
V pos|edním
desetiletíminu|ého
sto|etíby|ovšakmoŽnépozorovatběhem rozvoduvody na mÍstospotieby
degradacijejí kva|ity- bakteriá|nínárŮsty,zabarvení,zhoršenÍ
chuti
pozornostv ČRsystematickyvěnoa zápachu.Proto by|otieba rozšÍIit
Vanou techno|ogiÍm
a kvalitě pitnévody v Úpravnáchtaké na kvaIitu
vodyv distribuční
sÍti.
Aktuá|ní vodárenská ploblematika
Specifikouvyvoječeskévodárensképrob|ematikyv pos|ednímdeseti|etÍby|a prudká dynamikazměn prŮtočnychpoměrÚ ve vodáren.
skych iadech a sítÍchv dŮs|edkusilícíref|execeny vody spotiebiteli.
Ta by|a odstartovánazásadnÍmiekonomickymizměnami. Majite|é
a provozovate|é
vodovodŮ, pravena distribučních
systémŮ(obce,vo|enéorgány i odbornéutvary státnÍsprávy)by|i postavenipied ko|
vypoiádávatse s novouskutečností,
kdy v prŮběhudopravya rozvodu
pitnévodyse jejíkvalitazhoršovalav ce|éÍaděparametrŮ'Patii|ymezi
ně zejména:barva, záka|,obsah Že|ezaa manganu,obsah triha|ogenprodukmethanu,ha|ogenderivátu
kyselinyoctovéa da|ších
ved|ejších
forem dusíkui indikátŮ dezinfekcech|orem,zastoupeníjednot|iu.fch
tory bakteriá|nÍho
znečištění'
Zhoršováníkva|itypitnévody v distribučním
systémufiak by|oformu|ovánov rámci pracÍna popisovanémvyzkumnémprojektu)je dus|edkemchemickych,fyzikálně-chemickych
a bio|ogickychprocesŮ,
probÍhajících
pitnévodě,tak i na stěbezprostiednějak v dopravované
nách potrubí,vodojemŮa armatur.K uvedenymprocesŮmpatiÍnapi.
koroze,oxidace,hydro|yza,
ch|oraceorganickychs|oučenin,
sedimentace částicrŮznéve|ikosti,biochemickyrozkladorganickych|átek,nitrifikace,bakteriá|nÍ
rekontaminace
a da|ší.
TytoprocesymohouprobÍhat
v distribuční
sftirŮznourych|ostívzávis|ostina s|oŽenídopravované
vody,druhu a dávce dezinfekčního
činidIa, době zdrŽen(vody v síti,tep|otě,ročnímobdobíatd. Vyznamnymi
faktorybv|ivĎujícími
vodyjsou takémateriá|potrukvaIitudopravované
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JiŽnÍČechy

Úpnnvna

VODY PLAV

to změn. TÍmzároveř povedoui ke zvyšenímty zabezpečenostihygienickénezávadnostipitnévody pii dopravěod distributoraaŽ ke spotiebite|i.od počátku vah o metodiceiešeníprojektuby|oziejmé,Že wzkum bude obsahovatmnoho novychprvkŮ.
Koordinačním
a iešite|skympracovištěmse sta| Vyzkumnf stav
vodohospodáiskyT. G. Masarykav Praze,spo|uiešite|em
by|akatedra
zdravotnÍho
inŽenyrství
FakultystavebnÍČvut v Prazea dá|e spo|upracova|yÚstav techno|ogievody a prostiedÍVŠOHTPraha a Chemická
prŮběfaku|taVUT Brno.DalšínutnoupodmÍnkou
zahájenía h|adkého
hu vyzkumnychpracÍby|yzájem a čast provoznÍorganizace.Spo|upráce s VaK JiŽníČechy,a. s., rÍspěšněprobíha|ana vyznamnémzásobnÍmiadu z Úv ptavdo Tábora,součástivodárenskésoustavyJiŽní
Čechy(obr.7), Dé|katrasy tohoto piivaděče(budována uváděn by|do
provozupostupně)je72'69 km.
prob|émÚ,zai,ínávodojemem
Úsek, ktery by| zdrojem největšÍch
v Chotyčanech
a končítáborskym
vodojememv ČekanicÍch.
Je d|ouhy
52,52 km. PotrubÍjeoce|ové,bez jakéko|iochranyvnitinÍhopovrchu.
prŮtoku(10O |.s{)
Ce|kovádoba zdrŽenÍvody
v něm čini|apii obvyk|ém
cca čtyiidny.ZprovozĎování
by|oobdobímpoznamenávanymhrubymi
závadamiv jakosti dodávanévodya značnymnegativním
ohIasemspotiebite|skéveiejnosti. První část prob|ematickéhoseku (Chotyčany-Vese|í)
by|auvedenado provozuv červnu1993, druháv |ednut994'
Po několik dnu od prvnÍhonapuštěnípiivaděčeobsahova|avoda
v nátocíchdo koncovychvodojemŮ2_3 mg.|LŽe|eza.
KoncentraceŽe|eza pokles|yna hodnotycca 0,3 mg.l.1teprve asi po šesti měsÍcích
provozu,coŽ odpovÍdácca čtyiicetiobměnám obsahu potrubÍ!
Ve vychbzífázi projektu NAZV by|o nutno urěit směr vyzkumu a na
zák|adév|astnÍchpozorovánÍa zkušenostÍi kritickérešeršeutiÍditpo
znatky o hlavníchpžíěináchzhoršováníjakostivody během jejÍhorozvodu od upravnyke spotiebite|i.By|yto piedevšÍm:
. dezinfekce vody,
o tvorbabiofi|mŮna stěnách potrubí,
. koroze kovovychmateriá|urozvodŮa tvorba inkrustacína stěnách
potrubÍ,
vodovodního
o transportsuspenzía korozníchproduktŮz seku s ve|kourychlostí
prouděnÍ
do koncovychusekťl,kde voda proudípoma|unebo dokonce po určitoudobu stagnuje,
. dobÍhání
koagu|ace,odŽe|ezĎování
a odmanganovánÍ,
dekarbonizace, dobÍhání
sráŽecícha oxidačnÍch
reakcí,
o u.y|uh
toxickychorganickych|átekz nátěrovychhmot,popi. z materiá|u
trubnÍhorozvodu.
PrŮběh právě uvedenychprocesŮ piitom závise|,iakiiŽ by|ozmÍněno, nejenna s|oŽenÍvody
a jejítep|otě'a|etakéna době zdrŽenÍvody
prouděnía jejichzměnách.
v potrubí,na dynamicerychlostii roz|ožen(
A právě pos|ednězmíněnéfaktoryv ČRdozna|y,navícběhem krát.
kého obdobÍ,značnychodchy|ekoproti hodnotám piedpok|ádanym.
Vodárenskérady by|yprojektoványi provedenyna zák|adě někdejších
piedpok|aduo ,,neustá|e..rostoucÍspotiebě vody a vedeny snahou
zabezpečitjidopravou
z ve|kokapacitnÍch
zdrojŮa praven'V pos|ednÍch
|etechvšakna rozdflod piedpok|aduspotiebavodyk|esá.To mŮŽemft
váŽnénásledky i do budoucna,pokud by nasta| da|šívyraznypok|es
odběrŮ. Pak by dÍkyrych|éspotiebě dezinfekčnÍho
činid|aa pii jeho
piivaděčt)
nedostačujÍcídávce
moh|yv některychz naddimenzovanych
pieŽívat,nebo
i pii dobie upravenévstupujícívodě
neŽádoucÍbakterie
se znovu aktivovat.To by mohlo nastat napi. v dŮs|edkuvyraznějšÍho
prosazenínověse propagujÍcích
tendencíasnah o iešenízásobovánÍ
vodou místnísvépomocí.
Kooperace vodárenskych vyzkum a praxe
Ve spoIupráci s provozovate|emiadu by|a nejprve vytipovánataková mÍsta,kde se da|o prováděttestovánípoměrŮv piivaděči,včetně materiá|Ů,prostiednictvÍm
tzv. kuponŮ- a to jak z h|ediskako-

