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Souhrn
česká kalibrační stanice vodoměrnfch vrtutí (čxsvv) ve

Vfzkumném stavu vodohospodáiském T. G. Masalyka byla
za|ožena v roce 1930. Trvalou činností cKsW je kaliblace
vodoměrnych vrtulí pro k|ienty jak ze státní sfély' tak ze sou.
kromého sektoru. Personál cKsW se také podí|í na dlouhe
dobém plojektu zaměieném na postupné odstrařování nežá.
doucích jev z procesu kalibrace vodoměrnych vrtulí, a to
v návaznosti na trva|ou v,jzvu Mezinárodní organizace p]o
normalizaci (lso). Ceská kaliblaění stanice vodoměrnfch vr.
tulí se ňadí mezi nejlépe vybavené evropské ka|ibrační stani.
ce vodomělnych vrtulí, což je pro ty více seznámené ziejmé
z následujících stluěnych informací o otevňené pŤímé kalib
rační nádrži a kalibračním vozíku CKSW:
. pracovní délka kalibraění náilŽe je 150 m'
. hloubka vody v kaliblaění nádrŽi 1,8 m,
. ši ka pňíčného prriňezu v kaliblačnÍ nádrži 2,5 m,
. kalibrační vozík má pracovní rozsah rychlostí pojezdu

0-10 m.s-l.
a

Kva|ita hydro|ogickych udajŮ pro bi|anční hodnocenízásob vody
v povrchovych tocích pro aktuá|ní udaje hydroprognozní s|uŽby
i pro manipulačnÍ rády vodnÍch dě| je p|ně závis|á na spo|ehIivé
ka|ibraci pouŽívanych piístrojŮ. Nejspo|ehlivější a nejpresnější
metodou pro měiení prŮtoku vody ve vodních tocích je na ce|ém
světě metoda vycházející z proměiování rych|ostních po|í pomo-
cí vodoměrnych vrtu|í. Podmínkou však zŮstává, Že ka|ibrace
vodoměrnych vrtu|í musí byt naprosto perfektní.

V Ceské repub|ice existuje na ka|ibraci vodoměrnych vrtu|í
jediná ka| ibrační stanice, a to Ceská kal ibrační stanice vodo.
měrnych vrtu|Í (CKSVV) ve Vyzkumném ustavu vodohospodár-
ském T. G' Masaryka (VUV T.G.M.) v Praze' Tato stanice prová-
dí ka|ibraci vodoměrnych vrtu|í piedevším pro Česky hydrome-
teoro|og icky  us tav  (cHMU) a  dá|e  pak  pro  podn iky  Povodí
a ostatnÍ zájemce.

Na zák|adě trva|ého poŽadavku Mezinárodní organizace pro
norma|izaci  (|So) má kaŽdá ka| ibrační stanice vodoměrnych
vrtu|í uskutečnit v|astní projekt (šetrení) pro e|iminaci neŽá-
doucích jevŮ v procesu kaIibrace vodoměrnych vrtu|Í.

VUV T.G.M. v tomto směru reagova| na vyzvu |So, a to piede-
vším iešením zakázky Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí pod ná.
zvem Vyzkum hydrodynamickych jevŮ v procesu ka|ibrace vo-
doměrnych vrtu|Í. Cí|em uko|u 1e zabezpečení podmÍnek pro
konformní ka| ibraci  vodoměrnych vrtu|í S normami a piedpisy
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EU a |So. Víme, Že voda je dnes strategickou surovinou, proto
dosaŽenÍ tohoto cÍ1e nabyvá stá|e více na vyznamu, a to nejen
z h|ediska č|enstvÍCR v NATO a EU. Podrobná ana|yza nás vedla
k usudku, Že tohoto cile |ze dosáhnout jedině tím, kdyŽ V procesu
ka|ibrace vodoměrnych vrtu|í bude dosaŽeno e|iminace ce|ého
komp|exu neŽádoucÍch jevu na piesnost ka|ibrace.

Jsme piesvědčeni, Že Čt<sw má zceIa reá|né piedpok|ady
pri s pět pomoc Í teoreti cko-experi mentá | n ího vyzku m u k obj asně n í
a nás|edné e| iminaci  těchto v| ivŮ na piesnost ka| ibrace:
. v|ivu ve|ikosti tyče a zpŮsobu upevněnÍ tyče k vrtuIi;
o v|ivu provozu vrtu|e na její parametry;
. v|ivu chvění tyče pii cejchování;
.  v| ivu h|oubky zanoiení vrtu|e;
.  v| ivu vzdá|enost i  vrtu|e od stěny Ž|abu;
o v|ivu po|ohy vrtu|e na tyči vŮči spodnímu konci tyče;
. v|ivu vzájemné vzdá|enosti cejchovanych vrtu|Í;
. v|ivu príčného iezu Ž|abu;
. v|ivu doby uk|idnění vody mezi jfudami ka|ibračního vozku.

Reá|né piedpoklady k objasnění a nás|edné e| iminaci  těchto
v|ivŮ jsou pak dány tím, Že ČNsvv má dvě dŮleŽité součásti,
které patií mezi nej|epší v Evropě' První součástí je prímá ote-
vÍená nádrŽ o pŮdorysnych rozměrech !7o x 2,5 m s h|oubkou
vody 1,8 m. Druhou součástí je pak zce|a unikátní kalibrační
vozÍl<, mající moŽnost i bezobs|uŽného provozu v rozsahu rych-
Iostí 0_10 m.S.1. Oteviená prÍmá nádrŽ je součástÍ veIkého
pokusného Ž|abu VUV T.G.M. napájeného vodou z p|avebnÍho
kaná|u Troja_Podbaba.

Pied uvedením ve|kého pokusného Ž|abu do reŽimu s ka|ibrací
vodoměrnych vrtulÍtato oteviená piÍmá nádrŽ vznikne oddě|e-
nÍm stĚedniho useku Ž|abu (o dé|ce 77o,o m) od vstupnÍho
a koncového useku Ž|abu spuŠtěním stavid|ovych uzávěrŮ (ce|-
ková dé|ka velkého pokusného Žlabu, ktery je V provozu od roku
1930, činí pro zajímavost 235,0 m). Pod|e námi provedeného
prŮzkumu existuje v Evropě pouze jediná kal ibračnÍ stanice
vodoměrnych vr tu|í ,  k te rá  je -s  CKSVV co  do parametru
a vybavení souměĚite|ná' Jde o Svycarské ka|ibračnÍ stiedisko
vodoměrnych vrtu|ív |tt i$enu u Bernu (|mpe||9r CaI ibrat ion Cen-
tre |ttigen/Switzer|and), které je součástí Svycarské národní
hydro|ogické a geo|ogické s|uŽby SNHGS (Swiss Nat ionaI Hy-
drological  and Geological  Survey).

Stručně něko|ik informací o tomto stiedisku [1]. Svycarské
ka|ibrační stiedisko vodoměrnych vrtu|Í datuje počátek své Čin-
nosti do roku 1896. První ka|ibraČní Ž|ab v |ttigenu, ši7ky pod-
statně uŽší neŽ je tomu dnes, se nacháze| na oteviené p|oše
v areá|u tehdy jeŠtě existující papÍrny. První kalibrační vozk byl
poháněn ručně k|ikou (foto 7)' od roku 191'4by| jiŽ na e|ektricky
pohon (foto 2)' Není rozhodně bez zajÍmavosti, Že zak|ádajícím
iedite|em tohoto vyzkumného pracoviště by| švycarsky inŽenyr
Epper (foto 1), ktery jako dŮs|edek v|astní ka|ibrace vodoměrné
vrtu|e ve Ž|abu, jehoŽ rozměry by|y omezené, objevi| ko|em roku
1900 fenomén, ktery dnes naťyváme EpperŮv efekt. Snad ještě
jen ma|ou poznámku. objev inŽenyra Eppera z pre|omu 19.
a 20' sto|etíje prk|adem toho, Že k většÍm objevum dochází i na
za|fuenbh ne tak dokona|ych, jak by |eckdo očekáva|. V roce 1951
by|o v lttigenu vybudováno nové, velice modernÍ ka|ibrační zaiÉ
zení. Jeho stavebníčást tvoii|a oteviená prímá nádrŽdé|ky 14o m,
ŠÍ7ky 4,0 m a s h|oubkou vody 1,8 m. NádrŽ byla dokonce opa-
tiena k|imatizovanou ha|ou. StavebnÍ i strojníčást doda|y tri švy-
carské firmy: Von Ro|l Bern, BBC Baden a Favag Neucháte|. Ka-
|ibračnívozíkz roku 1-951 by| v provozu aŽdo roku 1967. V roce
1967 doda|a německá firma z Hamburku Kempf & Remmers
tehdy na světě nejmodernější strojní zaífuení pro ka|ibraČní Ž|ab
(piímou nádrŽ). obě součást i  dodávky, t j .  koIejová dráha
a ka|ibrační vozk o hmotnosti 4,3 tuny by|y touto firmou dodány



Foto 1. První ka|ibrační vozk v |tti$enu z roku 1896 poháněny
ručně klikou (na snímku v popiedí švycarsky inŽenyr Epper) -
foto archiv

s garancí 25 |et. Krátce pied up|ynutím garance by| e|ektronicky
iídicí systém ka|ibračního vozku povaŽován za zastara|y, a tak
v období 1992_7993 by| ka|ibračnívozík od firmy Kempf & Rem-
mers modernizován dvěma švycarskymi firmami. Strojníčást by|a
zhotovena firmou Gebr. Meier AG z Regensdorfu a ostatní pak
firmou A. P. KERN AG z Kerzerzu (firmou specia|izovanou na měiicÍ
techno|ogii v obIasti hydroIogie a ochrany Životního prostrediJ.
Ka|ibračnÍ za(fuení by|o vybaveno špičkovou techno|ogiÍ americ-
ké firmy Macintosh. Měricí systém, ktery jsme mě|i moŽnost
zh|édnout [1]' je iízen automaticky z iídiciho počítače Apple Mac-
intosh umístěného ve ve|ínu.

