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Souhrn
česká kalibračnístanice vodoměrnfch vrtutí(čxsvv) ve
Vfzkumném stavu vodohospodáiskémT. G. Masalyka byla
za|oženav roce 1930. Trvalou činnostícKsW je kaliblace
vodoměrnychvrtulípro k|ientyjak ze státní sfély'tak ze sou.
kroméhosektoru. Personál cKsW se také podí|ína dlouhe
dobémplojektu zaměieném na postupnéodstrařování nežá.
doucích jev z procesu kalibrace vodoměrnych vrtulí, a to
v návaznosti na trva|ou v,jzvu Mezinárodníorganizace p]o
normalizaci(lso). Ceská kaliblaěnístanice vodoměrnfchvr.
tulí se ňadímezi nejlépevybavenéevropskéka|ibrační
stani.
ce vodomělnychvrtulí,cožje pro ty více seznámenéziejmé
kalib
z následujícíchstluěnych informacío otevňenépŤímé
račnínádržia kalibračním
vozíkuCKSW:
. pracovnídélka kalibraěnínáilŽe je 150 m'
. hloubka vody v kaliblaěnínádrŽi 1,8 m,
. ši ka pňíčného
prriňezuv kaliblačnÍnádrži2,5 m,
. kalibračnívozík má pracovní rozsah rychlostí pojezdu
0-10 m.s-l.
a
vody
Kva|itahydro|ogickych
hodnocenízásob
udajŮprobi|anční
s|uŽby
v povrchovychtocíchpro aktuá|níudaje hydroprognozní
i pro manipulačnÍ
rádyvodnÍch
dě|je p|nězávis|ána spo|ehIivé
piístrojŮ.Nejspo|ehlivější
ka|ibracipouŽívanych
a nejpresnější
metodoupro měieníprŮtokuvodyve vodníchtocíchje na ce|ém
po|ípomosvětě metodavycházející
z proměiovánírych|ostních
cí vodoměrnychvrtu|í.Podmínkouvšak zŮstává, Že ka|ibrace
vodoměrnychvrtu|ímusíbyt naprostoperfektní.
V Ceské repub|iceexistujena ka|ibracivodoměrnychvrtu|í
j ediná ka | i br ační
s t ani ce ,a to C e s k á k a l i b r a č ns ít a n i c evo do .
měrnychvrtu|Í(CKSVV)ve Vyzkumném
ustavuvodohospodárskémT. G' Masaryka(VUVT.G.M.)v Praze'Tatostaniceprovápro Českyhydromedí ka|ibracivodoměrnych
vrtu|ípiedevším
t e o r o | o g i c kuys t a v ( c H M U ) a d á | e p a k p r o p o d n i k yP o v o d í
a ostatnÍzájemce.
Na zák|adětrva|éhopoŽadavkuMezinárodní
organizacepro
(| S o) má ka Žd á k a |i b ra č ns ít a n i c e v o d o m ěr nych
norma |i zaci
pro e|iminacineŽávrtu|íuskutečnitv|astníprojekt(šetrení)
doucíchjevŮ v procesukaIibracevodoměrnych
vrtu|Í.
VUVT.G.M.v tomtosměru reagova|na vyzvu|So, a to piedeprostiedípod ná.
všímiešenímzakázkyMinisterstvaŽivotnÍho
jevŮ v procesu ka|ibracevozvem Vyzkumhydrodynamickych
podmÍnekpro
doměrnychvrtu|Í.Cí|emuko|u1e zabezpečení
ko nf ormnka|
í i br acivodo m ě rn y cvhr tu |íS n o r m a m ia p i edpisy

EU a |So. Víme,Že vodaje dnes strategickou
surovinou,proto
dosaŽenÍ
tohoto cÍ1enabyvástá|e vícena vyznamu,a to nejen
z h|ediskač|enstvÍCR
v NATOa EU. Podrobnáana|yza
nás vedla
k usudku,Žetohotocile |zedosáhnoutjedinětím,kdyŽV procesu
ka|ibracevodoměrnych
vrtu|íbude dosaŽenoe|iminacece|ého
jevu na piesnostka|ibrace.
komp|exuneŽádoucÍch
Jsme piesvědčeni,
Že Čt<swmá zceIa reá|népiedpok|ady
pris pět pomocÍteoreticko-experi
mentá|níhovyzkumu k objasnění
a nás|edné
e|iminaci
tě chtov|ivŮna piesno stka|ibr ace:
. v|ivuve|ikostityčea zpŮsobuupevněnÍ
tyček vrtuIi;
o v|ivuprovozuvrtu|ena jejíparametry;
. v|ivuchvěnítyčepii cejchování;
. v|ivuh|o ubky
z ano ienívr tu|e;
. v|ivuvz dá|eno sti
vr tu|eo d stě nyŽ |abu;
o v|ivupo|ohyvrtu|ena tyčivŮčispodnímukoncityče;
. v|ivuvzájemnévzdá|enosticejchovanych
vrtu|Í;
. v|ivupríčného
iezu Ž|abu;
. v|ivudoby uk|idnění
vody mezi jfudamika|ibračního
vozku.
Reá|népiedpo klady
k o bj asnění
a nás|edné
e|iminaci
těchto
v|ivŮjsou pak dány tím,Že ČNsvv má dvě dŮleŽitésoučásti,
je prímáotekterépatiímezi nej|epší
v Evropě'Prvnísoučástí
vÍenánádrŽo pŮdorysnych
rozměrech!7o x 2,5 m s h|oubkou
je pak zce|aunikátníkalibrační
vody 1,8 m. Druhousoučástí
provozuv rozsahurychvozÍl<,
majícímoŽnosti bezobs|uŽného
veIk ého
I o stí0_10 m.S.1.Otevienápr Í mánádr Žj e so uč ástÍ
po kusné ho
Ž |abuVUV T.G.M .napáj ené ho
vo do uz p|av eb nÍho
kaná|uTroja_Podbaba.
pokusného
Ž|abudo reŽimus ka|ibrací
Pied uvedením
ve|kého
vodoměrnych
vrtulÍtatootevienápiÍmánádrŽvznikneoddě|enÍ mstĚ ednihouseku Ž |abu(o dé |ce77o ,o m) o d vst up nÍho
stavid|ovych
a koncového
useku Ž|abuspuŠtěním
uzávěrŮ(ce|Žlabu,kteryje V provozuod roku
ková dé|kavelkéhopokusného
235,0 m). Pod|enámi provedeného
1930, činípro zajímavost
pr Ů z kumuex istuj ev Evr o pě po uz ej ediná kalibr ač nstanice
Í
v o d o m ě r n y c hv r t u | í ,k t e r á j e - s C K S V V c o d o p a r a m e t r u
Jde o Svycarskéka|ibračnÍ
stiedisko
a vybavení
souměĚite|ná'
vr tu|í v|tti$enu
vo do mě r nych
u Ber nu(|mpe||9r
CaI ibr at ion
C enkteréje součástíSvycarskénárodní
tre |ttigen/Switzer|and),
hydr o |o gické
a geo |o gické
s|uŽ bySNH GS (Sw iss NationaIHy dr o lo gicaland Geo lo gicalSur vey).
Stručněněko|ikinformacío tomto stiedisku [1]. Svycarské
vrtu|Í
datujepočáteksvéČinka|ibrační
stiediskovodoměrnych
Ž|abv |ttigenu,ši7kypodnosti do roku 1896. Prvníka|ibraČní
statně uŽšíneŽje tomu dnes, se nacháze|na otevienép|oše
papÍrny.
Prvníkalibrační
vozk byl
v areá|utehdyjeŠtěexistující
poháněnručněk|ikou(foto7)' od roku191'4by|jiŽna e|ektricky
pohon (foto2)' Nenírozhodněbez zajÍmavosti,
Že zak|ádajícím
pracovištěby| švycarskyinŽenyr
iedite|emtohoto vyzkumného
vodoměrné
Epper(foto1), kteryjako dŮs|edekv|astníka|ibrace
jehoŽrozměryby|yomezené,
objevi|ko|emroku
vrtu|eve Ž|abu,
1900 fenomén,kterydnes naťyvámeEpperŮvefekt.Snadještě
j en ma|o upo z námku.o bj ev inŽ enyr aEpper az pr e|om u1 9 .
objevumdocházíi na
a 20' sto|etíjeprk|ademtoho,Že k většÍm
jak by |eckdoočekáva|.
V roce1951
za|fuenbhne tak dokona|ych,
zaiÉ
ka|ibrační
by|ov lttigenuvybudovánonové,velice modernÍ
14o m,
zení.Jehostavebníčást
tvoii|aotevienáprímánádrŽdé|ky
4,0 m a s h|oubkouvody1,8 m. NádrŽbyladokonceopaŠÍ7ky
i strojníčást
doda|ytri švyha|ou.StavebnÍ
tiena k|imatizovanou
carskéfirmy:Von Ro|lBern,BBC Badena FavagNeucháte|.Karoku1-951by|v provozuaŽdo roku1967. V roce
|ibračnívozíkz
1967 doda|aněmecká firma z HamburkuKempf& Remmers
pro ka|ibraČní
Ž|ab
strojnízaífuení
tehdyna světě nejmodernější
(pií mo unádr Ž ).o bě so uč ástido dávky,tj . ko I ej o vád ráha
a ka|ibrační
vozk o hmotnosti4,3 tunyby|ytoutofirmoudodány

vozk v |tti$enuz roku 1896 poháněny
Foto 1. Prvníka|ibrační
ručněklikou (na snímkuv popiedíšvycarskyinŽenyrEpper)foto archiv

vozk v lttigenuz roku 7914 na e|ektricky
Foto 2. Ka|ibrační
pohon(fotoarchiv)

garanceby|e|ektronicky chom všakpiece jenom pro ČNsw v Prazepotiebova|i.
s garancí25 |et.Krátce pied up|ynutím
se prob|ematiiídicísystémka|ibračního
vozku povaŽovánza zastara|y,a tak
KdyŽjsme piistoupiIik iešenízakázkytykající
jevu z procesuka|ibracevodoměrv období1992_7993by|ka|ibračnívozík
od firmyKempf& Remky odstraněníneŽádoucích
mers modernizován
dvěmašvycarskymi
firmami.Strojníčást
by|a nychvrtu|í,pokusi|ijsmese nejprveshrnouta zhodnotitdosazhotovenafirmouGebr.Meier AG z Regensdorfua ostatnípak
vadnídostupnépoznatkyz diíve provedenychvyzkumŮvodona měiicÍ mě r nychvr tu|í vz ahr aničS|o
firmouA. P. KERNAG z Kerzerzu(firmouspecia|izovanou
í . o shr nutía z ho dno cenív y zk um Ů
prostrediJ. vodoměrnychvrtu|ÍprovedenychpieváŽněv Hydrotechnickém
v obIastihydroIogie
a ochranyŽivotního
techno|ogii
Ka|ibračnÍ
za(fuení
by|ovybavenošpičkovou
techno|ogiÍ
americ- ustavu v Bě|ehr adě ,Labo r ato iiBeauver t(ED F)v Gr enob |u,
ké firmy Macintosh.Měricísystém,kteryjsme mě|i moŽnost L a b o r a t o i iv T o u l o u s e ,I a b o r a t o i V
i y s o k éš k o | yt e c h n i c k é
Apple Maczh|édnout
v Ber|íněa v |aboratoiifirmyoTT v Kemptenu.
[1]'je iízenautomatickyz iídicihopočítače
ve ve|ínu.
intoshumístěného
Ukáza|ose, jakéobrovskéusi|íby|odosud ve všechzmíněv době našínávštěvyve Švycarském
kaSoftwarepouŽívany
nych |aboratoiích
věnovánozejménaprob|ematicetzv. Eppero
Iibračním
stiedisku vodoměrnychvrtu|ízhotovi|afirma A. P.
zastavíme.
va efektu, a tudiŽse u tétoprob|ematiky
pienos dat.
KERN AG. Mezi ve|ínema vozkem je infračerveny
Víme,Že pii interpretacivys|edkŮka|ibracea vynášenípovodoměrné
vrtu|eje v |tti$enup|něauProces ka|ibraceRaŽdé
kusnychbodŮ do diagramuV - n se objevujeurčityfenomén,
jetomatizován,s|edovánna obrazovcea v prípaděpotrebymŮŽe a to jako dŮs|edekka|ibracevodoměrné
vrtu|eve Ž|abech,
ka|ibračního jichŽ rozměryjsou omezené'Jde o piípad,ktery je typicky
byt prerušován.
JeštěněkterátechnickáprvenstvÍ
povo|enáhorizontá|níodchy|ka
ko|ejové
zaŤ(zení
v |ttigenu:
dráu vě tš inykaI ibr ač nÍ ch
Ž |abŮ .Tento feno mé nse pr ojev uje
2 mm; max i m á |nry
Í c h |o svt o z k u s m a |y mmo to - v odchy|ení
hy m ax im á| ně
bodŮ získanychpokusy od teoretickéhoprŮběhu
prŮiezuŽlabu
piíčném
r em 0,9 m. s . 1;maxi má|n íry c h |o s tv o z k u s v e |k y m im o to r y ka|ibrační
kiivky,která v neomezeném
(obrázek7). Tutozv|áštnostkaIibračnÍ
kiivkyzpo1o,0 m.s1 (ce|kemmá vozk tii motory);piesnost měienídrá- je hyperbo|ou
prvníšWcarsky
Ž |ab zorovaIjako
hy 1 m m;pi e snos tmě i e n í č a s 1u0 6 ( 0 ,1 m .s 1 ) .K a |i b r a ční
inŽenyr
Epper- odtudEpperŮvefekt.
(nádrŽ)je nap|něnpitnouvodou a dop|nujese, popiÍpaděse
V |iteratuie,zv|áštěfrancouzské,
se častosetkávámes termÉ
vyprázdn(a opět nap|níjedenkrátza dva roky (pok|eshIadiny nem Epper Ů vbo d (po intd-Epper ).
ve Ž|abu10 mm za dva rokyje piisuzovánpouzevyparu).
kteryje většinoupopisoJde ve skutečnosti
o jev (fenomén),
Ka |ibr ační Ž (nádr
| ab Ž ) v|tti g e nvuč e tn vě y b a v e n í jpel n ěsr o v- ván takto:vodoměrnávrtu|ese pohybujerych|ostÍvo.
Rych|osti
protisměrubrzdíotáčenívrtu|e,
nate|nys našÍmŽ|abem(nádrŽ)ve VUV T.G.M. v Praze (pro
a tak se mÍstopočtuotáčekno
porovnánÍ:
hloubkavody ve Ž|abu1,8 m v |ttiglenu
i v Praze; získápočetotáčekn;tímtozpŮsobempredpok|ádany
bod M,,,'n,,
dé|kaŽ | abuv | t t i ge nuI4 o m a v Pr a z e 1 7 O m ; š i T k aŽ |abu na diagramuv = f(n)se posouvána |evoustranutohotodiagra4, o m a v P r az e2 ,5 m i m a x i m á |nry
í c h |o s kt a | ibr ač - mu jako bod M,,,',,(obrázek2).
v |tti$ enu
, k i v Pr a z e1 0 ,0 m .s 1 ) .
n ihovoz kuj ak v l t t i ge nuta
o .dchy |k a8 .u*
Tvar o dchy|ení
kr ivkykaI ibr acea max imá|ní
je i dnes mnohemrobustnější
Ka|ibračnÍ
vozk v |tti$enu
neŽ
v rozsahu Epperovaefektu (obrázek1) se |išípiípadod piípa.
ka|ibrační
vozk v Praze.Švycarské
ka|ibrační
nejnovějšÍ
stievrtu|í,
se kterymiby|yprodu, v závis|ostina typuvodoměrnych
disko má dosud oprotiČNsvvněko|iknespornychvyhod:
váděny pokusy (piestoŽetyto pokusy by|yprováděnyza téměi
. ka|ibrační
vozk pojftd(po ve|icepiesnéko|ejové
dráze (brou- identickychpodmínek).
šenéko|eje,ve|icepreciznÍ
spoje mezi ko|ejemi,automaticV up|ynu|ém
sto|etíse po objevu inŽenyraEppera pokouše|i
kéčištění
ko|ejípii kaŽdéj(zdě vozku atd.);
mnozída|šívyzkumníci
zce|anezávis|ejeden na druhémzjistit
. V pro s t or uka| i br ačn íŽ|a
h o b uj e i n s t a |o v á nvae |i c eu č i n nák|i- dŮvodyodchy|ekbodŮ,ke kterymdocházípii ka|ibracivodoměrpoŽadovanou
prostiedí nych vrtu|íve Ž|abechomezenychrozměrŮ,a dokonce vyjádiit
matizaceudrŽujÍcí
kva|itupracovního
(tep|ota,v|hkost,bezprašné
prostredí);
hodnotytěchto odchy|eka jejich rozsah ana|yticky;
avšaknepoo ka|ibrační
stiedisko se nacházív komp|exunovychmoder- kroči|i
dá| neŽ k něko|ikaempirickymvzorcŮm,kteréposkytujÍ
níchbudovŠvycarské
národníhydro|ogické
a geo|ogické
s|uŽ- bohuŽe|vÍcekva|itativnÍch
informacío jevu
neŽ kvantitativních
jsou
p|atné
pro
podmínky,
pii
a
ma
zde
obrovské
dilenské
zázemí;
a
sk|adové
a
vesměs
kterych
by|ypokusyprc
Qy
. SWcarskánárodníhydro|ogická
s|uŽba,jejÍŽnedi1nousoučástí váděny'Názory některychz nichjsou uvedenyVe zmínéné
zprá.
je Svycarskéka|ibrační
stiedisko vodoměrnychvrtu|í,je p|ně
vě [2]. Zce|a unikátnírozsáh|émateriá|yv srbochorvatštině,
prostiedí, z nichŽtato zpráva takéčerpa|a,by|yzničenypii katastrofální
rozpočtovou
organizací
Federá|niho
uiadu pro Životní
|esya krajinu(BUWAL_ BundesamtfŮr Umwe|t,Wa|dund Land- povodniv PrazeV srpnu2oo2, a tak je neby|omoŽnozde citovat
- neznáméjsou dnes pro nás i náarytěchto materiá|Ů.
schaft),se Kerym je ve ve|icetěsnémneformá|ním
kontaktu.
ZmÍněné
vyhodymáme trva|e na paměti, neboťjsme pieNa zák|adězískanychpoznatkŮ|ze dospět k usudku,Že odsvědčeni,Že některychz nich by v určitém
vhodnémčasovém chy|kae (obrázek1) se nacházívrozsahurych|ostíVo
a V,, ktehorizontumohIadosáhnouti ČKSVV.Máme tím na mys|ipiev|n,a Že
réprib|iŽně
odpovídají
rychIostipostupupovrchovych
prŮdevšímprob|ematiku
vybavenlČNsw piesnou ko|ejovoudra- tato odchy|kaje piedevšÍm
závis|ána rozměrechpiičného
hou a k|imatizací.
obrovskédi]enskéa sk|adové
zázemí,s jakym
iezu Ž|abu,resp. na h|oubcevody H a ši7ceŽ|abub, zatímco
jsme se mě|i moŽnostseznámit v |tti$enu,dnes ještě nepo- v|ivostatních
vrtu|eatd.)
faktorŮ(zpŮsobpiipevněnívodoměrné
tiebujeme.Vhodnější
skladovézázemí,neŽje tomu dosud, by- je pro praktické
uče|y
druhorad}i'
Lze usuzovat,Že hodnotye jsou

2

Črmje
tímvětši čímje h|oubkavody H menšÍ.
h|oubkavody H menšt'tímjsou odchy|kyt wjádkiivkaje strmější.RdyŽ
Ťenyvyraznějia ka|ibrační
se h|oubkavodyalětšuje,EpperŮvefeK se posunuje vpravo,rozsahjeho pŮsobeníse zvětšuje
odchy|kue'"' se zmena hodnotypro maximá|ní
šují.Hodnota maximá|nÍ
odchylkye.", se zÍská 5
v okamŽiku,RdyŽse rych|ostpohybuka|ibračnÍho.E
v|ny.Zď
vozku b|iŽírych|ostipostupu povrchové
vis|ost tétotzv. kritickérych|ostiV^na h|oubce Eo
o
je dánaiovnicÍ
Ž|abu)
v nádrŽi(ka|ibračním
@.

É,

I

v6 =,{g.H
kde g je tihovézrych|enÍa H je tt|oubkavody.
normouCSN |So 3455
Ve shodě s mezinárodní
[3] konstatujeme,Že EpperŮvefekt mŮŽezpŮv uzkémpásu rychsobit chybu pÍika|ibrování
| o s t í vi n t e r v a l oud V o =0 , 5 . v " d o V , = 1 , 5 . V . .
jak
ZmÍněnánormaupozorřujei na skutečnost,
+
Počet otáček vrtu|e n [s.1]
dŮ|eŽitáje šÍ7kanádrŽe, nebot EpperŮvefekt
nádrŽích(ka|ibračse vyrazněprojevujev uŽších
znázornění
ka|ibračních
kiivekvodoměrné
vrtu|ev omezeném
níchŽ|abech).Tato mezinárodnínorma uvádí obr. 1. Schematické
kiivky,
piklad: jest|iŽevodoměrnávrtu|e a neomezenémpiičnémprŮŤezuŽlabu:1 - teoretickyprŮběh kalibrační
nás|edující
- pÍÍmje
pÍičném
prŮiezu
pii
ka|ibraci
v
neomezeném
Žlabu
hyperbo|a,
2
která
na
tyčije
ka|ibrována
v
nádrŽi
široké
upevněná
kiivka 1, 3 - ka|ibračnÍ
kiivka získaná
1,83 m s h|oubkouvody rovněŽI,83 m, Eppe- ka, kterouje aproximovánaka|ibrační
prŮiezuŽ|abu,4 - ideálnÍka|ibračnÍ
piímkav' =
v omezenémpiičném
rŮv efektje největšípÍikritickérych|ostiko|em ka|ibracÍ
=
t
9
a
=
k
d
e
K
K
n
,
4 m .s' 11=Jspt . t , 83)ad o s a h u j ev e l i k o s tim e n šíneŽ 1 7o.Ve|ikostEpperovaefektu k|esá na
obě stranyod kritickérych|ostiv.. Tentoefektje zde zjistitelny
zhrubav rozsahurychlostÍ
od 3 m.s.1do 5 m.s.l.
Vratme se nyníješték obrázku 7. PŤika|ibracivodoměrnévrtu|e v omezenémpiičnémprŮiezuŽ|abuje odchy|kaÁ = V.- V.
Abso|utnÍ
hodvětšíneŽ pro ve|ky,praktickyneomezenyprŮŤez.
na ši7ceŽ|abua poměrně
nota odchy|kye je závis|á piedevšÍm
o.
méněna h|oubcevody.
E
Pás, kde Epper v efektm Že
Vys|edkypokusŮ v Bě|ehradě,Grenob|ua Ber|Íněse dají
zprisobitchybupii kalibraci
pokudse pro rŮznépiípadyurčí
v určitém
smys|uzevšeobecnit,
o
o
re|ativní
odchy|kou
vztah mezi maximá|nÍ
o
v'
iezu Ž|abub.H [m,].Názornou
a p|ochoupiičného
!

tI u ^

prŮiezuŽ|abuna ve|ikostmapiedstavuo v|ivuplochypiíčného
ximá|ní reIativní
odchy|ky
e'"*-.100
dává diagramna obrázku3. Z tohotodiagramuje