obr. 2. Testovacíkupony|itina,betona jejichupevněnív drŽácích

roze, tak z h|ediskatvorbybiofiImŮ.Vybraná místa by|a vybavena
pokusnymi seky,ve kterychby|omoŽnoměnit některéz parametrŮ
podmiřujícícha urych|ujÍcích
vyzkumná s|edování.Rea|izaci tzv'
zajisti|proměiicíchsmyčeka jejich osazenÍvodoměrya čerpad|y
vozovate|iadu VaK JiŽníČechy,
á. S.,za podporyJihočeského
vodárenskéhosvazu. Vyzkumny stav vodohospodáiskfT.G.M. zajišto.
va| piÍpravuveškerychtestovacíchkuponŮ a takéjejich veškerévy.
hodnocování.Smyčkyse osvědči|yjako pokusná zaŤízení.
UmoŽřují
prováděníkoroznÍchzkoušek a monitorováníbiofi|mŮi doprovodnych mikroorganismŮ
V pr běhu iešeníprojektuby|yzískány,ověieny a co do vys|edkŮ
i pub|ikoványpoznatkyo vyuŽitelnychindikátorech stavu (bakteriá|nÍ
nárosty,zabarvení,chut, zápach apod.),o míÍebiologickéstabi|ity
vodya o stávajících
a dá|e oěekávanych dtisledcích.Adedistribuované
kvátnětomu by|yvytipoványvhodnépouŽite|né
čimodifikovate|né
me
todické postupy a takévyvinutypostupy pŮvodní,vlastní'
po trase na vnitinÍchstě.
Pro monitorovánízměn, kteréprobíhají
jsme se rozhodIivyuŽítmodifikovanych
postupukoroznách piivaděče,
nÍchzkoušekpod|edruhŮ uŽívanych
trubníchmateriá|Ů.Modifikovaná
metoda korozníchzkoušek spoěíváve stanoveníjakkoroznÍchtjbytkŮ'
inkrustacÍzachycenychna oce|ovycha |itinovychkupotak i mnoŽstvÍ
nech. Pro oce|ovymateriá|jsme vo|iIitestovacÍ kupony podle TNV
75 7t27' Pro Iitinujsme vo|i|itestovacíkuponyz materiá|upod|e
Čstrt+z 24Io a pro betonovétestovacÍkuponyjsme vo|i|isměs cepii cementacipotrubÍ.
mentu,pÍskua vodyv poměrupouŽÍvaném
Rozměry testovacíchkuponŮpro litinua betonby|yvo|eny50 x 50 x 5 mm
(obr.2). Navícse v závěru iešenÍpodaii|ozaiadit do testovánÍi novy
materiá|PE-HD,jehoŽmoŽnostipouŽitísenynívpraxirozšiiujízma|ych
i na většíprofi|ypotrubí.
TestovacÍmmateriá|empro hydrobiologickérozbory by|a podk|adová mikroskopickásklÍčka.
Exponovánaa vyhodnocovánaby|avŽdydvo.
jednak k piÍmému
jice sk|ičekurčenych
pozorování,
mikroskopickému
jednakk mikroskopickym
poznatkuby|a
rozborťtm.
Na zák|adé
v|astních
zvo|enadoba expozice pro testovacíkuponyvšech zkoumanychda.
nych materiá|u(oce|+ sk|o, |itina,beton a PE-HD)devět a osmnáct
tydnu,tj. 63 a 126 dnu.
Kuponypro vyhodnocenínárostti bioÍilm jsme sonifikovaIidvakrát
vodojemu.Takto získanévzorky
15 minut piímov mÍstěpiís|ušného
suspenze biofi|mubyly ve VÚV T.G'M. Praha rozdě|enyna podflypro
nás|edujÍcíjednot|ivésku piny ana|,!z:
o stanovenísušiny(sušenímdo konstantníváhy pri 105 .C);
r stanoveníce|kového
organickéhouh|ku (ToC);
o stanovenícHsK (k|asickádvojchromanová
metoda,Vardvě hodiny);
o mikrobio|ogickástanovenÍ(psychrofiInÍa mesofiIníbakterie,ko|iformnía termoto|erantní
ko|iformní
bakterie,E. coli, sa|mone|y)'
Podrobnypopisje ve zprávě za rok 1999 [1].
Vys|edkyby|ypiepočítány
na jednotku p|ochypod|ece|kovép|ochy
exponovanychdesek.
Pieh|ed pracovníchpiedpisŮ a principŮmetod, včetněmetod fyziká|něchemickychrozborŮ,speciálnÍch
stanovenÍTHM,
HM a sedimenana|,!z
depozic,by|pub|ikovánv[2).TamtéŽ
tačnÍch
a navícpodrobněji
ve zprávě [3] by|ykomentoványmode|y bytkuaktivnÍho
vo|néhoch|oru jak v proudícÍ
vodě (samé),tak i s piedpok|adem bytku ch|oru
v proudící
vodě i na stěnách potrubí.Právě pos|ednějmenovanymokoeficientem bytku ch|oru, vykáza|
de|, operujÍcÍ
s dvous|oŽkovym
ve|koutěsnost se skutečněnaměienymihodnotami.
Práce na projektuzahájenév záííL996 a ukončené
v po|oviněroku
jsou
2000' dokumentované
víceneŽ osmdesáti etapovymipo|oŽkami,
spo|u s vys|edkydosaŽenymiběhem vyzkumudok|ádányv souhrnné
zprávéprojektuÍ4].z téje také ziejmá návaznostjednot|iWchprací.
Z poznatkŮa vys|edk projektuchceme v rámci tétostatě piipomenout a|espoĎtyto:
o Na zák|aděvys|edkŮkorozníchzkoušek(obr.3) by|podán návrh na
po.
dop|něníTNV 75 772t ,,PoŽadavky
na jakost vody dopravované
trubÍm..;
by|ytéŽzÍskánynovépoznatkyo mechanismuinhibičního
pŮsobenÍCaCo..
. Ubytekvo|néhoaktivnÍho
ch|oruv sfti |zezjednodušeně
matematicky
popsat rovnicíkinetiky|. iádu. Hodnotyrych|ostnÍch
konstantk. se
projednot|ivé
rÍsekysitě |iší.Pii podrobném
zkoumánÍubytkuchioru
pii dopravěvodyje tedy tieba uvaŽovatsjeho bytkem pii piestupu
ch|oruz proudícívody ke stěně potrubí,včetněnás|ednéreakce
s fixovanoubiomasou,a spotiebouchlorupii procesukoroze.
. obsah vo|néhoaktivníhoch|oru,měieny na odběrnychmístechÚV
pohybova|
P|avnebo HosÍn||odtok,se v závis|ostina dochlorovánÍ
za ce|és|edovanéobdobÍ(l997_2oo0) v rozmezíod 0,15 do 0,85
mg'|.'.Pii dopravě vody obsah volnéhoaktivníhoch|oru k|esaI
a i pies doch|orování
na VDJ Hosínby|yna konci dá|kovéhopiivadě.
čepravide|nězjištoványnu|ovéhodnoty.Nulovéhodnotykoncentra.
cívo|ného
aktivníhoch|oruse vyskytova|y
takév šachtěVese|ín. L.
o Pii sekundárnídezinfekcipitnévodyvzniká podobnějako pii primárproduktŮ,z nichŽ některéjsou
nÍdezinfekci ce|á iada ved|ejších
potenciá|nÍmi kancerogeny.Nejčastěj
i uváděnymi vedIejšÍm
i produk.
(THM),halogenty dezinfekcevody chloremjsou trihalogenmethany
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Práce probÍha|y
na konkrétnÍm
useku dá|kovéhopiivaděčeP|av-TáhodnotypH na snŽeníkoroznírych|osbor.V|ivpostupnéhozvyšování
ti, a tím i druhotnéhozaŽe|eznénÍ
dopravovanépitnévody, |ze do|oŽit
z d o k u m e n t a c e p r o v o z o v a t e I eP. r o c e n t o v z o r k Ů n e v y h o v u j í c í c h
( ?-;
Čsrvzs 77!I ,,Pitnávoda..pok|es|oz pŮvodních86 o/ov roce 1995
pod 5 o/oV|oCe1998 a v pos|ednímroce vyzkumuby|sh|edánnevyhopouze ojedině|yvzorek.
vujícím
Podílv./zkumuVUV T.G.M.spočÍva|
kromě organizacea koordinace
prací(autorkoutéto stati) v prováděnÍkonkrétnÍch
v|astníchvyzkumŮ
piivaděče,VaK.lČi;e;icnlaoe
a ve zmíněné
spo|uprácis provozovateli
ratoiemi. DalšÍspo|uiešite|é
a odbornícijsou jmenovániv závěrečné
zprávé[4].Vhodnéje zde piipomenouta|espoř prof.RNDr.A. S|ádečkovou,CSc., za bio|ogii,
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.,
mode|upro vypoa ko|ektivu)by|zejménaVe stanoveníhydrau|ického
četdob zdrŽen(dopravované
vody,v ověienÍa up|atnění
mode|uvo|ného aktivníhoch|oruv distribuční
sfti. Dá|e ve zhodnocenímonitorovánÍ
produktŮdezinfekcev dopravovanévodě. By|ataké
obsahu ved|ejšÍch
provedenacharakteristikadepozic odebranychz rŮznychmíst z dálko
véhopiivaděče.Experimentá|něby|ověiován v|ivtěchto sedimentu na
kva|itudopravované
vody v definovanychpodmínkách.By| podán dŮkaz
Obr.3.
o v|ivuresuspendovanychdepozicna spotiebu aKivnÍhoch|orua na tvorFotodokumenvodě.
bu THM a ha|ogenderivátu
kyse|inyoctovév dopravované
tace učink
Ze zhodnocenívšech získanfchWs|edkŮz období1997-2000 vydŮ|kovékoroze
p|ynu|o,Že pro podstatnéomezeníkoroze dlouhfch piivaděěti vody
s relativně nízk,lmobsahem Ca a HCo.. iontŮje tieba aplikovat neien
deriváty kyseliny octové(HAA) a da|šÍch|ororganické
s|oučeniny. antikoroznímetody pravy ve vlastní pravně (piedevšímzvyšovánÍ
Piib|iŽně5_2o o/o
těchto |átektvoiÍTHM.
koncentraceCa a Hco3 iontŮ ve vodě rekarbonizaci),ale rovněžje
. obsah THM i HAA ve vodě vzr stá s prod|uŽováním
doby zdrŽení tieba alkalizovat vodu ve v|astnímpiivaděčivápnem, piičemŽdoa|kavodyv síti.obsah ch|oroformu,bromdich|ormethanu,
dich|oroctové |izovánívsÍtijenutnéu iadu de|Ších
neŽ20_25 km. Jedině za těchto
kyse|inya trich|oroctové
kyse|inyv pitnévodě odebranéz dálkového podmínek dochází pŤivhodnémsloženívody k tvorbě ochranné vrst.
piivaděčevzrŮstal v prŮběhu |aboratorních
experimentŮs rostoucÍ vy' která zabrařuje dalšímupltiběhu koroze. optimá|nÍpodmÍnkypro
dávkouch|orua dobou zdrŽení.
PitrŮstekuvedenych|átekpii ch|oravody,piičemŽhodtvorbuochrannévrstvyje moŽnoregu|ovats|oŽením
minaci by| podstatněniŽšíneŽ pii ch|oraci.
pH, KNK4'5a obsah Ca by se mě|y b|iŽitrovnováŽnymhodnotám
noty
. Depozice v potrubípro dopravu a rozvod pitnévody bfvajÍtvoieny
pii nepatrněk|adnémindexu nasycenÍ.obsah Cao v inkrustacíchby
částicemirŮznéve|ikostia pŮvodu.V Iiteratuiese s|oŽeníčástic
se mě| pohybovatv rozmez(to_25 o/o.
je
většinouneuvádÍ.TvoiÍ zejménahydratované
oxidy Fe, Mn, Zn,
pÍsek,kiemičité
schránkyias, částicedetritua organickéhomikroLiteratura
znečištěnÍ.
Početčásticve|ikostinad 3 um se v upravenévodě obJ., Baudišová,D., Fuksa,JK. a S|ádečková,
A. Vyzkum
[1] Hubáčková,
pohybuje
piipsat
vyk|e
od 186 do t 23o v 1 m|. Puvod částic |ze
moŽnostiekologickéa ekonomickéupravya dopravypitnychvod.
napi. sniŽenémuefektu upravysurovévody, vyp|avování
z náp|ně
Vyroční
zprávaVÚV T.G.M.,1999, 41 |it.,7 tab., 31 obr.,5 pii1.,
fi|trŮ,sráŽeníhydratovanych
oxidŮ kovŮ,tvorběuh|ičitanu
vápenaté55 s.
ho, dodatečné
f|okulaci,bakteriá|ní
rekontaminaci,koroziatd. Sedi[2] Grunwa|d,A. aj. VyzkummoŽnostiekologickéa ekonomickéupramentačnÍ
ana|yzouvzorkŮdepozicz dá|kovéhopiivaděčepitnévody
vy a dopravy pitnych vod. Vyročnízpráva KZ| FSv ČVUT,1999,
by|ozjištěno,Že v nich piev|ádajíčástice
sedimentujÍcíma|ymi
rych6 6 | i t . 't 7 t Ň . , 2 9 o b r . , 7 4s .
|ostmi.K usazováníčástic docházÍv dus|edkuzměn hydraulickych
GrÚnwald,A. aj. VyzkummoŽnostieko|ogickéa ekonomické pra[3]
poměrŮobvyklev místechs nejniŽšÍm
prouděním
vodyv distribučním
vy a dopravy pitnych vod. Vyročn(zpráva KZ| FSv ČVUT,1998,
systému.
4 6 l i t . ,1 1 t a b . ,2 1 o b r . ,4 3 s .
. V|ivemhydrau|ickych
změn v systémum Že byt částdepozic resusH u b á č k o v á ,J . a G r Ú n w a I d ,A . V y z k u m m o Ž n o s t ie k o l o g i c k é
[
4
]
pendována,piičemŽjednot|ivé
částicemohou na de|šÍ
trase negaa ekonomické pravya dopravypitnychvod. Závěreiná zpráva Rotivně ov|ivnitkva|itudopravované
vody.Částiceuvo|něnychdepozic
ordinátoraprojektuVÚV T.G.M', 2ooo, 18 |it., 5 tab., 2 obr.,
promohou reagovats dezinfekčnÍm
činid|emza vzniku ved|ejších
3 piÍl.,38 s.
duktŮdezinfekce THM, ha|ogenderivátu
kyse|inyoctovéa da|šÍch.
V porovnánÍ
s ch|oracíby|apii ch|oraminacika|ovésuspenzetvorba
lng. Jana Hubáčková,cSc., koordinátor proiektu
uvedenych|átek sh|edánapodstatněniŽší.
vÚv T.G.M. Praha, te|.: o2/2oL9 72L5
o ProtoŽevyzkumi jeho ap|ikacebyly realizoványv reá|u, piispě| ke
provoznÍ,
zdokona|ováníjak
tak ivyzkumnépraxe.KonkrétnÍm
vlraznym spěchem,za|oŽenym
na navázáníspo|upráce
a pak na akceptaKey words
etap projektuNAZV provozovate- Drinking water, water treatment, drinking water transport
ci a rea|izacivys|edkŮjednot|ivych
Iempiivaděče,tj. Vak JiŽnÍČechy,
6t.S., by|oto, Že se daiiIo zamezo>
vat druhotnémuzaŽelezněnÍ
vody. Na stabiIizacijakostia omezení
Research into the Possibility of Ecological and Economic Drinkorozníhoptjsobeníse prokazate|něnejvyšší
měrou projevi|ozWšeking-Water
Treatment and Transport (Hubáčková, J.)
je
pH
prosta
níhodnoty na 8,5, kdy voda
oxiduuh|ičitého
a vykazuje
A specific feature of development of the Czech watersupply in the
pozitivnÍindex nasycenÍ.Pii posuzovánívys|edkŮjednot|ivychetap
past decade was a strong dynamic oÍ changes in flow conditions in
iešení projektu neby|ypo piijetíopatienÍjiŽ Žádnémikroskopické
water-supplymains and networks. This dynamic was started by prinindikátoryorganického
znečištěnÍ
zjištěny.Z h|ediskaiešenÍgrantu
cipal economic changes !n water prices. ThereÍoreit was necessary
jednoznačněpozitivní.
znamenajíprávě takovétovysIedkyzjištěnÍ
. Za podmínkypravide|né
kontro|yjakosti vody - zejménace|kového to extend attention to water quality in the supply network. A dete
doration ď ddnking wďel quality in the supp|ysystem is a consequence
amoniaku,ktery nesmípiekračovathodnotu0,01 mg.|.1,
se podaiiof chemical, physico+hemical and biological processes taking place
|o vyšeuvedenouhodnotupH 8,5 aplikovat se souhlasem hygieni.
immediately both in transported water and on the inner surface of
ka na celou vodárenskou soustavu JiŽníčechy. S p|atnostínové
pipes, reservoirs and fittings. These processes can occur in the sup
|egis|ativy- zákona ě,. 258/2000 sb. a jeho prováděcívyhlášky
ply network with various speed, in dependenceon the composition of
č.376/2000 Sb. - je nově upravenorozmezípH aŽ do 9,5, kteréje
transported watel, the sort and dose oÍdisinÍectionagent, the time oÍ
pro dopravuvody na většívzdá|enosti.
vhodnější
retention of water in the network, the temperature, the season, etc.
Thanks to joint work of research institutions and the operator, not
Doporučení a závéty proiektu
on|y the souÍces of diÍficulties could be analysed, but also effective
rea|itěodhadu mÍrykomÚspěšnost iešenÍspočÍva|a
v počátečnÍ
ways of remediation were found and tested. The research was perforp|exnostii komp|ementárnosti
iešenÍdané|ohya dále v zabezpečení med in a particular section of the longdistance waterconyeyance
potiebnémíry a rovně partnerskéspo|upráce.Samoziejmě, Že
structure Plav. Tábol.The percentageof unsatisfyingsamples, accor.
k vysledkÚm ved|a rea|izacev|astnÍchvyzkumnychpracÍ.Společnou ding to ěsn zs 7tyl,.Drinking Water', had sunk fiom the originaI
pracíinstitucívyzkumua provoznÍ
organizacese podaii|opiičinypotiŽÍ 86 % in 1995 to below 5 % in 1998, and in the last year of the
nejenana|yzovat,ale i najíta ověiit tjčinné
zpŮsobynápravy.
research, unsatisfyingsamples were found only exceptionally.
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MoDElovÁt.tí
ěov