Software pouŽívany v době naší návštěvy ve Švycarském ka-
Iibračním stiedisku vodoměrnych vrtu|í zhotovi|a firma A. P.
KERN AG. Mezi ve|ínem a vozkem je infračerveny pienos dat.
Proces ka|ibrace RaŽdé vodoměrné vrtu|e je v |tti$enu p|ně au-
tomatizován, s|edován na obrazovce a v prípadě potreby mŮŽe
byt prerušován. Ještě některá technická prvenstvÍ ka|ibračního
zaŤ(zení v |ttigenu: povo|ená horizontá|níodchy|ka ko|ejové drá-
hy maximá|ně 2 mm; maximá|nÍ rych|ost vozku s ma|ym moto-
rem 0,9 m.s.1; maximá|ní rych|ost vozku s ve|kymi motory
1o,0 m.s1 (ce|kem má vozk ti i motory); piesnost měiení drá-
hy 1 mm; piesnost měieníčasu 106 (0,1 m.s1). Ka| ibrační Ž|ab
(nádrŽ) je nap|něn pitnou vodou a dop|nuje se, popiÍpadě se
vyprázdn( a opět nap|ní jedenkrát za dva roky (pok|es hIadiny
ve Ž|abu 10 mm za dva roky je piisuzován pouze vyparu).

Ka| ibračníŽ|ab (nádrŽ)v |tt igenu včetně vybaveníje plně srov-
nate|ny s našÍm Ž|abem (nádrŽ) ve VUV T.G.M. v Praze (pro
porovnánÍ: hloubka vody ve Ž|abu 1,8 m v |ttiglenu i v Praze;
dé|ka Ž|abu v |tt igenu I4o m a v Praze 17O m; šiTka Ž|abu
v |tt i$enu 4,o m a v Praze 2,5 mi maximá|ní rych|ost ka| ibrač-
niho vozku jak v l t t igenu, tak i  v Praze 10,0 m.s1).

Ka|ibračnÍ vozk v |tti$enu je i dnes mnohem robustnější neŽ
nejnovějšÍ ka|ibrační vozk v Praze. Švycarské ka|ibrační stie-
disko má dosud oproti ČNsvv něko|ik nespornych vyhod:
. ka|ibrační vozk pojftd( po ve|ice piesné ko|ejové dráze (brou-

šené ko|eje, ve|ice preciznÍ spoje mezi ko|ejemi, automatic-
ké čištění ko|ejí pii kaŽdé j(zdě vozku atd.);

.  V prostoru ka| ibračního Ž|abu je insta|ována ve| ice učinná k| i-
matizace udrŽujÍcí poŽadovanou kva|itu pracovního prostiedí
(tep|ota, v|hkost, bezprašné prostredí);

o ka|ibrační stiedisko se nachází v komp|exu novych moder-
ních budov Švycarské národní hydro|ogické a geo|ogické s|uŽ-
Qy a ma zde obrovské dilenské a sk|adové zázemí;

. SWcarská národní hydro|ogická s|uŽba, jejÍŽ nedi1nou součástí
je Svycarské ka|ibrační stiedisko vodoměrnych vrtu|í, je p|ně
rozpočtovou organizací Federá|niho uiadu pro Životní prostiedí,
|esy a krajinu (BUWAL _ Bundesamt fŮr Umwe|t, Wa|d und Land-
schaft), se Kerym je ve ve|ice těsném neformá|ním kontaktu.
ZmÍněné vyhody máme trva|e na paměti, neboť jsme pie-

svědčeni, Že některych z nich by v určitém vhodném časovém
horizontu mohIa dosáhnout i ČKSVV. Máme tím na mys|i pie-
devším prob|ematiku vybavenl ČNsw piesnou ko|ejovou dra-
hou a k|imatizací. obrovské di]enské a sk|adové zázemí, s jakym
jsme se mě|i moŽnost seznámit v |tti$enu, dnes ještě nepo-
tiebujeme. Vhodnější skladové zázemí, neŽ je tomu dosud, by-

Foto 2. Ka|ibrační vozk v lttigenu z roku 7914 na e|ektricky
pohon (foto archiv)

chom však piece jenom pro ČNsw v Praze potiebova|i.
KdyŽ jsme piistoupiIi k iešení zakázky tykající se prob|emati-

ky odstranění neŽádoucích jevu z procesu ka|ibrace vodoměr-
nych vrtu|í, pokusi|ijsme se nejprve shrnout a zhodnotit dosa-
vadní dostupné poznatky z diíve provedenych vyzkumŮ vodo-
měrnych vrtu|ív zahraničí. S|o o shrnutí a zhodnocenívyzkumŮ
vodoměrnych vrtu|Í provedenych pieváŽně v Hydrotechnickém
ustavu v Bě|ehradě, Laboratoi i  Beauvert (EDF) v Grenob|u,
Laborato i i  v  Tou louse ,  Iaborato i i  Vysoké ško|y  techn ické
v Ber|íně a v |aboratoii f irmy oTT v Kemptenu.

Ukáza|o se, jaké obrovské usi|í by|o dosud ve všech zmíně-
nych |aboratoiích věnováno zejména prob|ematice tzv. Eppero
va efektu, a tudiŽ se u této prob|ematiky zastavíme.

Víme, Že pii interpretaci vys|edkŮ ka|ibrace a vynášení po-
kusnych bodŮ do diagramu V - n se objevuje určity fenomén,
a to jako dŮs|edek ka|ibrace vodoměrné vrtu|e ve Ž|abech, je-
jichŽ rozměry jsou omezené' Jde o piípad, ktery je typicky
u většiny kaI ibračnÍch Ž|abŮ. Tento fenomén se projevuje
v odchy|ení bodŮ získanych pokusy od teoretického prŮběhu
ka|ibrační kiivky, která v neomezeném piíčném prŮiezu Žlabu
je hyperbo|ou (obrázek 7). Tuto zv|áštnost kaIibračnÍ kiivky zpo-
zorovaIjako prvníšWcarsky inŽenyr Epper - odtud EpperŮv efekt.
V |iteratuie, zv|áště francouzské, se často setkáváme s termÉ
nem EpperŮv bod (point d-Epper).

Jde ve skutečnosti o jev (fenomén), ktery je většinou popiso-
ván takto: vodoměrná vrtu|e se pohybuje rych|ostÍvo. Rych|osti
protisměru brzdí otáčenívrtu|e, a tak se mÍsto počtu otáček no
získá počet otáček n; tímto zpŮsobem predpok|ádany bod M,,,' n,,
na diagramu v = f(n) se posouvá na |evou stranu tohoto diagra-
mu jako bod M,,,',,(obrázek 2).

Tvar odchy|ení kr ivky kaI ibrace a maximá|ní. odchy|ka 8.u*
v rozsahu Epperova efektu (obrázek 1) se |iší piípad od piípa.
du, v závis|osti na typu vodoměrnych vrtu|í, se kterymi by|y pro-
váděny pokusy (piestoŽe tyto pokusy by|y prováděny za téměi
identickych podmínek).

V up|ynu|ém sto|etí se po objevu inŽenyra Eppera pokouše|i
mnozí da|ší vyzkumníci zce|a nezávis|e jeden na druhém zjistit
dŮvody odchy|ek bodŮ, ke kterym dochází pii ka|ibraci vodoměr-
nych vrtu|í ve Ž|abech omezenych rozměrŮ, a dokonce vyjádiit
hodnoty těchto odchy|ek a jejich rozsah ana|yticky; avšak nepo-
kroči|i dá| neŽ k něko|ika empirickym vzorcŮm, které poskytujÍ
bohuŽe| vÍce kva|itativnÍch neŽ kvantitativních informací o jevu
a jsou p|atné vesměs pro podmínky, pii kterych by|y pokusy prc
váděny' Názory některych z nich jsou uvedeny Ve zmínéné zprá.
vě [2]. Zce|a unikátní rozsáh|é materiá|y v srbochorvatštině,
z nichŽ tato zpráva také čerpa|a, by|y zničeny pii katastrofální
povodni v Praze V srpnu 2oo2, a tak je neby|o moŽno zde citovat
- neznámé jsou dnes pro nás i náary těchto materiá|Ů.