II

V

zíejmé,
Že maximá|ní
re|ativní
odchy|ky
e'.'-.100
iezu většíneŽ6,0 m2
u Ž|abŮs p|ochoupiičného
V
jsou téměi nu|ové,a tudiŽpraktickybezvyznamné.
Ve ŠWcarské
ka|ibrační
laboratoiivodoměrnychvrtu|Ív ltti$enuu Bernu, kde
p|ochapiičného
prŮiezuŽ|abučin(7,2 m' (= 4,o x 1,8 m),je
re|ativnÍ
odchylkydosatudtr.bea znamnychhodnotmaximá|nÍ
hováno pii ka|ibracivodoměrnychvrtulíautomaticky.CKSW ve
prŮÍezu
VUV T.G.M.s ka|ibračním
Ž|abems p|ochoupiičného
h|edis4,5 m2(=2,5 x 1,8 m) ovšemna tom neníz praktického
ka|ibrační
|aboratoi.
ka hŮie neŽ Šr,ycarská
Maximá|níre|ativní
odchy|kae,n",
odečtenáz diagramuna ob'
prŮiezuŽ|abu4,5 m2
pro Čxsw s p|ochou.'preneno
rázku 3 činÍ
prŮÍezu
pouzeO,3 %o.Stejnoup|ochupiičného
Žlabujako Čxsw
má pouzekďibrační
Ž|abve Vídni[3].Má šÍku 2,25 m, h|oubku
40'65 m)
vody2,0 m. Zlab ve VÍdnijebohuŽe|príliškrátky(dé|ka
Pro up|nostsnad
a s našímŽ|abemtudiŽzce|anesouměiite|ny.
ještě stručnouinformacio ka|ibračních
Ž|abechnašichb|ftk,fch
stanice vodoměrnychvrtu|Íve
sousedŮ:S|ovenskáka|ibrační
VÚVH v Bratis|avěa Maďarská kalibračnÍ
stanice vodoměrnych
Ž|abyo p|ocháchpiÍčvrtulíve VITUK|BudapestmajÍkalibrační
nychprŮiezŮzhruba1,0 m2.Z poh|eduna diagramna obrázku3
je moŽnoodhadnouti maximá|ní
re|ativní
odchy|kyu nich:t.",.=
= 3,O o/oo.
Pťtka|ibracivodoměrnychvrtu|Íve VUVH Bratis|ava
odchylkye'",
a V|TUK|Budapestjsou tudíŽmaximálníre|ativní
zhruba o jeden rád vyššÍ
neŽ pii ka|ibracivodoměrnychvrtu|í
v CKSW ve VUV T.G.M.v Praze.
(fotoa
Z tohotopoh|eduje ziejmé,ze Čxsw má ka|ibračníŽ|ab
ka|ibračnÍ
|abo
zcela souměrite|ny
Ž|abemŠr,ycarské
s ka|ibračním
EpperovaefeKu
ratoievodoměrnych
wtulíaz hlediskaminima|izace
je to bezesporujeden z nejlepšÍch
ka|ibračních
Ž|abŮv Evropě.
Po provedenémshrnutÍa zhodnocenídosavadnÍchpoznatkŮ
z vyzkumŮvodoměrnychvrtu|í[2]provedenych
v Hydrotechnickém
stavu v Bě|ehradě,|aboratoiiBeauvert(EDR v Grenob|u,|abo-
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P|ocha piíčnéhopn)iezu ka|ibračníhoŽ|abu b . H tm2]

v závislosti
odchy|ky
re|ativní
obr. 3. PrŮběh největší
pr Ů iez u kaI ibr ač nÍ ho
Ž |abu- vy s|ed ek
na pI o š epiÍ č né ho
t]stavuv Bělehradě, |aboratoŤe
z pokusŮ Hydrotechnického
Beauvert (EDF)v Grenoblua |aboratoieVysokéško|ytechnickév Ber|íně

E

ratori v Ber|íně,Iaboratoiiv Tou|ouse,|aboratoÍi
Vysokéško|y
:
I
v Ber|íně
technické
a ka|ibrační
laboratoiifirmyoTTv Kemptenu
1l
)
by|yve VÚV T.G.M.provedeny
orientační
sériepokusŮtykající
se
v|ivuzanoienívodoměrnych
vrtu|ína piesnost ka|ibrace.UpevĚ. ]
Ďovacítyč
mě|aprod|ouŽenou
dé|kutak, aby se nasazenávrtu|e -.Á
F-!
ltb"t
I
--lr
da|anastavovatv rozsahusvis|ého
zanoieníod h|adinydo 1 m
ll
h|oubky'Do|nÍkonec tyčeby| upravenpro a|ternativní
osazení
.-t
I
dvou typŮ drŽákŮvodoměrnychvrtu|íoTT: tyčkoua 9 mm pro
*,
í]síj.|El
typ vrtu|eC2 a timenem pro zadníupevněnívrtu|eC31. Nasta- Wt
k
pokusechtykavenÍupevnění
vodoměrné
vrtu|epii dosavadnÍch
i
jícíchse zanoienívykazova|ourčitounestabi|itu,projevující
se
kmitánímspodníhovo|ného
konce s vrtu|ípii zanoiování.
SpoIečněs h Iavní mkonst r u k t é re m
k a l i b r a č n í hvoo z k u z fir my
D|coNT's. r. o., zPrahy by|yh|edánymoŽnostitechnického
iešeníumoŽnující
zanoienívrtu|ído h|oubky1,0 m pii vy|oučení
v|ivukmitáníupevĎovacÍch
tyčÍna
ka|ibraci.
Konečné
iešent,které
by|oprijato,si vyŽáda|opodstatnépiepracováníkonstrukcezávěsŮ upevĎovacÍch
tyčína vyk|opném
rámu kalibračního
vozku
zroku 1995. Doporučená
upravaby|atehdyihnedrea|izována'
Katastrofá|ní-povodeĎ
v srpnu 2oo2, která postih|aPrahu,
zpŮsobi|ave VÚV T.G.M' pozastavení
činnostiČKSVVna vÍce
poškození
neŽdva roky.Doš|ok fatá|nímu
většíčástistrojnÍho
vybaveníCKSW. Jednímz nejhŮie postiŽenychprvkŮ strojnitro
vybavení
by|bohuŽe|právě ka|ibrační
vozk, kterytehdynemě|
ani šanci na záchranupied zmÍněnoupovodní.
Zna|ec(yposudek tykajícíse rentabi|ityopravy ka|ibračního
vozku prokáza|,Že cena prípadné
opravy ka|ibračniho
vozku
povodní
zasaženého
by s vysokoupravděpodobnostídosáhIa
ceny
novéhovozku' Zárove by|odŮrazněupozorněno,Že v piÍpadě
o p r a v yn e m u s ík a I i b r a č nvío z í kd o s á h n o u ta n i p a r a m e t r Ů
jeŽ měl pied povodní.
a v|astnost(,
V dŮs|edkutoho by|ov ustavu
rozhodnuto
o poiízení
novéhoka|ibračnÍho
vozku. Piijeho rea|ivozízaci se cÍ.|enym
usi|ímmnohapracovnkŮustavupodaii|odosáh- Foto 3. Vodoměrnávrtu|epiipevněnána tyčika|ibračního
t<uČNsw ve vÚV T.G.M.z roku2oo5 (fotoL. Ramešová)
nouttoho,Že CKSW má dnes ka|ibrační
vozk vskutkunovégenerace.Pii návrhuvozku a jeho rea|izaciby|yup|atněnyzkušenostiz provozupÍedcházejících
ka|ibračních
vozkŮ v ČNsw 1sta.
vající
novyvozk je od roku 1930 jiŽ čtvrtymka|ibračním
vozkem
(stanic)
v poiadí)i poznatkyz provozuka|ibračních
Iaboratorí
v zahraničí,
kterév pos|edních
letechpracovníci
Čxsw navŠtívi|i (ŠWcarsko,
Německo,Mad'arsko,
S|ovensko).
jevŮ v procesuka|iV iešenízakázkyVyzkumhydrodynamickych
bracevodoměrnych
vrtu|íjsme
vŠakpokračova|i
i v obdobípo kata
povodni,kdy neby|k dispoziciprovozuschopny
strofá|nÍ
ka|ibračnÍ
jsme v tomtoobdobÍ
pozornost
vozk. Zv|áštní
věnova|iprob|ematice v|ivustárnutívodoměrné
vrtu|ena ka|ibrační
koeficienty'
piedpok|adem
prozaháBy|ijsmesi p|něvědomi,Že záR|adnÍm
jenÍstudiav|ivustárnutívodoměrné
vrtu|ena ka|ibrační
koeficienty je doh|edán[všechdat jiŽ diíveka|ibrovanych
vodoměrnych
vrpovodnÍV Srpnu 2oo2 v Praze
tu|Í.V souvis|ostis katastrofá|ní
by|atotiŽvšechnadata poškozenaa většinazá|oh na datovych
(zip,disketa)zničena.
médiích
Ka|ibrační
stanicese ce|á nacháze|a na nejniŽŠí
rovni ustavu a by|apii historickydosud nejstrmějšímnástupu povodĎové
v|nyve|icerych|ezatopena.Prvním
Foto 4. Vodoměrnávrtu|ezavěšenána Ianěka|ibračniho
vozí
ve|icepracnymuko|emby|atudŽ rekonstrukce
datovychsouborŮ'
(foto
xu
ČNsw
ve
vÚV
T.G'M.
z
roku
1996
L.
Ramešová)
jednot|ivé
pies
podaii|o
Po systematickém
Úsi|íse
zákaznky
doh|edatdata tak, Že bylo moŽnop|ně rekonstruovat
data z |et
7962 aŽ 2ooo, Data z období2ooI a 2oo2 by|ash|edánajako
neÚp|ná,a protoneby|apouŽita'
Pii studiujsme se rozhod|ipouŽÍt
dva zpŮsoby:
o nejprvejsme vyh|eda|i
vodoměrné
vrtu|e,Keréby|yv prŮběhu|et
(navícto by|yv|astnÍ
ka|ibrovány
vÍceneŽ čtyrikrát
vodoměrné
vrtu|e,u kterych by| piedpok|adpiedepsanéhozacházen);od
kaŽdého
typuvrtu|ejsme vybra|itn náhodnésoubory,kde jsme
jak se měníjejichvys|edné
parametry;
sledova|i,
o potéjsme wa|i všechnydostupnésoubory,Keréjsme roztiídi|i
pod|etypujednot|ivych
jsme pro tyto prípady
prope|erŮ,setrídiIi
veškerádata a opět porovnáva|i
vys|edné
ka|ibrační
koeficienty.
jsme pouŽva|i
V oboupnpadech
naměienádatajednakz pŮvodnÍtro
ka|ibračniho
vozku, Kery by|v našemustavuV provozuod roku 1-1962
do roku1995 (vyrobce
firmaKempf& Remmersz Hamburku)
a dá|e
dataodroku1996do roku2oC/c^z
ka|ibračníhovozku,
Keryby|vnašem
ustaw V provozuod roku1996 do katastrofálnípovodně
V srpnu2oo2
(vyrobce
firmaD|CONT,s. r.o., z Prahy).Vzh|edemk tomu,Že ka|ibra
ce vodoměrnych
vrtu|Í
se ve VÚV T.G.M.provádě|a
vŽdydŮs|edněpoď
|e normyČsrutso 3455 [3],neby|dŮvodněKerá data vyÍazovat.
Je pravdou,Že ka|ibračnÍ
vozk z roku t962 od firmy Kempf
Foto 5. Ce|kovypoh|edna ka|ibračn
Ž|abČxsw ve VÚV T'G.M.
a Remmersnemě|stejnétechnicképarametryjako ten z roku
v Praze (v popiedÍpoh|edna ov|ádacípu|tka|ibračního
vozku
1995 od firmyD|CONT,
S. r. o' Neby|ojej moŽnéiíditautomatic- z roku 2005) _ foto L. Ramešová
-
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ky a data automatickyposí|atdo ve|ínu.
V|astnÍ
kalibraceby|a
jsme jiŽ
ce|kověpracnějšÍ,
a|e pii systematickémporovnávání
doŠliv minu|ostik perfektnÍshodě mezi vys|edkyka|ibrace
s vozkem z roku í-962a vozkem z roku 1995.
Ka|ibrační
vozk z roku 1995 byl vybavenmodernější
techno|ogií'by| schopen dosahovatrych|ostiaŽ 7 m.s1, p|ynu|ese
rozjftdétuŽ pii rych|ostio,o5 m.s1 a veškerádata po měiení
posÍ|atautomatickydo ve|ínu.TentovozíksplĎova|poŽadavky
pro moderníka|ibracivodoměrnych
vrtu|íminimá|něna srovnatelnéevropskéurovni.
Učelemstudiaby|otedyzjistit,jak se měníka|ibrační
koeficienty s ohledem na stáií vodoměrnévrtu|e'Zde je nezbytné
podotknout,Že v|astníčasovéstárnutívodoměrnévrtu|eov|ivĎuje i zpŮsob, jakym je s vrtu|ízacházeno během v|astního
měĚeníi po měienÍ.Naše mnoha|eté
zkušenostise zákaznky
prokazují,Že ne v kaŽdémpiípadě se majite|évodoměrnfch
vrtu|Í
starajío vodoměrné
vrtu|etak, jak je to piedepsáno.
Pii zanedbánínezbytnéudrŽbyse kupik|aduběŽněstává, Že
vodoměrnávrtu|ezv|áštěv ma|ychrych|ostech(tj. pri rychlostech 0,05-0,15 m.s.') drhne nebo se rozbíhánepravide|ně.
Zákaznícijsou pak pĚekvapeni,Že vyrobceudává rych|ostpro
náběh vrtu|eniŽší,
neŽsami dosahují'
Nedba|ostudrŽbyněKerych zákaznkŮ bohuŽe|ne|ze oh|ídat,
a tudíŽn ám n e zby| on i c j i n é h o ,n e Ž p Ť e d p o k |á d a tŽ,e se
o vodomě rnévrtuIe staraj(zákaznícivŽdypÍedepsanymzpŮsobem.
Vysledky provedenéhostudia by|yve|ice piíznivé,nebot se
ukáza|o,Že kalibrační
koeficientyse pií1iš
nemění(docházípouze
k jejich nevyraznymzměnám). To, Že vys|edkynašeho studia
jen tomu, ze v ČRjsou jiŽ
pak nasvědčuje
by|yve|icepiÍznivé,
dlouhodoběpouŽívány
kva|itnÍ
vodoměrné
vrtu|e.VětšíWpovÉ
dacíschopnostmě|pii našemstudiuzpŮsob,kdyjsme pii stu.
diu zpracova|i
všechnydostupnésoubory.
Je skutečnostl'Že pii studiu vlivu stárnutÍvodoměrnévrtu|e
jsme nemě|ik dispozicipotiebnéinforna ka|ibračnÍ
koeficienty
mace o opotiebenívrtu|e,a tak by|yhodnocenyvodoměrnévrtu|ev rŮznéfázi opotÍebení.
Pii běŽnémzacházenís vodoměrnou
vrtulÍ|zeočekávat,Že stárnutívrtulebude spíšezáviset na jejím
opotiebenÍneŽ na čase.Prob|ematikoustárnutÍvodoměrnych
vrtu|íjevšaknutnése zabyvati nadá|ea dop|Ďovat
získanádata
z ka|ibracítak, aby vyšetiované
soubory by|yco největšÍ.
Něko|ikdesftek let up|atĎovanypoŽadavekČKSW Že kaŽdá
vodoměrnávrtu|eby měla byt opětně ka|ibrovánanejpozdějipo
1o0 provozních
hodinácha nejpozdějiza dva roky od pos|ednÉ
ho data ka|ibrace(pod|etoho, ktery termínnastane diíve),má
i dnes trvalouplatnost.
Vodoměrnévrtu|ejgou v Čxsw ka|ibroványv obdobnych
jakése v CHMU pouŽívají
pro měienív piírodě'tj.
podmínkách,
(foto3) ka|ibračniho
vozí
ka|ibrujÍ
na tyčích
se bud'piipevněné
závaŽ(m.Toto
ku, nebo zavěšenéna |aně(foto4) s piís|uŠnym
nám uk|ádánorma |so 3455 [3] a jedině tak je moŽnézískat
správnéka|ibrační
koeficientyjednotlivychvrtu|Í.ZdŮrazĎujeme, Že v našemustavuse piíslušnáustanovení
citovanénormy dŮs|ednědodrŽují.
robustníměÍicí
Hydrometrické
vrtu|ejsou jiŽ svym provedením
piístroje.
kovového
Vrtu|ese totiŽskládajÍz robustnÍho
těla, kte.
rym procház(kovováosa, u WrobkŮfirmy ott (a|ei u ostatnÍch
vyrobcŮ)u|oŽenáv ku|ičkovych
|oŽiscích.
Na osu je nasunutnebo
našroubovánzpravid|akovovyprope|er(vyrábějíse i p|astové)
kteryje pii obtékání
hydrodynamictvaru2_3chodéšroubovice,
kymisi|amiotáčen;tím
se otáčÍiosa. Na ose je umístěnospína(dnes pieváŽně magnet spínající
magnetickÝjazÝčkocí zaŤízen(
imvy kontakt),kteréspínáe|ektrickyobvod piís|ušného
čftače
pu|zŮ.Poněkud odchylnějsou iešeny pouze vrtu|eott Texas;
|oŽiscÍch
osa je pevně upnutado tě|a a na ose se v ku|ičkovych
šnekem,kteryotáčÍ
šnekootáčíprope|erspojenys vícechodym
vym kolem spojenyms mechanickfmkontaktem.
Dutinav tě|e hydrometrické
vrtu|ese p|nÍspeciá|ním
o|ejem,
ktery jednak zabraĎujevniknutívody,jednak maŽe IoŽiska.
U vrtu|íott Texasse speciá|nÍm
o|ejemp|nídutina prope|eru,
v niŽjsou |oŽiska;kromě toho se zde ještě da|šímtypem o|eje
o vyššíviskozitě p|níkomora kontaktu.
Ke změně ka|ibračních
charakteristik
mŮŽepod|enašichzkušenostÍdojít:
o u zce|anovychvrtu|ízaběhnutím,
kdyse podobnějako u jinych
pohybem dotváiejía doh|azujípovr.
mechanickychzaíízenÍ
chy, kterése po sobě pohybují;
to by se mělo projevitsniŽenÍmodporuvrtu|e;
o pii u./měněněkterésoučásti(zejménaosy či |oŽisek)se ješ-

5

tě navÍcmŮŽeuplatnitzměna mechanickych
odporŮzměnou
mechanickychvŮ|í;pii změně parametrŮpo vyměněsoučásti
parametrŮvrtu|ezaběhnutím;
|ze očekávatz|epŠení
o vyběhánímku|ičkovych
|oŽisek(v zásadě jde opět o změnu
odporŮzměnouvŮ|i);
o u vrtu|íott typu Texas ještě navícvyběhánímšneku nebo
šnekového
kola, popi. obou;
o p|i nárazuvrtu|ena piekáŽku
- změnoutvaru prope|eru,
- poškozením
(ohnutím)
osy;
. korozí,zejménapovrchuprope|eruz lehkychs|itin,pri pouŽití v chemicky upravenévodě (jde o častypiípadpii garančníchměĚeníchv ch|adicíchokruzíchtepe|nyche|ektráren),
čímŽ
se změníjeho hydrodynamické
odpory;
o vniknutím
nečistotdo prŮchoduosy do tě|a vrtu|e;
o vniknutímnečistotdo |oŽisek;
o polymerovánÍm
o|eje,ktery tvoňína ose i |oŽiscích|epkavou
vrstvu.
Pos|ednítÍi uvedenémoŽnostizměny ka|ibračních
charakteristikjsou většinouzpŮsobenyšpatnouudrŽbou.Pii iádnéudrŽbě a správnémsk|adováníby tyto pos|ednímoŽnostinemě|y
nastat.Vyčištěné
vrtu|ese majísk|adovatbez o|ejovénáplně,
neboťfi|mse tvoiÍpo delšÍdobě. Pos|ednÍ
moŽnost|ze pak do
značné
míryomezit pouŽíváním
speciá|nÍho,
vyrobcemdoporučeného
a dodávaného
o|eje.
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Czech Calibration Station of Current-Meters (Accredited Calibration Laboratory)and its Endeavour in the Field of Gradual
Elimination of Undesirable Phenomena from the Process of
Calibrationof Current-Meters(Liby,J., Ramešová,L.)
czech Ga|ibrationStation of current.Meters (čKsW) in the
T. G. Masaryk Watel Research lnstituteJT.G.M.wR!) was Íoun
ded in 1930. Permanent activities of CKSW include calibration of current.meters Íorclients Íromboth public and private
sectors. Staff members ot čxsw are also invo|vedin carrying
out a long term proiect Íocusedon the gladual elimination of
undesirablephenomenafiom the process of calibration of current.meters in order to meet peÍmanentrequirementsof the
lnternationa!Organizationfor Standardization(lSO).
The Czech Calibration Station of Current-Meters ranks
among the best equipped European calibration stations of
current-meters, which is clear for those who are more informed fiom the following brief information about sjraight
open tank (calibrationtank) and rating carriage of the CKSW:
. working length of the calibration tank is 150 m,
o water depth in the calibrationtank is 1.8 m,
o width of the cross section of the calibration tank is 2.5 m,
. rating carriage has the working range of the towing speed
O-1O m.s-l.

TERMOTOLERANTN! KOLIFORMN!

v PovRcnovÝcrt
BAKTERIE

VODACH AV BIOFILMECHPOHLED NA STRUKTURU SKUPINY
Dana Baudišová,Josef K. Fuksa
Klíěová slova
voda, biofilm, bakterie, termotolerantníkoliformní bakterie,
E. coli, Íeka, Vltava
Souhrn
Byl studován vfskyt druhu E. coli mezi termotolerantními
koliÍormnímibakteriemi ve vodnímprostiedí a v biofilmu (ob
|ast do|níVttaw v okotíÚčov Praha &Bubeneě). By|o ziišté
no, že se E. colí vyskytuje mezi telmotolerantními koliÍormní.
mi bakteriemi ve vodnímprostíedípr měrně v 57 o/o,
v prostiedí
biofilmu pr měrně v 37 o/o.Z vys|edk lze usuzovat, že prostÍe
dí biofilmu umožřuje rozvoj druhri, které na rozdí|od E. coli
a klebsiel nemuseiímítÍekálníp vod. V současnédobě jižsta
novení E. coli v legislativě postupně stanovení termotolerant.
ních ko|iÍormních
bakteriínahrazuje.
a
Termoto|erantnÍ
ko|iformníbakteriejsou definoványjako
gramnegativnt'nesporu|ující
tycinkys negativnÍm
cytochromoxidázovymtestem, kterétvoÍÍko|oniea fermentujÍ|aktÓzu na
diferenciačnÍm
se|ektivním
ku|tivačním
médiuběhem 24 hodin
pii kultivačnítep|otě
44oc. Do tétoskupinypatiÍzástupci
z če|edi
Enterobacteriaceae, pĚedevším
zástu pci rodŮ Citrobacter, Ent+
robacter, Escherichia a Klebsiella. Termoto|erantní
ko|iformní
piesbakterieve vodě s|ouŽíjakoindikátorfeká|ního
znečištění,
toŽe některédruhy (zejménaCitrobactera Enterobacter)nemusejímftfekálníp vod.Ten má naopakjednoznačně
E. coli, kIerá
z jinéhozdroje neŽ ze stievníhotraktu č|ověkaa tep|okrevnych
ŽivočichŮnepochází,ve vodě p|eŽ(váve srovnánís ostatními
ko|iformními
bakterieminejkratšÍ
dobu a ani se tam pod|esoučasnychzna|ostízásadně nepomnoŽuje.
Piedmětemtétopráce by|ostudiumtermoto|erantních
koliformníchbakteriÍs oh|edemna rŮznézastoupeníEscherichia
coli a ostatníchdruhŮ této bakteriá|nískupiny v tekoucípovrchovévodě a v biofiImu,tedy v driftující
a piised|és|oŽceekosystémutoku. Jako biofilmje zpravid|aoznačovánaaktivnÍbio|ogickávrstva sloŽená z mikroorganismŮ(bakterie,Íasy,houpo|ymerby, mikroprotozoa,metazoa)a jejich extrace|u|árních
ních produktŮ,která je piichycena na povrchu nejrŮznějšÍch
podk|adŮ'kteréjsou v kontaktus vodou. Studiumv|astnÍtvorpráce
by,s|oŽenía aktivitybiofi|muby|opĚedmětemdip|omové
MarkétyBabické(studentkyhydrobio|ogiena Piírodovědecké
faku|těUK v Praze),vypracované
ve VÚV T.G.M.
Práce navazova|y
na dosud nepublikované
vys|edkyz ProjeKu
ve VÚV T.G.M.v |etech1995-1999). Během
Labe ||(Íešeného
iešenítohoto projektu by|o zjištěno,Že podi] E. coli mezi termoto|erantními
koliformnÍmi
bakteriemiv biofi|muje re|ativně
niŽšíve srovnánÍs ostatnímidruhy,neŽ je tomu v povrchové
vodě odebranéze stejnélokality.V |etech1995-1998 by|otakto
ana|yzováno27 ,,párŮ..vzorkŮ (voda + piís|ušnybiofi|m)
z rŮznychprofi|Ůčeskéhouseku Labe (NěmčiceaŽ Hiensko).
Ve vodě činiIpodi,|E. coliv ce|kovémpočtutermoto|erantnÍch
(kore|ační
ko|iformních
bakteriíprŮměrně43 o/o
koeficientmezi
oběma indikátoryby|r = 0,92),v biofi|muby|podílE. colire|ativně niŽší(33 %)a niŽšíby| i kore|ační
koeficient(r = 0,89).
V roce 1999 by|yvys|edkypotvrzeny.Podi1E. coliv počtutermotolerantnÍch
ko|iformních
ve vodě 46o/o(r = 0,98)
bakteriíčini|
(r = 0,85).
a v biofilmu28 o/o