pii biologickémrŮstu a rozkladu.Z tohoto dŮvodujsme se
probÍhajÍcí
rozhod|ipro pouŽitíneuronovychsítÍpomocíST neura|network(SNN)'
kterénám k ověienízap jči|afirma Statsoft_CZ.Neuronovésítě patiÍ
k ana|ytickymnástrojŮm,které|ze zahrnoutpod pojem umě|á inte|igence. Ta se pouŽÍvápro postupy (a|goritmy)
simuIujícÍ
myš|enkové
pochodyprobÍhajícív
Iidskémmozku.PrvnÍsystémy
umě|éinte|igence
i do ob|asti
v medicÍně.Postupněse jejich uŽ(vánirozši7i|o
by|yuŽívány
věd (ekonomie,sociologie,psycho|ogie,po|ito|ogie
společenskych
V tom, Že pomocítzv.neuronovych
apod.).Vyhodatétometodyspočívá
sítÍmuŽemesestavit mode| pod|echovánÍsystémujako ce|ku, aniŽ
uvniti
bychommuse|ipojmenovat,definovats|oŽkya procesyprobíhajÍcí
systému.

PoMocírueunonovÝcH
SITI
NguyenVu Nam, Petr Fuchs
Vyvoj vědecky za|oŽenychsystémŮ zaÓ'a|jiŽ v padesátych |etech na
pracovištích
zabyvajících
se ap|ikačním
vyzkumemuměléinte|igence.
Postupně by|vytváiensoftware,ktery dokáza|pracovats netriviá|ním
iešenímprob|émŮpomocí piedem vytvoienéstruktury zna|ostÍ.
K prvnímsystémŮmpatii|y napiík|adsystémyMACSYMA, MYC|N
jiŽ koncipované
jazycích'
a pozdějida|ší'
na moderníchprogramovacích
Jde o jazyky,kteréby|yvytvoienypomocíjazykŮ Pasca| a L|SP. S pribyvajÍcími
zkušenostmise začalos vyvojemprázdnychexpertníchsystému, obecně známychpod názvemsystémybez nap|něnébáze zna|ospronikánízna|ostnícha experttí.To všechnoved|ok intenzivnějšÍmu
nÍchsystémťt
do praxe a vyvo|a|opotiebu piÍpravykva|ifikovanychspecia|istŮ.Expertnísystémyjsou za|oŽenyna myš|encepievzetÍzna|ostÍ
od experta a jejich vhodnéprezentacitak, aby je moh|vyuŽívat
běŽny
uŽivate|podobnymzp sobem jako expert a takés podobnymvys|edkem. Rozhodujícím
zdrojem kva|ityexpertizyjsou zna|osti,kterémá
systémpii iešenÍk dispozici.
Pro ekonomickévyuŽitía |epšíov|ádáníČoVse odbornÍcisnaŽímopočítačovych
de|ovataktivačníproces prostiednictvÍm
nejrŮznějšÍch
programŮ.Úko|emje sestavit takovy mode|,ktery má stejné(podobné)chovánÍ,nebo |épeiečeno,ktery je funkčněpodobnyskutečné
čistÍrně.
Tak mŮŽemepiedvídatchovánítohotosystémuza danychvstuP
níchpodmÍnekpomocísestavenéhoprogramu(mode|u).
jsme se zab,lva|ijejich
pouŽitímpii
Z|ady moŽnychpouŽitÍsystému
čištění
odpadníchvod, kteréjsou ve|mirŮznorodé,
majÍveImir zny
charaktera v|astnosti.K jejich Iikvidacise nejčastějipouŽívábio|ogickéčištění(rozk|ad
organickycha v některychpiípadechi anorganickych
jsou ve|mináročné,protoŽejsou
|átek).Procesy bio|ogického
čištění
závis|éna mnohafaktorech,jako napik|ad:
o směsná kulturamikroorganismŮ,
jejichdruhovározmanitost
a jejich
piítomnostv odpadnívodě,
kvantitativní
o charakterodpadnívody:
charaktersubstrátu,koncentracea charakter nerozpuštěnych
|átek, pĚítomnost
nutrientŮ,so|nostia těŽkych
kovu.
. techno|ogické
parametryaktivačního
procesu:doba zdrŽení,zatíŽenÍa stáií kalu, koncentracerozpuštěného
kys|íku,zpÚsob a stupeĎ
aerace a míchání,mnoŽstvírecirku|ovaného
ka|u,
. vnějšítep|otaapod.
Dosud se věnuje pozornostmatematickému(Monod)mode|ovánÍ,
pii kterémje ct1empojmenovatjednot|ivéprocesy,definovats|oŽky,
které se jich častnr,a pomocí matematiclďch rovnic popsat jejich
zájemnévztahy.Je tieba zd raznit, žejde o biologicképrocesy' a je
otázkou' do jaké mrryje moŽnépostihnout všechnys|ožlqa procesy

obr. 3.
|lustracesÍtěMLP (22 krytychneuronu)
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obr. 1. SchémaCoV z poh|eduneuronovychsÍtí

obr. 2. ||ustracesftě Linear

obl. 5. GraficképorovnánÍ
mezi skutečnymi
hodnotami
a vypočítanymi
sit
cHsK - nej|epší
pochopeníprincipumode|ovánÍ
Pro zjednodušení
ČoV pomocíneuronovychsftísi piedstavujemečernouschránku (viz obr. í), do které
vedou Vstupy a od kterévycházej(vystupy.Ve skutečnostitato černá
vstupydo schránkyjsou vy.
schránka piedstavujesamotnoučistírnu,
napiÍklad
branévstupníhodnotyodpadnívody piitékající
do čistírny,
BsKs, cHSK' Vystupyze schránkyjsou vybranéparametryurčujÍcÍ
kva.
vody.
Iituvyčištěné
jsme pouŽi|i17 naměienych
K ověienítohotozp sobu mode|ování
hodnotu Čov Brázdim.Vybra|ijsmehodnotyvstupŮ,tj. BsKs, cHsK,
NL, a pro Wstupjsme pouŽi|ihodnotycHsK. (VšechnyhodnotyvstupŮ
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Tabulka1. Vys|edekWpočtŮpro nejhorší
sft Linear3 ..7: 1-

cHsK vÍpoč.

GHSK skut.

1-40,79

87,8

94,O7

79,2

tLo,94
77,45
ttg,49

t22

92,2
101

RozdÍl

Tabu|ka2. Vys|edekvypočtupro nej|epšÍ
sít MLP 3 :22 : I

Error

cHsK vÍpoč.

0,667423

89,28

87,8

14,87

0,187309

111,56

79,2

-11,06

o.139235

96,51

-L4,75

o,L85728

107,99

].8,49

10,15

104,5

-94,35

109,53

724,4

-!4,87

!L8,94

113,3

5,64

o,232862

98,94

1,188233

106,50

o,787259

LL7,45

0,07105

97,61

0,01692

103,73

43,66

45

-!,34

tos,42

113,3

-7,88

0,09925

97,9L

7].4,95

101,9

13,O5

o,164355

104,06

71,4,60

106,8

7,80

0,0982

L79,74

94,!5

!o2

CHSK skut.

52,99

-7,85

722
92,2
101
704,5

Rozdíl

Error

r,48

0,01867

32,36

o.407512

-25,49

0,321008

L5,79

0,198841

-2,06

0,02599

2,OO

0,02519

!24,4

-6,95

113,3

-15,69

0,197618

45

0,08756

58,73

0,739716

-15,39

0,193831

101,9

2,L6

o,o2727

106,8

72,94

o,L62977

702

-7,48

0,01865

113,3

0,0988

100,52

1-40,6L

84,6

56,01

0,705364

702,57

84,6

77,97

0,226282

109,05

70,3

38,75

0,488094

99,44

70,3

29,t4

o,367044

52,30

0,658692

89,26

-7O,74

o,735246

9,43

o,LL8755

103.98

16.58

0,208796

152,30
96,83

100
87,4

a vystupujsou uvedenyV mgl|.) Naš|ijsme něko|ikneuronovychsÍtí,
kteréby moh|ybyt pouŽiték da|šÍmu
rozhodování.Pro i|ustracizde
uvedemedvě sÍtě:Linear- |ineární(obr.2), která vyhovujenejméně,
(obr.3), která vyhovujenej|épeza danychpodmÉ
a MLP - vÍcevrstevni
nek. Vys|edkytestováníjsoushrnutyv tabulkách7, 2 a na obr.4 a 5.
NeuronovésÍtě piedstavujísystémVstup/Vystup,ktery h|edá neznámou datovoustrukturu.K tomu potiebujÍve|kypočetměienÍ(cca
500). PrestoŽejsme mě|i k dispozicijen nízkypočetměienÍ(17)' domnÍvámese, Že zÍskanévys|edkyjsou uspokojivé.Z tohoto dŮvodu
jsme se rozhodIiv našÍpráci pokračovat,
piedevšímsběrem většÍho
počtugxperimentá|ních
pomocíneurodat a násIednymvyhodnocením
novychsÍtíSNN.
lng. Nguyen Vu Nam, lng. Petr Fuchs, GSc.
VUV T.G.M. Praha
tel.z O2/2OL9 7277., O2/2OL9 724L