Na zák|adě získanych poznatkŮ |ze dospět k usudku, Že od-
chy|ka e (obrázek 1) se nacházív rozsahu rych|ostíVo a V,, kte-
ré prib|iŽně odpovídají rychIosti postupu povrchovych v|n, a Že
tato odchy|ka je piedevšÍm závis|á na rozměrech piičného prŮ-
iezu Ž|abu, resp. na h|oubce vody H a ši7ce Ž|abu b, zatímco
v|iv ostatních faktorŮ (zpŮsob piipevněnívodoměrné vrtu|e atd.)
je pro praktické uče|y druhorad}i' Lze usuzovat, Že hodnoty e jsou
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tím větši čím je h|oubka vody H menšÍ. Črm je
h|oubka vody H menšt' tím jsou odchy|ky t wjád-
Ťeny vyrazněji a ka|ibrační kiivka je strmější. RdyŽ
se h|oubka vody alětšuje, EpperŮv efeK se posu-
nuje vpravo, rozsah jeho pŮsobení se zvětšuje
a hodnoty pro maximá|ní odchy|ku e'"' se zmen-
šují. Hodnota maximá|nÍ odchylky e.", se zÍská
v okamŽiku, RdyŽ se rych|ost pohybu ka|ibračnÍho
vozku b|iŽí rych|osti postupu povrchové v|ny. Zď
vis|ost této tzv. kritické rych|osti V^ na h|oubce
v nádrŽi (ka|ibračním Ž|abu) je dánaiovnicÍ

v6  = , {g .H
kde g je tihové zrych|enÍ a H je tt|oubka vody.
Ve shodě s mezinárodní normou CSN |So 3455
[3] konstatujeme, Že EpperŮv efekt mŮŽe zpŮ-
sobit chybu pÍi ka|ibrování v uzkém pásu rych-
|os tív  in terva lu  od Vo= 0 ,5 .  v"doV,  = 1 ,5 .  V . .
ZmÍněná norma upozorřuje i na skutečnost, jak
dŮ|eŽitá je šÍ7ka nádrŽe, nebot EpperŮv efekt
se vyrazně projevuje v uŽších nádrŽích (ka|ibrač-
ních Ž|abech). Tato mezinárodní norma uvádí
nás|edující piklad: jest|iŽe vodoměrná vrtu|e
upevněná na tyčije ka|ibrována v nádrŽi široké
1,83 m s h|oubkou vody rovněŽ I,83 m, Eppe-
rŮv efekt je největší pÍi kritické rych|osti ko|em
4 m.s '1 1=Jspt.t ,83)a dosahuje vel ikost i  men-
ší neŽ 1 7o. Ve|ikost Epperova efektu k|esá na
obě strany od kritické rych|osti v.. Tento efekt je zde zjistitelny
zhruba v rozsahu rychlostÍ od 3 m.s.1 do 5 m.s.l.

Vratme se nyní ješté k obrázku 7. PŤi ka|ibraci vodoměrné vr-
tu|e v omezeném piičném prŮiezu Ž|abu je odchy|ka Á = V.- V.
větší neŽ pro ve|ky, prakticky neomezeny prŮŤez. Abso|utnÍ hod-
nota odchy|ky e je závis|á piedevšÍm na ši7ce Ž|abu a poměrně
méně na h|oubce vody.

Vys|edky pokusŮ v Bě|ehradě, Grenob|u a Ber|Íně se dají
v určitém smys|u zevšeobecnit, pokud se pro rŮzné piípady určí
vztah mezi maximá|nÍ re|ativní odchy|kou

a p|ochou piičného iezu Ž|abu b.H [m,]. Názornou

piedstavu o v|ivu plochy piíčného prŮiezu Ž|abu na ve|ikost ma-
ximá|n í reIativní odchy|ky

e'"*-.100 dává diagram na obrázku 3. Z tohoto diagramu je
V

zíejmé, Že maximá|ní re|ativní odchy|ky
e'.'-.100 u Ž|abŮ s p|ochou piičného iezu větší neŽ 6,0 m2

V
jsou téměi nu|ové, a tudiŽ prakticky bezvyznamné. Ve ŠWcarské
ka|ibrační laboratoii vodoměrnych vrtu|Í v ltti$enu u Bernu, kde
p|ocha piičného prŮiezu Ž|abu čin( 7,2 m' (= 4,o x 1,8 m), je
tudtr. bea znamnych hodnot maximá|nÍ re|ativnÍ odchylky dosa-
hováno pii ka|ibraci vodoměrnych vrtulí automaticky. CKSW ve
VUV T.G.M. s ka|ibračním Ž|abem s p|ochou piičného prŮÍezu
4,5 m2 (= 2,5 x 1,8 m) ovšem na tom není z praktického h|edis-
ka hŮie neŽ Šr,ycarská ka|ibrační |aboratoi.

Maximá|ní re|ativní odchy|ka e,n", odečtená z diagramu na ob'
rázku 3 činÍ pro Čxsw s p|ochou.'preneno prŮiezu Ž|abu 4,5 m2
pouze O,3 %o. Stejnou p|ochu piičného prŮÍezu Žlabu jako Čxsw
má pouze kďibrační Ž|ab ve Vídni [3]. Má šÍ ku 2,25 m, h|oubku
vody 2,0 m. Zlab ve VÍdnije bohuŽe| príliš krátky (dé|ka 40'65 m)
a s naším Ž|abem tudiŽ zce|a nesouměiite|ny. Pro up|nost snad
ještě stručnou informaci o ka|ibračních Ž|abech našich b|ftk,fch
sousedŮ: S|ovenská ka|ibrační stanice vodoměrnych vrtu|Í ve
VÚVH v Bratis|avě a Maďarská kalibračnÍ stanice vodoměrnych
vrtulí ve VITUK| Budapest majÍ kalibrační Ž|aby o p|ochách piÍč-
nych prŮiezŮ zhruba 1,0 m2. Z poh|edu na diagram na obrázku 3
je moŽno odhadnout i maximá|ní re|ativní odchy|ky u nich: t.",. =
= 3,O o/oo. Pťt ka|ibraci vodoměrnych vrtu|Í ve VUVH Bratis|ava
a V|TUK| Budapest jsou tudíŽ maximální re|ativní odchylky e'",
zhruba o jeden rád vyššÍ neŽ pii ka|ibraci vodoměrnych vrtu|í
v CKSW ve VUV T.G.M. v Praze.

Z tohoto poh|edu je ziejmé, ze Čxsw má ka|ibračníŽ|ab (foto a
zcela souměrite|ny s ka|ibračním Ž|abem Šr,ycarské ka|ibračnÍ |abo
ratoie vodoměrnych wtulía z hlediska minima|izace Epperova efeKu
je to bezesporu jeden z nejlepšÍch ka|ibračních Ž|abŮ v Evropě.

Po provedeném shrnutÍ a zhodnocení dosavadnÍch poznatkŮ
z vyzkumŮ vodoměrnych vrtu|í[2] provedenych v Hydrotechnickém
stavu v Bě|ehradě, |aboratoii Beauvert (EDR v Grenob|u, |abo-

+ Počet otáček vrtu|e n [s.1]

obr. 1. Schematické znázornění ka|ibračních kiivek vodoměrné vrtu|e v omezeném
a neomezeném piičném prŮŤezu Žlabu: 1 - teoreticky prŮběh kalibrační kiivky,
která pii ka|ibraci v neomezeném pÍičném prŮiezu Žlabu je hyperbo|a, 2 - pÍÍm-
ka, kterou je aproximována ka|ibrační kiivka 1, 3 - ka|ibračnÍ kiivka získaná
ka|ibracÍ v omezeném piičném prŮiezu Ž|abu, 4 - ideálnÍ ka|ibračnÍ piímka v' =
=  K  n ,  kde  K  = t9a
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ratori v Ber|íně, Iaboratoii v Tou|ouse, |aboratoÍi Vysoké ško|y
technické v Ber|íně a ka|ibrační laboratoii f irmy oTT v Kemptenu
by|y ve VÚV T.G.M. provedeny orientační série pokusŮ tykající se
v|ivu zanoiení vodoměrnych vrtu|í na piesnost ka|ibrace. Upev-
Ďovacítyč mě|a prod|ouŽenou dé|ku tak, aby se nasazená vrtu|e
da|a nastavovat v rozsahu svis|ého zanoiení od h|adiny do 1 m
h|oubky' Do|nÍ konec tyče by| upraven pro a|ternativní osazení
dvou typŮ drŽákŮ vodoměrnych vrtu|í oTT: tyčkou a 9 mm pro
typ vrtu|e C2 a timenem pro zadní upevnění vrtu|e C31. Nasta-
venÍ upevnění vodoměrné vrtu|e pii dosavadnÍch pokusech tyka-
jících se zanoiení vykazova|o určitou nestabi|itu, projevující se
kmitáním spodního vo|ného konce s vrtu|í pii zanoiování. Spo-
Iečně s hIavním konstruktérem kal ibračního vozku zf i rmy
D|coNT' s. r. o., zPrahy by|y h|edány moŽnosti technického ie-
šení umoŽnující zanoiení vrtu|í do h|oubky 1,0 m pii vy|oučení
v|ivu kmitáníupevĎovacÍch tyčÍna ka|ibraci. Konečné iešent, které
by|o prijato, si vyŽáda|o podstatné piepracování konstrukce zá-
věsŮ upevĎovacÍch tyčí na vyk|opném rámu kalibračního vozku
zroku 1995. Doporučená uprava by|a tehdy ihned rea|izována'

Katastrofá|ní-povodeĎ v srpnu 2oo2, která postih|a Prahu,
zpŮsobi|a ve VÚV T.G.M' pozastavení činnosti ČKSVV na vÍce
neŽ dva roky. Doš|o k fatá|nímu poškození větší části strojnÍho
vybavení CKSW. Jedním z nejhŮie postiŽenych prvkŮ strojnitro
vybavení by| bohuŽe| právě ka|ibrační vozk, ktery tehdy nemě|
ani šanci na záchranu pied zmÍněnou povodní.