zení by|o neseno na plovácíchzakotvenychv proudnicitoku.
Biofi|mby| z desek staŽenoce|ovouškrabkou,suspenze by|a
zhomogenizováza stá|éhoch|azenÍdopravenado |aboratoÍe,
na a doplněna na konstantníobjem. Zárove by| na loka|itě
odebrán vzorek povrchovévody.
Termoto|erantnÍ
ko|iformní
bakteriebylystanovenypo membránovéfiltraci piís|ušněieděnéhovzorku vody či suspenze
biofilmu.lnkubace by|a24 h pri 43 oC na mFC médiu.E. coli
ko|iformnÍmi
bakterieby|astanovena mezi termoto|erantními
mi sekundárníinkubací4 h pii 37 oC na médius 4-methy|-umukuronidáukuronidem (stanovení aktivityB-D-g|
be||ifery|f-D-g|
zy).Metoda odpovÍdáp|atnénormě TNV 75 7835 (Jakostvod.
StanovenítermotolerantníchkoIiformníchbakteriía Escherichia
colí)a konečnévys|edkystanoveníE. coli neby|yupravovány
ích kmenŮ.
dop|něnímB-D-g|
ukuronidáza-negativn
akTermoto|erantnÍ
ko|iformnÍ
bakterie,kterénevykazova|y
pieočkovány
na Živn agarč.2 (lmutivituB-D-g|ukuronidázy,by|y
na) a potéidentifikoványpomocíEnterotestu23 (P|iva-LacheprogramuTNW (verze4.0).
ma, a. s.) a počítačového
VÍsledky
J so u pr ez ento ványvysledkyz e dvo u sad ex per imentŮ.
V prvním piÍpadě(červen2000 aŽ 2ooL) by|y-umístěnydva
p|ovákyv korytě Vltavy nad a pod odtokem z CoV (ve v|ečce
WpouštěnéodpadnÍvody).Z p|ováku,,nadČoV..by|yv tomto
biofi|m)vzorkŮ
obdobÍodebránydva páry (voda p|us piís|ušny
a z p|ováku,,podcov" devět párŮ vzorkŮ.PrŮměrnéhodnoty
(geometrickyprŮměr)termoto|erantnÍch
ko|iformních
bakteriÍ
ve vzorcíchvody ,,nad ČoV..by|y 28 KÍJ/m| a ,,pod ČoV"
448 KTJ/m|.V obdobÍsrpen aŽ |istopad2oo1. by| umístěnjekaná|e(mimo h|avnÍ
koryto
den p|ovákv trojskémp|avebním
V|tavy).Z tohoto p|ovákuby|o ana|yzovánošest párŮ vzorkŮ,
prŮměrnáhodnota($eometrickyprŮměr)termoto|erantních
kobakteriíve vzorcíchvody by|a7 KTJ/m|.
|iformních
koliformníchbakterií
PodÍlE. coli v počtutermoto|erantních
ve vzorcíchvody byl v prvnÍsadě vzorkŮ 28 aŽ 89 % (prŮměr
a v biofi|mu7 aŽ 63 o/o(prŮměr37 o/o).
Ve druhésadě
57 o/o)
vzorkŮ to by|o v pÍÍpaděvody 25 aŽ Loo % (prŮměr 62 oÁ)
(prŮměr29 o/o).
a v piÍpaděbiofi|mŮ1'7 aŽ 50 o/o
Ce|kemby|oizo|ovánoa dá|e určeno263 kmenŮB-}glukurc
nidáza-negativnÍch
termoto|erantnÍch
koliformnÍch
baKerií.Vys|edky ana|yzvŠechtěchto kmenŮjsou zpracoványv tabulce7.
Vys|edkyjsou zpracoványsouborně, nebot neby|yzaznamenány
vjraznérozdí|ypro vzorkyrŮznéhopŮvodu(|oka|ity).
íchkmenŮ
Tabulka1. Druhovés |oŽenÍB-D-g|
ukuronidáza-negativn
termoto|erantnÍch
ko|iformníchbakteriíizo|ovanychz vody
a biofilm
Voda
(N = 126)
N

7"

Biofilm
(N = 137)
N

o/
/o

E. coti(GLR-)

41

32,6

13

9,5

Klebsiellaspp.

45

35,8

38

27,8

Citrobacterspp.

10

I

30

21,9

Enterobacterspp.

19

15 , 1

31

22,6
2,2
't,5

Kluyveraspp.

1

0,8

3

Serratiaspp.

3

2,4

2

Escherichia hermanii

0

0

1

0,75

Enterickéskup. 69 (voda), 58 a 64 (biofi|m)

1

0,8

2

1,5

lntermediárnía neidentifikovate|nékmeny

6

4,8

13

9,5

Vys|edkynaznačujt,
Že některédruhy bakteriíz če|ediEnter o bacter iaceae - z ej mé na z ástupci r o dŮ Enter o b acter
a Citrobacter, kIeré se vyskytuj(mezi termotolerantnímiko|iformnÍmi
bakteriemiv povrchové
vodě v menšině(většinutvoií
Pracovní postupy
E. colia Klebsiellaspp.),jsou schopnév prostÍedíbiofilmu
dé|e
pod Prahou(Pod- pieŽÍvata moŽná se i pomnoŽovat.Biofi|m,fixovanyv určitém
Jako zájmováob|astbylavybránado|nÍV|tava
baba, i. km 43,5, v oko|íodtokubio|ogicky
pro
čištěnych
odpadnÍch místětoku, piedstavujeprotiproudícÍvodě
vyrazněodIišné
vod z ÚstiedníčistÍrny
odpadníchvod v PrazeGBubenči).
stiedí a mŮŽe v něm pŮsobit iada kontro|ních
mechanismŮ,
Vzorky biofi|muby|yzískávány28dennÍexpozicÍumě| ch
kterése Ve vodě nemohouup|atnit.Mezi skupinoutermoto|epodk|adŮ(eternitovych
desek) o rozměrech20 x 40 cm (ce|ko- rantníchko|iformnÍch
bakteriíizo|ovanychz biofi|mupak tvoií
vá obrost|á p|ocha cca 1 m2),kteréby|yexponoványsvis|e,
Enterobactera Citrobactertéměi po|ovinuvšech g|ukuronidápodé|osy toku,v h|oubcecca 25 cm (horníhranadesky).ZaiÉ za-negativních
kmenŮ. G|ukuronidáza-negativní
kmeny E. coli,

6

kteréve vodě tvoĚilypies 30 %, neby|yve vzorcíchz biofi|mu
zastoupenyani v to o/o.
Kdybyby|ytyto ,,fa|ešně
negativnr.kmeny
pripočítány
k vys|edkŮmstanoven(E. colipod|eTNV 75 7835,
rozdí|v re|ativnímzastoupeníE. coli mezi termoto|erantními
koliformnÍmi
bakteriemive vzorcíchvody a biofi|mŮby se ještě
proh|oubi|.
Ze vzorkŮbiofi|mŮby|onaopakizolovánovícekmejako ,,intermediárn(,
nŮ, kteréjsou charakterizovány
či ,,neidentifikovate|né..,
nebot nemoh|ybyt pomocíEnterotestu23
piesností.
od|išeny
či determinovány
s dostatečnou
Escherichia coli a ko|iformní bakterie
V současné
doběje v legis|ativětradičnÍ
stanovenítermotole.
rantníchko|iformních bakterií postupně nahrazovánostanovepro pitnouvoduve vyh|ášceMZd
nÍmpiímodruhuE. coli(p|atíjiŽ
252/2oo4 Sb., bude v revidované
směrnici EU o koupacíchvodách apod.).Nově zaváděnémetody(ČSNEN lso 9803-1, metoda Co|i|ertQuanti-Tray
apod.)jiŽ stanovujíE. coli mezi ko|iformnÍmi
bakteriemi.
Vzh|edemk primárníku|tivačnítep|otě
37 0C
jsou záchytyE. colivyššÍ,
stanovujese všakvícefa|ešněpozitivníchdruhŮ.ZastoupeníE. coli mezi koliformními
bakteriemije
vyraznéniŽšíneŽ mezi termoto|erantními
ko|iformními
bakteriepii volbě správnéhoredění'
mi, coŽ mŮŽečinitprob|émy

Key words
water, biofilm, bacteria, thermotolerantcoliforms, E. coli, river,
Vltava
ThermotolerantColiforms in Surface Waters and Biofilms - lnsight to the Group Structure (Baudišová,D., Fuksa, J. K.)
The occur]ence oÍ E. coli among thermoto|erant(bacteria)
in waters and biofilms (in the area of the river Vltava around
water treatment p|ant in Prague 6.Bubeneč)was studied. lt
was found that E coli occurs among faecal coliforms in water environmentat 57 o/ootr?yetdge, in biofilm at 37 %.!t can
be concluded from results that biofilm environment makes
possible the development of bacterial species, that in contrary to E coli and klebsiellae must not have the faecal origin. At present, the assessment oÍ E. coli in |egislative sub
stitute the assessment of thermotolerant co|iÍorms.
RNDI. Dana Baudišová,PhD.
RNDr.Josef K. Fuksa, CSc.

vÚv r.c.ru.Praha

tel.22O L97 2L9
RecenzovalRNDr.Martin Rulk. PhD.. 16. 3. 2005.
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PRoGRAMNA sNíŽeruí
zNEěIŠrĚruíč.
274/2001 Sb., o vodovodecha kana|izacích
a navazujícími

POVRCHOy9H vOD

NEBEZPECNYMI LATKAMI
Tomáš Mičaník
K|Íěováslova
program,zulášťnebezpečné
závadnélátky, nebezpečné
závadné
látky, monitoring, emisní a imisní standardy, legislativní
a podzákonná opatÍent,souhrn opatŤení,usnesení vlády
Souhrn
Usnesenímvtády českérepub|ikyě. 339 ze dne L4.4.2oo4
by! schválen Program na snÉenípovrchovych vod nebezpečny.
mi závadnymi !átkami a zvlášťnebezpeěnfmi ávadnymi látka
mi. Clánek inÍormuieo obsahu tohoto Plogramu a o legislativ.
nímÉmci k jeho zpracovánív Evropskéunii a v našÍlepub|ice.
a
Nebezpečné tátky a prog]amy opatŤenív |egislativě EU
obdobně jako v piípadě chemickych |átek a piípravkŮje
v |egis|ativěEvropskéunie d|ouhodoběvěnována pozornost
prob|ematice|átek,kteréjsou nebezpečné
pro vodníprostiedí.
Zák|ademje stále p|atnásměrnice Rady 76/464lEHs1, která
specifikujedva seznamy nebezpečnych
|átek:
. Seznam l - vyjmenovávánebezpečné
|átkynebojejich skupiny, kteréjsou pro vodníprostiedína zák|adějejich toxicity,
perzistencea bioakumulacenebezpečné
a jsou pro ně podle č|ánku6 směrnice určenymezníhodnotyv navazujících,
tzv. dceiinych směrnicích2;
č|enské
státy jsou povinnypiijmout programyna snÍŽent,
vy|oučení
nebo postupnoue|iminaci znečištování
vod těmito |átkami3.
. Seznam !l _ vyjmenovávádalšínebezpečné
|átkynebojejich
skupiny,kterémajízhoubnyučinekna vodníprostÍedÍ;
členské státy jsou povinnypiijmoutprogramyna sniŽeníznečišťováníVod těmito |átkami4.Do Seznamu||jsou začleněny
rovněŽty |átkySeznamu|, u nichŽmeznÍhodnotypodleč|ánku 6 směrniceneby|yurčeny.
Nově piijatá směrnice 2ooo/6o/Es5 (tzv.Rámcová směrnice)
vyjmenováváv PiÍlozeX6 seznam prioritních
|átek a prioritnÍch
nebezpečnych
látek provodníprostiedí(ce|kem
33 |átek)av č|.16
poŽadujesměrnice p ijetíspecifickychopatienína ci]enésniŽení
vypouštěníemisí a nikŮ těchto |átek.V piÍpaděprioritnÍch
ne
bezpečnych
|átekmajíspecifickáopatienívéstaŽ k jejichzastave
nínebo postupnému
odstraněnt,
a to v termínudo 20 |etod piije
tÍpĚísluŠnych
návrhŮ opatienína rovni Společenství.
Směrnice
76/464/EHS je ponechánav p|atnostido r. 2013.
Transpozice tegistativy EU v čR
Tra ns pozi cevyše u ve d e n y c hI e g i s I a t i v n í cphi e d p i s Ů EU
do českéhoprávnÍhoiádu je zabezpečenazejménazákonem

prováděcími
piedpisy,zvláŠtě
naiízenÍm
v|ádyc. 61'/2003 Sb.,
povrchovych
o ukazate|ích
a hodnotáchpiípustného
znečištěnÍ
povo|ení
vod a odpadníchvod, ná|eŽitostech
k vypouštění
odpadníchvod do vod povrchoWcha do kana|izacía o cit|ivych
o blastech.
(s 39 zákona o vodách)
S oh|edemna národnítermino|ogii
jsou |átky Seznamu l směrnice Rady 76/464/EHs nazyvány
jako zvlášťnebezpeěnézávadné!átky (v zákoně dá|ejen zv|ášt
nebezpečné
látky) a jsou uvedenyv pií|ozeč. 7 zákona. JmenovitěvčetněemisnÍchstandardŮa da|ších
ná|eŽitostíjsou
uvedenyv piÍ|oze
č.1, částiC tabu|ky3 naiízení
v|ádyč,.6I/2003
Sb. (ce|kem17 |átek).Látky Seznamu || směrnice Rady 76/
/464/EHs jsou nazyványjako nebezpeěnézávadné látky
(v zákoně dá|e jen nebezpečné
|átky)a jsou uvedenyrovněŽ
v pií|ozeč. 7 zákona' Zmocněnípro zpracováníProgramu
povrchovychvod nebezpečn,jmi
na sniŽeníznečištěnÍ
závadnymi látkami a zv|áštnebezpečnymi
závadnymi|átkamije obsaŽenov $ 38 odst. 5 zákona o vodách.
Program - vod

povrchoZávazekzpracovatProgramyna sniŽeníznečištování
prUatjiŽ
vychvod nebezpečnymi
|átkamiby|Ceskou repub|ikou
v rámci vyjednávánío pÍistoupenÍ
a je v revidovanémSpolečprostienémstanoviskuEvropskéunie ke kapito|e22 ,,ŽivotnÍ
dí,,z 26. |istopadu2oo2 [1] formu|ovántakto: ,,DáleEvropská
unie bere na vědomí,Že do 7. ledna 2oo3 budou Vlzkumnym
ustavem vodohospodáŤsk|mvypracoványa nejpozději do data
vstupu zahájeny Programy na sniŽováni znečišťování.
Evropská
unie souhlasí s tím, Že tyto programy budou realizovány nejpozději do 37. prosince 2oo9."
povrchovychvod nebezpečnyProgramna sniŽenÍznečištění
mi závadnymi|átkamia zvláštnebezpečnymi
závadnymi|átkaSměrniceRady 76/464lEHS o znečištění
zpÚsobenémurčityminebezpeč.
nymi |átkamiVypouštěnymi
do vodníhoprostiedíSpo|ečenství.
Směrnice Rady 82/t76lEHS o mezníchhodnotách a jakostníchcÍ|echpii
vypouštění
rtuti z e|ektro|ytické
směrWrobych|orua a|ka|ickfchhydroxidu,
pii vypoušnice Rady83/513/EHs o mezníchhodnotácha jakostnÍch
cí1ech
těnÍkadmia'směrniceRady84l156/EHS o meznÍch
hodnotácha jakostních
vyrobu ch|oru
ci1ech pii vypouštěnírtuti z odvětvímimo e|ektro|ytickou
a a|kalickychhydroxidŮ'směrnice Rady 84/491./EHS o mezníchhodnotách
a jakostnÍchci1echpii Wpouštění
hexach|orcyklohexanu
a směrniceRady86/
určitfch
/28o/EHs o mezníchhodnotách a jakostnÍchcflech pii vypouštěnÍ
nebezpečnych
látek uvedenychv Seznamu I PrÍlohysměrnice 76/464/EHs
ve zněnídodatk 88/347 /EHs.
Podle č|ánku7 směrnice Rady 76/464/EHs a pod|e č|ánku5 směrnice
Rady 86/280/EHS.
4
5

Pod|e č|ánku7 směrnice Rady 76/464/EHS'
par|amentua Rady ustanovujícÍ
Směrnice2000/60/Es Evropského
rámec
pro činnostSpo|ečenství
v ob|astivodnÍpo|itiky.
Rozhodnutíč. 2455/2o01lEs Evropskéhopar|amentua Rady ustavujícÍ
|átekv ob|astivodnípo|itikya pozměĎujÍcí
seznam prioritnÍch
směrnici2ooo/
6OlES.
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mi (dále jen Program)by|Yyzkumnymustavemvodohospodáiskym T. G. Masaryka(VUVT.G.M.)v gesci odboruochranyvod
prostiedía ve spo|uprácis Ceskym hydMinisterstvaŽivotního
rometeorologickymstavem lČnuÚl a da|šímikooperujícími
institucemizpracovánpod|emetodického
návodu,kteryvydaIa
Evropská komise v záÍí2000 |2) a Rter dá|e konkretizovala
v materiá|uvydanémv |istopadu2001 [3].
ZpracovanyProgramje p|atnypro ce|é zemíCeskérepub|iky na období2oo+2oo9. DosaŽenícÍ|ŮProgramuje vynutite|néa mŮŽebyt pod|e$ 12 písm.h) zákona o vodáchdŮvodem
pro změnu vydanychvodoprávníchrozhodnutí.

i mezinárodní,reaIizované
regioná|ni,
cHMU, správci obIastÍ
povodÍa da|šÍmi
státnímiinstituceminebo organizacemise
zaměÍenÍm
na nebezpečné
|átky.

Čast E: Legislativní nástroje k omezování emisí
relevantních nebezpečn ch látek
H|avnÍm
nástrojemvodnípo|itikystátu jsou pÍís|ušné
zákony
a jejich prováděcÍpÍedpisy.
Zv|áštěv pos|edních
|etechbyla piijata širokášká|apÍedpisŮ,kterémj. transponují
do české|egispoznatky,
|ativypiedpisy Evropskychspo|ečenství
a nejnovějšÍ
postupy.
dostupnétechno|ogienebo environmentá|ní
nej|epší
H|avní|egis|
ativnípiedpisy v ob|asti ochranypovrchovych
vod pred
Program - jeho ělenění a obsah
nebezpečnymi
|átkamijsou zákon č.254/2001 Sb., o vodách,
prevenci
jednot|ivych
znění,zákon č.76/2002 Sb., o integrované
S oh|edemna rozsaha vzájemnouod|išnost
té- v p|atném
v p|atném
znění,zákonč.274/2001 Sb.,
mat je Programč|eněnna něko|iksamostatnychčástí,z nichŽ a omezováníznečiŠtění'
o v o d o v o d e c ha k a n a I i z a c í c ha, z á R o n č . 3 5 6 / 2 0 0 3 S b . '
kaŽdá má v|astnípii1ohovoua obrazovoučást.
včetněnavazujÍcích
o chemickych|átkácha chemickychpiípravcích,
Čast A: Úvodní charakteristiky
prováděcíchprávníchpiedpisŮ.
Tato část, která by|a zaÍazenanad rámec osnovy Evropské
Tato č ást dá|e o bsahuj e so uvisej í cÍ
|egis|ativní
o p atiení
komise, podává zák|adn(informaceo geografickésituaci, hyd- z ostatních
s|oŽkovych
zákonŮv ob|astinak|ádánísnebezpečnymi
jednot|ivychs|oŽekŽivot- |átkami,prevencehavárit'nak|ádánÍs odpady,dopravy,zeměrologickémč|enění
a urvojiznečištění
níhoprostiedív Ceskérepub|icezejménanebezpečnymi
|átka- dě|ství,rost|ino|ékaiské
péče,stavebnictvt,obchodua hygieny
mi za obdobíposledníchněkolika|et a podává charakterizaci pracovníhoprostiedÍ,která v konečném
dŮs|edkupiímo nebo
odvětvovéstruktura|izaceprŮmys|uv ČR.podxtadempro zpra- zprostiedkovaněvedounebo mohouvéstke sniŽovánÍ
znečišté
procováníbyly piedevšímkaŽdoroční
zprávyo stavu Životního
prostiedÍnebezpečnymi
níŽivotnÍho
látkami' Pienos nebezpečstiedÍschvalované
vládouČR.
nych|átekdo vodnÍhoprostiedÍjetotiŽvzh|edemk v|astnostem
některychz nich moŽnyprostiednictvÍm
atmosféry,pŮdy,sk|áČast B: Národnt seznamy relevantních nebezpečnych
p|och,stacionárníchzaY(zení,
dek, kontaminovanych
mobi|nÍch
látek pro hydrosféru ČR
zdrojŮnebo havarijních
unikŮ.
Predk|ádáseznam nebezpečnych
|átek, kteréby|ysh|edány
jako re|evantní
pro povrchové
vody.Pro stanoveníre|evanceby|y Čast F: MezinárodnÍ spolupráce v ochraně vod a datší
vyuŽityvystupy projektu,,Vyskyta pohyb nebezpečnychlátek
nástroje k omezování emisí relevantnÍch nebezpečnych
v hydrosféÍe,.
f4l, do jehoŽ iešeníby|ozahrnutoce|kem 121
látek
pro vodníprostiedí.Vyhodnoce
chemickych|áteknebezpečn1lch
Programvedoucíke sniŽování
emisíSe neomezujepouzena
nÍdat by|oprovedenometodouCoMMPS, která kombinujestalegis|ativní
nástroje.Zv|áštěv pos|edních
|etechse up|atĎují
postupy
pii
tistické
zpracovánízák|adnÍch
naměÍenychrldajŮ, ve stá|e většími7enástroje za|oŽené
na určitém
stupni dobromodelovypiístupa expertnÍposouzení. PÍedmětemposuzová. vo|nosti.Tatočást pojednáváo podzákonnychpiedpisech(mení relevanceby|yjeŠtěda|šÍ|átkyze seznamu prioritních
|átek
todicképokyny,sdě|enÍ,směrnice ministerstev),které.větŠipodle Pii1ohyX směrnice2ooo/60/Es na zák|aděrešerševyronou vysvět|ujÍ,
zpiesĎujÍnebo dá|e roltádějí obsah |egis|ativpro
by,dovozu,pouŽití
nebojiŽ ověienéhozastoupenívŽivotním
ních piedpisŮ a kterése vztahujÍk problematiceomezován(
stiedÍCR, kteréve vyšeuvedenémprojektuneby|ypiedmětem
emisí nebezpečnych
|átek. Z dobrovo|nyich
nástrojŮjsou uváposuzování.ce|kem bylo pro určenÍre|evancev hydrosíéiečn
postupyÍfuen(
podniděny dobrovo|né
dohody,environmentá|nÍ
posuzováno185 chemickych látek.
kŮ, národnÍstrategie
da|šÍprogramy,
a
státnípodpory
a
dotace'
Z posuzovanych|ttek by|o Lo4 oznaěenojako relevantní kterénapomáhají
rea|izaciinvesticv ob|astiochranyŽivotního
pro vodníplostňedíCR a zahrnutodo tohoto Programu.Krité- prostiedÍ.
Do této částijsou rovněŽ zaÍazenyprogramyvychária rozhodnápro označení
|átkyza re|evantní
by|anásledující: zejíc(zmelnárodnÍspo|upráce
v ochraněvod,kdysm|uvnÍujed. by| potvrzenvyskyt posuzované|átky v hydrosféiena zák|anánímezi Ceskou repub|ikou
a piís|ušnym
státemjsou legis|adě imisnihomonitoringunad mezístanovite|nosti
nebo nad
tivně zakotvenyv právnímiádu ČR,a|e nás|edujícÍ
spo|upráce
hodnotouPNEC (PredictedNo Effect Concentration),
má jiŽcharakterdobrovo|nych
dohod (napr.akčníprogramy).
. byl potvrzenvyskytposuzované|átkyve vypouštěnych
odpadnÍchvodách nebo by|apotvrzenavyroba,dovoz nebo pouŽití Čast G: Programy pro jednotlivé relevantní nebezpečné
|átkyve vyznamnémmnoŽství(v piípaděneexistenceimisnÉ látky
ho monitoringu).
povrchovychvod má byt zpraProgramna snŽeníznečištění
Z posuzovanych|átekby|odá|e 67 oznaěenojako potenciá|ně cován takéjednot|ivěpro
konkrétní
nebezpečné
a zv|áštnerelevantnípro vodníprostÍedícR a zahrnutodo tohoto Progra
bezpečné
závadné|átky,kteréjsou uvedenyV národnímseznamu. Jde o |átky'Keré nejsou v současnostisoučástÍ
seznamŮ
mu re|evantnÍch
nebezpečnych
látek pro hydrosféruČR.
nebezpečnych
|átek pro vodníprostiedív |egis|ativěES8, nejsou
program pro kaŽdou |átku (ze Lo4 re|evantních
Specifickf
uvedenyv n ai íze nívl ády č .6 t /2 o o 3 S b ., a |e j e j i c h v y skyt nebezpečnych
|átek pro vodníprostĚedÍ
Čn)obsanujeinformav hydrosféieCR by|na zák|adécílenéhoprojektu|4) prokázán.
ce o v|astnostech|átky,její mobi|itědo Životníhoprostiedí,
obecnémpouŽitÍ,
konkrétních
zdrojíchznečištění
v ČR,'technoČast C: Stanovení standardŮ environmentální kvatity
Iogickychprocesech,vyrobě,nejIepších
dostupnych
technikách,
a emisních standardŮ
ko dech o dpadu, |egis|ativní ch
o patiení ch,po dz ákonny ch
Tatočástdokumentujepostupodvozeníprávnězávaznychimisa dobrovolnychopatieních.Dá|ejsou uvedenyp|atnéemisní
nÍcha emisníchstandardŮprovodnÍprostiedÍa
uvádÍda|šídob- a imisnÍstandardy,kterése k dané|átce vaahují.
rovo|néci]ovéstavy ochranyvodnÍhoprostiedíČR (napi. Minimá|nípoŽadavkyna vypouštěnÍ
odpadníchvod pro vybranéprŮProgram - jeho schválení a ptezentace
mys|ovéobory stanovenév rámci činnostiMKOL9).Pro kaŽdou
Vzh|edemke značnému
rozsahu by|zpracovántzv. Zkráceny
z látek, která je součástínárodnÍhoSeznamurelevantních
netext
Programua shrnutt'dop|něnysouhrnemh|avnÍch
opatiení
bezpečnych
|átek pro hydrosféruČR,je stanovenimisnístan(část9.1 Programu)a v da|ších
(část
v
ob|asti
voda
ob|astech
pro
dard a
vybranézv|áštnebezpečné
závadné|átky a určité
nebezpečné
závadné|átkyjsou stanovenyrovněŽemisnístanNa zák|adě procedurycoMMPs (CombinedMonitoring.based
and Mode.
dardypro určitávyrobníodvětvía vyrobnÍtechno|ogie.
TytoparaIing-basedPrioritysetting Scheme) by|sestaven taképrvnÍseznam 33 priometrya hodnotyby|ypievzatydo naiízenív|ády
č.67/2003 Sb.,
jejich
ritních|átek nebo
skupin, legis|ativnězakotvenyv PiílozeX Rámcové
kteréje učinné
od 1. 3. 2003.
směrnice 2000/60/ES ustavujícÍ
rámec pro činnostSpo|ečenství
v ob|asti
Čast D: Charakteristika monitorovacÍch programŮ ČR
Jsou uvedenystručnécharakteristikymonitorovacÍch
sítí
a programŮpovrchovycha odpadníchvod na rjrovnice|ostátnÍ,
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vodnípo|itiky.