100
87.4

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 modelling 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 behaviourof 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 knihovněVÚV

potenciá|uČR
Vzh|edemk vysoce omezenémuhydroenergetickému
nepiicházív vahu ani vystavbapiehradza rjče|em
vyrobye|ektrické
energie. A tak pos|ednÍdeseti|etÍpiinesla pouze rea|izacipÍečerpávacích
Dams in Czech Republic 20OO
vodníchelektráren:D|ouhéStráně (v provozuod roku 1996) a jiŽ diíve
Da|ešice(1978).Zprovozněnyby|ytakéněkteréma|évodnÍelektrárny.
Pub|ikace,,Piehradyv Českérepub|ice2ooo" navazujena obdobV pos|ednídoběse pozornostsoustieďujena novéstupně pro zlep
piehradnou knihu vydanouV roce 1991 byvalymČeskos|ovenskym
podmÍnekna Labi - v rámci projektuvhodnéhonapošeníp|avebních
nÍmvyborema nazvanou,,Piehradyv Čechácha na Moravě 1990".
jenína sítevropskychvnitrozemskychvodníchcest.
Jednímz če|Ůvydánípub|ikaceby|atéŽpiÍprava
na t7 . kongres|coLD
Nás|edkemskutečnosti,Že některépiehradyjsou provozoványjiŽ
ve VÍdni.
víceneŽ50, 80 nebo dokonce100 |et,narŮstá potiebajejich komp|etVyznamné
změnyv ce|éspo|eěnostipo listopadu1989 ov|ivni|y
také
ní rekonstrukce.Da|šími
dŮvodymŮŽoubyt i nutnostaryšeníkapacity
ob|astvodnÍhohospodáistvíbyva|ého
Československa.
V novychspozai(zenínebo změna jejich če|u.
|ečenskych
a ekonomickychpodmÍnkáchvyrazněpok|eslypoŽadavky pie|ivua da|šíchprotipovodĎovlch
pr mysIua zemědě|stvÍ. Proto by|yv pos|edních|etechrealizoványněkterévyznamnéprojekty
na zásobovánÍvodou ze stranyobyvate|stva,
rekonstrukcenebo modernizacepiehrad.Tyto projektyjsou charakteVzh|edemk tétoskutečnostise změniI i poh|edna rea|izaciprojektŮ
rizoványněkterymi specifickymi rysy vystavbypiehrad v ČR:vystavba
piehradale započa.
novychvodníchzdrojŮ'Zpomalenívystavby
většÍch
a provozv podmÍnkáchintenzivněvyuŽívané
krajiny,častov piímém
jako vys|edeknedo|ojiŽ diíve(zhrubako|emroku 1975), piedevším
potenciáliičnÍch
kontaktus městskymicentry,Iimitovanyhydro|ogicky
statečné
státnÍpodporyv tétoob|asti.
povodís ve|kymizměnamipr tokŮ, širokévyuŽÍvánÍ
nádrŽípro zásoboV současnédobě by|yzprovozněnypouzety piehrady'jejichŽstavba
vánÍpitnouvodouv rozsáhlychsystémech.
započa|apied rokem 1989. Žaane da|šívyznamnépiehradynejsou
Prvnídvě kapito|ypub|ikacepiedstavujÍvodnídíla S|ezská Harta,
v současnostive vystavbě ani ve tázi projektu.
Hněvkovice
a Koiensko. Nás|edujícítiikapito|yjsou věnoványhydroepovodní
Nás|edky
extrémních
v
červenci
1997
ve
části
WchodnÍ
čtyiechkapito|áchjsou popisoCeskérepub|iky(povodíodry, Moravya hornÍhoLabe)jsou a|armujÍcí. nergeticev Českérepub|ice.V da|ších
vány rekonstrukcepiehradSka|ka,Jirkov,Mšenoa Morávka.Následupovodnípiesáh|y60 miIiardkoruna o Životpiiš|o50
Šxooyzprlrsobené
jícÍkapitolyse zabyvajíprotipovodĎovou
funkcÍpiehrad, environmenprostĚedky
Iidí.V nás|edujícÍch
|etechby|yznačné
vyna|oŽeny
na obnotá|nímispory v piÍpaděsystémunádrŽíNové M|yny na iece Dyji
vu koryt vodníchtoku' jejich stabi|izacia rea|izaci|oká|ních
staveb na
a zatápěnímzbytkovychjampo těŽběuh|ÍvSeveročeské
hnědouhe|né
ochranupied povodněmi.|hnedpo povodníchse piipravova|y
některé
nad budoucnostÍpieprotipovodĎové
návrhy pro ce|kovéz|epšenÍ
ochrany,kterépočíta|y pánvi vodou. Pos|edníkapito|ase pak zamyš|Í
hradv Českérepub|ice.Součástípublikaceje i Světovyregistrpiehrad
s vystavbounovych nádrŽí.To vyvo|a|oznaén,!odpor některych eko|o- piehradyv Českérepub|ice.
gickychnebo mÍstních
občanskych
sdruŽenÍ.
Protoby|yrea|izovány
rÚzpapÍie,má 95 stran a je bohatěilustroKnihaje tištěnana kiÍdovém
néeko|ogickéstudie. Zdá se, Že dosaŽenÍshodyje moŽnév piípadě
vána fotografiemia schématyzmiřovanychpiehrad.
menšÍchmístnÍchprotipovodĎovych
nádrŽ(,Ty a|e majív povodíve|Alena Heiclová
kych iek jen velmi maly vyznam.
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MONITORING I(\/ALITYVODY
V OBLASTI
JADERN E ELEKTRARNY DUKOVANY

coŽse odráŽívhodnotáchkonduKivity'Mdosti, pH apod';rozpuštěnych
|átek;
znečištění(CHsK,
Toc, psychrofiIníbaKerie);
feká|nihoznečišté
organického
rocedocházídikytechno|ogickym
nÍ;mědia tritia.V pos|edním
změnámv EDU
ke snÍŽenÍ
koncentrace
mědív odpadnívodě.
radionuk|idse stiedně d|ouhympo|očasem
TritiumjenejmobiInějšÍ
rozpadu(12 |et)a re|ativněnízkouradiotoxicitou,
vzniká jako sekundárnÍproduktjadernychreakcÍ(tj.Wbuchyjadernychzbran(,provozem
jadernychreaktorŮa v ma|émÍieve vysokychvrstváchatmosféry).
izotopu
objemová aktivita tritia, jako specifickéhoradioaktivnÍho
prostiedí,by|a
v|ivemjadernéelektrárnydo ŽivotnÍho
uvo|Ďovaného
stanovována1krát měsÍčněve Skryjskémpotoce, vertiká|áchobou
profi|echieky Jih|avyaŽ po tjstÍdo nádrŽeNové
nádrŽía v Iimitujících
Mlyny(viz obr. 3 a 4).
Y tabulce1jsou uvedenyobjemovéaktivitytritiaz vtokovéhoprofiIu
pod obcíVladis|av
(nezasaŽeného
ieky Jihlavydo nádrŽeDa|ešíce
odpadnÍmivodami z EDU),Skryjskéhopotoka pii tistÍdo nádrŽeMohe|no, ieky Jihlavypod nádrŽíMohe|noa ustíieky Jih|avydo stiednínádr.
Že vodnÍhodí|aNovéMlynypod obcílváĎ.
objemováaktivitatritiav ob|astiJE Dukovanydosahujeve srovnání
s nezatiŽenymi
obIastmi(ccaO,1-3 Bq'|1)něko|ikanásobně
vyššÍch
hodnot, kterévšak nepiesahujÍ
ve|mivysoké|imitypovo|eného
znečištění
povrchovych
vod v ČRpod|ezákona Ó,. 82/7999 Sb. (5 OOOBq'|{).V|iv
vod odtékajÍcích
Skryjskympotokem,kde by|ynepravideIně
odpadnÍch
zachycenyextrémněvysokéhodnotytritia (tabulka 7; obr. 4; aŽ
5 0 0 0 B q . | . ' ) ,s e n e j v í c eo d r á Ž (v n á d r Ž i M o h e | n o( o b r . 3 ; c c a
je nryšenou
provozue|ektrárnyDaIešice
60 Bq.|{).DÍkypiečerpávacímu
aktivítoutritia zasaŽenai nádrŽ Da|ešice(obr,3;20-30 Bq.|a).Řeka
Jih|avaobsahujezvyšenouaktivitutritiaaŽ k 50 km vzdá|enémustÍdo
nádrŽeNovéM|yny(obr.4; cca 35 Bq.|").

Eva Kočková,Hana Mlejnková
Uvod

Povrchové
vody ve|micitlivě reaguji.nak|imaticképoměry,antropogennív|ivy
a děnív povodítoku,rybnÍkŮi t]do|ních
nádrŽí.Pouze
systematickás|edovánÍ
mohou zachytitzměny na jednotlivychIoka|itách,a to jak z|epšenístavu, tak naopak zhoršujícÍ
se tendenci,
resp. aŽ havarijnÍ
stav toku. Zv|áštěve vyznamnychob|astechov|ivĎovanychprŮmys|ovymi,
zemědě|skymi,energetickymi,dopravními
provozyby systematÍcky
a da|šÍmi
monitoringkva|ityvody nemě|byt
podceřován'
Soustava nádrŽ(Da|ešicea Mohe|nospo|u s Jadernoue|ektrárnou
Dukovany(EDU)' která je iiŽ t6 |et v p|némprovozu,vytváiíjednu
z nejvyznamnějšÍch
vodohospodáiskoenergetickych
IokaIitmoravského
regionu.Soustavnymonitoring,kteryprovádíVyzkumnyustavvodohospodáiskyT. G. Masarykav iece Jih|avěod 50. |et,zahrnujÍcí
napouštění
obou nádrŽí(Da|ešice
a Mohe|no)a uvedenÍ
EDU do provozu,poskytuje
nesmÍrněobsáh|ymateriá|o změnách a vyvojijakosti vody z h|ediska
chemismu vody, radiochemickychukazate|Ů,biologickéhooŽivenÍ
a mikrobio|ogického
znečištěn
í,včetněspeciá|níchorganickychpoIutantŮ,
ana|yzvertiká|,dnovychsedimentŮa kapa|nycha pevnychspadŮ.
Z vodohospodáiskéhopoh|eduje nádrŽ Mohe|noov|ivněnabezprostiednímkontaktem s otevienym terciárnímchIadicÍm
vodnímokruhemJadernéelektrárny Dukovany.Ch|adicívoda v tomto okruSrovnáníteplotyvody v podélnémprofilu ÍekyJihlavy (r. 2000)
hu cirkuIujemezi kondenzátorya chIadicÍmi
v ě Ž e m i , p i i č e m Žj e j Íč á s t o d t é k ás p o | e č n ě
s vyčištěnou
odpadnÍvodou
z EDU Skryjskym
potokemzpět do piehradnÍnádrŽeMohe|no'
lVladislav
Ičerpací stanice
Voda odpaiená ch|adicÍmi
věŽemia voda vyZSkryjskf potok
puštěnáSkryjskympotokemje do terciárnÉ
BMohelno
h o o k r u h u d o p | Ď o v á n az p | e h r a d n Ín á d r Ž e
M o h e I n o p r o s t i e d n i c t v í mč e r p a c ís t a n i 20
ce EDU' Zák|adn(funkcíodebÍrané
vodyje zajištěníko|oběhuvody mezi osmi kondenzátor y t u r b Í n ,k d e z a j i š t u j ek o n d e n z a c ip a r
P15
a zahÍívá
se odebranymtep|em,a osmi ch|ad i c Í m iv ě Ž e m i , k d e s e n a o p a k o c h I a z u j e
't0
a piedává tep|oz kondenzátorŮatmosféie.