Zna|ec(y posudek tykající se rentabi|ity opravy ka|ibračního
vozku prokáza|, Že cena prípadné opravy ka|ibračniho vozku
zasaženého povodní by s vysokou pravděpodobnostídosáhIa ceny
nového vozku' Zárove by|o dŮrazně upozorněno, Že v piÍpadě
opravy  nemusí  kaI ib rační vozík  dosáhnout  an i  parametrŮ
a v|astnost(, jeŽ měl pied povodní. V dŮs|edku toho by|o v ustavu
rozhodnuto o poiízení nového ka|ibračnÍho vozku. Piijeho rea|i-
zaci se cÍ.|enym usi|ím mnoha pracovnkŮ ustavu podaii|o dosáh-
nout toho, Že CKSW má dnes ka|ibrační vozk vskutku nové ge-
nerace. Pii návrhu vozku a jeho rea|izaci by|y up|atněny zkuše-
nosti z provozu pÍedcházejících ka|ibračních vozkŮ v ČNsw 1sta.
vající novy vozk je od roku 1930 jiŽ čtvrtym ka|ibračním vozkem
v poiadí) i poznatky z provozu ka|ibračních Iaboratorí (stanic)
v zahraničí, které v pos|edních letech pracovníci Čxsw navŠtívi-
|i (ŠWcarsko, Německo, Mad'arsko, S|ovensko).

V iešení zakázky Vyzkum hydrodynamickych jevŮ v procesu ka|i-
brace vodoměrnych vrtu|íjsme vŠak pokračova|i i v období po kata
strofá|nÍ povodni, kdy neby| k dispozici provozuschopny ka|ibračnÍ
vozk. Zv|áštní pozornost jsme v tomto obdobÍ věnova|i prob|emati-
ce v|ivu stárnutí vodoměrné vrtu|e na ka|ibrační koeficienty'

By|ijsme si p|ně vědomi, Že záR|adnÍm piedpok|adem pro zahá-
jenÍ studia v|ivu stárnutí vodoměrné vrtu|e na ka|ibrační koeficien-
ty je doh|edán[ všech dat jiŽ diíve ka|ibrovanych vodoměrnych vr-
tu|Í. V souvis|osti s katastrofá|ní povodnÍ V Srpnu 2oo2 v Praze
by|a totiŽ všechna data poškozena a většina zá|oh na datovych
médiích (zip, disketa) zničena. Ka|ibrační stanice se ce|á nachá-
ze|a na nejniŽŠí rovni ustavu a by|a pii historicky dosud nejstr-
mějším nástupu povodĎové v|ny ve|ice rych|e zatopena. Prvním
ve|ice pracnym uko|em by|a tudŽ rekonstrukce datovych souborŮ'

Po systematickém Úsi|í se pies jednot|ivé zákaznky podaii|o
doh|edat data tak, Že bylo moŽno p|ně rekonstruovat data z |et
7962 aŽ 2ooo, Data z období 2ooI a 2oo2 by|a sh|edána jako
neÚp|ná, a proto neby|a pouŽita'

Pii studiu jsme se rozhod|i pouŽÍt dva zpŮsoby:
o nejprve jsme vyh|eda|i vodoměrné vrtu|e, Keré by|y v prŮběhu |et

ka|ibrovány vÍce neŽ čtyrikrát (navíc to by|y v|astnÍ vodoměrné
vrtu|e, u kterych by| piedpok|ad piedepsaného zacházen); od
kaŽdého typu vrtu|e jsme vybra|i tn náhodné soubory, kde jsme
sledova|i, jak se měníjejich vys|edné parametry;

o poté jsme wa|i všechny dostupné soubory, Keré jsme roztiídi|i
pod|e typu jednot|ivych prope|erŮ, setrídiIi jsme pro tyto prípady
veškerá data a opět porovnáva|i vys|edné ka|ibrační koeficienty.
V obou pnpadech jsme pouŽva|i naměiená data jednak z pŮvodnÍtro

ka|ibračniho vozku, Kery by| v našem ustavu V provozu od roku 1-1962
do roku 1995 (vyrobce firma Kempf & Remmers z Hamburku) a dá|e
dataod roku 1996do roku 2oC/c^z ka|ibračníhovozku, Keryby|v našem
ustaw V provozu od roku 1996 do katastrofálnípovodně V srpnu 2oo2
(vyrobce firma D|CONT, s. r. o., z Prahy). Vzh|edem k tomu, Že ka|ibra
ce vodoměrnych vrtu|Í se ve VÚV T.G.M. provádě|a vŽdy dŮs|edně poď
|e normy Čsru tso 3455 [3], neby| dŮvod něKerá data vyÍazovat.

Je pravdou, Že ka|ibračnÍ vozk z roku t962 od firmy Kempf
a Remmers nemě| stejné technické parametry jako ten z roku
1995 od firmy D|CONT, S. r. o' Neby|o jej moŽné iídit automatic-

Foto 3. Vodoměrná vrtu|e piipevněná na tyči ka|ibračního vozí-
t<u ČNsw ve vÚV T.G.M. z roku 2oo5 (foto L. Ramešová)

Foto 4. Vodoměrná vrtu|e zavěšená na Ianě ka|ibračniho vozí
xu ČNsw ve vÚV T.G'M. z roku 1996 (foto L. Ramešová)

Foto 5. Ce|kovy poh|ed na ka|ibračn Ž|ab Čxsw ve VÚV T'G.M.
v Praze (v popiedÍ poh|ed na ov|ádací pu|t ka|ibračního vozku
z roku 2005) _ foto L. Ramešová
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ky a data automaticky posí|at do ve|ínu. V|astnÍ kalibrace by|a
ce|kově pracnějšÍ, a|e pii systematickém porovnávání jsme jiŽ
doŠli v minu|osti k perfektnÍ shodě mezi vys|edky ka|ibrace
s vozkem z roku í-962 a vozkem z roku 1995.

Ka|ibrační vozk z roku 1995 byl vybaven modernější techno-
|ogií' by| schopen dosahovat rych|osti aŽ 7 m.s1, p|ynu|e se
rozjftdét uŽ pii rych|osti o,o5 m.s1 a veškerá data po měiení
posÍ|at automaticky do ve|ínu. Tento vozík splĎova| poŽadavky
pro moderní ka|ibraci vodoměrnych vrtu|í minimá|ně na srovna-
telné evropské urovni.

Učelem studia by|o tedy zjistit, jak se mění ka|ibrační koefici-
enty s ohledem na stáií vodoměrné vrtu|e' Zde je nezbytné
podotknout, Že v|astní časové stárnutí vodoměrné vrtu|e ov|iv-
Ďuje i zpŮsob, jakym je s vrtu|í zacházeno během v|astního
měĚení i po měienÍ. Naše mnoha|eté zkušenosti se zákaznky
prokazují, Že ne v kaŽdém piípadě se majite|é vodoměrnfch
vrtu|Í starají o vodoměrné vrtu|e tak, jak je to piedepsáno.

Pii zanedbání nezbytné udrŽby se kupik|adu běŽně stává, Že
vodoměrná vrtu|e zv|áště v ma|ych rych|ostech (tj. pri rychlos-
tech 0,05-0,15 m.s.') drhne nebo se rozbíhá nepravide|ně.
Zákazníci jsou pak pĚekvapeni, Že vyrobce udává rych|ost pro
náběh vrtu|e niŽší, neŽ sami dosahují'

Nedba|ost udrŽby něKerych zákaznkŮ bohuŽe| ne|ze oh|ídat,
a tudíŽ nám nezby|o nic j iného, neŽ pŤedpok|ádat,  Že se
o vodom ě rn é vrtu I e star aj( zákazníci vŽdy pÍede psa nym zpŮ sobe m.

Vysledky provedeného studia by|y ve|ice piíznivé, nebot se
ukáza|o, Že kalibrační koeficienty se pií1iš nemění (dochází pouze
k jejich nevyraznym změnám). To, Že vys|edky našeho studia
by|y ve|ice piÍznivé, pak nasvědčuje jen tomu, ze v ČR jsou jiŽ
dlouhodobě pouŽívány kva|itnÍ vodoměrné vrtu|e. Větší WpovÉ
dacíschopnost mě| pii našem studiu zpŮsob, kdy jsme pii stu.
diu zpracova|i všechny dostupné soubory.

Je skutečnostl' Že pii studiu vlivu stárnutÍ vodoměrné vrtu|e
na ka|ibračnÍ koeficienty jsme nemě|i k dispozici potiebné infor-
mace o opotiebení vrtu|e, a tak by|y hodnoceny vodoměrné vr-
tu|e v rŮzné fázi opotÍebení. Pii běŽném zacházení s vodoměrnou
vrtulÍ |ze očekávat, Že stárnutí vrtule bude spíše záviset na jejím
opotiebenÍ neŽ na čase. Prob|ematikou stárnutÍ vodoměrnych
vrtu|íje však nutné se zabyvat i nadá|e a dop|Ďovat získaná data
z ka|ibrací tak, aby vyšetiované soubory by|y co největšÍ.

Něko|ik desftek let up|atĎovany poŽadavek ČKSW Že kaŽdá
vodoměrná vrtu|e by měla byt opětně ka|ibrována nejpozději po
1o0 provozních hodinách a nejpozději za dva roky od pos|ednÉ
ho data ka|ibrace (pod|e toho, ktery termín nastane diíve), má
i dnes trvalou platnost.

Vodoměrné vrtu|e jgou v Čxsw ka|ibrovány v obdobnych
podmínkách, jaké se v CHMU pouŽívají pro měiení v piírodě' tj.
ka|ibrujÍ se bud'piipevněné na tyčích (foto 3) ka|ibračniho vozí
ku, nebo zavěšené na |aně (foto 4) s piís|uŠnym závaŽ(m. Toto
nám uk|ádá norma |so 3455 [3] a jedině tak je moŽné získat
správné ka|ibrační koeficienty jednotlivych vrtu|Í. ZdŮrazĎuje-
me, Že v našem ustavu se piíslušná ustanovení citované nor-
my dŮs|edně dodrŽují.