Směrnice Rady 76/464IEHS a směrnice EvropskéhoPar|amentua Rady
2OOO/60/ES.
MKOL - MezinárodnÍ
komise pro ochranuLabe.

9.2 Programu),ktery obsahuje všechnypodstatnéinformace
pii1oh.Program by| schvá|en usnesea vyběr nejdŮ|eŽitějších
nímvládyCeskérepub|iky
č.339 ze dne 74. 4.2oo4. UsnesenízároveĎuk|ádá:
o ministrŮmŽivotního
prostiedí,zemědě|stvÍ,
prŮmys|ua obchodu, dopravy a zdravotnictvíprosazovat opatiení obsaŽená
v Programuv době do 31. prosince2oo9,
. zpracovata Evropskékomisi do 30. června2oo4 pied|oŽit
zprávu o Programu(by|oprovedeno MŽP 29. června 2oo4),
. zpracovávatkaŽdédva roky,počínaje
rokem 2006, informaci
o postupurea|izaceProgramua piedk|ádatji v|ádějako součástZprávyo stavu ochranyvod.
podniProgramje určenvodoprávním
uiadŮm,prŮmyslovym
kŮm vypouštějÍcím
do povrchovychvod a do kana|izací
odpadní
vody s obsahem nebezpečnych
a zv|ášťnebezpečnychzávad.
prostÍedí.
nych|áteka CeskéinspekciŽivotního
Ještěpiedjeho
legis|ativním
schvá|enÍm
vyda|odborochranyvod MŽP sdě|ení
a da|ších
náleŽitostÍo
vypouštění
[5]k zajištěnÍp|něnÍProgramu
(zv|.revizevodoprávnebezpečnych
|átekdo vodnÍhoprostŤedí
níchrozhodnuti).Zkrácená verze a shrnutívčetněÚp|néhoznění Programujsou pĚístupny
na webovychstránkách MinisterprostiedÉo.
stva ŽivotnÍho
Literatura
st anovi s k oEv r o p s k éu n i e č ' 2 0 9 0 1 c o NF-cZ
[1 ] Spo| e čné
82/02 ze dne 26. listopadu2OO2.
GuidanceDocu[2] EuropeanCommission- DG Environment:
menton elementsfor pollutionreductionprogrammesunder
Article7 of CouncilDirective76/464/EEC, September2000.
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[3] EuropeanCommission- DG Environment:
ProgrammesunderArticle 7 of Directive76/464IEEC, November2OOI.
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sféÍe.Praha : CHMU. nor 2003.
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Program of Measures for Reduction of Surface WaterPollution
by Dangerous Substances and Particularly Dangerous Substances (Mičank, T.)
The article gives notice of measures to reduction of surface water pollution regarding to dangerous substances and
particularly dangerous substances. At the begining,approach
of the European Commission and transposition in the Czech
Republic is described. Further, the structure of the Program
with the short specification of each part is described.
Program was approved by Government Resolution No. 339
in April 2OO4. Report of the Program was sent by Water Pro
tection Department of Ministry of the Environment oÍ the
Gzech Republic to the EuropeanCommission in June 2OO4.
10 www.env.cz(TituInístrana-Voda-ochranavod)

Kniha o hydrologickémsuchu
Vydavate|ství
ELSEV|ERvydalo počátkemroku 2oo4 knihu
Hydrological
Drought- Processesand EstimationMethodsfor
Streamf|owand Groundwater(Hydro|ogické
sucho _ procesy
prŮtoka podzemnÍvody).
Editoiitéto
a metodyodhadupro iíčnÍ
knihyjso u L e na M. T all a k s e nz U n i v e rs i tyo f O s l o , N o r sko
a HennyA. J. van Lanenz Wageningen
University,
Nizozemsko.
Do tohoto poměrně rozsáh|éhodfla (579 stran) piispě|o25
hydrologŮz osmi zemÍseverní,západnÍa stiedníEvropy(včetně CR)' z NovéhoZé|andua Kanady.
Jádro autorskéhoko|ektivutvoiíč|enové
skupiny ,,LowF|ows
Group..ze severoevropskéčásti projektuFRlEND (F|owRegimes from |nternationa|
Experimental
and NetworkData),která
se zabyvá problematikouma|ychprŮtokŮod roku 1985. Projekt FRIENDje součástíMezinárodního
prograhydrologického
mu UNES CO .
H|avnímzáměrem autorŮ by|ovytvoiitučebnicipro vysokostudium,a|e kniha bude ziejméuŽiško|skéa post$raduální
tečnymzdrojeminformacínejen pro studentya pedagogy,a|e
taképro hydro|ogyz praxe a vyzkumu.
prob|ematiPojednáváo hydro|ogickém
suchu a související
ce v dosti Širokém
zábéru.
V prvníčásti ,,Suchojako piírodníriziko,,je kromě vymezení
pojmŮv uvoduobsaŽenakapito|aHydrok|imato|ogie,
ve které
jsou popsányzejménameteoro|ogické
procesyvedoucÍke vzniku sucha v rŮznychk|imatickych
zonách,zá|eŽitostijeho
časo.
véhoa prostorového
měiftka.
DalŠí
kapitola,,ProcesgenerovánÍ
odtoku..popisujepozemnÍ
část hydro|ogického
cyk|u.
Druhá část knihy- ,,Metodyodhadu.._ pojednáváo získává.
níhydro|ogickych
dat a da|šíchinformact,kteréjsou pouŽívány
pÍihodnoceníhydrolo$ického
sucha, podrobněuvádídefinice
a postupyWpočtucharakteristikhydrolo$ického
Sucha,potiebnépoznatkyz oboru statistickéfrekvenční
ana|yzy,
zák|adnípopostupyregiostupy generováníčasovychíad a propracované
ná|níana|,!zy.
T etÍčástje nazvaná ,,V|ivyč|ověka,eko|ogickéa operativní
aspekty..
.Zablvá se v|ivemrŮznychforemantropogenniho
ovliv.
procesuv obdobÍsucha, od v|ivuodběrŮ
něníhydro|ogického
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podzemnía povrchové
vody pies v|ivyzměn vyuŽitípozemkŮaŽ
po zkoumáníučinkŮg|obá|ník|imatické
změny. Samostatná
kapitoIaje věnovánare|ativněnovéprob|ematiceeko|ogievodprŮtokŮ.V kapito|e,,operativnÍ
níchtokŮ ve vztahuk íízení
hydrologie..jsou obsaŽenypoŽadavkynejpodstatnějších
obIastí|idskéčinnostiov|ivněné
hydro|ogickym
suchem(vodníhospodáiství,zemědělstvt'zásobovánÍobyvate|stvai prŮmys|uvodou,
prostiedi)na informacesouvisející
a ŽivotnÍ
ekosystémy
s hydro
|ogickymsuchem.PraktickáĚešeníjsou
iadou
dokumentována
piÍpadovych
studiÍ.
V závěru knihyjsou stručněuvedenysměry, kterymiby se
mě| ubíratjak da|šívyzkum,tak zejménaprakticképostupy
monitoringu,piedpovÍdánÍ
a včasnévarovánípied nastupujÉ
cím hydro|ogickym
suchem, kterémŮŽe pÍispětke zmtrnění
j eho následkŮ .
Piednostítétoučebniceje ve|kémnoŽstvíkonkrétních
,,praněko |ikj ichj e ina CD , kter éj e p iíloco vní chpik|adŮ ..vtex tu,
hou pub|ikace.Kromě toho obsahujecD tri interaktivní
vyukové programy,nazvané,,Se|f-guided
tours.., tykajíc(se regioná|ní frekveni,níana|yzy,odhadu charakteristiksucha V nepozor o vanychpr o fi|echa o dbě r u po dz emní chvo d. Na CD jsou
k dispozicitakésoubory pozorovanych
dat, napik|ad 18 iad
prŮměrnychdennÍchprŮtokŮ reprezentujÍcích
k|imaticképodmínkyv rŮznychk|imatickychpásmech Země, pik|ad dat po(Německo)a data pro hydro|ogicuŽitychpro regioná|ní
ana|,!zu
kou bi|ancivčetněpodzemnÍch
vod (pozorování
VÚV T.G.M.na
hornÍMetuji,ČR).
ve kterémje program
CD obsahuje také oddfl ,,SoftWare..,
pro vypočetindexuzákladnihoodtoku, mode| hydro|ogické
bi|ance B|LAN, programpro hodnocenínedostatkovychobjemŮ
v dennÍ chiadách pr Ů to kŮ N|Z OW K Aa pr o gr amRH YBASIM
(RiverHydraulicsand HabitatSimulation).
Vzh|edemk tomu, Že v ČR uŽ iadu deseti|etíneby|avydána
Žádná učebnicehydro|ogie,natoŽučebnicezaměiená na prG
blematikuhydro|ogického
sucha, mŮŽebyttato pub|ikace,shrnujícÍpoznatkyzÍady zem(, uŽitečnym
zdrojem informacípro
poměrněširokyokruh zájemcŮ.
lng. Ladislav Kašpárek' cSc.
VUV T.G.M. Praha
tel. 22O L97 227

REGISTR
cHnÁruĚruÝcn
Úzeuí-

pro z|epšovánÍ
piípadechdokoncečlenstavu vod. V někter1/ch
ské státy definova|ypro jednot|ivé
typy zemíenvironmentá|ní
pojetíRámcovésměrnice.
ciie b|ízké
Do tétosituace píichází
návrhRámcovésměrnices principem
vodníchutvarŮa environmentálnÍch
ob|astÍpovodÍ,
cflŮ.Ten se
vyznamněod|išujeod zpŮsobu ochranyvod a ekosystémŮpod|e starych směrnic' Nastává tedy prob|ém
co udě|atse starypod|etypusměrnic.Některé
mi směrnicemi.Piístupje rozdi1ny
s p|atností
Rámcovésměrnicezaniknou,jinédo ní budou postupně zač|eněny,
a|e stá|e zbÝváÍadasměrnic,jejichŽnástro
je a opatienÍse jiŽ dobÍeosvědči|y
a nenídŮvodje rušit.Proto
ziejmě piišlona iadu kompromisníiešení,kterymby|ot4ytvoie
nínesourodéhoregistruchráněnychuzemí,zahrnujícím
veškeprostiedí'kteráby|a
rou uzemníochranu
neboochranuvodnÍho
rozpracovánado doby pÍUetí
Rámcovésměrnice.
HIavnÍmduvodem, pročje v Rámcovésměrnici zaíazen
i registrchráněnychuzemí,je tedyzachovánÍ
kontinuityz období
pied p|atnostÍ
Rámcovésměrnice a zaíazeníněkterychfungujÉ
cíchnástrojŮpro ochranuvod a vodníchekosystémŮdo procesu piípravyplánŮ ob|astípovodí.

oPoMíueruÁ
součÁsrnÁrucovÉ

suĚnNlcE PRo voDNípouTlKUEU
Pavel Rosendorf

Klíčovás|ova
registr chráněnych uzemí,Rámcová směrnice pro vodnípolitiku
ES, vodníutvary, environmentálnícÍle,odběry vod pro lidskou
spotŤebu,koupací oblasti, zranitelnéoblasti, Natura 2000,
maloplošná zuláště chráněná uzemí
Souhrn
článex shrnuje na podkladě poŽadavkriRámcovésměrnice
pro vodnÍpolitiku Es (2ooo /6o/Es| zptisob nap|něnÍre$ist.
ru chláněnych zemí v ceské lepub|ice ke konci roku 2oo4.
Popisuje struěně zpt'isoba d vody zaěleněníjednotlivÍchtypti
zemí do legistlu. Ke konci loku 20o4 legistr chráněnych
zemí obsahoval: 1) povolenéodběry povrchovycha podzem.
ních vod urěenych pro lidskou spotÍebu,2| koupací oblasti
a koupaliště ve volné piírodě' 3) zranite|néoblast| a 4| uze
mÍsoustavyNatura 2ooo a maloplošnázvláštěchráněná zemí
s vazbou na vody. Vzhledem k absenci dat nebyla do registru
zatím zaiazena zemÍ uvažovaná plo odběr vody pro lidskou
spotiebu. Registr by měl byt v loce 2oo5 aktualizován na
zák|adě doplněnych dat a současně by měla bft zvláštnÍpo
zornost věnována definováníenvironmentálnÍchcÍ|riplo jed.
notlivétypy chláněnfch rÍzemí.
a
je
co
re$istr chláněnych rÍzemía jakÝ má smys!
v Rámcové směrnici
Registr chráněnych zemí (dá|ejen registr)je v Rámcové
směrnici[1] definovánv článcích
6 a 7 a související
Pií|ozelV.
C|ánek6 Rámcovésměrnice poŽaduje,aby č|enské
státy ziídi|y v kaŽdéob|asti povodíregistr nebo registry všech zemí,
která by|avymezenapod|epiíslušnychprávníchpiedpisŮ Spo| ečenstvÍ
k och r aně pov rc h o v y c ha p o d z e m n Í c hv o d nebo
k ochraněstanovišť
a druhŮ piÍmozávis|ychna vodě. Registr
m usÍzah r novatpi i ne j m e n š í m
v š e c h n au z e m Ív y j m e n o vaná
v pií1oze
|V Rámcovésměrnicea V č|ánku7 a musÍbyt dokončendo 22' prosince2oo4 a potéprŮběŽněaktualizován.
JednÍmz hIavních
cflŮ Rámcovésměrniceje zabránitda|šÉ
mu zhoršovánístavu vod a z|epšitstav vodníchekosystémŮ
a některychekosystémŮterestrickych,kteréjsou na vodě závislé.Tohomá byt dosaŽenozejménatím,Že budouminima|izoványnegativníantropogenní
v|ivy.Jednímz prostiedkŮRámcovésměrnicejak uvedenéhoci]e dosáhnoutje provádětana.
|yzy,vyhodnocovata navrhovatopatienívjednotkách označovanychjako vodnÍutvary.Pro tytojednotky,stejnějako projednot|ivétypychráněnychuzemíregistru,majíbyt stanovenyenvironmentá|ní
ci]e a projejich dosaŽenÍmajÍbyt piijata piÍslušná opatiení.DosaŽenÍenvironmentálnÍch
ci]Ů konkrétněznamená dosaŽenídobréhoekologického
stavu, popi. potenciá|u
a dobréhochemickéhostavu pro tvary povrchovévody,dobréhokvantitativního
a dobréhochemickéhostavu pro utvary
podzemní
vodya sp|něnívšechstandardŮa cí]Ůprojednot|ivé
typy chráněnych uzem( registru. Dobréhostavu utvarŮ vod
a sp|něnÍstandardŮpro chráněnáÚzemímá byt dosaŽenodo
15 |etod prijetÍRámcovésměrnice,v odŮvodněnychpiÍpadech
mŮŽebyt p|něníci]Ůod|oŽenodo da|ších
dvou revizíp|ánuob|asti povodí'tedy aŽ do roku 2027.
je ziejmé,Že Rámcová směrnice pracuje
Z vyše uvedeného
na jednéstraně s vodnímiritvarya na straně druhés rŮznymi
typy chráněnych uzemí,která jsou svou povahou odlišná od
vodníchtjtvarŮ.DŮvodemtétodvojakostiv zaměienÍRámcové
směrniceje historickyvwoj ochranyvod v Evropskéunii.
Rámcová směrnice byla po d|ouhédiskusi piijata na konci
roku 2000, a|e d|ouhopied jejíplatnostÍ
byla piUataskupina
environmentá|ních
směrnic, kterémajípiímounebo zprostiedkovanouvazbu k vodě a vodnímekosystémŮm.Během téměi
tiiceti |etod začátkup|atnostiprvnízeskupiny,,starfch..směrnic je č|enské
státy rŮznymzpŮsobemuved|ydo praxe.V iadě
piípadŮdoš|ok vymezeníÚzemínebo vodníchutvarŮ vyŽadují
cÍchzv|áštníochranu a současněby|a piijata určitáopatiení