Vliv EDU na kvalitu vody
V|ivEDU na kva|ituvod je moŽnonej|épeposuzovatporovnáním
změnjakosti vodyodebíra0
néz nádrŽeMohe|nočerpacístanicí,vody vra't2to0
10/00 10/00
I t/00
cené do této nádrŽe Skryjskym potokem
a porovnánim zatžen(vzdá|enějších
|oka|it
(V|adisIav,
MoheIno,|vář). KvaIitavodyje pro- obr. 1. Tep|otavody v |imitujícÍch
profi|echieky Jih|avy(měiena 1krát měsičně)
Vozem EDU ov|ivněnapieváŽněv těchto parametrech:teplota vody,koncentracesolÍ,obsah
tritia. EnergetickyprovozvodnÍe|ektrárnyov|ivSrovnáníkonduktivityvody v podélnémprofiIuÍekyJihlavy
Ďuje v dŮs|edku piečerpávánívody z nádrŽe
(r. 2000)
Mohe|norovněŽpoměryv nádržiDa|ešice.
Rozjsou
dt1yv kva|itěvody
uvedenyna obr. 7 a 2.
160
Skryjsk m potokem je s odpadnÍmivodami
EDU do nádrŽeMohe|nopiinášenonezanedba140
teInéznečištění
zpusobenéprovozemjaderné
e|ektrárny,a to:
120
o zakoncentrováním
vodyodparemv ch|adicích
věŽÍch,kterézpŮsobujezWšenÍkoncentracÍ 1 0 0
aniontŮa kationtŮ;
o chemickou pravouvody,kdy docházíke ltÝao
,F
E
šenÍkoncentracÍ
napi. ch|oridŮa sÍranÚ;
. kondenzacÍpar
60
na kondenzátorech,
zpŮsobujícízvyšenÍtep|otyvody a obohacenÍvody
40
o iontymědi;
. procesyv primárnímokruhu, produkujÍcími
20
tritium,popr' koroznía štěpnéprodukty;
. komuná|nÍmi
odpadnÍmi
vodami obsahujícÉ
0
mi feká|nÍ
znečištěnÍ
atd.
't0/00 t0/00 11/00 't2t00
VodaSkryjskéhopotokaje v dŮs|edkutěchtopro
cesu obohacenao vysokékoncentrace:síranu,du
sičnanŮ,
ch|oridŮ,
vápnku,hočiku,sodtkua drasliku, obr.2. Konduktivitavody v |imitujícÍch
profi|echieky Jih|avy(měiena 1krát měsičně)
I
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Koncont]ace

tr|t|a ve voÍt|ká|ách nádrží Daleš|ce a l|ohe|no

obr. 3. PrŮměrná objemováaktivitatritia ve Vertiká|ách(0, 5, 10 m
a dno) v nádrŽÍchDa|ešicea Mohe|nov |etech1997_2000

profi|echieky
aKivitytritiav Iimitujících
obr.4. Pruměrnéhodnotyobjemové
Jih|avys v1anačením
k|asifikačnÍch
stupřŮ normyČsruzs 7221'/7998

Tabulka 1. objemová aktivitatritia v Bq.|.1
Závét
. DÍkymnohonásobnému
naieděníodpadníchvod v nádrŽi Mohe|no
prumel
Rok
Profr!
mln.
max.
nedocházík vyznamnému
zatt7ení
nádrŽeMoheIno,nás|edného
toku
4,2
ieky Jih|avyani nádrŽeDa|ešice,do kteréje voda z Mohe|skénádr1997
Vladislav
3,6
5,3
Že piečerpávána.Ve|ká část kontaminantŮje v nádrŽie|iminována
potok.Ústí
4105,7
t740,5
SkryjskÝ
64,8
a neov|ivĎuje
kva|ituvody v iece Jih|avěpod Mohe|nem,s vyjimkou
pod
Mohelno
27-,9
280,8
81,03
parametrŮ:
těchto
zvyšenÍtep|oty vody, mírnézvyšenÍvodivosti
40,7
|vář-tistído VDNM
22,O
86,2
a tvrdostia kontaminacemědía tritiem.
o Ačko|iobjemováaktivitatritia na všech|oka|itáchs|edovanychVÚV
7,4
4,3
Vladislav
3,0
1998
T.G.M. Brno nepiesahujev ČR povo|ené|imity,je patrné,Že i pÍes
63,1
4 943
944,6
SkryjskÝpotok-stÍ
mnohonásobnénaieděnÍv nádrŽÍchzhoršujekva|ituvody v do|ním
Mohelno pod
40,3
199
85,6
seku ieky Jihlavy.
. Z d|ouho|etych
vys|edkuana|,!zVyp|yvá'Že pouze komp|exnÍ
a d|ou< 3,0
5,0
3,4
1999
Vladislav
poh|edna změny probÍhajÍcÍ
hodobymonitoringposkytujeobjektivnÍ
7 040,4
I82I,O
SkryjskÝ potok.ťtstí
175,4
v hydrosféiea zachycujemoŽnénegativníV|ivy
v recipientechodpadMohelno pod
30,2
L27,5
63,5
níchvod jadernyche|ektráren,kterédÍkypoměrně krátkéexistenci
provozŮ
podchy21.,O
113,6
|ván-Ústído VDNM
38,4
tohoto typu energetickych
nejsou u nás dostatečně
ceny zkušenostmiz jejich provozu.V souvis|ostis uváděnímdo pro3,0
5,6
3,6
Vladislav
2000
vozu druhéjadernée|ektrárnyv Temelíněby všakby|ovhodnéi tyto
79,4
4 086,2
r
075,7
SkryjskÝ potok- stí
prostiedí.
zkušenostivyuŽítk ochraněŽivotnÍho
37,4
83,5
59,3
Mohelno pod
Literatura
45,L
32,5
|váĎ- stí do VDNM
2r ,7
na hydrosféru.
Vyzkum
[1] Hans|k, E. V|ivJadernée|ektrárnyTeme|Ín
pro praxi,sešit34, Praha:VÚV T.G.M,1996, 80 s.
VDNM = vodnídí|oNovéMllny
[2] Kočková,E, aj. Jakost vody ve vodnÍmdfle Da|ešicea Mohe|no.
Závěrečnézprávyrjko|rjVÚV T'G.M. Brno, 1980-2ooo.
1999, 568 s.
[3] Pitter,P. Hydrochemie,Praha:Vydavate|stvíVŠCHT,
Water Quality Monitoring in the Area of the Nuclear Power Plant
a umě|éradioaktivityna kva|ituvod. Zá[4] Staněk, Z' V|iv pÍirozené
of Dukovany (Kočková, E., Mlejnková, H.)
věrečnázprávariko|uVÚV T.G.M.Brno,1978,1.!7 s,
For almost 50 years, the T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Branch ofÍice Brno, has been performing water qua|ity
RNDr.Eva Koěková'RNDr.HanaMlejnková'Ph.D.
monitoring in the area of the nuclear power plant of Dukovany.
vuv T.G.M.- poboěkaBrno
From the complex monitoring oÍ this |ocality it is clear that' due
tel.=O5/4L32 L224,linky 319 a 3O9
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.
Key words
lowed parameters, there occurs only an increase in water temperature and a moderate increase in conductivity, hardness and conMonitoring, water quality, water temperature, hardness, conductivity,
tamination by copper and tritium.
contamination by copper and tritium
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APLIKACE PCR
V MIKROBIOLOGIIVODY