Hydrometrické vrtu|e jsou jiŽ svym provedením robustní měÍicí
piístroje. Vrtu|e se totiŽ skládajÍ z robustnÍho kovového těla, kte.
rym procház( kovová osa, u WrobkŮ firmy ott (a|e i u ostatnÍch
vyrobcŮ) u|oŽená v ku|ičkovych |oŽiscích. Na osu je nasunut nebo
našroubován zpravid|a kovovy prope|er (vyrábějí se i p|astové)
tvaru 2_3chodé šroubovice, ktery je pii obtékání hydrodynamic-
kymi si|ami otáčen;tím se otáčÍi osa. Na ose je umístěno spína-
cí zaŤízen( (dnes pieváŽně magnet spínající magnetickÝ jazÝčko-
vy kontakt), které spíná e|ektricky obvod piís|ušného čftače im-
pu|zŮ. Poněkud odchylně jsou iešeny pouze vrtu|e ott Texas;
osa je pevně upnuta do tě|a a na ose se v ku|ičkovych |oŽiscÍch
otáčí prope|er spojeny s vícechodym šnekem, ktery otáčÍ šneko-
vym kolem spojenym s mechanickfm kontaktem.

Dutina v tě|e hydrometrické vrtu|e se p|nÍspeciá|ním o|ejem,
ktery jednak zabraĎuje vniknutí vody, jednak maŽe IoŽiska.
U vrtu|í ott Texas se speciá|nÍm o|ejem p|ní dutina prope|eru,
v niŽ jsou |oŽiska; kromě toho se zde ještě da|ším typem o|eje
o vyšší viskozitě p|ní komora kontaktu.

Ke změně ka|ibračních charakteristik mŮŽe pod|e našich zku-
šenostÍ dojít:
o u zce|a novych vrtu|ízaběhnutím, kdy se podobně jako u jinych

mechanickych zaíízenÍ pohybem dotváiejí a doh|azují povr.
chy, které se po sobě pohybují; to by se mělo projevit sniŽe-
nÍm odporu vrtu|e;

o pii u./měně některé součásti (zejména osy či |oŽisek) se ješ-

tě navÍc mŮŽe uplatnit změna mechanickych odporŮ změnou
mechanickych vŮ|í; pii změně parametrŮ po vyměně součásti
|ze očekávat z|epŠení parametrŮ vrtu|e zaběhnutím;

o vyběháním ku|ičkovych |oŽisek (v zásadě jde opět o změnu
odporŮ změnou vŮ|i);

o u vrtu|í ott typu Texas ještě navíc vyběháním šneku nebo
šnekového kola, popi. obou;

o p|i nárazu vrtu|e na piekáŽku
- změnou tvaru prope|eru,
- poškozením (ohnutím) osy;

. korozí, zejména povrchu prope|eru z lehkych s|itin, pri pouŽi-
tí v chemicky upravené vodě (jde o časty piípad pii garanč-
ních měĚeních v ch|adicích okruzích tepe|nych e|ektráren),
čímŽ se změní jeho hydrodynamické odpory;

o vniknutím nečistot do prŮchodu osy do tě|a vrtu|e;
o vniknutím nečistot do |oŽisek;
o polymerovánÍm o|eje, ktery tvoňí na ose i |oŽiscích |epkavou

vrstvu.
Pos|ední tÍi uvedené moŽnosti změny ka|ibračních charakte-

ristik jsou většinou zpŮsobeny špatnou udrŽbou. Pii iádné udrŽ-
bě a správném sk|adování by tyto pos|ední moŽnosti nemě|y
nastat. Vyčištěné vrtu|e se mají sk|adovat bez o|ejové náplně,
neboť fi|m se tvoiÍ po delšÍ době. Pos|ednÍ moŽnost |ze pak do
značné míry omezit pouŽíváním speciá|nÍho, vyrobcem doporu-
čeného a dodávaného o|eje.

Literatura
[1] Liby' J. a Ramešová, L. Zpráva o zahraničnípracovnícestě do

Svycarska ve dnech L2.IO.-L6. 10. 1998. Praha : Vyzkumny
ustav vodohospodáisky T. G' Masaryka.

[2] Liby' J. Vyzkum hydrodynamickych jevŮ v procesu ka|ibrace vo
doměrnych vrtu|í. Vyroční zpráva za rok2oo7. Praha : V112kurn
!Ý ustav vodohospodáisky T. G. Masaryka, prosinec 2001.

[3] cSN |so 3455 MěĚení prŮtoku kapa|in v otevienych korytech'
Ka|ibrace vodoměrnych vrtu|í s rotačním prvkem v piÍmych
otevienych nádrŽích. Cesky norma|izačnÍ institut, 1993.

[4] Liby' J. a Ramešová, L. Vyzkum hydrodynamickych jevŮ
V procesu ka|ibrace vodoměrnych vrtu|í. Vyroční zpráva za rok
2003. Praha : V1izkumny ustav vodohospodáisky T. G. Masa
ryka, prosinec 2003.

[5] Liby' J. a Ramešová, L. Vyzkum hydrodynamickych jevŮ
V procesu kalibrace vodoměrnych vrtu|Í. Vy7roční zpráva za ro(
2oo4. Praha : Vyzkumny ustav vodohospodársky T. G. Masa
ryka, prosinec 2OO4.

|ng. Josef Liby' cSc., lng. Libuše Ramešová
VUV T.G.M. Praha

tel.22O 197 383, 22O L97 3O2
Recenzoval Ing. Daniel  Mattas, CSc.,  27. 6.2005.

Key words
current-meters of disc and propeller types, water meters,
calibration, undesirable phenomena, Epper efect

Czech Calibration Station of Current-Meters (Accredited Cali-
bration Laboratory) and its Endeavour in the Field of Gradual
Elimination of Undesirable Phenomena from the Process of
Calibration of Current-Meters (Liby, J., Ramešová, L.)

czech Ga|ibration Station 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 calibra-
tion of current.meters Íor clients Írom both public and private
sectors. Staff members ot čxsw are also invo|ved in carrying
out a long term proiect Íocused on the gladual elimination of
undesirable phenomena fiom the process of calibration of cur-
rent.meters in order to meet peÍmanent requirements of the
lnternationa! Organization for 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 in-
formed fiom the following brief information about sjraight
open tank (calibration tank) and rating carriage of the CKSW:
. working length of the calibration tank is 150 m,
o water depth in the calibration tank 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.
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TERMOTOLERANTN! KOLIFORMN!
BAKTERIE v PovRcnovÝcrt
VODACH AV BIOFILMECH -
POHLED NA STRUKTURU SKUPINY
Dana Baudišová, Josef K. Fuksa

Klíěová slova
voda, biofilm, bakterie, termotolerantní koliformní bakterie,
E. coli, Íeka, Vltava

Souhrn
Byl studován vfskyt druhu E. coli mezi termotolerantními

koliÍormními bakteriemi ve vodním prostiedí a v biofilmu (ob
|ast do|ní Vttaw v okotí Účov Praha &Bubeneě). By|o ziišté
no, že se E. colí vyskytuje mezi telmotolerantními koliÍormní.
mi bakteriemi ve vodním prostíedí pr 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 nemuseií mít Íekální p vod. V současné době již sta
novení E. coli v legislativě postupně stanovení termotolerant.
ních ko|iÍormních bakterií nahrazuje.

a

Termoto|erantnÍ ko|iformní bakterie jsou definovány jako
gramnegativnt' nesporu|ující tycinky s negativnÍm cytochromo-
xidázovym testem, které tvoÍÍ ko|onie a fermentujÍ |aktÓzu na
se|ektivním diferenciačnÍm ku|tivačním médiu během 24 hodin
pii kultivačnítep|otě 44oc. Do této skupiny patiÍzástupci z če|edi
Ente robacte ri ace ae, pĚedevším zástu pci r odŮ Citrob acter, Ent+
robacter, Escherichia a Klebsiella. Termoto|erantní ko|iformní
bakterie ve vodě s|ouŽíjako indikátor feká|ního znečištění, pies-
toŽe některé druhy (zejména Citrobacter a Enterobacter) nemu-
sejí mft fekální p vod. Ten má naopak jednoznačně E. coli, kIerá
z jiného zdroje neŽ ze stievního traktu č|ověka a tep|okrevnych
ŽivočichŮ nepochází, ve vodě p|eŽ(vá ve srovnání s ostatními
ko|iformními bakteriemi nejkratšÍ dobu a ani se tam pod|e sou-
časnych zna|ostí zásadně nepomnoŽuje.

Piedmětem této práce by|o studium termoto|erantních koli-
formních bakteriÍ s oh|edem na rŮzné zastoupení Escherichia
coli a ostatních druhŮ této bakteriá|ní skupiny v tekoucí povr-
chové vodě a v biofiImu, tedy v driftující a piised|é s|oŽce eko-
systému toku. Jako biofilm je zpravid|a označována aktivnÍ bio-
|ogická vrstva sloŽená z mikroorganismŮ (bakterie, Íasy, hou-
by, mikroprotozoa, metazoa) a jejich extrace|u|árních po|ymer-
ních produktŮ, která je piichycena na povrchu nejrŮznějšÍch
podk|adŮ' které jsou v kontaktu s vodou. Studium v|astnÍ tvor-
by, s|oŽení a aktivity biofi|mu by|o pĚedmětem dip|omové práce
Markéty Babické (studentky hydrobio|ogie na Piírodovědecké
faku|tě UK v Praze), vypracované ve VÚV T.G.M.