Postup naplnění legist]u chráněnych iizemí
v české republice
AčkoliRámcovésměrnicijev poslednÍch
|etechvěnovánaznačná pozornosta pro iadu aspeKŮ by|yprUatyspo|ečné
ce|oevrop
ské metodickédokumenty(napi' principyvymezovánívodních
tvarŮ, ana|yzav|ivŮa dopadŮ, monitoring,zpracováníekonomické ana|yzy),pro sestavováníregistru chráněnych zemÍne
existuje Žádn! obecně závaznypostup. o tom, jaké typy rjzemí
bude registrobsahovatajaká budejeho vazbana vodníutvary,
rozhodujekaŽdjčlenskystát sám. Navíc,jak se během prvnÍch
čtyrlet imp|ementacesměrnice ukáza|o,registrrozhodněnení
částísměrnice,kteréby se věnova|avětšípozornost.V některyich
piípadechse prvnízmínky
o jeho nap|něníobjevujÍaŽ
v povinnych
reportingovlchzprávách pro Evropskoukomisi za rok 2oo4.
V Českérepub|iceby|ozÍízení
registrustejnějako ostatnípovinnostip|ynoucíz
Rámcovésměrniceprováděnopod|ev|ádouschvá
p|ánu,pÍtjatého
|enéhoimp|ementačniho
v lednu2003 [2]..Pod|e
tohoto p|ánu by|oza ce|kovézífuen(registruv Českérepub|ice
odpovědnéMinisterstvoŽivotníhoprostiedí'ZpracovánímněKe
rych částíregistru byly pověienytaké Ministerstvozemědě|ství
podk|adŮk jednot|ivym
a MinisterstvozdravotnicWÍ.
Za zpracování
typŮmchráněnycht-izemí
odpovída|y
subjektyífuené
odpovědnymi
ministerstvy.Casovy harmonograma odpovědnostinap|něnÍre
gistru V roce 2oo4 by|yspecifikoványv Metodickémnávodu [3].
H|avnÍ
ro|ipŤip|něníregistruV roce 2oo4 sehrá|yVyzkumnyrjstav
vodohospodárskyT. G. Masaryka, Agentura ochrany piírody
a krajinyCR a jednot|iví
správci povodÍ.
Nap|něníregistruna rjzemÍČeskérepub|ikyvycházíz vyk|adu
vyŠezmíněnych
č|ánkŮa pii1ohyRámcovésměrnicea technicky
bylo provedenopostupyspecifikovanymi
v Manuá|uÍ4]a na záprojekturegistru[5]. Registrby|zpraco
kladě uys|edkŮÍešení
ván s ohledemna p|atnou|egis|ativu
a podkladydostupnév době
zpracováníreportingové
zprávy,tedy k 15' 1'7. 2oo4. Změny,
kterénastaly po tomto obdobía mě|yv|ivna stav registru,budou zoh|edněnypii nejbliŽší
aktua|izaciregistruV roce 2005.
Registrje v Rámcovésměrnici definovánjako soubor chráněnych ÚzemírŮznéhotypu. Směrnice poŽaduje,aby registr
obsahova|piinejmenšÍm
tyto typy ÚzemÍ:
. uzemívyhrazenápro odběr vody pro |idskouspotiebu pod|e
č |ánku7:
. uzemívymezenápro ochranu hospodáiskyvyznamnychdruhŮ vázanych na vodníprostiedÍ;
o vodnÍÚWaryurčené
jako rekreační
vody,včetněob|astíWme
zenychjakovody ke koupánípod|esměrnice76/L6}/EHS;
o ob|asticit|ivéna Živinyvčetněob|astÍvymezenych
jako zranijako
te|népod|esměrnice91'/676/EHS a ob|astÍvymezenych
cit|ivépod|esměrnice 91'/271-/EHS;
. ob|astivymezenépro ochranu stanovištnebo druhŮ, kde
udrŽenínebo z|epšenÍ
stavu vody je dŮ|eŽitymfaktoremjejich ochrany,včetně zemí Natura 2oo0 vymezenychpodle
směrnic 92/43/EHS a 79/4oglEHS.
Ved|etypŮ, kteréjsou definoványpiímojako vodnírÍtvary,
jsou zde i ÚzemÍbez zjevnévazbyna vodní tvary nebo uzemí,
kdeje taková vazbanejasná.Z těchto dŮvodŮby|registrv České
repub|icezpracováns dŮrazemna evidenciprimárnÍch
objektŮ
jevÚ), kterénej|épeodpovÍdajÍ
(uzemí/ÚzemnÍch
vyk|aduPii1ohy |V a článku 7 Rámcovésměrnice. Piípadnávazbajednotli-
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vychuzemíregistrua jejichenvironmentá|- Tabulka 1. odběry povrchovycha podzemnÍch
vod pro lidskou spotĚebuv ob|astech
nÍchcijŮ na vymezenévodnÍutvary povr- povodí
chovychnebo podzemníchvod bude po
odběry povrchové vody
odběry podzemnívody
drobnějiÍešenav da|šífázi imp|ementace Oblast
mt/den
m3/den
povodí
Rámcovésměrnice.
celkem
celkem
>
1
0
0
0
<
100-1
1
0
0
000
<
1
0
0
100-1
000 > ' t 0 0 0
podrobněji
V dalšíčásti článkuse
za3
13
19
35
222
187
59
468
měiíme na to, v jaké podobě by|ydo re- Dunaj
gistru zaŤazenyjednot|ivé
18
34
41
93
740
s66
11'l
1 417
typychráněnych Labe
jejich vyběr.
uzem(,popi. jak probíha|
Odra
7
I
15
56
8'l
13
150
Územt ttyhrazená pro odběr vody
Tabu|ka2. KoupacÍob|astia koupalištěve vo|népiíroděv ob|astechpovodÍ
pro lidskou spotÍebu
Koupací ob|asti
Koupa|ištěve volnépiírodě
RámcovásměrnicepoŽaduje,
abybylado
povodí
vodní
vodní
registru zaÍazenauzem(/vodnÍWary (pií1o ob|ast
toky
celkem
tolry
celkem
nádrže
nádrže
ha lY/č|.7), }<teré
nebo v budoucnu
s|ouŽÍ
Dunaj
27
27
I
I
mohou s|ouŽitpro odběr vody pro |idskou
66
2
68
88
88
spotiebu a poskytujívíce neŽ 10 m3 vody Labe
Odra
33
33
5
5
za den nebo zásobujívíce
neŽ50 osob.
Jako p r i már níobj e k t y r e g i s t r u j s o u
v současné
době evidoványpovo|ené
odbé
č.258/2oo0 sb., o ochraněveiejnéhozdravíjako piírodnÍ
vodjako vhodnéke koupání.
ry povrchovéa podzemnívody vyuŽÍvané
k pravě na vodu pitnou,
níp|ochy,kteréjsou označeny
Kerév referenčním
roce2003 splni|ypodmínku
mnoŽodebíraného
Shrnutípočtukoupacíchob|astÍa koupa|ištve vo|népiírodě
stvÍ10 m3za den. V tabulceí jsou uvedenypoctyodběrŮ rozdě|e
vymezenychv mezinárodních
ob|astechpovodÍa zarazenychdo
népod|etií mezinárodních
ob|astípovodÍ'kterésp|ni|ypodmÍnky registru uvádÍtabulka 2.
pro za|azenídoregistru.VyhodoupouŽitého
piÍstupuje, Že eviduje
Území cittivá na Živiny
primárnídata o odběrecha odebíraném
mnoŽsfuí
a umoŽĎujebez
Rámcová směrnice poŽadujezaiadit do re$istruob|asticit|ivé
oh|eduna p|atnouverzi vymezenívodníchtjtvarŮpriiaditodběry
jako zranite|né
podle nik piÍs|ušnym
vodním tvarŮm.Kromětohoje moŽnépri tomto piÉ na Živiny,vys|ovněpak oblasti vymezené
trátovésměrnice (91'/676/EHS) a oblasti vymezenéjako cit|ivé
stupu pripojit k jednot|ivymodběrŮm (objektŮ
m)j iŽexistujÍcí
ochranná
pod|esměrnice o čištěn
íměstskychodpadníchvod(91./ 27 l/EHS).
pásma a véstje jako druhotnéobjektyregistru.V piípadě,Že by
obě zmÍněné
směrniceiešíprob|ematiku
znečištěnÍvod
Živina
v registruby|yvedenypouzeudajeo vodníchtjtvarech,Keré poskyfosforem a duskem. A kaŽdá z uvedenych
tujívÍceneŽ 10 m3 vodyza den, ztrati|ibychomcennou informaci mi, tedy piedevšÍm
vod. Zatímconitrátová
o jednot|ivych
odběrech(|oka|izaci,
odebíraném
mnoŽství)
a omezi|y směrnic se zabyvájinymtypem znečištění
směrnice(97/676/EHS)vymezením
zranite|nych
ob|astíiešípro
by se tÍmmoŽnostida|šíchana|yz.
povrchovycha podzemnÍch
znečištění
vod
Kromě odběrŮ, kteréjsou v současnédobě iádně povoleny b|ematikup|ošného
a provozovány,
vyŽadujeRámcovásměrnice,aby by|ado registru d u s i č n a n y ,s m ě r n i c e 9 1 ' / 2 7 7 / E H s r e g u I u j e n a k | á d á n í
a některymiprŮmyslovymiodpadnímivodami
zaÍ azen ai t aková uze m í ,k d e s e s o d b ě r e m v o d y p o č Í tá s komuná|ními
v budoucnu.Evidence zemíveforměvyh|edovych
vodnÍch
zdro- a jejich vypouštěnídopovrchovychvod. Zabjvá se tedy bodovymi
regu|ujevypouštěnífosforu
a dusÍku.obě směrjŮ je v současnédobě zpracovánav P|ánechrozvojevodovodŮ zdrojiznečištěnÍa
pro pitnéuče|y
nice se soustÍeďují
zejménana vody vyuŽívané
a kana|izacÍuzemí krajŮ pod|e zákona Ó,. 274/2001 sb.'
jim je takéorientacena eutrofizacivod a jejídŮs|edky.
a spo|ečná
o vodovodecha kanalizacíchpro veiejnou potiebu a o změně
rozdtlnépiístupya opatienÍ,cílemobouje zlepšit
piedpisŮ.Sumarizace Ačko|ipouŽívají
některychzákonŮ,ve zněnÍpozdějších
t]činek
Živinna pevninskéi moiské
těchto Wh|edoWchvodníchzdrojŮbude součástíP|ánu rozvoje jakost vod a omezitnepiÍznivy
vodnÍekosystémy
a v konečném
dŮs|edkui na |idskézdraví.
pro uzemíČeskérepub|iky,ktery má byt
vodovodŮa kana|izacÍ
V Ceskérepubliceby|yvymezenyzranitelné
ob|astia formá|ně
zpracovándo konce roku 2oo5. ProtoŽeudaje pro tento typ
icit|ivéob|asti.Do registruchráněnych zemÍjsou v současné
uzemíneby|yke konci roku 2oo4 k dispozici,bude jejichza|adobě zaiazeny zranite|néob|asti podle na|(zenívlády č. Io3/
zenído registruprovedenopii některéz pÍištích
aktua|izací.
/2oo3 Sb. v rozsahu vyjmenovanychkatastrá|níchuzemí.
Území vymezená pro ochranu hospodársky u'|znamnlch
V mezinárodních
ob|astechpovodíDunaje,Labe a odry na uze
mí ČR piedstavujepodí1zranite|nych
ob|astína ce|kovép|oše
druhŮ vázanfch na vodnÍ prostredí
35,2 Yo,39,5 Yo,resp. 20,7 o/o.
Pod|e vyk|aduRámcovésměrnice a podrobnéana|yzyprove
jen formá|ně,nebotv naiízení
Citlivéob|astiby|yvymezeny
vlá
denév projekturegistru[5] by mě|ybytza tentotyp chráněného
Že jsou to všechnyvody na
(lzemípovaŽovány
dy
č,.
67/2003
sb.
bylo
stanoveno'
pod|e
měkkyšové
vody
směrnice79/923/EHs.
Na zemí Ceské repub|ikyvšak Žádnétakovévody vymezeny uzemístátu. Ve smys|usměrnice91'/27I/EHS (pod|eč|ánku5,
odst. 9) lze tento postup povaŽovatza newmezovánícit|ivychobneby|y.Kromětoho neby|yna ce|ém zemíCR nalezenyani Žádce|ém zemístátu.V sou|adus tímto
néjiné vodnídruhy ŽivočichŮ
nebo rostlin, kterése pÍirozeně |astÍaup|atněníopatienína
vyskytujíve vodách a jsou piedmětem hospodáiskéhovyuŽití. závéremnejsouv registruŽádnécitlivéob|astievidovány.
Z uvedenychdŮvodŮ nebyla v ČR do registru zaíazena Žádná
Území vyhrazená pro ochranu stanovišť a druhŮ
uzemípro ochranu hospodáisky vyznamnychdruhŮ vázanych
Rámcová směrnice poŽaduje,aby do registru by|yzaíazeny
prostÍedÍ.
na vodní
všechnyob|astivymezenépro ochranu stanovištnebo druhŮ,
u nichŽje udrŽenínebo z|epšenÍ
stavu vodydŮ|eŽitym
faktorem
Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání
Rámcová směrnice uvádí,Že do registru majíbyt zaŤazeny jejich ochrany,včetněuzemísoustavy Natura 2000 Vymezestanojako rekreačnÍ
vodní tvary určené
vody,včetněob|astíVyme- nych pod|esměrnice 92/43/EHS o ochraně piÍrodních
rostlina směrnice
višt,vo|něŽ.tjÍcích
ŽivočichŮ
a p|aněrostoucÍch
zenychjako vody ke koupánípod|e směrnice 76/L6o/EHs
ptákŮ'
79/4}9/EHS o ochraně volně Žijících
o kva|itěvod pro koupánÍ.
Dvojicevyšezmíněnychsměrnicje základem soustavychráobecně |zejako rekreační
vyuŽitÍ
vod chápat piedevšÍm
koujako soustapáníosob. Kromě toho mohou byt za rekreační
aktivityvázané něnych zemíevropskéhovyznamuoznačovanych
jachtingnebojiné, va Natura 2oo0' JejÍmcílemje zachovatbio|ogickourozmanina vody povaŽoványi sjiŽděníiek na |odích,
ochranyvybraméně obvyk|ésportovnÍaktivity.PÍes ve|ky rozsah moŽného tost v rámci ce|éEvropskéunie prostiednictvím
kteréjsou
a piÍrodnÍch
stanovišť,
rekreačnÍho
vyuŽitívod je |egis|ativouSpo|ečenství
upravena nychdruhŮ rost|ina ŽivočichŮ
nebo patiík tomu nejcennějjen oblast koupacích
vod- směrnicíRady76/I60IEHS o kva|itě nejvíceohroŽenyIidskoučinnostÍ
šímu,co Se na evropskémkontinentězachova|o.
vod pro koupání.
ochra
Kromětěchtodvousměrnic,Kerézajištujíkoordinovanou
A protoŽeani v Českérepublicenení|egis|ativně
upravenojiné
rekreačnívyuŽitívod
neŽkoupánt'by|ydo registruzaÍazenypou- nu v rámci ce|éEvropy,existujev Českérepub|icetakétradiční
zezákonač.L74/L992 Sb.,
uzemníadruhováochranavycházející
ze dva typyuzemÍ_koupacíoblastipod|evyh|ášky
č.L59/2oo3
a krajiny.I kdyzWběr a WmezováníuzemísouSb., kterouse stanovípovrchové
vodyvyuŽÍvané
ke koupáníosob o ochraně prÍrody
stavy Natura2ooo jsou upravenytakévyšezmíněnymzákonem,
a koupa|iště
ve vo|népiÍrodě,vymezenáv sou|aduse zákonem
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existovatĚadachrá
nadá|ebudena rjzemíČR
něnych|oka|it,
Kerénebudoupatiitmezievropskyv1anamné
a piestov nichbudeochra
fenoménem.
na vod v1znamnym
Z tohotodŮvoduregistrobsahujejak Wběr všech uzemísoustavy Natura 2000'
kde piedmětemochranyjsou druhy nebo
vazbouna vody
stanovištěs jednoznačnou
nebo vodnÍprostÍedí,
tak i da|šízv|áště
chráněná uzemís vazbou na vody pod|e
p|atnéčeské|egis|ativy.
V yc ho zí mpr o vybě r p t a č í c ho b I a s t í

zv|áštěchráněná
|oka|itya malop|ošná
Tabulka3. Ptačíob|asti,evropskyvyznamné
uzemíza|azenédo registru v ob|astech povodÍ
Natura 2000

oblast povodí

ptačíoblasti

evropsky vfznamnéloka!lty

Ma!op!ošná zvláště
zemí
chráněná

Dunaj

7

134(7)'*

2O7(3).

Labe

9

482 (6).

Odra

2

271 (5).
47 (8) .

ss (3).

* čís|a
i do některéze sousedníchmeziv závorkáchudávajípočtyuzemízasahujících
národníchob|astíoovodí

s vazbouna vodyse sta|návrhseznamu
proda|ší
Ve|kÝm
tématem
rešení
registruje takéotázkavaz|oka|it.kter zor;cova|aAÉentura
ochranvoiírodva kraiinvČR
orniiotogiét<ou.
Ýyénozi by mezi wmezenymivodnÍmitvarya chráněnÝmizemÍmi
ve spolupráci'sČeskoušpo|ečnostr
vztahjejichenvironmentá|nÍch
cÍl . Pro některá ze
seznam obsahova|41 |oka|ita metodikavÝběrua oodrobnÝ a zejména
jsou environmentá|nÍ
mí
registru
cÍlejiŽ stanovenyVe star:Ích
popisnavrŽenÝch
ptačÍch
ob|astÍjsou
k dispozicina interneto(zranite|né
ob|asti,koupacíob|asti),pro některá
směrnicÍch
vé'adresehtt :// taci'natura2oob.czlneobv ookumentu[6l.
muset
zpracovány.
Nej'
budou
bÝt
odpovídajÍcí
standardyještě
pouze
Do registrunylá.zárazena
takov'á zemi kteráby|anáviNatura2ooo
budeziejměv piípaděr]zemísoustaw
ženafro něKer! z druh pták , kteiÍvodnÍ
a mokÍadníekosys. s|oŽitějšíto
jako potravnrstanoviště'shromáŽ- a zv|áštěchráněn]Íchzemí kde budoumusetbyt poŽadavky
pio hnízděÁí
témy.využívají
na ukazatelepopisující
oistB rieooiimovištěa sou asně v nich bv| D|ošnÝ
Dodnvod- ochranystanovišta dÍuht]pŤevedeny
cí] pro zemí
budetakéstanovení
ekosystémvětšíneŽio %.Tímtopostu- stavvod.obdobněs|oŽité
nícha mokiadních
vyhrazenápro odběrpodzemnÍch
vod pro |idskouspotiebu.
ob|astí.
.pem by|owbráno18 ptáčích
V.da|šÍm
obdobísedá očekáva|,
Že nazák|aděreportingovÝch
vÝoéruevropsxyvÝinamn]Ích
|oka|lts vazbouna vodypieď
oblastípovodíposoudíEvropskákomise
cháielozpracováni
návrhunáiodnÍho
seznamuevropslry
vÝznarn- zprávo charakterizaci
registrua časem
členskÝch
státl:lke ziízenÍ
nÝch|oká|it( zemrproochranustanovišt
a druh i poátesmcr- piÍstupyjednot|i\r''ch
postupjak pojmoutjednot|ivé
části
pÍÍrodních
njceg2/4g/EHs, kterÝpo rozsáh|ém
mapování
sta- bude prÚď určit'spo|ečnÝ
jak |ogickypropojitcílepro chráněná zemi.
novišt.wbrán ch druh rost|ina Živočichzoracova|a
AÉentu- regisÚua zejména
s cí|ipro vodní tvary.Do tédobyje nutné,abychomse sami
ra ochrány pÍÍrody
a krajinyčR. MetodiciÝ postup
vlběru
.|oká|it
.navrzeriyclr
pokusi|ivytvoiitregistrv takovépodobě,aby se sta| vhodnÝm
je
a podrobn iopis
evropskyvÝznámnÝch
prodosďenícfll]
a neby|jako
dosudpŤeh|i
směrnice
x bispozi'ci' na internétovéa'orese nttp:7/stanovi3. nástrojem
pťívažkem
procesu.
ce|ého
lmp|ementaěního
te.natura2ooo.cz,/.
Do registruchráněnych zemíby|yzaiaze ženÝm
ny pouzetakovéloka|ity'kde se vyskytova|
druhnebostanovištéš vazbouna Vodníp;ostredí
be2oÁteduna plošnÝpodíljeho Použitá|itontura
pariarnentu
2o00l6olEs Evopského
a Radyz 23. ř.}
zastoupenÍ
v |oka|itě.Pom ckami Vyběruby|'Kataíog
bioiopťt [1] srrÉmice
pro
v ob|asti
\oď
na
2o0o
ustavujÍcÍ
námec
činnost
spo|ďenství
druh a stanovišts vazbouna Vod'[s]' Uvg
[7] a k|asiÍikace
praco/nÍ
piek|ad
nÍpo|itil
. AKua|izovan'
s angickyÍn
originá|em.
áenfm postupemby|ona r]zemí
čRWbráno442 |oiaiit.
prostHí odborochranyvod,sr
Praha: |\4inisteÍstvo
ži\otnÍho
xiomb rjzemisoristavyNatura 2oob s vazbouna vodnípro.
pen2003'98 s.
stiedÍby|ado registrucnráncnÝcn zemÍzaiazenai Wbraná
pro
směrnicÉ
2oool60/Esustavujícírámec
pod|ezákonaě.1"1.4./Lgg2 [2] |mp|ementačníplán
ma|op|ošná
zv|áš.ěchráněná zémÍ
po|iti|ry.
činnost
spo|ečenstvi,v
ob|asti
vodní
Textschviá|erÝ
usne
sb., o ochraněpiírodya krajiny,v piatnémznění.VÝběr zemí
prorok2004.
senÍmváyČRdne8. |edna2oo3,aKua|izovan]í
do registruby|ia|oŽeinna xiašitit<áci
h|avniho
d voáu ochrany
po|itil |Vinisterswa
ná/ododboruvodohospodáÉl,é
prostŤedí
zemia jeho.v.ztahu
k vodě a vodnímu
Pro k|asifiká- [3] Metodicky
pÍosťe
Žit'lotnÍho
zemědě|stvÍ
a odboÍu
ochrdnyvod|\4inis1eÍstva
ci by|ypoužitystejnépom ckyjako pro vÝběrevropskyVÝznampř
p|ánování
prosince
pra\é
postupu
di
ze
dne
18.
2003
o
nÝch|oka|itsoustawNatura2ooo t5. zt. rrmtoodstrjoemovto
v ob|astlvod V roce 2oo4 \./esrnysluustanovení
ná rjzemíČRwbránb celkem 742 iot<alit.
s 25 zá|ana
č.25412001sb.,o vodácha o zněně někter]foh
ákon (vodní
Pieh|edpočiuptačích
vÝznamnÝch
oblastÍ,evropsky
|oka|it

a ma|op|ošnych
zv|áŠtě
chráněnychuzemízaíazenychdo registru v jednot|ivych
mezinárodních
ob|astechpovodína uzemíCR
uvádítabulka 3.
Podrobnépodk|ady,metodicképostupy a interaKivnímapo'
vá zobrazenívšech typri rizemÍ,která by|ázaiazena do registru'
je možnéna|éztna hitp://heis.vuvczfdatalspusteni/pr6jektydat/ramcovasmernice/.

piedpisŮ,\^/h|ášlq
zákon),ve zněnípozdějších
č.74o/2o03 Sb.'
p|ánusměrniceEu
o p|ánovánív
oblastivod a imp|ementačniho
par|amentu
ropského
a Rady2ooo/6o/ES ze dne 23.í$na2o00
ustawjící
rámec proěinnostspo|ečenstv|-v
ob|astivodnípolitiky.
[4] |Vďruá po dár[táív po,oď oes|érep'lcilry.hdidé pÉuťJ irn
a |Vinisfigst\oáo ftb
derr nb. Bďla : lr4inisbísp zerněděEt\4po61ÍedÍ
lbrě 4.l" lbbpad2oo4' 2o1s.

aktua|izace Y da|ších|ďech
Vzh|edemktomu, žeVdobě zrÍzenÍ
a prvnÍhonap|něnÍ
re
gistruneby|yk dispozicivšechnypodk|ady
a některétypy
.íá",h
|'izej,
mÍbyly pouze ve Íormě|egis|ativ"a;;š.;';.i;;'Ý
budev roce 2oo5 nutnéprovéstprvnÍreviziobsahuregistru.
Ta budespoěÍvat
zejménav definitivnÍm
WběruV|ádoušchváIen]Íchzemísoustaw Natura2ooo (ptačí
ob|astia evropsky

106s. + rnapoéfr|olryHV +cD 1a cD 2.
.^'
--I'ar].' lt1ar!9Ylj
Pj9 UjballT.(Ťs-J.Nafura2ooov čR,ŇávYh
.-' xf'^.*'*'
ptačÍch
ob|aď'\^da|a
ceskáspo|ečnost
omito|9gcká
vespo|t}
a^krajiny
cR a správouchráně
ďÍro^dy
$enlu.rc.l9fi.TP
1ji.sk'jinnÝchob|astí
cR' 2002'2oo s.
,''
-,,!trÝ,M., Kučera,
T.a |&čí|\4.(eds.).Katálogbiďop české
,, , ffh

registru
Úpravy
chníněnÝch
.izemÍ
ap,"videlnu

tu]
lffiHtli'fll3''l5pááffi.jÍ*'s"effi,}##.Tffi
zprála prqeKua 'Íií(2ff'4, v/6fi/2/o3' Praha: VÚV T.G.M.

Nafura
vfznamné
|okaIity),
dop|nění
ffi'Ieff#,H^5Tx3Fťe"'"sff#trmÚ|m
""wJi'"áÉ':o-i'"",iiěíi.í
povodí'aktua|izacisea podzemních
vod z evidencísprávc

z n a m u k o u p a c í c ho b | a s t ía k o u p a | i švťe v o | n ép i í r o d ě
prozásoboa v dop|něni.v,,h|edowch
vodníchzdroj určenych
VánÍobyvate|(pokudbudouk dispozici).KromětěchtotéměÍ
problhajÍ
rutinnícičinnostÍ
a bud'ouprobíhatodboÍné
disku.
se o tom, zda ajakym zpusobemzaiadit do registruvetko.
p|ošnázv|áštěchráněná zemÍ(národnÍ
parkya chráněnékra.
jinnéob|asti)nebo ijiné typy zemni.ochranyse vztahem
k vodám'jako napiÍk|ad
cHoPAVy.Ve|k-ápozornostbudetaké
věnována zpŮsobu' jak databázově. ploP9j]! i!I9]lTu:9
o odběrech vody a objektech, * kt1i9l j:.9d.b.u],',.?1'.9]-1
podzemních
(tykáse zejména
vod)'a obiektech
- -,
a ieiichochrannÝcnpasmecn(tÝkáse i vod pou,"nořčiii.

Mgr.'P.aJé|
Rlseldorf
vuv T.G.M.Praha
tel- 2m agz 4l3
Recenzovala
Ing Petl'aRonen'PhD ' 8' a' 2oo5'
Key words
Registrof protectedaÍeas,WaterFramewofu
Directive,water
boáies,envÍronmentat
for human
objectives,
waterabstraction
*i",,ption'
--'.-;'
bathing Waters,voulnerablezones, Natum2ooo,
small size speciallyProteďedAreas
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Registerof ProtectedAreas - NeglectedPart of WaterFramework
Directive (Rosendorf, P.)
Papel summarizes, on the basis of Water Framework Directive requirements (2OOO/6O/EC|, the method of the Register oÍ Protected Areas setting up in the Czech republic at
the end of year 2OO4. Paper describes the method and the
reasons of inc|usion speciÍic types of the aleas into the Re
gister. At the end of yeat 2OO4 the Register contained: 1) permitted surface and groundwaterabstractions for human con-

sumption, 2) bathing waters and natura! swimming pools,
3) vulnerable zones and 4) water relevant Natura 2OOOsites
and smal! size Specially Protected Areas. Gonsideringabsence of the data the areas and abstractions intended for human consumption has not been integrated into the Register.
The Register would be updated in the year 20O5 according
to the new set of data and at the same time would be paid
specia| attention to the deÍinitionof the environmentalobiec.
tives for individual types of protected areas.