|aktozy,detekce piítomnostienzymuB-D.
detekcegenu pro zkvašování
-$|ukoronidázy),
kterychje vyuŽitoi pii biochemickéidentifikacina se.
(napi.Endoagar,mFC agar,CoL|test).
médiích
|ektivnědiagnostickych
mo|eku|árně-bio|ogickych
k vyuŽÍvánÍ
orientace hydromikrobioIogíe
piesnosti,spo|eh|ivosti
metoda proh|oube.
metodje cÍ|enake zvyšení
Hana M|ejnková
poznatkŮo informaceu|oŽené
v genomuorganismŮ.
nÍsoučasnych
suspenze,popi. vzorkuvody
lzolace DNA: |zo|aceDNA z bakteriá|ní
by|aprovedenaalka|ickouextrakc(za pouŽit(0,1M KoH a nás|ednou
Uvod
izací0, 1M HEPES {N[2.hydroxyety|
|fono.
neutraI
]piperazin-N,[2-etansu
vá kyse|ina]}.
Ve druhépo|oviněminu|ého
sto|etíby|yučiněnypievratnéobjevyzejménav ob|astimo|eku|ární
PGR amplifikace:Amp|ifikacespecifickéhosegmentuhledaného
biologie.Vyznamnymmeznkem by|ozjištěpoznat- genu byla provedenav termocykleru(T-Personal,Biometra)pri teplonÍ,Že DNAje nosite|kougenetickéinformace.Da|ším
dŮ|eŽitym
'C/2
min, anelace pii tep|otěspetách: 1. cyk|us- denaturacepii 94
kem ve ufloji tétovědnÍdisciplínya ce|ébio|ogievŮbec by|ozjištění,
Že
cificképro dany gen/25 s, extenze72'c/3o s; 2.-30. cyk|us- denaDNA má strukturukomp|ementárnídvoušroubovice.
od tédoby by|ona
.c/3o
s, ane|ace pii tep|otě specificképro dan,!gen/
turace pri 94
po|imo|eku|árnÍ
bio|ogieučiněnomnoho naprostopievratnychobjevŮ,
pro
(napi.
uidA2 jeT"= 56,5'C, pro lacZje T.= 58'C), extenze
kterémajínejenve|kygnoseo|ogicby
vyznam,a|e na|ez|yi širokéuplat/25 s
pii 72"c/3o s' 50 tt|PCR směsi obsahova|o:
1x PCR pufr(50 mM KC|;
něnÍvap|ikovaném
vyzkumu,a to zejménav medicíně,farmacii,země1,5 mM Mgc|2,o,ot% Želatina);
2U Taq DNA po|yme.
10 mM Tris-HC|;
prŮmys|u.
dě|stvÍ
a potravináiském
V osmdesátych|etechminu|ého
stor á z y i o , 5 u M ( + ) p r i m e ra 0 , 5 u M ( - ) p r i m e r ;2 0 O u M d N T P ; c c a
|etÍby|a
KaryMu||isem(Mu||is,
et a|.,1986; Mu||isand Fa|oona'1987)
DNA;desti|ovanouvodu.
5-10 ng temp|atové
objevenajedna z nejpievratnějšÍch
metod současnémo|eku|árnÍ
bio|osegmentDNA by|separován
Detekce PcR produktu:Amp|ifikovany
gie - PcR (PolymelaseChain Reactlon).PCR umoŽřujeenzymatickou
(Agage|Standard,Biometra)na I,5o/o
standardníge|ovoue|ektroforézou
amp|ifikacipresně definovaného seku DNA ln vitro.Podstatoumetody
ge|uv prostiedÍ1krát TBE pufr(tris-borátovy
pufr,obsahuje opakovanézahŤívání
(denaturacecflovéDNA)a ochIazovánÍ
(hybridiza- agarozovém
jícÍ10,8 g Tris;5,5 g kyse|inyborité;
o,752 g EDTAna 1 |itrdesti|ovace primerŮs nás|ednousyntézoukomp|ementárních
ietězŮ ci]ovésektep|otě.
VenceDNA)PcR směsi,jeŽvedouk exponenciá|nÍmu
hromaděnÍ,,cilové né vody) pii konstantnímnapět( 7o v/7,5 h pii |aboratorní
DNA by|opouŽitokomerčně
Pro určenÍveIikosti
amp|ifikované
dostup
sekvence DNA". Amp|ifikovanou
DNA je pak moŽnosnadno detekovat
nychvelikostnÍch
standardŮDNA.SeparovanáDNA by|avizuaIizována
pomocÍagarÓzovée|ektroforézy.
Reakčnísměs pro standardnÍPCR ob(Ví|ber
na UV transiIuminátoru
Lourmat,TcX-15.M)po obarveníge|u
sahuje nás|edujÍcí
s|oŽky:,,cilovou(temp|átovou)
DNA..,jejiŽsekvenci
by|ydokumentovány
ethidiumbromidem(0'5 pglm|).Vys|edkyana|,!zy
piesně známe a chceme amp|ifikovat,
pár oIigonuk|eotidovych
primer ,
fotoaparátem(o|ympusCamedia c-2o2o),
digitá|ni.m
kteréspecificky,,vymezujÍ.
amplifikovanou
ob|ast,deoxynuk|eotidy
trifosfáty,jeŽ s|ouŽíjako,,stavební
kameny,.amp|ifikované
DNA, a termo
Vysledky
stabiIníDNA po|ymerázu(obvyk|eTaqpolymeráza\,sejíŽaktivita se ne.
.c).
měníani po opakovaném
zahiívánÍ
na vysokoutep|otu(94
ldentifikace koliformníchbaktelií, tj' indikátorŮ feká|níhoznečiště.
PCR naŠ|a
iadu ap|ikacÍ
i mimo ob|astmo|eku|árnÍ
bio|ogie,
a to zenÍ pod|eČstrlss 0531 (od zá|í 2oot Čsrueru |So 9308-1): |zoláty
jménadÍkysvévysokéspo|eh|ivosti,
reprodukovate|nosti
a takére|ativ- koIiformnÍch
kmenya Iaktoza-pozitivnÍ,
bakteriÍ(kontroInÍ
sbÍrkové
oxiníjednoduchosti'
Tutometodu|ze pouŽftpro rych|oua Wsoce specificizo|átyz povrchovychvod) by|yidentifikoványna zák|a.
dáza.negativní
patogenŮz vodnÍho
prostiedÍ(Bej,
koudetekcimikrobiá|ních
et a|.,1990;
dě piÍtomnostispecifického seku genu lac o dé|ce264 párŮ baz(.
Bej and Mahbubani,1991; Bej, et al., 1991; Bej, et al., 1998; KuhlDvojice primerŮ KBIac(-1)5.-ATGAAAGCTGGOTACAGGAAGGOO.3.
mann,et a|', 2000; Theron,et a|.,2001), k|inického
a veterinárnÍho a KBlac(+1) 5'-GGTTTATGCAGCAACGAGACGTCA-3byla pievzata
materiá|u(Amavisit,et a|.,2oot; Car|i,et a|.' 2001) a takéz potravin
z Iiteratury(Bej' et a|.' 1991). U sbtrkovéhokmene Escherichiacoli
(Shearer,et al., 2OOI; Kawasaki,et al., 2OO7;Jenikova,et al., 2000;
ccM 3954 a u 90 o/oizo|átŮz povrchovychvod byla zjištěnashoda pii
Pengand Shelef,2001).
i e t o d a m i( s e | e k t i v n ěd i f e r e n c i a č nmÍé d í a )
i d e n t i f i k a cki | a s i c k y m m
praxi umoŽřuje metoda PCR identifikovatrŮzné
V mikrobiologické
a detekcÍgenu /ac PCR (tabulka7),
bakteriá|nídruhy
na zák|adějejichgenetické
odIišnosti.
Napik|adschop
ldentifikace Esche chia coli jako indikátorufeká|nho znečištěn
Ípod|e
protradiční
nost zkvašovatIaKozuje využívána
biochemickouidentifika- TNV 75 7835: Laktoza-pozitivní,
z Endoa mFC
oxidáza-negativni.kmeny
ci piís|ušného
bakteriá|nÍho
druhunebo skupinybakteriÍ.
Tatov|astnost
agaru by|ytestovány na piftomnostgenu uid, jenŽ koduje enzymp-Dje genetickypodmíněna,tzn.,Že bakteriezkvašujÍcí
|aktozumajÍvesvém
-g|ukuronidázu
(GLR)' a to jak substrátovymtestem (CoL| test, P|ivagenomupiís|ušny
gen pro tuto v|astnost(/ac).Gen /acmá unikátnísek-Lachema,a' s', za|oŽenyna principuštěpení4-methy|umbe||ifery|-p-DVenci,jeŽje známa,a tedy umoŽĎujeidentifikacibakteriímajících
tento
-glukuronidu
(MUG)B-D-glukuronidazou
na 4-methylumbelliferon,
ktery
gen Ve svémgenomupomocÍPCR bez oh|eduna to, zda se s|edovany dává pod zdrojemUV záienÍmodrouf|uorescenci),
tak amp|ifikacÍ
chagen v danémprostiedíexprimuje(vyjádii)'nebo ne. |dentifikacebakteprimeryECuid(.1)5-rakteristického
useku genu uid. Charakteristické
rií,respektivejejichv|astnostÍ(genu)
k|asickymimetodamivyžaduje
104
-TATGGMTTTC GCCGATTTT-3- a ECuid(+1) 5 --TGTTTGCCTCC
CTGCTGCGGjedincŮstejnéhodruhu,a tedy obvyk|ei kultivaci'Naprotitomu
aŽ 1"06
-3., ohraničující
sek o dé|ce1-47bp, by|yzjištěnyv databáziNCB|,priPCR umoŽĎujeidentifikaciiádově desftekbakteriístejnéhodruhu(Bej,
mery ECuid(-2)5--GTTCTGCGACGCTCACACC-3'
a ECuid(+2)5'-ATCGGCet al., 1991; Jones,et al., 1993).
GAAATTCOATACOTG-3.
o dé|ce319 bp by|yvyh|edányv Iiteratuie(Bej,et
.C
Pro identifikaciorganismť|,
u nichŽnenípodrobněznáma sekvence
pii 50 pro uidA1 a pii 56,5 .c pro uidA2.
a|',1991).Ane|aceprobÍhala
jejich genomu,je moŽnépouŽftmetoduRAPD (RandomAmp|ifiedPo|yShoda ve vys|edcíchobou metod by|a94o/o(tabulka1, obr. í). Piitommorfic DNA)'RAPDje variantouPCR, jeŽ vyuŽ(vájakoprimerynáhodné nost genu uid by|a prokázána nejen pro E. coli ccM 3954 (101-106
(dekamery),
o|igonukleotidy
Kerése párujÍnarŮznychmÍstech
V genomu.
RTJ/m|),a|e i pro neidentifikované
izolátyko|iformnÍch
bakterií,izo|áty
DNA fragmentyamplifikovanétouto metodou(fingerprint) odráŽícharakpiÍmoze
cloaceaeccM 1903 a DNA izo|ovanou
sa|mone|,Enterobacter
genomu,a tedy mohous|oŽitjako identiteristickéuspoiádánÍkaŽdého
vzorkusiIně kontaminované
odpadnívody(bez ku|tivace).
fikačníznak.
Metodaby|a spěšněap|ikovánanejenpro detekcipiftomldentifikace bakteriímetodou RAPD: Metoda RAPD by|a pokusně
nosti h|edanychorganismŮ,a|etaképro identifikacigenetickychrozdÍ]Ů ap|ikovánana izo|átysa|mone|a ko|iformních
bakteriíze vzorkŮpovrmezijedincitéhoŽdruhu(Larson,et a|.,1996; Frank|in,
et a|.,1999;
chovycha odpadnÍchvod. Pro porovnánÍidentityizo|átŮko|iformnÍch
Mare, et al.,2OOt; Roberts and Crawford,2000; Oakey,et al., 1999;
bakteriís E. coli ccM 3954 by|yvybrányprimery oPA 9 a oPA 11,
Akhunov,et al., t998; Kutchma,et al., 1998).
produkujÍcÍ
skupinuDNA fragmentŮ,z nichŽby|ypro porovnánívybrány
(obr.2). Tato metoda by|avyzkoušenana izo|ánejvyraznějšífragmenty
Metodika
vod (516, S15, S1o - KČoVNěmčičky)
tech z odpadnÍch
a sbrrkbvych
kmenech salmonel (SE 4420 - Salmonellaentericasubsp. enterica
CÍ|empráce by|ovyuŽitímetodyPcR k identifikacibakterÍí
vyznamnychve vodách,resp. k detekciněkterychspecifickychv|astnostÍ(napi. serovar enteritidis CCM 4420, ST - Sa/monellatyphimurium)- obr. 3
koliÍormních
a izolátechtermoto|erantnÍch
bakteriíF9-F13 z ŤekyJipotoka.
ve
V|adis|avi
h|avy
a
Skryjského
g|ukuronidázy
Tabulka 1. SrovnánÍdetekce |aktÓzya
kultivacía PCR
jednot|ivych
primerupro izo|áZ vys|edkuje patrnyrozdÍ1
fingerprintŮ
ty z vod a sbÍrkové
kmeny.S fingerprintemsbírkového
kmene SalmoLaktÓza
Glukuronldáza
nella entericaje totoŽnyobraz DNA izo|ovanéz kmene S, typhimurium
GLR-kultlvace
Éen lac
Een ald
(obr.3, pozice6,7 a !2, I3).
27+
2I+
20+
18+
ldentifikacebakteriÍizo|ovanych
z vody metodouRAPD se jevÍjako
to10910ve|miperspektivní
a bude dá|e optima|izovánapro většÍspektrumvy.
2+
2O+
0znamnychbakteriÍ.
2+
1_1+
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novenÍm,potvrzujeskutečnost,Že se genetickydaná v|astnost nemusÍvŽdypii biochemickéreakci projevit,naopak pozitivníWjádienígenu
pii kultivacina tuhémmédiu,kteréneby|opotvrzenoPCR, |zevysvět|it
napi. kontaminacíana|yzované
ko|onie.
jako
Detekce u./znamnfchv|astnostíbakterií'Keré jsou pouŽÍvány
indikátoryfeká|nÍho
znečištěnívod
nebojinak v./znamnych
baKerií,na
genomu,se ukazujejako
zák|aděinformacíobsaŽenychv bakteriá|nÍm
ve|miperspeKivnÍmetoda.JejÍap|ikacev mikrobio|ogii
vody m Že piinést mnoho novych poznatk a vyznamnězkrátit a zpiesnit současně
pouŽívané
metody.
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PCR Application to Water Microbioloty (Mlejnková, H.)
The article deals with applyingthe PGR (PolymeraseChain Reaction) to microbiological practice where it facilitates the identification 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 Íermentationand at detecting the presence of
The methe enzyme of p-D-glucuronidase(successfulness of 94 o/o).
thod seems to be most promising.

RNDI.Hana Mlejnková' Ph.D.
vÚv T.G.M. - pobočkaBlno
tel.: O5/4L32 L224,linka 3O9

VHoDNosTPovRcHoyÝcHVoD
VEVoLNÉpŘínooĚv PoVoDí
oDRY KE KoupÁní

V nás|edujícím
textujsou pro kaŽd,!okres v povodíodry nejdiíveuvedepro koupánÍve vo|népiÍroděve vyšeuvedenych
ny |oka|itydoporučené
publikacích
a nás|edujepak vŽdypopis skutečného
stavu v roce 2Oo1,
z informacízískanychod piísIušnychhygienickychs|uŽeb.
vycházející