Práce navazova|y na dosud nepublikované vys|edky z ProjeKu
Labe || (Íešeného ve VÚV T.G.M. v |etech 1995-1999). Během
iešení tohoto projektu by|o zjištěno, Že podi] E. coli mezi ter-
moto|erantními koliformnÍmi bakteriemi v biofi|mu je re|ativně
niŽší ve srovnánÍ s ostatními druhy, neŽ je tomu v povrchové
vodě odebrané ze stejné lokality. V |etech 1995-1998 by|o takto
ana|yzováno 27 ,,párŮ.. vzorkŮ (voda + piís|ušny biofi|m)
z rŮznych profi|Ů českého useku Labe (Němčice aŽ Hiensko).
Ve vodě činiI podi,| E. coliv ce|kovém počtu termoto|erantnÍch
ko|iformních bakterií prŮměrně 43 o/o (kore|ační koeficient mezi
oběma indikátory by| r = 0,92), v biofi|mu by| podíl E. colire|a-
tivně niŽší (33 %) a niŽší by| i kore|ační koeficient (r = 0,89).
V roce 1999 by|y vys|edky potvrzeny. Podi1 E. coliv počtu ter-
motolerantnÍch ko|iformních bakteriíčini| ve vodě 46o/o (r = 0,98)
a v biofi lmu 28 o/o (r = 0,85).

Pracovní postupy

Jako zájmová ob|ast byla vybrána do|nÍV|tava pod Prahou (Pod-
baba, i. km 43,5, v oko|í odtoku bio|ogicky čištěnych odpadnÍch
vod z Ústiední čistÍrny odpadních vod v Praze GBubenči).

Vzorky biofi|mu by|y získávány 28dennÍ expozicÍ umě| ch
podk|adŮ (eternitovych desek) o rozměrech 20 x 40 cm (ce|ko-
vá obrost|á p|ocha cca 1 m2), které by|y exponovány svis|e,
podé| osy toku, v h|oubce cca 25 cm (horní hrana desky). ZaiÉ

zení by|o neseno na plovácích zakotvenych v proudnici toku.
Biofi|m by| z desek staŽen oce|ovou škrabkou, suspenze by|a
za stá|ého ch|azenÍ dopravena do |aboratoÍe, zhomogenizová-
na a doplněna na konstantní objem. Zárove by| na loka|itě
odebrán vzorek povrchové vody.

Termoto|erantnÍ ko|iformní bakterie byly stanoveny po mem-
bránové filtraci piís|ušně ieděného vzorku vody či suspenze
biofilmu. lnkubace by|a 24 h pri 43 oC na mFC médiu. E. coli
by|a stanovena mezi termoto|erantními ko|iformnÍmi bakterie-
mi sekundární inkubací 4 h pii 37 oC na médiu s 4-methy|-um-
be| | ifery|f-D-g| u ku ron idem (stanoven í aktivity B-D-g| u ku ron idá-
zy). Metoda odpovÍdá p|atné normě TNV 75 7835 (Jakost vod.
Stanoven í termotolerantn ích koI iform n ích bakteri í a Esche rich i a
colí) a konečné vys|edky stanovení E. coli neby|y upravovány
dop| něn ím B-D-g| u ku ron idáza-negativn ích kmen Ů.

Termoto|erantnÍ ko|iformnÍ bakterie, které nevykazova|y ak-
tivituB-D-g|ukuronidázy,by|y pieočkovány na Živn agar č. 2 (lmu-
na) a poté identifikovány pomocí Enterotestu 23 (P|iva-Lache-
ma, a. s.) a počítačového programu TNW (verze 4.0).

VÍsledky
Jsou prezentovány vysledky ze dvou sad exper imentŮ.

V prvním piÍpadě (červen 2000 aŽ 2ooL) by|y- umístěny dva
p|ováky v korytě Vltavy nad a pod odtokem z CoV (ve v|ečce
Wpouštěné odpadnÍ vody). Z p|ováku ,,nad ČoV.. by|y v tomto
obdobÍ odebrány dva páry (voda p|us piís|ušny biofi|m) vzorkŮ
a z p|ováku ,,pod cov" devět párŮ vzorkŮ. PrŮměrné hodnoty
(geometricky prŮměr) termoto|erantnÍch ko|iformních bakteriÍ
ve vzorcích vody ,,nad ČoV.. by|y 28 KÍJ/m| a ,,pod ČoV"
448 KTJ/m|. V obdobÍ srpen aŽ |istopad 2oo1. by| umístěn je-
den p|ovák v trojském p|avebním kaná|e (mimo h|avnÍ koryto
V|tavy). Z tohoto p|ováku by|o ana|yzováno šest párŮ vzorkŮ,
prŮměrná hodnota ($eometricky prŮměr) termoto|erantních ko-
|iformních bakterií ve vzorcích vody by|a 7 KTJ/m|.

PodÍl E. coli v počtu termoto|erantních koliformních bakterií
ve vzorcích vody byl v prvnÍ sadě vzorkŮ 28 aŽ 89 % (prŮměr
57 o/o) a v biofi|mu 7 aŽ 63 o/o (prŮměr 37 o/o). Ve druhé sadě
vzorkŮ to by|o v pÍÍpadě vody 25 aŽ Loo % (prŮměr 62 oÁ)
a v piÍpadě biofi|mŮ 1'7 aŽ 50 o/o (prŮměr 29 o/o).

Ce|kem by|o izo|ováno a dá|e určeno 263 kmenŮ B-}glukurc
nidáza-negativnÍch termoto|erantnÍch koliformnÍch baKerií. Vy-
s|edky ana|yz vŠech těchto kmenŮ jsou zpracovány v tabulce 7.
Vys|edky jsou zpracovány souborně, nebot neby|y zaznamenány
vjrazné rozdí|y pro vzorky rŮzného pŮvodu (|oka|ity).

Tabulka 1. Dru h ové s |oŽen ÍB-D-g| u ku ron i dáza-negativn ích kmen Ů
termoto|erantnÍch ko|iformních bakterií izo|ovanych z vody
a biofi lm

Voda
(N = 126)

Biofilm
(N = 137)

N 7" N o/
/o

E. coti(GLR-) 41 32,6 1 3 9,5

Klebsiellaspp. 45 35,8 38 27,8

Citrobacterspp. 1 0 I 30 21,9

Enterobacter spp. 1 9 1  5 ,1 31 22,6

Kluyveraspp. 1 0,8 3 2,2

Serratiaspp. 3 2,4 2 't,5

Escherichia hermanii 0 0 1 0,75

Enterické skup. 69 (voda), 58 a 64 (biofi|m) 1 0,8 2 1 , 5

lntermediární a neidentifikovate|né kmeny 6 4,8 1 3 9,5

Vys|edky naznačujt, Že některé druhy bakterií z če|edi Ente-
robacter iaceae - zejména zástupci  rodŮ Enterobacter
a Citrobacter, kIeré se vyskytuj( mezi termotolerantními ko|i-
formnÍmi bakteriemi v povrchové vodě v menšině (většinu tvoií
E. colia Klebsiella spp.), jsou schopné v prostÍedíbiofilmu dé|e
pieŽÍvat a moŽná se i pomnoŽovat. Biofi|m, fixovany v určitém
místě toku, piedstavuje proti proudícÍvodě vyrazně odIišné pro
stiedí a mŮŽe v něm pŮsobit iada kontro|ních mechanismŮ,
které se Ve vodě nemohou up|atnit. Mezi skupinou termoto|e-
rantních ko|iformnÍch bakterií izo|ovanych z biofi|mu pak tvoií
Enterobacter a Citrobacter téměi po|ovinu všech g|ukuronidá-
za-negativních kmenŮ. G|ukuronidáza-negativní kmeny E. coli,
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které ve vodě tvoĚily pies 30 %, neby|y ve vzorcích z biofi|mu
zastoupeny ani v to o/o. Kdyby by|y tyto ,,fa|ešně negativnr. kmeny
pripočítány k vys|edkŮm stanoven( E. colipod|e TNV 75 7835,
rozdí| v re|ativním zastoupení E. coli mezi termoto|erantními
koliformnÍmi bakteriemi ve vzorcích vody a biofi|mŮ by se ještě
proh|oubi|. Ze vzorkŮ biofi|mŮ by|o naopak izolováno více kme-
nŮ, které jsou charakterizovány jako ,,intermediárn(, či ,,ne-
identifikovate|né.., nebot nemoh|y byt pomocí Enterotestu 23
od|išeny či determinovány s dostatečnou piesností.

Escherichia coli a ko|iformní bakterie
V současné době je v legis|ativě tradičnÍ stanovení termotole.

rantních ko| iformn ích bakteri í postu pně nahrazováno stanove-
nÍm piímo druhu E. coli(p|atíjiŽ pro pitnou vodu ve vyh|ášce MZd
252/2oo4 Sb., bude v revidované směrnici EU o koupacích vo-
dách apod.). Nově zaváděné metody (ČSN EN lso 9803-1, me-
toda Co|i|ert Quanti-Tray apod.) jiŽ stanovují E. coli mezi ko|i-
formnÍmi bakteriemi. Vzh|edem k primárníku|tivačnítep|otě 37 0C
jsou záchyty E. colivyššÍ, stanovuje se však více fa|ešně pozitiv-
ních druhŮ. Zastoupení E. coli mezi koliformními bakteriemi je
vyrazné niŽší neŽ mezi termoto|erantními ko|iformními bakterie-
mi, coŽ mŮŽe činit prob|émy pii volbě správného redění'

Key words
water, biofilm, bacteria, thermotolerant coliforms, E. coli, river,
Vltava

Thermotolerant Coliforms in Surface Waters and Biofilms - ln-
sight 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 wa-
ter environment at 57 o/o otr ?yetdge, in biofilm at 37 %. !t can
be concluded from results that biofilm environment makes
possible the development of bacterial species, that in con-
trary to E coli and klebsiellae must not have the faecal ori-
gin. 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

Recenzoval RNDr. Martin Rulk. PhD.. 16. 3. 2005.