UMĚLA RYBA V PRoFILU BoHutvtítrt

NA ODRE
Jiií Šajer

Klíěová slova
analyzátorová stanice pro kontrolu jakosti vod, umělá ryba,
semipermeabilnÍ membrány, znečištěnÍpovrchové vody,
monitoringjakosti vody
Souhrn
lnformace o monitoringujakosti povrchovévody v iece odie
pomocí semipermeabilnímembrány umístěnév potrubíAna|yzátorovéstanice pro kontrolu jakosti vod v Bohumíně.Do
potrubí've kterémje umístěnamembrána,je nepŤetržitěěer.
jsou semipermeabilnÍmem.
pána voda zieky odry. PoužÍvány
Obr. 1.
brány vyvinuténa základě vfzkumu vÚv T.G.M., pobočkyBrno.
DrŽák SPMD
podrobně
popsána
použité
konstrukce zaíízení
Je
a
materiá|y
(foto
autor)
od ěeskfch firem, kteréjsou levnějšínežmateriály firem za
hraniěních.
a
Prib|iŽněod roku 1990 se pro s|edováníspeciá|níchznečištujÉ
prostiedízača|yve
cÍch|átekvevodnÍm
světě pouŽívat
semipermea
ryby,.
bi|nímembrány'Kerév podstatěpÍedstavují
.Piesně
,,umě|é
ji iečeno:piedpok|ádáse, Že na sebe váŽouznečištění
wshrtujÍcí
tkáĎ. V odborné
se Ve vodě obdobnymzpŮsobemjako Živočišná
|iteratuiese pro ně vŽi|azkratkaSPMD (Semipermeab|e
Membra
ne DeVices),Kerá je pouŽvánai v nás|edujÍcím
textu.
V Ietošn í m
r oce z ave d l a o s t r a v s k á p o b o č k aV U V T .G.M .
v rámciProjektuodra |||pokusnés|edováníspeciá|nÍho
znečištěnípomocíSPMD v profiluBohumínna iece odre' By|ovyuŽito
stanice, kteráje ve správě PovodÍodry,
stávající
ana|yzátorové
S. P., na kterouje nepietrŽitěčerpánavoda zíeky odry. Do
piÍdavného
potrubÍ(5) na obrázku 2, kterym procházívoda
z odry,by|aumÍstěnasemipermeabiIní
membrána;je WměĎocyk|ech.VycházÍse
vána v pravide|nych
dvacetiosmidennÍch
piitomze zkušenostízískanych
brněnskoupobočkou
VÚV T.G.M.
potrubíse SPMD (foto autor)
obr. 2. PÍÍdavné
pobočkouVUV T.G.M.Brnoje totiŽpro naše
RešenÍ
navrhované
poměry
podstatně
pouŽití
méněnák|adnéneŽ
komerčně
české
dostupnychSPMD americképrovenience.
Literatura
trubice,jejichŽ [1] Kupec' J. P|oŠny
Jako SPMD by|ypouŽitybezešvépo|yety|enové
monitoringorganickychpo|utantŮve vovyrobcemje Po|ymerlnstituteBrno, spo|.s r. o. RozměrSPMD je
dách pomocíekonomickydostupnychSPMD. Brno : VÚV
28x1' 000 mm. K p|něnÍSPMDby|pouŽitpiedčištěny
65o/otrio|ein.
T.G.M .,2004.
Na obrázku7 je moŽnoviděttyp pouŽitého
drŽákuSPMD. Jde
|ng. JiÍÍšajer
o oko z pozinkovaného
drátu t|ouštky3 mm upravenéhodo
vuv T.G.M., pobočkaBrno
obdé|nkovitého
tvaru (3). Na oko by|anav|ečena
tef|onovátrutel. 596 L34 L8L/42
INTERNAT|ONAL
bička(1) o vnitinÍmprŮměru3 mm (dodavate|
email: jiil_saier@vuv.cz
TRADE& PRODUCT,s. r. o., Chropyně).Ši7kadrŽákuby|azvo|ena tak, aby se natěsno veše|do potrubí.Na tento drŽáRby|a
Keywords
nasazena SPMD (4) a vypnutapomocÍgumičky(2) prov|ečené
analyzer station for water quality control, virtual fish,
teflonovoutrubičkou(1).
semipermeable membrane device, contamination of surface
se uja| z toho dŮvodu,Že se svym
Systémpolyety|en-triolein
polutantŮ)nejvÉ water, monitoring of water quality
charaKerem (wh|edemk zachycovánílipofi|ních
ce b|íŽí
modeluŽivočišné
bunky.oprotibiomonitoringu
má SPMD
Whoduv tom, Žejde o piesně definovanysystéms definovanymi Virtual Fish in Gauging Section Bohumín on the odra River
a ověŤite|nymiv|astnostmi.
Jehoaplikaceje poměrnějednoduchá. (Šajer,J.)
lnÍormationabout monitoring water quality in the odra riv.
PomocÍSPMD |zetakétestovatčasovyvyvojznečištěnÍ
v daném
er by means of semipermeable membrane located in pipe in
profi|una toku neboq4vojznečiŠtěnÍv
podé|ném
profilutoku. Doba
Analyzer Station ÍorWater Quality Control in Bohumín.
expoziceSPMD ve vodnímprostiedíbwá obwk|e vo|ena28 dní
Water Írom the odra river is continuously pumped into
podrobenyana|yze.TaKo
a potéjsou semipermeabi|nímembrány
získanéhodnotymajívyššívypovídajÍcÍ
schopnost podávat infor- a Fipe, in which the membrane is located. Semipermeable
jedmembranes developed by reseach of WRI T.G.M. Branch Ofmace o znečištěnÍ
ve s|edované|oka|itěneŽhodnotyzískané
norázovymbodovymodběrem. Vyhodou je, Že SPMD umoŽĎují Íice Brno are used. contruction of apparatus and used mate
jehoŽ koncentraceby se pri běŽném rials from Gzech firms (which are cheaper than materials from
zachytititakovéznečištěnl'
Íoreignfilms) are described in detail.
bodovémodběru pohybovalapod mezístanovitelnosti.
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programu
lnformace o Íešení
,,IntegrovanfpÍístuppÍi návrhu
rekonstrukcía modernizacíCoV..
v roce 2OO4

samoziejmě i vyhodnocenív|astnÍchměiení provedenych
během iešeníprojektu;
. V roce 2oo4 - studie ,,Vys|edky
ověiováníkoeficientŮchavyhodrakterizujících
zdroje odpadnÍchvod.,[12] shrnující
no cenÍdat o z mě nách kvaI itya mno Ž stvío dpadnÍchv od
během dne a tydne získanychv rámci projektujako zdroje
podk|adŮpro ověienívypočtuprÍslušnych
koeficientŮner o vno měr no sti.
V roce 2oo4 pokračova|o
v rámci Národníagentury pro zeVys|edkypracÍna iešenÍprojektubyly do konce roku 2004
mědě|skyvyzkum(NAZV)Ministerstvazemědě|stvíiešenípropub|ikovány
ve 22 pĚíspěvcích
na konferencÍch
a semináiích
jektu QC 02444 s názvem ,,Integrovany
piístuppii návrhu rea
v
článcích
v
odborném
tisku.
konstrukcía modernizacÍ
CoV..,jehoŽnosite|ema h|avním
ieV s|edky iešení projektutykajÍcí
se inovace dosazovacích
je VÚV T.G.M.Prahave spo|uprácis VŠCHT
Praha,Čvur
šite|em
bylyreali-zovány
na nás|edujícícn
Čovv Českéa S|ovennádrŽí
projektuby|y
Praha a firmouAERAQUAPraha.Práce na ieŠení
CoV Sušice,CoV Turnov,CoV Hranice,CoV Vaskérepub|ice:
v tomto roce dokončeny.
CoV Hodonín,CoV Ustínad Labem,CoV T7eIašskéMeziiičí'
Cí|emprojektuby|ozpracovánínávrhu komp|exnÍho
systému bič,ČoVVsetína Čov Trenčín.
pro piípravu,rekonstrukcia provoz čistÍrenodpadníchvod
Na základě podk|adŮzískanychpii iešeníprojektuby| zpraprvkŮ.ZpŮs maximá|ním
vyuŽitím
modernÍch
techno|ogickych
projektovypodk|adpro dimenzovánía technickéieŠení
cován
projektuby| popsán v č|áncích
sob Íešení
ve WE| v minu|ych
dvou typovychÍaddosazovacíchnádrŽ(s koncepcíFLoc.|N.
jen
proletechw, 2, 3]. Dá|euvádíme stručnysouhrnvysledkŮ
PrŮběŽněby|yna objednávkudodáványzájemcŮmz iad odjektu spo|us informacío vystupech.
bornéveiejnostiv elektronickéformě vys|edkypracína iešení
pĚi
projektu
V |etech 2000 aŽ 2oo4 by|o
iešení
NAZV Qc
projektu jednotlivéroky ieŠení.
Pub|ikacevys|edkŮprojektu
piístuppii návrhu rekonstrukcía moderni- p o k r a čza
0244 ,,lntegrovany
ujeivroce2005.
zacíCoV,. zejménavykonáno:
a
. By| provedenprŮzkumna celkem I2o ma|ychcov s ci]em
jednot|iWch
Texty(i v digitá|nípodobě)
materiá|Ůzpracovapomocímu|tikriteriá|ní
vybratvhodné|okaIity
k hodnocení
ana|,!zydat, na 18 vybranychČov nytototo hodnoceníprovede- nychv rámci iešeníprojektuv |etech2000_2004 je moŽnési
baIné,nák|adyza
objednatza provoznínák|ady(poštovné,
no [4].
mno Ž enÍ
a vaz bu)na adr ese:I ng.M ar tin No vák,sekc e 2 4 0 ,
. By|auskutečněna
podrobná
čtyiistiednědobánepietrŽitá
s|ed o v á n ÍC o V ( v I o k a I i t á c hS o b í n , N e b u š i c e ,K r u Š o v i c e Vyzkumny stav vodohospodáiskyT. G. Masaryka Praha, Podadrese mara Hostivice)s cí|emv praxi ověÍitoptima|izovany
metodicky babská 30, 160 62 Praha 6, nebo na e-mai|ové
na tétoadrese |ze takéobjednatCD disk
postup s|edováníCoV, jehoŽ návrh by|v rámci iešeníprojek- tin-novak@Vuv.cz;
zpráv projektuza rok 2oo4,
tu pĚipravován.Získané
vys|edkyby|ytaképouŽityk testování s prezentacíi textemvšechdí|čích
zprávy o iešení
matematickyich
mode|Ůna bázi umě|éinte|igence
k iízenÍpro- souhrnnézprávy za |etošnírok a závérečné
vozu CoV a získánípodkladŮ k ověiení hodnot koeficientŮ projektu.
nerovnoměrnosti
mnoŽství
a kva|ityodpadníchvod pod|ep|atLiteratura
né normy.
piÍstuppii návrhurekono Na ce|kem devítiCoV v CR a SR by|o ověÍovánov p|no- [1] Novák' M. a Fuchs,P. Integrovany
strukcía modernizací
ČoV.WE|, 2oo2, č.2, pii1ohaVodnÉ
provoznÍm
prvkŮ k raciona|izaci
měiítkupouŽitíinovačnÍch
ho hospodáistvíč.6/2002, s. 9-10'
provozudosazovacíchnádrŽía na datech změienychpÍihod[2] Štastny,V. a Novák, M. |ntegrovanypiístuppii návrhu renocenívys|edkŮbyl verifikovánnovy postup Wpočtuobjemu
_ Ws|edkyiešenívroce2oo2.
konstrukcíamodernizacíCoV
dosazovacínádrŽe.V rámci Íešení
by|yověienyfunkce těchpii1oha
WE|'
2003,
VodnÍho
hospodáistvíč.
1012003'
č.
3,
prvkŮ dosazovacíchnádrŽí:vtokovéhodeflekto inovačních
s. 13-14.
toru, nátokovéroury, hydropneumatického
systémustahoY. a Novák, M. |ntegrovanypiístuppii návrhu reváníp|ovoucích
nečistot,uzavienéf|okulačnÍ
zonys vertikál- [3] Šťastny,
konstrukcíamodernizacíCoV
V roce2003. WE|' 2004, č.3,
nÍmmícháním
a iízenouvytokovourych|ostí(v
mělkéi h|uboké
pÍÍ|oha
VodníhohospodáŤství
to/2004, s. 9-1o.
kruhovédosazovac(nádrŽi),a to s ve|midobrymivys|edky.
pomocíhodnotové
[4] Fuchs,P. a Písaiová,M. HodnoceníČ0V
V rámci iešeníprojektuby|yzpracoványnás|edujÍcí
návrhy
ana|,jry.
Zpráva s po|unosite|eukolu Qc 0244. Praha,2003.
metodickychpokynŮa odbornéstudie, kteréby|yvětšinoupubpro ma|éČov.zprakritérií
[5] Kosová,B. UrčenÍekonomickych
likoványjako dí|čÍ
zprávy projektu:
va spolunositeleukolu.Praha,2OO2.
o V roc e 2oo2 _ st u di e , ,U r č e n í e k o n o m i c kkyricté
h ri í prma|é
o
a ověiovánÍpodk|adŮpro návrh kon[6] Kosová, B. ZpracovánÍ
Čov"
[s];
cepce zjednoduŠení
matematickychrovnicpro navrhování
. V roce 2oo3 - studie ,,Zpracování
a ověiovánípodk|adŮpro
dosazovacích
nádrŽí.7práva
spo|unosite|e
Úko|uQC 0244.
návrh koncepcezjednodušení
matematickych
rovnicpro naPraha.2003.
vrhovánídosazovacíchnádrŽí..[6];
.j. Metodickypokynpro hodnoceníanavrhování
. V roce 2oo4 _ návrh materiálu,,Metodickypokynpro hodno- [7] Štastny,y.
provozuCoY. Zprávaspo|unosite|e
ukoluQC 0244. Praha,
cenÍa navrhováníprovozuČoV" [7] obsahující
zejménaveš.
2004.
kerévypočtové
vzorcepotiebnépro hodnoceníČoV
a vypočet
jejich provozních
parametrŮnavrŽenypod|estaršíchmateriá- [8] Štefanová,P. aj. ŘízenÍprovozuČoV pomocíneuronovych
sftív r. 2oo4. Zprávaspo|unositeleko|uQC 0244. Praha,
|Ů, dále pak návrh optimá|nímetodikys|edováníČoV,novy
2004.
postupkomp|exního
vypočtu
dosazovac.nádrŽejakosoučásti
prvkŮ dosazovacíchnádr[9] Kosová, B. ověiováníinovačních
reaktoruk čištění
bio|ogického
odpadníchvod a vztahydefiŽi.
Zpráva
spo|unosite|e
ko|u
0244. Praha,2oo4.
provoz
QC
nujícízávis|ost nák|adŮ na
Čov na velikosti ČoV
(s doplněnímo nák|adyna zpracování
[10] Fuchs, P. a PísaÍová,M. Souhrn poznatkŮo hodnotové
ka|Ů);
ana|yze.Zpráva
. V roce 2oo4 - návrh materiá|u,,Metodickypokynpro pouŽití
spo|unositele
uko|uQC 0244. Praha,2oo4,
o kombinacianamatematického
mode|ování
na ČoV..t8];jde o návodap|ika- [11] M|ejnská,E. a KÓ|b|,J. Literárnírešerše
erobnÍhoa aerobnÍho
Zpráva spo|unosite|e
uko|u
čištění.
ce matematickychmode|Ůnabázi umě|éinte|igencepiiÍízeQC 0244. Praha,2OO4.
níprovozuCoV;
cha. V roce 2oo4 - studie ,,ověiováníinovačnÍch
prvkŮ dosazova- [12]M|ejnská,E. a KÓ|b|,J. Vys|edkyověiováníkoeficientŮ
rakterizujÍcích
zdroje odpadníchvod. Zpráva spo|unosite|e
pracíjednoho
cíchnádrŽÍ..
z p|ánovan1/ch
[9]shrnujícívysledky
Úko|uQc 0244. Praha,2oo4.
vystupŮprojektuV03 (faktickydop|něnía rozšiení vystupu
projektuz ro(u 2003);
o V roce 2oo4 - studie ,,SouhrnpoznatkŮo hodnotovéana|y!ng. Váctav štastnÍ,
ze.. [10] shrnujícíWs|edky prací pii iešeníprojektuv této
lng. Maltin Novák
oblasti hodnocení
CoV;
o V roce 2oo4 _ studie ,,LiterárnÍ
VUV T.G.M. Praha
rešeršeo kombinaci antel.22O L97 249
aerobnÍhoa aerobnÍhočištění..
vys|edkyprací
[11] shrnujícÍ
projektutykajÍcÍch
se tétoproblematiky,
součástístudie by|o
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Aktuality v činnostiASLAB
v roce 2oo4 a v pnínímpololetí2005

Seznam labolatoÍí s osvědčením o správné ěinnosti
IaboratoÍe

Stav ke dni 7. 8. 2005
ASLAB Stiedisko pro posuzovánízpŮsobi|ostilaboratoiípočátkemroku 2005 zahé4i|ojiŽ
čtrnáctyrok svéhopŮsobeníjako AGRO CS, a. s., EKoAKVA |aborat
oí (4042)
prostiedí.Pri svéčin- osvědčenÍ
institucezíízenáMinisterstvemŽivotnÍho
č.255 ze dne 7. 2. 2oo3, platnédo 31. 8. 2005
nosti p|nÍfunkce, kterépiís|ušejÍ
Národnímuakreditačnímu Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, W / pit, pov,odp
praxe, renomovanému
orgánu správné|aboratorní
organizáto- Adresa |aboratoie:Řkov č.p' 265, 552 03 ČeskáSkalice
porovnávánízkoušekv ce|émspektru
ru mezi|aboratornÍch
Telefon:49L 457 L61,
Telefax: 491, 452 687
jehoŽse učastní
prostÍedr,
kontro|yŽivotního
|aboratoiez České Vedoucí:lng. Mi|ošMaršík
agrocs.lab@agrocs.cz
repub|ikyi ze zahraničí,
a odbornémupracovištiprovádějícímu
akreditačnÍ
činnostipii posuzování
správnéčinnostiIaboratoÍe AQUA sERvls' á. S., |aboratoi(41'14)
pod|enormyČsruErulso/|Ec t7 o25 a vydávajícÍmu
č,.273 ze dne 3. 9. 2003, p|atnédo 30. 9. 2006
osvědče- osvědčení
nío správnéčinnosti|aboratoÍe.
ob|ast p|atnosti:
ZcHR, SAA, MB, YZ / všechnydruhyvod
Během ce|éhoroku 2004 a prvnípolovinyroku 2005 by|aze
Adresa |aboratoie:Štemberkova
1094,
stranyASLAB iniciovánaiada aktivitmajÍcÍch
za cí|odstraněnÍ 516 01 Rychnovnad KněŽnou
prob|ému,
technického
|egis|ativního
kteryzapiičiniI
Telefax:494 539 109
od počát- Telefon:494 535 267
ku roku 2003 diskriminaci|aboratoÍí
s osvědčením
o správné Vedoucí:ln$. Hana Hamplová
činnosti|aboratoievydávanymASLAB v oblasti posuzovánÍlaaquaservis. laborator@tiscal
i.cz
boratoií.Vys|edkemtěchtoaktivitby|azměna zákonao ochraně
veiejnéhzodr avíč. 258 /2 o oSb
o . z á k o n e mč .2 5 3z 3 .5 .2 005
AQUA.AGRo sERvls, S. Í.o., Hydroanalytickázkušební
schvá|enymPos|aneckousněmovnou,kterymse opět piizna|a laboratoi(41O5)
ekviva|encepojmu osvědčenío správnéčinnosti|aboratoie osvědčenÍ
č.291'ze dne 31. 5. 2oo4, p|atné
do 31. 5. 2009
a
a pojmu osvědčenío akreditaciv ob|astijakosti pitnévody
Oblast platnosti:ZCHR, VZ / pit, pov,odp, Wluh
a vody ke koupání.
Adresa |aboratoĚe:
Nemocnicn(29o2/t3, 7o2 o0 ostrava 2
Zárove s uvedenouzměnou,p|atící
od 1. 7. 2oo5, by|oze
Telefon:596 618 654
Telefax:596 618 654
strany správce informačnÍho
systémuPiVo pro sběr a zpraco- Vedoucí:|ng.Jana Bzonková
vánídat o jakosti pitnévody a vody ke koupání- Ministerstva aqua.agroservis@worldonl
ine.cz
zdravotnictvíoznámeno,Že systémje od vyšeuvedeného
data
piipravenakceptovatvys|edky|aboratoiÍ,kterémajÍaktuá|nÍ AQUA-CONTACTPraha, v. o. s., laboratoi(4095)
osvědčenÍ
o správnéčinnosti|aboratoie,pod číse|nym
kÓdem
osvědčení
č.276 ze dne 20. 70.2003, p|atné
do 31. 10. 2008
laboratoie.
Oblast platnosti:ZCHR / pov,odp
V dubnu 2oo4 se zástupci ASLAB a Českéhometrologické. Adresa |aboratoie:Buzu|ucká6. 160 00 Praha6
ho institutujako nejvyššÍ
odbornéautorityv ČRv ob|astiměieTelefon:233 32I977
Telefax:224 31,I 424
porov- Vedoucí:|ng.Karel Běhounek
nídohod|ina spo|uprácipii vyuŽíván(
mezilaboratorních
návánízkoušek(MPZ)jako jednohoz prostredkŮprokazování karel.behounek@aqua-contact
návaznostichemickychměĚení.Na zák|adětétodohodyse nastartovaIprojektpraktického
vyuŽití
metro|ogie
v MPZ. Součástí OENTROPRoJEKT'?. S., Chemická |aboratoitechno|ogie
projektubude i ana|yzaobjektivitya vypovÍdacÍhodnoty
běŽnych vody (4065)
hodnotících
kritérií
v MPZ. BěŽně pouŽívanáhodnotícíkritéria osvědčení
c. 29o ze dne 5. 4. 2oo4, platnédo 31. !2. 2oo7
častonejsou kvalitnÍminástroji pro hodnocenívykonuzučast- Oblast platnosti:ZC!R, SAA, SOA / pit, pov,odp
pro chemickáměŤení,
něné|aboratoÍe.
Adresa |aboratoie:StefánikovaL67, 760 30 Z|ín
To p|atÍzejména
kde se
Telefo n:576 OtI 253
většinoudo hodnocenínezapočftává
nejistotaměiení.V rámci
Telefax576
:
OLI 575
projektuse piipravujíhodnotícíkritériapod|e novych deÍinic Vedoucí:|ng.MiroslavMikeš
mikes@centroprojekt.cz
jejichvypovídací
a srovnánÍ
hodnotys k|asickymikritérii.
Spo|uprácemezi ASLAB a CMI tak znamená da|šíkrok pii
éEz, a. s., sídtemDuhová 2/L444,14o 53 Praha 4, o!
prosazovánímetro|ogickych
pravide|do chemickychměiení Etektlárna Dětmarovice,Chemické|aboratoieČEZ,
v Ceskérepub|ice.
E|ektrárnaDětmarovice(4097)
V roce 2oo5 zača|ASLAB v rámci piípravyprojektu poŽado- osvědčeníČ,.286 ze dne 28. 1..2oo4, p|atnédo 31. 1'. 2oo9
Oblast platnosti:ZCHR / piI, pov,odp
vat od učastníkŮMPZ v chemii uváděnínejistotvysledkŮ stač.p.1202,735 71 Dětmarovice
novení,prozatímnepovinně.VětšinaIaboratoiÍ
nejistotyuvádě- Adresa |aboratoie:
Telefax:596 550 336
|a a mě|atak moŽnostporovnánís nejistotamijinych častnÉ Telefon:59]-7O2 742
kŮ MPZ ve formě grafŮ nejistot.Tato forma uváděníWs|edkŮ Vedoucí:Ing.B|ankaVo|aiková vo|arbl.ede@mai|.cez.cz
vzbudi|azce|aneočekávanypozitivníoh|as u |aboratoÍí'
Zna|ost nejistotyvys|edkuměienÍpovaŽujenorma Čsrurru
éEz, a. s., sídlem Duhová 2/L4M, 14o 53 Praha 4, o!
|So 17025 za samoziejmost.Pod|etétonormyzkušebnÍ
|abo- Elektrárna Chvaletice, Chemická |aborator(4080)
postupypro odhad nejistotyměÍenÍ. osvědčenÍ
č.268 ze dne 9. 6. 2003, p|atnédo 30. 6. 2008
ratoie musímíta pouŽÍvat
PiiměÍenyodhad musíbytza|oŽenna znalosti provedenímeto- Oblast platnosti:ZCHR, YZ / pit, pov,odp
Adresa laboratoie:533 12 Chvaletice
dy a na ob|asti pouŽitÍmetodyvyuŽÍvat
napi. piedchozíchzkuTelefon:466 832 92O
Telefax:466 833 525
šenostÍ
a ÚdajŮo va|idaci.
prazal1.ech@mai
l.cez.cz
Vys|edkychemickychMPZ v prvnípoloviněroku 2005 proká- Vedoucí:|ng. Lea PraŽáková
za|y,Že v prŮměru40 o/o|aboratoiíneuved|onejistotuměÍení,
piestoŽeiada těchto laboratoiív|astníosvědčení
o akreditaci, éEz, a. s., sídlem Duhová 2/L444,14o 5ÍtPraha 4, o!
Etektrárna MětnÍk,|aboratoivody Črz EMĚ (4100)
která zna|ostnejistotměienÍvyŽaduje.
do 30. LI.2oo8
Pod|edosavadníchpoznatkŮ|ze piedpokládat,Že vyjadiová- osvědčení
č.278ze dne 25. 7L.2003, p|atné
ní vys|edkŮměĚenís nejistotamia vyhodnocování
MPZ pod|e Oblast platnosti:ZCHR, SAA, VZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:277 03 HorníPočaply
vhodnych objektivnÍchkritérií, zoh|edĎujících veIikost nejistoty,
povedek vyššíobjektivitě
posuzovánívys|edkŮ
Telefax: 3tS 672 5O2
MPZ. Tove svém Telefon:315 612 558
vr nakkl.eme@ mai
l.cez.cz
d Ůs|edkupove de i k z ab rá n ě n íp i í p a d n éd e v a |v a c eÚ r o vně Vedoucí:KatarínaVrĎáková
v M PZ.
Během r oku 2003 od e š |yz A S LA B I n g . E . K |o k o č n Í ko vá éEz, a. s., sídlemDuhová 2/L444,14o 5Í}Praha 4, o!
(4076)
a lng.A. NiŽnanská.Na pie|omuroku 2003 a 2oo4 nastoupil ElektnímyPoňčí'Vodní|aboratoi,odd. chemie a odsi7ení
do 29. 2. 2oo8
č.257 ze dne 27. 2.2003, p|atné
do ASLAB lng. R. Dvoiák, během roku 2004 a 2005 by|yprUaty osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, VZ / piI, pov,odp
novépracovnice|ng.A. Lukavská a |ng' P. Dědková.
K|adská 466, 547 37 Trutnov3.Poiičí
Ke dni 7.7 .2oo5 má ASLAB šestpracovníkŮ
s věkovymprŮ- Adresa |aboratoÍe:
Telefon:499 8OO 227
Telefax:499 806 199
měrem 51 |et.
Vedo ucÍ :lng.Věr aK r o uŽ e|o vá kr o uz v1.epo @ mai|.cez.cz