okres Bruntál

JiÍíŠajer

V Evropskéunii platíSměrnice 76/t6o/EEC tykajÍcí
se kvalityvody
pro koupání,s vyjimkouvody uŽívané
pro terapeutické če|ya vody
uŽívané
v p|aveckychbazénech[1], pro všechnytekoucínebo stojaté
sIadkévody a jejich části a moiskévody,v nichŽje koupánÍvys|ovně
povo|enoč|enskymstátem nebo nenÍzakázánoa je tradičněprovozováno ve|kympočtemkoupajÍcích
se. V souvis|ostis chystanymvstupem našírepub|iky
do Evropskéunie by|atato směrniceimp|ementována do české|egisIativyprostiednictvím
zákona č, 258/2000 Sb.'
o ochraněveiejnéhozdraví|2], a na něj navazujÍcÍ
vyh|áškyMinisterstva zdravotnictvÍ
č. 464/2000 sb' [3]' Pod|e uvedenéhozákona je
koupa|ištěm
ve vo|népitroděpÍírodní
vodníp|ocha,kteráje označena
jako vhodnáke koupání,a souvisejícÍ
provozníp|ochys vybavením.
Jejako bezp|atnás|uŽbak uspokojovánípotieb
Ii koupa|ištěprovozováno
pofyzickychosob, pak osobou, která odpovftá za sp|něnÍpovinnostÍ
d|e tohoto zákona (včetněs|edovánÍkva|ityvody),je osoba, která je
jako takovéoznačiIa.Uvedenáprováděcívyh|áškastanovujehygienické|imitypro stejnéukazate|ejako směrnice 76/160/EEC a navícpro
ukazatelbiologickystav podle indexusaprobitybiosestonua ukazatel
Živéorganismy- fytop|ankon'Kromě toho pod|evyh|áškykoncentrace
ce|kového
dusÍku,
dusičnanŮ,
fosforu,arzenu,kadmia,šesce|kového
timocnéhochrÓmu, kyanidŮa ce|kového
uh|Íku
nesmějí
organického
piekročit|imitnÍhodnotystanovenénaiízenÍm
v|ádyč. 8211999 sb.
pro vodárenskétoky [4]. Kontrolajakosti vody musíbyt podIevyh|ášky
zahájena nejpozdějit4 dnípÍedpiedpok|ádanympočátkemkoupací
sezony a da|šíodběry vzorkŮ vody se pak mají provádět s četností
kva|ity
uvedenouve vyh|ášcea dá|e vŽdy,kdyŽ|ze očekávatzhoršeni.
vody. HygieníckyIimit pro ukazate|Živéorganismy- top|anktonby|
vyhláškoustanovenzejménaproto, aby se piedeš|opiípadnymzdravotnÍmprob|émŮm,
kterémohouv některych|oka|itáchzpŮsobitkoupajícím
se sinice. Většinasinic totiŽprodukujetoxické|átky.Ty mohou
vyvo|ata|ergické
reakcena kŮŽi,zánět spojivek,v piípaděpo|knutívody
nevo|nost,zvracenÍa prŮjmy.NěkterétoxinyobsaŽenév sinicíchpojátra, nervovousoustavu, narušujÍ
imunitu,mohou aktivovat
škozujÍ
rakovinnéprocesy.V s 34 zákonač,254/2oo1 sb', o vodách a o změně
některychzákonu(vodnÍzákon),je
v odstavci1 uvedeno,Že povrchové
vody,kteréobvyk|epouŽíváke koupánívětšípočetosob, stanovÍMinisterstvozdravotnictví
ve spo|uprácis MinisterstvemŽivotníhoprostiedí vyh|áškou(ta doposud nevyš|a).Koupánív nich je povo|eno,
pokudjakost vody odpovídápoŽadavkŮmstanovenymzv|áŠtním
piedpisem (v našempiípaděvyhláškouMinisterstvazdravotnictví
i. 464/
/2ooo Sb.). Piestane-|ijakost povrchovévody odpovídatuvedenym
poŽadavkŮm,u|oŽínebo piijme vodoprávníuiad k nápravětohoto staprojednánÍsorgányochranyzdravía správvu odpovídajícíopatienípo
cem povodÍ'
Stá|e však zŮstávajÍnedoiešeny|oka|ityve vo|népiírodě,kam se
IidéchodÍkoupat,a|enikdoje po vydáníWšeuvedeného
zákonaa jeho
jako koupaIiště
prováděcÍvyh|ášky
protoŽe
ve vo|népiíroděneoznači|,
nehod|ána svá bedravzÍtpovinnostidanézákonem,ani v nich nikdo
koupánípiímonezakáza|,Piitom mnohéz těchto |okalit jsou uvádé
ny v iadě informaěnÍcha propagaěníchmaterlálti nabízejících
rekre.
aci, a to mnohdy i cizojazyčně.Jako nejobsáhIejší
a nejčerstvějšÍ
materiá|Vtomtosměru |zev ce|orepub|ikovém
měiítkupovaŽovatpubIikaci1234 mÍstke koupánívČeskérepub|ice[5],kterávyš|av roce
2001 v češtině,
němčiněa ang|ičtině.
Hned v uvoduje všakdŮ|eŽité
kterém Že |eckteryčitate|piehlédnout,
Že situacezejmé.
upozornění,
na menšíchkoupalištse častoměnív závis|ostina finančnÍch
moŽnostechměsta, hygienickychpodmínkácha da|ších
nepredvídate|nych
oko|nostech.LokálnÍho
vyznamujsou pak napiík|adpub|ikace|nformace o okrese Frydek-Místek
v pub|ikaci[6] z roku 1999, která je
v češtině,
francouzštině
an$|ičtině,
a němčině,nebo NabÍdka
turisticposkytovanáBeskydskyminformačním
kych moŽnostÍ
centrem.

v informačnÍch
materiálech:
a) Loka|itydoporučované
paIouk,Leskovecnad MoravicÉSIezská
Harta,SvobodKrnov-PetrŮv
Iom.
néHeimanice-šofrovy
b) Skutečnystav v roce 2001:
koupa|iště
hygienyv okrese Bruntá|piírodnÍ
V roce 2001 pracovníci
protoŽenikdo neŽáda|o povo|enÍ
ke koupánÍ.
nekontro|ovali,
okres

Fďdek.Místek

v informačních
materiá|ech:
a) Loka|itydoporučované
rada,Brušperk-pieh
rada,oIešná.piehrada,Lučina-ŽermaBaška-pieh
nice-piehrada,Soběšovice-Žermanice-piehrada,
5 sp|av na iece HIuchové,Tianovicena iece Stonávce, o|še v Hrádku, HornÍLomná,
3 sp|avyna iece ostravicive Fryd|antěn. o., peieje na iece ostravici
v ostravici,reka Če|adenka
v Če|adné,
vodnínádrŽu TJ Kunčice.
b) Skutečnystav v roce 2001:
neby|oV roce 2001vyh|ášenoŽádnékoupaV okrese Frydek-MÍstek
v omezenémrozsahu
Iištěve vo|népiÍrodě,piesto oHS Frydek.MÍstek
jakostivodyv |oka|itáchBaška,o|ešná,Brušperk
provádělakontro|u
vyh|ášce.V prŮběhusrpna
a Žermanice.V červen
ci vzorkyvyhovova|y
by|v piehradě Baška zjištěnnevyhovujÍcí
stav a okresníhygienikzde
zhoršené
kva|itynedoporučiI
koupání.V druhé
z dtjtvodu
bakterio|ogické
po|oviněsrpna okresníhygienikztéhoŽduvodunedoporuči|
koupánÍ
v prehraděo|ešná.
Okres Opava
v informačních
materiálech:
a) Loka|itydoporučované
Stiibrnéjezero,Stěboiice-NovyDvŮr,U Arboreta,SuchéLazHIučín,
ce, Sedlinka.
b) Skutečnystav V roce 2001:
V okrese opava neby|oV roce 2001 vyh|ášenoŽádnékoupa|ištěve
vo|népiÍrodě,piesto hygienickás|uŽbav omezenémrozsahuprovedla
kontro|ujakosti vody u čtyivodníchp|och,tj. Budišov,Vítkov-Ba|aton,
jezero a SuchéLazce' V uvedenych|oka|itáchneby|yzjištěny
StiÍbrné
váŽnénedostatkytykajícíse kva|ityvody ve vztahu k vyh|ášceMZ
č,.464/2oo0 sb., pro koupáníve vo|néprírodě.Správce sportovně
jakosti vody u KHS
zajištova|s|edovánÍ
rekreačnÍho
areá|uv Hlučíně
a PovodÍ
odry, s' p., v sou|adus uvedenouvyh|áškou.
Okres

Ostrava

v informačnÍch
materiá|ech:
a) Loka|itydoporučované
Antošovice,ostrava-Poruba.
b) Skutečnystav V roce 2001:
V okrese ostrava neby|ov roce 2ool vyh|ášenoŽádnékoupa|iště
Koupalištěostrava-Poruba
ve vo|néprÍrodě.
zde by|ozaiazenonespráv.
ně, protoŽenemá charakterkoupa|iště
ve vo|népiírodě,a|e umě|ého
koupaliště,kde provozovateI
zajištujekontro|ujakosti vody.

okres Novy Jiěín
a) Lokalitydoporučované
v informačnÍch
materiá|ech:
Frenštátp. R.-Siberie,HodsIavice-Kacabaja,
JesenÍknad odrou-HŮrka, Kopiivnice-Větikovice,
NovyJičín-ČertŮv
M|yn(Čerták),
SIatina,Stary
Suchdo|nad odrou.K|etné.
Jičín'
b) Skutečnystav v roce 2001:
V okrese NovyJičínneby|oV roce 2001 vyhlášenoŽádnékoupa|iště
ve vo|népiÍrodě,piesto hygienickás|uŽbaprovádě|av omezenémrozvodnÍchp|och,tj.
sahu kontro|ukva|ityvodyu šestinejvícevyuŽívanych
Čerták,Kacabaja,Úooti.utaoych,Větikovice,K|etnéa Vítovka.Kva|ita
vody v uvedenych|oka|itáchvyhovovalapoŽadavkŮmvyh|áškyMZ
č,.464/2000sb., pro koupánÍvevo|népitrodě.
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okres Jeseník
v informačních
a) Loka|itydoporučované
materiá|ech:
(kamenoIom),
(kamenoČernáVoda-Rok|iny
Vápenná-Arcibiskupsky
|om),Vápenná-Vycpá|
ka (kameno|om),
PÍseční,
Vidnava-Stach|ovice
(kamenoIom),
ŽuIová-VařkŮv.
b) Skutečnystav v roce 2001:
PiestoŽev okrese Jeseníkneby|oV roce 2001vyh|ášenoŽádnékou.
pa|ištěve vo|népiÍrodě,hygienickás|uŽbakontro|ova|a
v omezeném
rozsahujakost vodyv nádrŽÍch
PÍsečná,
zatopenydŮ|Pe|náiv Uhe|né
jámu Z|atéjezero.Ve všechtiech piípadech
a zatopenourekultivační
voda nevyhově|av ukazateIiŽivéorganismypoŽadavkŮmvyh|ášky
č.46412000 sb.

okres Karviná
v informačních
a) Loka|itydoporučované
materiá|ech:
jezero,Bohumín-Vrbické
jezero,KarvináDarkov(p|án
BohumÍn.Ka|išovo
dokončenÍ
2oo4), Karviná-o|še,
Těr|ickápiehrada'
b) Skutečnystav V roce 2001:
V okrese Karvináneby|ov roce 2001ve smys|unovéhozákonač.258/
/2ooo Sb., o ochraně veiejnéhozdrav(,vyh|ášenoŽádnékoupa|ištěve
vo|népiírodě.Jinymis|ovyŽádnyprovozovate|
at soukromy,čiobec nebo
město nevza|na sebe ve smys|ucitovanéhozákonaodpovědnostprovo
zovate|ekoupa|iště
ve vo|néprtrodě'Pokud pitrodnívodnÍp|ochanenÍ
jako koupa|iště
ve volnépiÍrodě,neníkva|itavodys|edována.
označena
I pies tentonepiíznivy
stav hygienickásIuŽbapočátkemčervenceproved|akontro|ukva|ityvodyu nejvícevyuŽívanych
vodnÍchp|och,tj. Těr|ická piehradaa Vrbickéa Ka|išovojezerov BohumÍně.
Na zák|adězÍskanychvys|edkŮ|ze konstatovat,Že kva|itavodyv Těrlicképiehradě i obou
jezerechvyhovovala
po bio|ogické
bohumínskych
a mikrobio|ogické
stránce poŽadavkŮmvyh|áškyMZ č. 464/2000 sb., pro koupáníve vo|né
prtrodě.
Pod|evys|edkŮbio|ogickych
rozbor vzorkuze dne t4. 8' 2001, které
by|yprovedeny|aboratoií
Povodíodry, doš|ov prŮběhu|étav Těr|ické
prehraděke aryšenímnoŽstvíias a sinic ve vodě. Zjištěnéhodnotyby|y
neŽ doporučenáhodnotapod|evyh|áškyMZ č,.464/2000 Sb.,
vyŠŠÍ
která stanovípoŽadavkyna kva|ituvody ke koupánÍve vo|népiírodě,
IimitnÍ
hodnotavšakpiekročena
neby|a.Na zák|adětěchtovys|edkŮne.
doporučiI
okresníhygienikkoupánívpiehraděrizikovymskupinám(děti,
a|ergici).ostatníby se po koupánÍmě|ico nejdiÍve
osprchovat.
jako je Hrabinská piehrada
Koupánív některychvodnÍchnádrŽÍch,
v Českém
TěšÍně
z dŮvoduzhoršené
mikrobiá|nÍ
kva|ityvody,Kozíbercik
v or|ovéz dŮvoduvyššÍho
mnoŽstvÍze|enych
ias (asi 5 000 jedincŮ/m|)
pH, okresníhygienik
a pískovnav KarvinéMizerově
z dtjvoduzvyšeného
jiŽv roce 1999 nedoporučil
a od tédobyoHS Karvinávhodnostvodypro
koupánÍv uvedenychIokaIitáchnesIedovaIa.
Vezmeme-|iv uvahuudajeo jakosti povrchové
vodyv tocÍchze Zprávy
o čistotětoku za rok 20oo [7]' pak ze 79 profi|Ů,kterés|edova|státnÍ
podnik Povodíodry 1999-2000, pouze v sedmnácti nenípiekročena
|imitní
hodnota20 RTJ/m|pod|evyh|ášky
č.464/2000 sb. pro ukazate|
t e r m o t o | e r a n t nkÍo | i Í o r m nbÍa k t e r i e( f e k á | n ík o | i f o r m n bÍa k t e r i e ) .
V profi|ech,ve kterychstátnÍpodnikPovodíodry s|edujeukazate|eCr,
Cd, As, ce|kovyorganickyuh|Ík,
nepo|árnÍ
extrahovate|né
|átkya anion.
tovétenzidy PAL-A' by|a piekročena|imitníhodnota pod|e vyh|ášky
č,.464/2ooOSb. pouzeu kadmiav profi|echostravice-Mug|inov
a Černy potok-nadZlatym potokem.
ostravská pobočkaVÚV T.G.M.se rozhod|aV roce 2OO1v rámci projektu odra ||ověiit vhodnostpovrchové
vodypro koupánívečtyiech|okaproIitáchnacházejících
se v povodío|še,ve kterychdoposudsledovánÍ
váděnoneby|o.Jde o 5 stupĎŮna H|uchové,
ieku Stonávkuv TianovicÍch,
ieku o|šiv Hrádkua o iičkuLomnou.Pokudse tyčeukazate|Ůsalmone|y,pH, rozpuštěny
kys|ík,ce|kovykys|k, kadmium,arzena kyanidy,neby|ozjištěnoŽádnépiekročenÍ
|imitnÍ
hodnoty.Nebylyzaznamenányzměny
barvyvody,fi|ma zápachna h|adině(pokudse tyčeminerá|ních
olejŮ),
pěna (pokudse tyčetenzidŮ)ani vidite|né
p|ovoucí
znečištění.
PrŮh|ednost sice neby|astanovovánapomocíplatinové
desky,a|eočividněby|a