PRoGRAM NA sNíŽeruí zNEěIŠrĚruí
POVRCHOy9H vOD
NEBEZPECNYMI LATKAMI
Tomáš Mičaník

K|Íěová slova
program, zulášť nebezpečné závadné látky, nebezpečné závadné
látky, monitoring, emisní a imisní standardy, legislativní
a podzákonná opatÍent, souhrn opatŤení, usnesení vlády

Souhrn
Usnesením vtády české repub|iky ě. 339 ze dne L4.4.2oo4

by! schválen Program na snÉení povrchovych vod nebezpečny.
mi závadnymi !átkami a zvlášť nebezpeěnfmi ávadnymi látka
mi. Clánek inÍormuie o obsahu tohoto Plogramu a o legislativ.
ním Émci k jeho zpracování v Evropské unii a v našÍ lepub|ice.

a

Nebezpečné tátky a prog]amy opatŤení v |egislativě EU
obdobně jako v piípadě chemickych |átek a piípravkŮ je

v |egis|ativě Evropské unie d|ouhodobě věnována pozornost
prob|ematice |átek, které jsou nebezpečné pro vodní prostiedí.
Zák|adem je stále p|atná směrnice Rady 76/464lEHs1, která
specifikuje dva seznamy nebezpečnych |átek:
. Seznam l - vyjmenovává nebezpečné |átky nebo jejich skupi-

ny, které jsou pro vodní prostiedí na zák|adě jejich toxicity,
perzistence a bioakumulace nebezpečné a jsou pro ně pod-
le č|ánku 6 směrnice určeny mezní hodnoty v navazujících,
tzv. dceiinych směrnicích2; č|enské státy jsou povinny pii-
jmout programy na snÍŽent, vy|oučení nebo postupnou e|imi-
naci znečištování vod těmito |átkami3.

. Seznam !l _ vyjmenovává další nebezpečné |átky nebo jejich
skupiny, které mají zhoubny učinek na vodní prostÍedÍ; člen-
ské státy jsou povinny piijmout programy na sniŽení znečiš-
ťování Vod těmito |átkami4. Do Seznamu || jsou začleněny
rovněŽ ty |átky Seznamu |, u nichŽ meznÍ hodnoty podle č|án-
ku 6 směrnice neby|y určeny.
Nově piijatá směrnice 2ooo/6o/Es5 (tzv. Rámcová směrnice)

vyjmenovává v PiÍloze X6 seznam prioritních |átek a prioritnÍch
nebezpečnych látek pro vodníprostiedí(ce|kem 33 |átek)a v č|. 16
poŽaduje směrnice p ijetí specifickych opatiení na ci]ené sniŽení
vypouštění emisí a nikŮ těchto |átek. V piÍpadě prioritnÍch ne
bezpečnych |átek majíspecifická opatienívést aŽ k jejich zastave
ní nebo postupnému odstraněnt, a to v termínu do 20 |et od piije
tÍ pĚísluŠnych návrhŮ opatiení na rovni Společenství. Směrnice
76/464/EHS je ponechána v p|atnosti do r. 2013.

Transpozice tegistativy EU v čR
Transpozice vyše uvedenych IegisIat ivních piedpisŮ EU

do českého právnÍho iádu je zabezpečena zejména zákonem

c .254 /2001  sb . ,  o  vodách ,  v  p | a tném znění ,  z á konem
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana|izacích a navazujícími
prováděcími piedpisy, zvláŠtě naiízenÍm v|ády c. 61'/2003 Sb.,
o ukazate|ích a hodnotách piípustného znečištěnÍ povrchovych
vod a odpadních vod, ná|eŽitostech povo|ení k vypouštění od-
padních vod do vod povrchoWch a do kana|izací a o cit|ivych
oblastech.

S oh|edem na národní termino|ogii (s 39 zákona o vodách)
jsou |átky Seznamu l směrnice Rady 76/464/EHs nazyvány
jako zvlášť nebezpeěné závadné !átky (v zákoně dá|e jen zv|ášt
nebezpečné látky) a jsou uvedeny v pií|oze č. 7 zákona. Jme-
novitě včetně emisnÍch standardŮ a da|ších ná|eŽitostíjsou uve-
deny v piÍ|oze č. 1, části C tabu|ky 3 naiízení v|ády č,. 6I/2003
Sb. (ce|kem 17 |átek). Látky Seznamu || směrnice Rady 76/
/464/EHs jsou nazyvány jako nebezpeěné závadné látky
(v zákoně dá|e jen nebezpečné |átky) a jsou uvedeny rovněŽ
v pií|oze č. 7 zákona' Zmocnění pro zpracování Programu
na sniŽení znečištěnÍ povrchovych vod nebezpečn,jmi závadny-
mi látkami a zv|ášt nebezpečnymi závadnymi |átkami je obsa-
Ženo v $ 38 odst. 5 zákona o vodách.

Program - vod
Závazek zpracovat Programy na sniŽení znečištování povrcho-

vych vod nebezpečnymi |átkami by| Ceskou repub|ikou prUat jiŽ
v rámci vyjednávání o pÍistoupenÍ a je v revidovaném Společ-
ném stanovisku Evropské unie ke kapito|e 22 ,,ŽivotnÍ prostie-
dí,, z 26. |istopadu 2oo2 [1] formu|ován takto: ,,Dále Evropská
unie bere na vědomí, Že do 7. ledna 2oo3 budou Vlzkumnym
ustavem vodohospodáŤsk|m vypracovány a nejpozději do data
vstupu zahájeny Programy na sniŽováni znečišťování. Evropská
unie souhlasí s tím, Že tyto programy budou realizovány nej-
později do 37. prosince 2oo9."

Program na sniŽenÍ znečištění povrchovych vod nebezpečny-
mi závadnymi |átkami a zvlášt nebezpečnymi závadnymi |átka-

Směrnice Rady 76/464lEHS o znečištění zpÚsobeném určitymi nebezpeč.
nymi |átkami Vypouštěnymi do vodního prostiedí Spo|ečenství.

Směrnice Rady 82/t76lEHS o mezních hodnotách a jakostních cÍ|ech pii
vypouštění rtuti z e|ektro|ytické Wroby ch|oru a a|ka|ickfch hydroxidu, směr-
nice Rady 83/513/EHs o mezních hodnotách a jakostnÍch cí1ech pii vypouš-
těnÍ kadmia' směrnice Rady 84l156/EHS o meznÍch hodnotách a jakostních
ci1ech pii vypouštění rtuti z odvětví mimo e|ektro|ytickou vyrobu ch|oru
a a|kalickych hydroxidŮ' směrnice Rady 84/491./EHS o mezních hodnotách
a jakostnÍch ci1ech pii Wpouštění hexach|orcyklohexanu a směrnice Rady 86/
/28o/EHs o mezních hodnotách a jakostnÍch cflech pii vypouštěnÍ určitfch
nebezpečnych látek uvedenych v Seznamu I PrÍlohy směrnice 76/464/EHs
ve znění dodatk 88/347 /EHs.
Podle č|ánku 7 směrnice Rady 76/464/EHs a pod|e č|ánku 5 směrnice
Rady 86/280/EHS.

Pod|e č|ánku 7 směrnice Rady 76/464/EHS'

Směrnice 2000/60/Es Evropského par|amentu a Rady ustanovujícÍ rámec
pro činnost Spo|ečenství v ob|asti vodnÍ po|itiky.

Rozhodnutí č. 2455/2o01lEs Evropského par|amentu a Rady ustavujícÍ
seznam prioritnÍch |átek v ob|asti vodní po|itiky a pozměĎujÍcí směrnici 2ooo/
6OlES.
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mi (dále jen Program) by| Yyzkumnym ustavem vodohospodái-
skym T. G. Masaryka (VUV T.G.M.) v gesci odboru ochrany vod
Ministerstva Životního prostiedí a ve spo|upráci s Ceskym hyd-
rometeorologickym stavem lČnuÚl a da|šími kooperujícími
institucemi zpracován pod|e metodického návodu, ktery vydaIa
Evropská komise v záÍí 2000 |2) a Rter dá|e konkretizovala
v materiá|u vydaném v |istopadu 2001 [3].

Zpracovany Program je p|atny pro ce|é zemí Ceské repub|i-
ky na období 2oo+2oo9. DosaŽení cÍ|Ů Programu je vynutite|-
né a mŮŽe byt pod|e $ 12 písm. h) zákona o vodách dŮvodem
pro změnu vydanych vodoprávních rozhodnutí.

Program - jeho ělenění a obsah
S oh|edem na rozsah a vzájemnou od|išnost jednot|ivych té-

mat je Program č|eněn na něko|ik samostatnych částí, z nichŽ
kaŽdá má v|astní pii1ohovou a obrazovou část.

Čast A: Úvodní charakteristiky
Tato část, která by|a zaÍazena nad rámec osnovy Evropské

komise, podává zák|adn( informace o geografické situaci, hyd-
rologickém č|enění a urvoji znečištění jednot|ivych s|oŽek Život-
ního prostiedí v Ceské repub|ice zejména nebezpečnymi |átka-
mi za období posledních několika |et a podává charakterizaci
odvětvové struktura|izace prŮmys|u v ČR. podxtadem pro zpra-
cování byly piedevším kaŽdoroční zprávy o stavu Životního pro-
stiedÍ schvalované vládou ČR.