í5

JiÍ Zovinec - AQUA4HEM, laboratoiodpadníchvod cov (4104)
do 30. 6. 2009
o s v ě d č e nčí. 2 9 2 z e d n e 2 . 6 . 2 o o 4 , p | a t n é
Oblast platnosti:ZCHR, YZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:Na trŽištiII24, 256 07 Benešovu Prahy
Telefax:3I7 727 496
Telefon:377 727 496
Vedoucí:JiiÍŽovinec
zovinec@quick.cz

éEz, a. s., sídtemDuhová 2/L444,14o 53 Praha 4, o!
Jaderná elektrárna Dukovany'Chemická |aboratoi,
odd. chemickékontro|y3130 (4064)
osvědčení
č. 2L9 ze dne 8. 8. 2oo2, p|atnédo 31. 8. 2oo7
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, YZ / pit, pov,odp
Adresa laboratoie:675 50 Dukovany
Telefon:568 813 371
Telefax:568 866 437
l z i c a a l .e d u @m la.c
i ez .cz
VedoucÍ:|ng.|gorPetrecky

Miroslav Sena, vodohospodáŤská|aboratož,Nymburk.Babín,
(4059)
IaboratoÍ
č.2o4 ze dne 3. 5. 2oo2, platnédo 31. 5. 2oo7
osvědčení
Oblastplatnosti:ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov,odp
Pošt.schr. 2,
Adresa |aboratoie:Nymburk-Babín,
288 02 Nymburk
Telefax:325 513 518
Telefon:325 513 518
Vedoucí:Ing.Stanis|avMarek
senalab@centrum.cz

DEKoNTA' a. s.' Laboratoisk|ádkyodpadŮ (4099)
280 ze dne L7. 72.2003, p|atné
do 31. 72.2oo8
osvědčenÍč.
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, YZ / pit, p!v, odp
Adresa |aboratoie:PodhoÍí
328/28,400 10 Ustínad Labem
Telefon:472 743 L37
Telefax:475 601,946
Vedoucí:|ng'Jana Paznerová
laborator2@dekonta.cz
Energetika VÍtkovice'a. s.' Útvar 91160 _ kva|ita,
VodohospodáÍskálaboratoi(41't7)
č.237ze dne 12. L2.2oo2, p|atné
osvědčení
do 31. L2.2oo5
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:VystavníIo3/1'1'44, 706 02 ostrava-VÍtkovice
Telefon:597 015 361
Telefax:597 015 3O9
Vedoucí:Zdenka Polachová
zdenka.polachova@evi
as.cz

Mondi Packaging Paper štěti ?. S., Laboratoivodního
hospodáiství,Centrá|ní|aboratore(4096)
i,. 295 ze dne Io. 2. 2oo4, p|atnédo 28. 2. 2oo9
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, YZ / pov, odp
Adresa |aboratoŤe:
Litoměiická272,411 08 StětÍ
Telefon:416 8O2 890
Telefax:416 8O2 I58
Vedoucí:Věra Gregorová
vera.gregorova@mond
ipackaging.com
PovodÍohÍe' státní podnik' VHL' odbor vodohospodáiskych
IaboratoiíTep|ice(4033)
osvědčenÍ
c. 269 ze dne 72. 6 2003, p|atnédo 30. 6. 2008
ob|astp|ahosti:ZCHR,SAA,SoA, MB, HB, RA,\Z / pit'pov odp'vÍuh
Adresa |aboratoie:Novosedlická758' 4L5 07 Tep|ice
Telefon:477 539 2O5
Telefax:417 538 109
Vedoucí:lng. |gorBreŽny
laboratore@poh.cz

ENERGOAQUA'?. S., Chemickéa mikrobio|ogické
|aboratoie
(4o23)
č,.241'
ze dne L9. L2.2oo2, platnédo 31. L2.2oo7
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:
1. máje 823,756 61 RoŽnovp. Radhoštěm
Telefon:571-604 L2O
Telefax:571 602 389
Vedoucí:Ing'VladimIrČán
can@energoaqua.cz
ENVIFORM,s.r.o., Laboratoivod - ENVIFORM(4079)
osvědčení
č.294 ze dne 24. 70. 2003, p|atné
do 31. 5. 2008
Oblast platnosti:ZCHR, YZ / pil, pov,odp
Adresa laboratoie:Závodní8t4, 739 65 Tiinec-Staré
Město
Telefon:558 533 711
Telefax:558 536 076
Vedoucí:RichardHazuka
ric ha rd.ha zuka@trz.cz

Pražskévodovodya kanalizace' a. s.' oddě|ení|aboratorní
kontro|yodpadnÍchvod, Útvar kontro|ykva|.vody (4075)
osvědčení
č.259 ze dne 1.4.4.2003, p|atné
do 30. 4. 2oo8
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, VZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:PapÍrenská6, 160 00 Praha 6
Telefon:22O 474 224
Telefax:22O 4I4 2L7
j an.vilimec@ pvk. cz
Vedoucí:|ng.Jan Vi|ímec

HUMEco' d. S., Závod Hrabák (4II5)
osvědčení
č.289 ze dne 73. 4. 2oo4, p|atnédo 30. 4. 2oo7
Oblast platnosti:ZCHR, VZ / pov,odp
Adresa laboratoie:P.O.B. 282, 434 01 Most-Kopisty
Telefon:476 2O3 854
Telefax:476 206 860
VedoucÍ:Jana Š|ajová
laborator@humeco.cz

PREclosA, á. S., závod 74 _ |aboratoi(4057)
č.271'ze dne 7. 8. 2003, p|atnédo 31. 8. 2006
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHA, SM / voda
Adresa|aboratoe: Podhorská77,466 01 Jab|onecnad Nisou
Telefon:483 357 477
Telefax:483 313 785
Vedoucí:lng. Věra Pitrová
Vaclav.KuIas@preciosa.com

(4089)
cHEvAK cheb' d. S., centrá|nÍ|aboratoÍ
osvědče nč.
í 21'Ize dn e 2 6 .6 .2 o o 2 , p |a tn é
d o 3 0 . 6 .2 oo 7
Oblast platnosti:ZCHR, VZ / pit, pov,odp
Adresa laboratoie:Tršnická11. 350 11 Cheb
Telefon:354 41,4 242
Telefax:354 433 554
Vedoucí:Ing.Zdenka Ma|inovská ma|inovska@chevak'cz

(4093)
Precheza, o. S., Centrá|ní|aboratoÍe
osvědčenÍ
Ó.272 ze dne 1. 9. 2003, platnédo 30. 9. 2008
Oblast platnosti:ZCHR / odp, pov
Adresa laboratoie:Nábi. Dr. E. Beneše24, 757 62 Pierov
Telefon:581,252 344
Telefax:581-252 342
Vedoucí:|ng'Jan Ba|cárek,PhD. jan'ba|carek@precheza.cz

lng. Dagmar Kopeěná, Vodohospodáiská|aboratoi(4066)
osvědčení
č.252 ze dne 24. I. 2003, p|atné
do 31. 1. 2008
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:Kolovratská1-476,251.07 Řičanyu Prahy
Telefon:323 602 539
Telefax:323 603 736
Vedoucí:lng. DagmarKopečná
Iaboratorkopecn
a@seznam.cz

RsM GHEMAGRYL, á. S., laboratoi oŽpapa (4058)
osvědčení
č.296 ze dne 25. 1..2005, p|atné
do 30' 4. 2oo7
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, YZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:Tovární2093' 356 80 Soko|ov
Telefon:352 611 4LO
Telefax:352 623 O79
Vedoucí:lng. Miros|avWittner
miroslav.wittner@hexionchem.com

lvan černy- PEAL, |aboratoi(4086)
osvědčení
č.260 ze dne 29. 4.2003, p|atné
do 30. 4. 2oo8
Oblastplatnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, yZ / pit, pov,odp, vyluh
Adresa |aboratoÍe:
U Vodojemu15, 1'42 oo Praha 4
Telefon:24I728 264
Telefax:241,728 264
Vedoucí:|ng.|vanČerny
milankempny@volny.cz,
cerny@peallab.cz

Severočeskédo|y,d. S., Doty Nástup Tušimice,oŘru (4094)
osvědčení
č.281'ze dne L9. L2.2003, p|atné
do 31. 72.2oo8
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, VZ, VZ / odp
Adresa |aboratoie:432 01 KadaĎ
Telefon:474 9O2 L58
Telefax:474 9O2 016
Vedoucí:Dana Červená
cer vena@ mail.sdas.cz

Jana Svobodová,Chemická laboratoi(41'Lo)
osvědčení
č.298 ze dne 22. 6.2005, p|atné
do 30. 6. 2010
Oblast platnosti:ZCHR, YZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:
9. května7184.742 58 PÍibor
Telefon:556 719 560
Telefax:556 719 679
VedoucÍ:|ng.Jana Svobodová
Iaborator_pri
bor@seznam.cz

Severoěeské vodovody a kanalizace, o. S., Laboratoi
Liberec(4074)
osvědčenÍ
č,.297ze dne 70. L2.2oo2, p|atné
do 31. 12.2oo7
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:S|adovnickáLo82, 463 7I Liberec 30-Vratislavice
Telefon: 482 4L6 831,
Telefax: 482 4LG 83O
Vedoucí:Ing.Renata Svátková
renata.svatkova@scvk.cz
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Slovácké vodárny akana|izace' a. s., centrá|ní|aboratoi
pitnychvod UherskéHradiště(4049)
osvědčení
č.288 ze dne 16. 3. 2oo4, p|atné
do 30. !7. 2006
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:Za o|šávkou290,
686 36 UherskéHradiště-Sady
Telefon:572 53O 266
Telefax:572 551,I78
VedoucÍ:|ng.Renata Jordánová
renatajordanova@svkuh.cz
ToMA, o. S., |aboratoiČov xučovaniny(4044)
osvědčení-novéposouzení,
čekána udě|eníosvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, VZ / pit, pov,odp, vyluh
Adresa laboratoie:ti. T. Bati, 765 82 Otrokovice
Telefon:577 664 357
Telefax:577 662 559
Vedoucí:lng. JiiíChromek,CSc. jchromek@tomaas.cz
voDAK Humpolec,S. Í.o., |aborator(4084)
osvědčení
č.264 ze dne 13. 5. 2003, p|atnédo 31. 5. 2008
Oblast platnosti:ZCHR, VZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoÍe:
LuŽická L673,396 00 Humpolec
Telefon:565 533 150
Telefax:565 533 307
Vedoucí:|ng.Vác|avČech
Vodálny a kanalizace Karlovy Vary' a. s., Laboratoi Biezová
(4O7L)
osvědčenÍ
č.229 ze dne 25. L7.2oo2, p|atné
do 30. L1..2oo7
Oblastplatnosti:ZCHR, SAA, MB, HB, \rZ/ pil, pov,odp
Adresa |aboratoie:Studentská 328/64' 360 07 Kar|ovyVary
Telefon:353 168 185
Telefax:353 L68 777
VedoucÍ:|ng.ŠárkaPánková
spankova@vakkv.cz
(4046)
Vodnízdroje chrudim, spo!. s l. o., |aboratoÍe
osvědčenÍ
č.247 ze dne 10. 1. 2oot, p|atné
do 31. 1. 2006
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov,odp
A dresa|abor at oi eU: Vod á rn yL3 7 ,5 3 7 0 1 C h r u d i m|l
Telefon:469 637 LO]Telefax:469 630 401
Vedoucí:MiIadaBukačová
vz@vz.cz
(4047)
Vodnízdroje, á. S., |aboratoÍ
osvědčení
č.21.4ze dne 27. 6. 2oo2, platnédo 31. 8. 2005
Oblastplatnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov,odp, vyluh
Adresa |aboratoie:KomunardŮ6/309'
170 00 Praha 7-Ho|ešovice
Telefon:266 779 II5
Telefax:266 779 386
VedoucÍ:
tng.ŠtepánČervinka
Iaborator@vodnizdroje.cz, ce rvinka@vodnizdroje.cz
VodohospodáŤskáspo|eěnost Benešov'spol. s l. o., Iaboratoi pitnych vod (41,12)
osvědčeníč. 253 ze dne 3. 2. 2oo3, p|atnédo 28. 2. 2006
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:Čechovau|ice. 256 oI Benešov
Telefax:3L7 722 472
Telefon:377 722 O41,
Vedoucí:lng. Věra Sys|ová
vhs@abnet.cz

Vodovodya kanatizace Jižníčechy, á. S., Útvar kva|itydetašovanépracovištěTábor (4173)
osvědčení
i. 254 ze dne 71'.2.2003, platnédo 28. 2. 2006
Oblast platnosti:ZCHR, MB, VZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:Kosova 2894,390 02 Tábor'
Telefon:381,264 7OO
Telefax:381 281 004
VedoucÍ:|ng.Kateiina Tebichová
kjc.cz
tebichova@ta.va
Vodovodya kanatizace JiŽníčechy, ?. S., Útvar kva|ity,
detašovanépracovištěJindiichŮvHradec (4056)
osvědčenÍ
i,. 22o ze dne 8. 8. 2002, p|atnédo 31. 8. 2oo7
Oblast platnosti:ZCHR / pit, pov,odp
Adresa |aboratoÍe:
JiráskovopÍedměstÍ
622/||l,
377 32 JindÍichŮv
Hradec
Telefon:384 361 898
Telefax:384 321 308
Vedoucí:Jana Ryti7ová
Iaborkajh@jh.vakjc.cz
Vodovody a kanalizace Jižníčechy, á. S., divize Prácheřsko,
stiedisko Strakonice- laboratoie(4073)
osvědčenÍ
č.245 ze dne 8. 1. 2003, p|atnédo 31. 1. 2008
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, odp, odp
Adresa |aboratoŤe:
Heydukova327-,386 44 Strakonice
Telefon:383 322 061
Telefax:383 322 066
Vedoucí:|ng.l|onaChumová
mika@st.vakjc.cz
Vodovody a kanalizace KroměíÉ'a. s.,
Laboratoipitnycha odpadníchvod (4088)
osvědčení
č.265 ze dne 13. 5. 2003, p|atnédo 31. 5. 2008
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov,odp, vyluh
Adresa |aboratoie:Kojetínská3666' 767 1'1'KroměŤÍŽ
Telefon:573 336 955
Telefax:573 331,278
Vedoucí:Ing.V|adis|avo|šina
vladislav.ol
si na@vak-km.cz
Vodovodya kanalizace Mladá Boleslav' o. S.,
Centrá|ní|aboratoie(4055)
do 31. 3. 2oo7
osvědčení
č.198 ze dne 28.3.2oo2, p|atné
Oblast platnosti:ZCHR, SOA, MB, W / pit, pov,odp
Adresa |aboratoÍe:
Čechova1'75L, 293 22 M|adá Bo|es|av
Telefax:326 722 O73
Telefon:326 376 2Os
Vedoucí:|ng.Jarmi|aHand|ková
jhandlikova@vakmb.cz
Vodovodyakana|itace Vsetín,d. S., Centrá|ní|aboratoi(4101)
č' 285 ze dne 28. 1'.2oo4, p|atné
do 31. 7.2oo9
osvědčení
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, MB, HB,VZ,VZ / pit, pov,odp
Adresa laboratoÍe:
Posch|á 426, 755 01 Vsetín-Lázky
Telefon:571,41,4363
Telefax:57L 43I97O
vaclavjanik@vakvs.cz
Vedoucí:RNDr.Jan Vá|ek

VodohospodáÍskélaboratoÍe,S. Í.o., |aborator(aO36)
osvědčení
č. 287 ze dne 30. 1. 2oo4, p|atnédo 31. 1..2oo9
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, VZ / pit, pov,odp
Adresa |aboratoie:
Tep|ého
201-4,530 02 Pardubice
Telefax:466 304 163
Telefon:466 3O4 832
VedoucÍ:
|ng.V|astis|avMácha
vh|@iol.cz

Vyzkumny rÍstavvodohospodáisky T. G. Masatyka,
Laboratoisekce jakosti vod a ochranyekosystémŮ(4035)
osvědčení
c. 275 ze dne 29. 9.2003' platnédo 30. 9. 2008
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, \rZ/ pit, pov,
odp, vyluh
Adresa laboratoÍe:
Podbabská 30' 760 62 Praha G-Podbaba
Telefon:22O 797 327
Telefax:224 3!O 759
Vedoucí:RNDr. Kare| Hoch, CSc.
karel_hoch@vuv.cz

Vodovodya kanatizace HavtíčkrivBrod, d. S., |aboratoÍČoV
(4078)
osvědčení
č.256 ze dne 1.4.2.2003, p|atné
do 28. 2.2oo8
Oblast platnosti:ZCHR, YZ / pit, pov,odp
Brod
Adresa laboratoie:okrouh|ická3288' 580 01 Hav|íčkŮv
Telefon:569 423 896
Telefax: 569 425 562
VedoucÍ:Petr Krejčí
laborp@mujbox.cz

Vyzkumny ÍistavvodohospodáňskyT. G. Masaryka, poboěka
Brno, laboratoi(4051)
do 30' 6. 2010
osvědčení
č.299 ze dne 29. 6.2005, p|atné
Oblastplatnosti:
ZCHR,SAA,SOA, MB, HB, TX,W / pit,pov odp
Adresa |aboratoÍe:
Dievaiská L2,657 57 Brno
Telefax:547 2L7 397
Telefon:541, 421,224
Vedoucí:RNDr.Micha|Pavonič josef.kupec@wri.cz

Vodorody a kanalizace Chrudinl, á. s., |aboratoiodpadních
vod COV Chrudim (4092)
o svědč e nÍ
č. 274 ze dn e 4 .9 .2 o o 3 , p |a t n é
d o 3 0 . 9 . 2 0 08
Oblast platnosti:ZCHR, MB / pit, pov,odp
Adresa laboratoie:Novoměstská626. 537 28 Chrudim
Telefon:469 626 336
Telefax: 469 622 269
VedoucÍ:|ng.DagmarMoravcová vak@vakcr.cz

VÍzkumny rÍstavvodohospodáŤskfT. G. Masaryka, pobočka
(4052)
ostrava, chemická |aboratoÍ
osvědčení
č.283 ze dne 27. 1..2oo4, p|atnédo 31. 1. 2009
Oblast platnosti:ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, YZ / piI,pov,odp
Adresa laboratoie:Macharova5, 7o2 oo ostrava-PiÍvoz
Telefax:596 134 180
Telefon:596 134 181
|ng.V|astimi|Skypa|a
skypa|a@vuv.cz
VedoucÍ:
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o dp _ o dpadnÍ vo da
vy|uh _ vodnévy|uhy

Vysvětlivky:
ZCHR
SAA
SoA
RA
MB
HB
TX
vZ
pit
pov

_
-

zák|adnÍ
chemickyrozbor
speciálníanorganickáana|yza
speciá|níorganickáana|yza
radiochemickáana|yza
mi kr obi ol ogi e
hydrobiologie
testy toxicity
odběry vzorkŮ
pitnávoda
povrchovávoda

Poznámka:
ob|ast pŮsobnosti|aboratoieuvedenázkratkouje pouze ori- podrobněje specifikovánav pÍÍloze
entační
osvědčení.
lng. Roman Dvožák,
lng. lvan Koruna, CSc.
AstAB Stňedisko pÍo posuzovánílabolatoňí
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 272

ModernípŤístupyk bezpeěnosti
IS/ICT

. zabezpečenÍ
komunikacív počítačoWch
sítích(LAN' MAN,
WAN aj.).
Zpráva upozorĎujena rizikaa hrozbymotivující
zabezpečováníIS/|CTtechno|ogií
a ap|ikacÍ.
Popisujezák|adn(principybezpečnostní
po|itikyv ob|asti|S/|cT'jejÍkroky' tiko|ya nástroje,
proces imp|ementace,piedk|ádáieií strukturované
schéma.
Shrnujezák|adn(mezinárodnía národnínormalizační
organizace vydávající
normyk |s/|cT (|so, IEc, |TU,cEN, ETS|,ANS|,
BSI , D I N,A FNORM ,CSNI ,NI TS,TCSEC,I TSECA J .).
principymezinárodního
Naznačuje
standarduCommonCriteria (CC)' vyjadrujícího
ochranu informaěníchaktiv (tj. všech
informačnÍch
zdrojŮv lS hospodáiskéhoce|ku)pied hrozbami
(tj. rŮzná nebezpečí,
souvisejícÍ
s ap|ikacímoderních|S/|CT
a ohroŽujÍcí
|S hospodáiskéorganizace,jejÍhardwarové,
softwarovéa informačnÍ
bohatstvi)a riziky (chápou se jako uŽšÍ
vyběrz mnoŽinyhrozeb,tj. konkrétně
vyčís|ite|nou
hodnotuztrát
v prípadě spěšnéhotitokuna informační
aktiva hospodáiského celku).
podnikového
Stručněse věnuje popisu zásad zabezpečení
intranetuprostiednictvímrŮznych metod ochrany počítačové
jako napi.fi|trovánÍ
paketŮ'piek|ádánÍ
sítě(firewa||u),
síťovych
adres, vyuŽití
tzv. proxys|uŽby,šifrované
autentizace,propojoprivátních
vánívirtuá|nÍch
sítí(Virtua|PrivateNetwork_ VPM),
skenovánívirŮ aj.
Kromě bezpečnosti|S/|cTse ce|kemběŽněhovoiítéŽ
o spo
prÍznakŮ
lehlivosti |s/lcT jakoŽtojednom z nejdŮ|eŽitějších
obecně pojatéjakosti každéhoproduktu lS/lCT. Atributspoleh|ivosti(systému,prvku)|ze (obecně)chápatjako odo|nost
proti poruchám,většinouse (u technickychzaihenQ udává čÉ
selnou hodnotouněkteréhoz ukazaIe|Ů(indikátorŮ)spo|eh|ivosti fiejÍhodnoceníbyvá častoza|oŽenona vyuŽitípočtupravděpodobnostia statistiky,mŮŽebyt udáváno i v procentech).
V závěru zprávyje pied|oŽenminis|ovnÍk
zák|adníchpojmŮ
z ob|astiinformační
bezpečnosti.