většíneŽ jeden metr. StanovovánÍ
ŽivychorganismŮjsme v poměrně
rych|eproudÍcÍch
vodáchpovaŽovaIi
za nepodstatné'
Nenípravděpodobné,Že by index saprobitypod|eprŮzkumu,ktery se provádě|na o|ši
a jejíchpiftocích,piekroči|doporučenou
hodnotu2,2, a predpok|ádáme, Že v uvedenychčtyiechprofi|echby| podstatně niŽšÍ.
Za nqzávaŽnějšípovaŽujemečastépiekračovánÍ
limitnÍchhodnot pro ko|iformnÍ
V jednomprÍpaděby|o
a termoto|erantní
bakteriev profi|uo|še-Hrádek.
zaznamenánopiekročenÍ|imitnÍhodnoty pro termoto|erantní
bakterie
v profiIuStonávka-Tianovice.
hodnotypro enterokokyby|yčasod
LimitnÍ
času piekročenyve všechčtyiechs|edovanychprofi|ech'LimitnÍkoncentracece|kového
uh|íkuby|av kaŽdémprofiIuprekročeorganického
na jednou.Jedenkrátby|ozaznamenánopiekročenÍ
|imitníhodnotypro
pro ce|kovyfosfor v profiIuo|šefeno|yv Lomnéa profiIuo|še-Hrádek,
.Hrádek a pro ce|koWdusk a dusičnanyv profi|uStonávka.Tianovice.
LimitnÍkoncentracešestimocného
chromuby|apiekročenadne 13. 8'
2001 v profi|echStonávka-Tianovicea HIuchová-Bystiicenad o|ší,
v ostatnÍchprÍpadechby|yhodnotypodstatně niŽší.
PiestoŽeneby|ov povodíodryV roce 2001 vyh|ášeno
Žádnékoupa|iště ve vo|népiÍrodě,provádě|ahygienickásluŽbav omezenémrozsahu
(s podstatněmenŠí
četnostíneŽ stanovívyh|áškaÓ'. 464/2oo0 Sb.)
kontro|ujakostivodyv některych|oka|itách,
kam se |idéchodi|ikoupat
na v|astnínebezpečÍ.
Jakost vodyve většiněpiípadŮvyhově|a.
Pokudje v informačních
materiálech(a zejménaurčea propagačních
nychi pro cizince)uváděnamoŽnostkoupánívevo|népitrodě- mě|yby
byt v uvedenychloka|itáchprováděnyi piÍs|ušné
kontro|yjakosti vody
a doiešenojejich Íinancování.
Pokudtomutak není,mě|yby informačnÍ
a propagační
materiá|yna tuto skutečnostvys|ovněupozorĎovat!
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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 surÍacewaters in the open nature, in connection with the
Directive 76/L6O/EHS which was implemented into Czech legislation in 2000.
ln the Odra River basin he kept in view the monitoring,especially
by sanitary suÍvey'of |ocalities recommendedfor 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 indicators.

pozorování
povodnÍ
bot soustavnéhydro|ogické
a vyhodnocovánÍ
se ve
většiněevropskychzemíprovád(aŽ od konce minu|ého
sto|etí'
Ke zvyšenÍspo|ehIivostiodhadu n-|etychprŮtokŮ se proto nabÍz(
moŽnostana|yzovatdochovanéinformaceo historickychpovodních'
Tatočinnostneníjednoduchá,
neboť|iterárnÍ
a archivnÍ
udajeobsahujÍ
většinouve|mi má|o potiebnychhydrologickych
dat. K dispozicivšak
Povodeř L872 v povodí Berounky a B!šanky
ana|Ýza
vzácně bwajíhistorickéznačkypiímov terénu,kteréna památku zaa rekonstrukce (Kiivková' j.)
znamena|inašipiedci.
Pub|ikacese zabyváhistorickoupovodnív květnu roku 1872 na poV dŮs|edkupovodnív |etech7997 a 1998 na mnoha místechnaší
je v současnostivěnovánave|kápozornostana|yzetěchto mivodíBerounky,včetněpovodíStie|y,a na povodÍB|šanky.Tato povorepub|iky
deĎ patií mezi největšíu nás za pos|edních250 |et. H|avnÍčástje
moiádnychsituací.S pomocísimu|ačních
matematickychmode|Ůse
provádějívypočtymaximá|níchprŮtokŮ,odhadyn-|etychprŮtokŮ,vykreszaměienajednak na samotnou ana|yzupovodně,pro ntr.by|ovyuŽito
značek,ajednak na rekonstrukc|,
která by|a
|ujÍse zátopovéÓáry, a to vše Ve Snaze o optimálníprotipovodĎovou dochovanychpovodĎovych
provedenasimuIacípomocíhydrauIického
prŮtokŮvšakzávisímimojinéna
vypočetního
mode|u.
ochranu.Spoleh|ivostodhadun-|etych
V zkum pro praxi, sešit 42, 44 stran, 23 obrázkŮ, 72 tabulek
dé|cepozorované
iady prŮtokŮ.Tytoiadyjsou a|e poměrněkrátké,ne-

PublikacevydanéVUV T.G.M.
v roce 2001

19

Modelové Íešení loh jakosti vody v sÍti vodních tokti
1 Ř í h a ,J . , O š | e j š k o v áJ,. )
pruběhu
Pub|ikaceseznamujes teoriía vys|edkymode|ového
rešenÍ
jakosti vodyv sÍtivodníchtokŮ povodístiedníve|ivybranychukazate|Ů
kosti - na piik|adechv povodíiek Jih|avy,Že|etavky,os|avy a Svratky'
Práce s|edujedva h|avnÍ
ci1e- jednak návrhstrukturya nap|něnÍ
i drŽbu databáze,do kteréjsou uk|ádánavstupnídata (zejména
zdrojeznečÍštění
a vys|edkymonitoringu),a jednak sestavenímatematického
modelu,kteryvyuŽívá daje shromáŽděnév uvedenédatabázik mode|ojakostivodya jeho
vémuvyhodnoceníadokumentacivybranychukazateIrll
ka|ibracia verifikaci.V rámci práce by|aprovedenapiedběŽnáana|,!za
prob|ému
ve vazbě na jeho rozsah a finanční
a časovémoŽnosti,které
piedemurčují
rozsahvzorkování
a podrobnostvstupnÍch
dat, dá|emate-

numerickémetodyiešení
matickáformuIaceprob|ému,
návrh príb|iŽné
(programZNEc 2.01). Zpraa naprogramování
u|ohy'jejía|goritmizace
covanymatematickymodeIjakostivody umoŽĎujemode|ovattransport
a o d b o u r á n íš e s t i v y z n a m n y c hu k a z a t e | Ůj a k o s t i v o d y ( B S K u ,
CHSK.,, N-NH4,N-NO2,N-NO3,P). Na dvou praktickychpiikladechjsou
moŽnostipouŽitÍ
navrŽeného
mode|upii hodnocení
demonstrovány
a pre
dikcijakostivodyv sÍtivodníchtokŮ' Vys|ednyaparátv podoběpočítačovstupnídatabázi piedstavujenástroj, ktery
véhoprogramuvyuŽívajÍcÍho
pracovnkŮmkompetentních
má usnadnitvodohospodáiskym
uiadŮ,projekčnÍch
kance|áií,vědeckovyzkumnych
s|oŽeka správcŮmtokŮ práci
jakosti povrchovychvod pii
pii rozhodování
směrovanémna z|epšení
vynaIoŽen
ífinančn
ÍchprostiedkŮ.
hospodárném
Práce a studie. sešit 798, 700 stran, 29 obrázkŮ, 76 tabulek

Návštěvaministra doprar4ya spojti
ve VÚVT.G.M.
je takéresort
JednÍmz oborŮ,pro kterévyv1Í
VÚV T.G.M.činnost,
dopravya spojŮ. TěŽiŠtěpracíspočívázejménav ko|ech iešenych
p|avebních
podmÍnek
v rámci záměru,,zlepšení
na Labi..,a|e nezanedbate|nyje téŽvyznam ko|Ůzaměienychna posuzovánídopadŮsiIniční a Že|ezničnÍ
dopravyna ŽivotnÍprostiedÍ,tjko|Ův ob|astivyzkumu
moŽnostívyuŽitÍ
vodnídopravypro transport některychdruhŮ odpadŮ
atp.
Aby se b|iŽeseznámiIs činnostÍ
ustavuv tétoob|asti,navštíviI
dne
7. |edna2oo2 areá| stavu ministrdopravya spojŮ lng.JaromÍ,r
Schling
spo|us náměstkemministra|ng.Pav|emStou|i|ema vedoucímodd.
oboru p|avbya vodníchcest MDs |ng.Emi|emŠourkem.
V doprovodu
vedenÍustavua odpovědnychiešite|Ůse seznámi|piedevším
s postupem pracÍtykajÍcÍch
se mode|ového
vyzkumup|avebních
stupĎŮMa|é
Biezno a ProstiednrŽteo (oo zadánÍ,pies aerodynamické
mode|ování,
hydrau|icky
model aŽ po nás|ednérlpravyprojektu)a navštÍvi|
i Českou
ka|ibrační
stanici vodoměrnychvrtu|Í.Projevi|zájem takéo da|šíčinnosti VÚV v ob|astičistotyvod, odpadŮ,|aboratoiÍ,
metro|ogiea informačnÍch
systémŮ.Z návštěvyvyp|ynu|o,
Že spo|upráciVÚV na iešenÍ
některychprob|émŮ
spadajÍcÍch
do sféryresortu dopravya spoj |ze
do budoucnapovaŽovatza perspektivní.
(Foto lng. L. Ramešová)
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