Stejnojmennázpráva autora piíspěvku(dostupnáv knihovně
VUV T.G.M.)syntetizujemetody,postupya pÍístupy
k zajištění
bezpečnostia po|eh|ivosti
informačnÍch
systémŮ(lS) a infor(|CT).
mačních
a komunikačních
techno|ogiÍ
Většinasoudobychinformačních
systémŮse imp|ementuje
jako datovésk|ady(datawarehouses),coŽje architektura|S
za|oŽenána re|ačních
nebo objektovychdatabázíchtransformujícíchfiremnídata (data orgánŮ a organizací)do podoby,
u niŽ se bere ohled na čas a rych|ostodezvy uŽivate|skych
dotazŮ.Data v databázíchbyvajÍ
aktua|izována
v pravide|nych
časovychinterva|ech,nad daty ,,operujÍ..
rŮznorodéstatistické Wpočty,ana|ytickávyhodnocenÍ
apod. (on-LineAna|ytica|
Processing- OLAP).
V pos|ednÍch
něko|ikamá|odeseti|etích
sehrávajídŮleŽitou
u|ohu|S/|cTtechno|ogiea ap|ikacetéměive všechoborech
vědy a techniky(tedyi ve ,,vodě..a ,,odpadech..
aj.). obecně
s e h o v o i Ío d o m i n a n c i i n f o r m a č n í hpor Ů m y s I u ,r e s p .
o informační
spo|ečnosti.
V ní zaujímápÍední
dominantníro|i
(ved|etiítradičnÍch
čtvrtyvyrobnÍfaktor
vyrobních
faktorŮpiedprostiedkŮ,Iidské
chozíindustriá|nÍ
spo|ečnosti,
tj. vyrobních
práce a finančního
kapitá|u)- informacea data, resp. (presněji) know-how.
DŮs|edkemmasivnÍho
nasazování
|S/|cTtechno|ogiíve
všech
ob|astech|idskéčinnostije současnysi|nydŮraz na zabezpe
ěení integrity (neporušiteInosti)
informaěníchzdlojri a služeb
ve prospěch potieb hospodáiskychce|kŮ.ZávaŽnostzajištění
jejich |S/|cT techno|ogií
bezpečnosti
a ap|ikacípodnÍti|
zrod
bezpeěnostnípo|itiky firem (orgánŮ a organizaci)ve všech
odvětvícha sektorech kaŽdéekonomiky.
Bezpečnost|S/|cT |ze obecně rozdě|itdo čtyŤkategorií:
o tyzická bezpečnost|S/|CT'
. personá|ní,
provoadministrativní
a organizační
zabezpečení
zu lS/lCT,
o zabezpečení
počítačového
hardwarea software,

PublikacevÚv T. G. MLedovy ležim vodnÍch tokti
Autor: Václav Matoušek
Praha : V zkumn! ustav vodohospodáÍsk! T. G. Masaryka, 2004. 203 s. /SBN 80-85900-54-8
Ledovépovodně,ucpávánÍodběrnychobjektŮ |edem,zamrzánívodnÍch
cest a ohroŽování
objektŮ|edemjsou h|avnÍ
obtÉ
Že, kterépiinášízima na vodníchtocích.V iešenítěchto problémŮpomáhajípoznatkyo tepe|nycha ledovychprocesechve
jak
vodníchtocÍch.Jest|iŽevÍme,jak probíháoch|azovánÍvody,
se tvoiÍ|ed,jak se |edvwuív toku,jak se v toku transportuje
a kupÍ ,mŮ Ž e memnoh e m s n a d n ě j i n a l é z tr j č i n n áo p a tienÍ
k ochraněpied nepÍíznivymi
učinky|eduv toku.
Piedkládanápub|ikacepojednáváo všechtepe|nycha |edovych procesechv tocích.Navazujena piedchozíautorovypráce
p a k s o u h rn n ép u b likace
vyda név e VÚV T . G 'M. , p i e d e v š Í m
a ledovéprocesy v tocích..(1998) a ,,Vznika vwoj
,,Tepe|né
|edovychnápěchŮ..(2oo0).
pub|ikace,,LedovyreŽimvodníchtokŮ..pojednává
Nejnovější
prob|ematiky
o ce|émspektru|edové
vodníchtokŮ a piinášíiadu
novychpoznatkŮ,piedevšímo rŮstu a vyruoji
|edovéhonápěchu,
o postupupiijehoprognÓzovánía
simu|ován(rŮstudnového
|edu,

lng. Jaroslav Vesely, CSc.
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 357
t41voji|edovychsituacív toku s tvorboudnového|edu, moŽnych
prob|émech.
nebezpečnfch
|edovychsituacíchv toku a da|Ších
Prvnídvě kapito|yprinášejÍ
ve zhuštěnépodobě poznatky
o tepe|nychprocesechv tocícha tvorbě |eduv proudícÍ
vodě.
jedjsou věnoványledovéprob|ematice
Nás|edující
tii kapito|y
not|ivych
typŮtok . Na tocÍchs ma|ymsk|onema malou rych|ostÍvody se vyskytuje povrchovy|ed. Za tvorby povrchového
|edu se setkáváme se zamrzáním,s chodem |edovémázdry
a s rŮstem |edovépokrwky.Tyto procesy popisujekapito|a3.
Ledovéprob|émy
se za takovychpoměrŮvětšinouvyskytujíaŽ
za odchodu |edu v době tánÍ'odchod ledu a s nÍmspojené
tvoienízácp se vyskytujena všechtocích,a protoje mu věnována samostatnákapito|a6. V tocíchs většÍm
sk|onem,a tím
i většÍrych|ostívody,se vyskytujechod |edovékaše,ktery prinášído toku iadu prob|émŮ
|edovychsituacÍ.
a nebezpečnych
poměryvznikají
Pojednáváo nich kapito|a4. JeštěsloŽitějšÍ
na
tocÍchs ve|kymsk|onem.Věnujese jim kapito|a5. Na těchto
tocíchse tvoiípiedevším
dnovy|ed,zpŮsobujícív
toku pestrou
pa|etuledovychjevŮ a nebezpečnych
|edoWchsituací.Téměi
za kaŽdéhomrazivéhoobdobÍvznikájiná |edovásituace a některéjevy se zda1(zce|a záhadné.Kapito|a5 tyto záhady,spo|u
pozoruhodnymijevy
s da|šími
vysvět|uje
a piinášÍobrazo |edou.lchpoměrechna tomto typu tokŮ.
Pub|ikacetak poskytuječtenáiumorientaciv |edotermické
te
maticetokŮ a seznamujes vysledkynejnovějšÍch
vyzkumŮ.
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Recenze

mu, projekcii provozu.Prvnítii kapito|y_ 1. Uvod (2 strany),
2. Z historiea fi|ozofieumě|éinte|i$ence(6 stran),3. H|avní
směry vwoje umě|éinte|igence(15O stran)_ jsou věnovány
vybranympartiímumě|éinte|igence.TÍetíkapitolase soustiedí piedevšímna prob|ematikuneuronovychsítía genetickych
a|go r itmŮ ,avš ak věnuj e z nač nypr o sto r ité matŮ m , k terá
jen volně (3.7 Sítové
grafy_ 38
s umě|ouinte|igencÍ
souvisejí
stran, 3.9 Fuzzymode|y- 35 stran, 3.1o objektověorientovany pĚístupV programování- 6 stran). Kapito|a4. se zab,lvá
projektovánÍm
informačních
systémŮ(26 stran).Jádrem pub|ikaceje pos|ední
kapito|a5. Ap|ikacemetod umě|éinte|igence
ve vodnímhospodáiství,která na 90 stranáchvysvětlujemetody iešeníkonkrétních
tjloh,jakymi jsou iízenÍprovozunádrŽ(
a vodnÍchdě| (5.1' 5.8' 5.11-5.13)' Ťízen(
záv|ah(5.3)' íízení
jakosti vody (5.10),regu|acerozsáh|évodohospodáiské
soustavy(5.9)' rea|izacepiedpovědnÍch
a varovnychsystémŮ(5.6)
podzemnívody
(5.7).Kapito|apopičipredikceko|ísáníh|adiny
suje ÍadupŮvodních,
ve|micennychvys|edkŮautorŮ a jejich
zkušenostinapi. s návrhemarchitekturyneuronovésítě pro
některédi1čí
uIohy'jakymijsoureaIizacefunkcesráŽko-odtokového piedpovědnÍho
mode|u či piedpověď stupně ohroŽení
povodĎovychprŮtokŮ.Tytovysledkyautoii obrata mode|ování
pro predikcichovánís|oŽitésoustavy
ně kombinujía vyuŽívají
jsou v současné
pomocíneuronové
sítě.Genetickéa|goritmy
době oblibenymnástrojempro h|edánísuboptimá|ních
iešení
pro s|oŽité,
prob|émy.
napi' NP-tjp|né
AutoÍijes vyhodoupouŽÉ
vají pro h|edánÍextrémuvÍcerozměrné
uče|ové
funkce, která
charakterizujevyrobue|ektrickéenergie dvěma rŮznymiturbÉ
prioritnÍho
nami pii zabezpečenÍ
vodárenského
odběru.Krátce
je zmíněni postuptvorbyexpertnÍho
systémupro hydroenergetiku a Ťízen(
záv|ah.Vo|bametod umě|éinteli$encepro uvedepŮvodnÍch
néu|ohyje nepochybně če|náa autoiina v|astních
experimentech
dokumentují,
Že piinášíi s|ibnéWs|edky.
Kniha piedstavujenovy a modernípiístupk Íešení
s|oŽitych
reálnych prob|émŮ,ktery potvrzujevyhodyintegracevys|edkŮ
získanychvíce nástroji' kdy se metodyuměléinte|igencestávajínedí|nousoučástípouŽitémetodikyspo|u s postupycharakteristickymipro da|šízce|asamostatnévědníobory.VysIedky popsanév 5. kapito|ejistě zaujmouÍadučtenáiŮnejenz iad
piíznivcŮumě|éinte|igence,a|e piedevšímodborníky,
kteiíse
zabjva1ívodním hospodáÍstvím.

VyuŽití metod umělé inteligence ve vodním hospodáňství
AutoŤi: Karel Nacházel, Miloš Star , JiíÍZezulák
a kolektiv
Praha : Academia, 2004. 31-B s. /SBN 80-200-0229-4

Piíroda a některépiekvapivézvratyjejiho chovánívlrazn,fm
zpŮsobemov|ivĎujÍ
vodníhospodáistvíi Životce|éspo|ečnosti.
VodníhospodáĚství
musí byt pripravenojednat a piijímatzásadnÍrozhodnutí
i v situacÍch,
kdy iada udajŮje nepiesnáčije
jejich hodnotujen odhadovat.Daná ob|astmusÍčasto
moŽné
iešit ve|mirych|es|oŽitéproblémyvyuŽitÍ
aktuá|nÍch
vodních
zdrojŮ,v nichŽjde o fizen(komp|exnÍho
reá|néhodynamického
systému.Stejně du|eŽitáje i tvorba prediktivních
mode|Ůna
zák|adě neurčitychinformací,nebot vys|ednémode|ymohou
jako podk|adpro rozhodovánÍ.
s|ouŽit
V prÍpadech,
kdyje nutné
brát v uvahu širokésouvis|osti,je obtíŽné
nebo dokonce ne.
moŽnése pii iešeníspo|ehnoutpouze na k|asicképostupy
metod teorie íízen(,
a|eje tĚebapragmatickyvyuŽívat
i da|ších
poh|edna stámetod,kteréjsou schopnyposkytnoutdop|nující
vající
situaci.Právě zde autoii knihyvidÍtj|ohuumě|éinte|igence, která věnujeznačnoupozornostmetodice rozhodovánína
zák|adéneurčitychinformacíči nepiesně definovanychvazeb
a h|edánísuboptimá|nÍch
iešenípro u|ohya|goritmicky
nezv|adate|né.
Hlavním
ci]emautorŮpub|ikace,
renomovanych
odbornkŮ z ob|asti vodníhohospodáiství,je nabÍdnoutpro tak zájako je mode|ování
povodĎovych
prŮtokŮčiopera.
sadníu|ohy,
tivníiízeníodtoku vody z nádrŽe za prŮchodupovodně,nová
iešenís vyuŽitímtechnik umě|éinte|ígencea ukázat vyznam
piístupupro praxi.
navrhovaného
je rozsáh|ya rych|ese rozvlející
Umě|áinte|igence
obor,do
pies
kteréhopatríširok,jvéjír
témat- od reprezentacezna|ostÍ,
systémys více nezávis|ymijednajícími
subjekty(multi-agentní
systémy)'aŽ po komunikaciv piirozenémjazyce. AutorŮmse
ve|midobie podaii|ovyuŽítv|astnÍch
bohatychzkušenostíproto, aby vybra|iskupinu těch metod umě|éinte|igence,které
bezesporu.budou
v nejb|iŽšídobě
hrát vyznamnouro|ipii vwoji
a konstrukci praktickypouŽitelnfchsystémŮpro iešenívodohospodáiskychprob|émŮ.Právě těmto vybranymmetodámje
kniha věnována.
Autoii postupujíve|mi systematickya snaŽÍse co nej|épe Y P r az e25. 4.2005
pokrytveškeroupotiebnou|átkutak, abytext by|piístupnyvšem
jak z iad studentŮmagisterzájemcŮmo danou prob|ematiku
skych studijníchprogramŮna vysokychško|áchs vodohospodárskymzaměiením,tak inŽenyrŮm-vodohospodáiŮm
ve vyzku-

PÍírstky v knihovněvUV
Hodnocení vlivti jademé e|ektrárny Temelín na ŽivotnÍ
plostíedí
Ve dnech 14._L5. Íť1na
2oo4 se v ČeskychBudějovicÍch
kona|a konference,,Hodnocení
vlivŮjadernée|ektrárnyTemelín
na Životníprostiedí...
Jihočeskáuniverzitav ČeskychBudějovicÍchpak vyda|astejnojmennysbornk piíspěvkŮz této konference,poiádanése spo|uučastí
Ústavu ekologiekrajinyAV ČR
a Komise pro ŽivotníprostÍedí
AV cR'
Sbornk obsahuje18 statí,kterése snaŽÍodpovědět
na iadu
otázek,tykajících
se dopadujadernéenergetikyna Životníprostiedí. PiÍspěvkyse zabyvajínapi. moŽnymiv|ivyprovozujadernée|ektrárnyna zdravíobyvate|,posuzovánímv|ivue|ektrárny
na změny k|imatuv oko|í,hodnocením
v|ivue|ektrárnyna tep
parametrykrajinného
|otně-v|hkostní
krytu,monitorováním
kvaparametrŮhydrosféry,
pŮdy a VegeIitativnÍch
a kvantitativních
tace v oko|íe|ektrárny.
Uvedenépoznatkyjsou vysledkemd|ouhodobych
vyzkumŮ
v tétoob|astia piispívajÍ
k formovánínázorŮ širokéveÍejnosti
na stav a uroveĎpéčeo ŽivotníprostÍedÍ
v Českérepub|ice.
p]og]am
Akční
ochrany pŤed povodněmi v povodÍ odry
Pub|ikace
vydanáMezinárodnÍkomisípro
ochranuodry pied zne
čištěnÍm
seznamuječtenáiese spo|ečnym
českepo|skoněmecprogramemochranypied povodněmiv povodíodry...
kym ,,Akčním
lmpu|zempro Wpracování
Akčnihoprogramuby|akatastrofálnípovodeĎV roce 7997. Ještěběhem tétopovodĎové
udá|osti
se seš|iodpovědnÍ
ministiijednotlivych
zemía dohod|ise na

Plof. RNDI. otga štěpánt<ová,cSc.
CVUT Praha
step@labe.Íelk.cvut.cz

postupupii zemnÍmp|ánováník preventivní
spo|ečném
ochraně pied povodněmi.
Úko|ypovodĎové
ochranyby|apověienaprávě
za|oŽenáMezinárodnÍ
komise pro ochranuodry pied znečištěním(MKoopZ).Komise Wpracova|aspo|ečnou
strategiia zásady ochranypied povodněmipro posouzenímoŽnostía rozsahu
prevencea ochranypied povodněmiv povodÍodry a piedevším
pro návrh společnych
cÍ]Ů,kteréby v budoucnostiumoŽni|y:
. rych|ejia piesněji piedpovídatvwoj povodĎovychudá|ostí,
o ov|ivĎovatpovodĎovéprŮtokypomocíretence a zadrŽovánt
vody v povodÍ,
. zWšitochranuobyd|enych
ob|astÍ,
. chránit vody a inundačnízem( pied znečiŠtěním
zpŮsobenym povodněmi.
Rea|izacetěchto cí|Ůbude mÍtpozitivní
v|ivi na piírodní
bohatstvív udo|ícha nivách odry a jejíchprítokŮ.
AkčnÍprogramzahrnujece|épovodíodry a vytváiípiedpo
na odie moh|yprovádět
k|adpro to, aby všechnytii státy |eŽící
svou po|itikuochranypied povodněmiv povodíodryve vzájemnéharmoniia ve smys|utrva|eudrŽitelného
rozvoje.Katastrofá|nípovodněv srpnu 2oo2 ve stiedníEvropěznovu potvrdi|y
programŮpovodĎové
na|éhavost
zpracováníharmonizovanych
ochranyprocelá povodí.Řeka odra se iadÍk těm něko|ikamá|o
evr o pskymvo dní mto kŮ , pr o j ej ichŽ ce|é po vo dívs toup iI
v platnostspo|ečny
akčníprogramochranypÍedpovodněmi.
lezeta české lepubtiky
Bohumír Jansky, Mirostav šobr a kotektiv
Y zá(í roku 2003 vyda|a katedra fyzickégeografie a geoeko|ogiePiírodovědecké
faku|tyUniverzityKar|ovyv Praze pub|ikaci, zabjvajícíse historiía zejménasoučasnostígeo$rafic-
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kéhovyzkumujezer na uzemíČeskérepub|iky.Geografickyvytradici.Pub|ikad|ouho|etou
zkumjezermá na Kar|ověuniverzitě
poznatkyv danéob|asti.
ce Seznamuječtenáies nejnovějšími
pŮvodu
Prvníčástknihyse věnujevyzkumujezer$|aciá|ního
Podrobnějsou zpracována1ezeraPrána českéstraněŠumavy.
ši|ské,P|ešnéa Laka. Studie se zabyvajípo|ohoua názvem
jezer,historiíjejich vyzkumŮ, geologickym
i a geomorfoIogickymi
poměry,v|astnostmipovodíjezer, morfografickymipoměry,
vody
reŽimemakumu|ované
reŽimem,tep|otnÍm
hydro|ogickym
vodyv jezerech.
a zbarveníma prŮh|edností
projektu,,JeV |etech1.999aŽ2oo2 by|av rámci rozsáh|ého
provedenaana|yzapočtujezer pitrodnÉ
zera Českérepub|iky,,
č|ověka
vznik|ych
činností
ho pŮvoduvčetněvodníchakumuIací
těchto jezer ukáza|a,Že se
na ce|émuzemíČR.|nventarizace
jedná o t é mě i700 vodn í c ha k u m u |a c Í
m,e z i n i m i Žd o m i n uj Í j eantropogenního
a piedevŠím
organogenního
zera f|wiá|nÍho,
jezepŮvodu.Detai|něse vyzkumzab,jva|piedevšímpoiíčními

ry na stiednímtoku českéhoLabe mezi Pardubicemia Mě|studiÍzde by|azpracovánatii
nkem. V podobě|imno|ogickych
opuštěná|abská ramena]jezero u obríství,Labištěpod opopráce by|yširoce
čínkema |oka|itaDo|eháju Kolína.VŠechny
reŽimu,jakostivod, sedizaměienyna ana|yzuhydro|ogického
jezer by|
vod. Ved|ef|uviá|ních
oŽivenÍ
mentŮ a bio|ogického
pŮvodu.PrvnípracÍ
zahďjenrovněŽprŮzkumjezerorganogenního
je studie o Mechovychjezírcích
v Jesenkách, zaméienápiedevšÍmna geochemickvvwoj zdejšíchvrchovišt.
obsáh|yprojektpodNa piedchoz( práce navazuje1ejnovějšÍ
porovanyGrantovouagenturouCR ,,AtlasjezerCR". Dosudbyla
nÍho
provedena inventarizacejezer o rganogenníhoa a ntropogen
pŮvodu.V da|ších
tiech |etechby mělybytve formě |imno|ogickych studiízpracoványvšechnygenetickétypy jezer na uzemÍ
Vys|edkempak bude Atlas jezerCR, ktery by
Českérepub|iky.
mě| vyjítV roce 2005.
Alena Heiclová

RNDr.VilibaldKakos
sedmdesátníkem

povodněv něko|ikapríštÍch
dnech vŮbec nehrozí.FakŽe oznaje p|něoprávněné.
čeníjubiIantajako hydrometeoro|oga
rozborymimoiádhydrosynoptické
ProvedItaké podrobnější
ně ve|kychpovodnív rozpětítiÍ sto|etÍ(1845, 1872, 1890,
prÍčiny
hydrosynoptické
1897, 7997 a 2oo2) a zjisti| rozdí|né
pro
po|o|etí
ve|kychpovodnív |etníma zimnímhydro|ogickém
(od r. 1851).
d|ouhéiady na V|tavěv Prazea na Labi v Děčíně
poznatkya zkušenostisi neŽe svéce|oŽivotní
Je zás|uŽné,
nechává pro sebe, a|e piedává je studentŮmPiÍrodovědecké
kapito|z hydrometeoro|ofaku|tyUK v rámci vyuky,,Vybranych
gie.,.Je nejen|askavymkonzu|tantem
a pomocnkemiadě studentŮa m|adychodbornku,n,fbrŽi poctivymrecenzentemnejSamostatnounezanedbate|nou
č|ánkŮi monografií.
rŮznějších
popuIarizace,
srozumikapito|ujeho aktivittvoiíi kvaIifikovaná
veiejnosti.
telná širŠí
protipovodĎové
broŽurce
Podi]e|se téŽna na pií]eŽitostné
j ako o hIas na
,,Sto |etáVo da..,kter o uvyda|aa distr ibuo va|a
mimoiádnépovodněna Moravě a ve S|ezskuroku 7997 Měst.
20o1) prÉ
ská část Praha 1 (1. vydání1998, 2. aktua|izované
povodněna V|tavěvarují......
spěvkem,,Sto|eté
Prahymoh|ibyt o něco |épeinformoMoŽná,Že by obyvate|é
váni a piipravenina moŽnédŮs|edkykatastrofyv |étě2oo2,
a povodněv Praze- historie
vystavu,,Podnebí
kdybytéŽzhléd|i
V Muzeu h|. m. Prahy,R jejft.rea|izacijubi|ant
a současnost,.
také pr ispě |.M ě|a to tiŽver nisáŽv pr o sinci2o o l a s k ončila
pohrov bieznu2oo2 _ neceléhopŮ|roku pied ve|koupĚírodní
mo u naš íso uč asno sti.
a|e piestotvrdím,Že RNDr'
Řká se, Že RaŽd,ljenahraditelny,
ViIiba|dKakos jen stěŽí.Pokud by se v budoucnuvŮbec naše|
nebudeto mít|ehké,
zaměĚení,
m|adšínadšenecpodobného
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