Čast B: Národnt seznamy relevantních nebezpečnych
látek pro hydrosféru ČR

Predk|ádá seznam nebezpečnych |átek, které by|y sh|edány
jako re|evantní pro povrchové vody. Pro stanovení re|evance by|y
vyuŽity vystupy projektu ,,Vyskyt a pohyb nebezpečnych látek
v hydrosféÍe,. f4l, do jehoŽ iešení by|o zahrnuto ce|kem 121
chemickych |átek nebezpečn1lch pro vodní prostiedí. Vyhodnoce
nÍ dat by|o provedeno metodou CoMMPS, která kombinuje sta-
tistické postupy pii zpracování zák|adnÍch naměÍenych rldajŮ,
modelovy piístup a expertnÍ posouzení. PÍedmětem posuzová.
ní relevance by|y jeŠtě da|šÍ |átky ze seznamu prioritních |átek
podle Pii1ohy X směrnice 2ooo/60/Es na zák|adě rešerše vyro-
by, dovozu, pouŽití nebo jiŽ ověieného zastoupenív Životním pro
stiedÍ CR, které ve vyše uvedeném projektu neby|y piedmětem
posuzování. ce|kem bylo pro určenÍ re|evance v hydrosíéie čn
posuzováno 185 chemickych látek.

Z posuzovanych |ttek by|o Lo4 oznaěeno jako relevantní
pro vodní plostňedí CR a zahrnuto do tohoto Programu. Krité-
ria rozhodná pro označení |átky za re|evantní by|a následující:
. by| potvrzen vyskyt posuzované |átky v hydrosféie na zák|a-

dě imisniho monitoringu nad mezí stanovite|nosti nebo nad
hodnotou PNEC (Predicted No Effect Concentration),

. byl potvrzen vyskyt posuzované |átky ve vypouštěnych odpad-
nÍch vodách nebo by|a potvrzena vyroba, dovoz nebo pouŽití
|átky ve vyznamném mnoŽství (v piípadě neexistence imisnÉ
ho monitoringu).
Z posuzovanych |átek by|o dá|e 67 oznaěeno jako potenciá|ně

relevantní pro vodní prostÍedí cR a zahrnuto do tohoto Progra
mu. Jde o |átky' Keré nejsou v současnosti součástÍ seznamŮ
nebezpečnych |átek pro vodní prostiedí v |egis|ativě ES8, nejsou
uvedeny v naiízení vlády č.6t/2oo3 Sb.,  a|e jej ich vyskyt
v hydrosféie CR by| na zák|adé cíleného projektu |4) prokázán.

Čast C: Stanovení standardŮ environmentální kvatity
a emisních standardŮ

Tato část dokumentuje postup odvození právně závaznych imis-
nÍch a emisních standardŮ pro vodnÍprostiedÍa uvádÍda|šídob-
rovo|né ci]ové stavy ochrany vodnÍho prostiedí ČR (napi. Mini-
má|ní poŽadavky na vypouštěnÍ odpadních vod pro vybrané prŮ-
mys|ové obory stanovené v rámci činnosti MKOL9). Pro kaŽdou
z látek, která je součástí národnÍho Seznamu relevantních ne-
bezpečnych |átek pro hydrosféru ČR, je stanoven imisní stan-
dard a pro vybrané zv|ášt nebezpečné závadné |átky a určité
nebezpečné závadné |átky jsou stanoveny rovněŽ emisní stan-
dardy pro určitá vyrobní odvětví a vyrobnÍtechno|ogie. Tyto para-
metry a hodnoty by|y pievzaty do naiízenív|ády č. 67/2003 Sb.,
které je učinné od 1. 3. 2003.

Čast D: Charakteristika monitorovacÍch programŮ ČR
Jsou uvedeny stručné charakteristiky monitorovacÍch sítí

a programŮ povrchovych a odpadních vod na rjrovni ce|ostátnÍ,

regioná|ni, i mezinárodní, reaIizované cHMU, správci obIastÍ
povodÍ a da|šÍmi státními institucemi nebo organizacemi se
zaměÍenÍm na nebezpečné |átky.

Čast E: Legislativní nástroje k omezování emisí
relevantních nebezpečn ch látek

H|avnÍm nástrojem vodní po|itiky státu jsou pÍís|ušné zákony
a jejich prováděcÍ pÍedpisy. Zv|áště v pos|edních |etech byla pii-
jata široká šká|a pÍedpisŮ, které mj. transponují do české |egis-
|ativy piedpisy Evropskych spo|ečenství a nejnovějšÍ poznatky,
nej|epší dostupné techno|ogie nebo environmentá|ní postupy.

H |avn í |egis| ativn í pied pi sy v ob| asti ochrany povrchovych vod pred
nebezpečnymi |átkami jsou zákon č.254/2001 Sb., o vodách,
v p|atném znění, zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečiŠtění' v p|atném znění, zákon č. 274/2001 Sb.,
o  vodovodech a  kanaI i zacích ,  a  záRon č.356/2003 Sb. '
o chemickych |átkách a chemickych piípravcích, včetně navazujÍcích
prováděcích právních piedpisŮ.

Tato část dá|e obsahuje souvisejícÍ |egis|at ivní opat iení
z ostatních s|oŽkovych zákonŮ v ob|asti nak|ádánís nebezpečnymi
|átkami, prevence havárit' nak|ádánÍ s odpady, dopravy, země-
dě|ství, rost|ino|ékaiské péče, stavebnictvt, obchodu a hygieny
pracovního prostiedÍ, která v konečném dŮs|edku piímo nebo
zprostiedkovaně vedou nebo mohou vést ke sniŽovánÍ znečišté
ní ŽivotnÍho prostiedÍ nebezpečnymi látkami' Pienos nebezpeč-
nych |átek do vodnÍho prostiedÍje totiŽ vzh|edem k v|astnostem
některych z nich moŽny prostiednictvÍm atmosféry, pŮdy, sk|á-
dek, kontaminovanych p|och, stacionárních zaY(zení, mobi|nÍch
zdrojŮ nebo havarijních unikŮ.

Čast F: MezinárodnÍ spolupráce v ochraně vod a datší
nástroje k omezování emisí relevantnÍch nebezpečnych
látek

Program vedoucí ke sniŽování emisí Se neomezuje pouze na
legis|ativní nástroje. Zv|áště v pos|edních |etech se up|atĎují
ve stá|e větší mi7e nástroje za|oŽené na určitém stupni dobro-
vo|nosti. Tato část pojednává o podzákonnych piedpisech (me-
todické pokyny, sdě|enÍ, směrnice ministerstev), které.větŠi-
nou vysvět|ujÍ, zpiesĎujÍ nebo dá|e roltádějí obsah |egis|ativ-
ních piedpisŮ a které se vztahujÍ k problematice omezován(
emisí nebezpečnych |átek. Z dobrovo|nyich nástrojŮ jsou uvá-
děny dobrovo|né dohody, environmentá|nÍ postupy Ífuen( podni-
kŮ, národnÍstrategie a da|šÍprogramy, státnípodpory a dotace'
které napomáhají rea|izaci investic v ob|asti ochrany Životního
prostiedÍ. Do této části jsou rovněŽ zaÍazeny programy vychá-
zejíc(z melnárodnÍspo|upráce v ochraně vod, kdy sm|uvnÍujed-
nání mezi Ceskou repub|ikou a piís|ušnym státem jsou legis|a-
tivně zakotveny v právním iádu ČR, a|e nás|edujícÍ spo|upráce
má jiŽ charakter dobrovo|nych dohod (napr. akční programy).

Čast G: Programy pro jednotlivé relevantní nebezpečné
látky

Program na snŽení znečištění povrchovych vod má byt zpra-
cován také jednot|ivě pro konkrétní nebezpečné a zv|ášt ne-
bezpečné závadné |átky, které jsou uvedeny V národním sezna-
mu re|evantnÍch nebezpečnych látek pro hydrosféru ČR.

Specifickf program pro kaŽdou |átku (ze Lo4 re|evantních
nebezpečnych |átek pro vodní prostĚedÍ Čn) obsanuje informa-
ce o v|astnostech |átky, její mobi|itě do Životního prostiedí,
obecném pouŽitÍ, konkrétních zdrojích znečištění v ČR,' techno-
Iogickych procesech, vyrobě, nejIepších dostupnych technikách,
kodech odpadu, |egis|at ivních opat ieních, podzákonnych
a dobrovolnych opatieních. Dá|e jsou uvedeny p|atné emisní
a imisnÍ standardy, které se k dané |átce vaahují.

Program - jeho schválení a ptezentace

Vzh|edem ke značnému rozsahu by| zpracován tzv. Zkráceny
text Programu a shrnutt' dop|něny souhrnem h|avnÍch opatiení
v ob|asti voda (část 9.1 Programu) a v da|ších ob|astech (část

Na zák|adě procedury coMMPs (Combined Monitoring.based and Mode.
Iing-based Priority setting Scheme) by| sestaven také prvnÍ seznam 33 prio-
ritních |átek nebo jejich skupin, legis|ativně zakotveny v Piíloze X Rámcové
směrnice 2000/60/ES ustavujícÍ rámec pro činnost Spo|ečenství v ob|asti
vodní po|itiky.

Směrnice Rady 76/464IEHS a směrnice Evropského Par|amentu a Rady
2OOO/60/ES.

MKOL - MezinárodnÍ komise pro ochranu Labe.

I



9.2 Programu), ktery obsahuje všechny podstatné informace
a vyběr nejdŮ|eŽitějších pii1oh. Program by| schvá|en usnese-
ním vlády Ceské repub|iky č. 339 ze dne 74. 4.2oo4. Usnese-
ní zároveĎ uk|ádá:
o ministrŮm Životního prostiedí, zemědě|stvÍ, prŮmys|u a obcho-

du, dopravy a zdravotnictví prosazovat opatiení obsaŽená
v Programu v době do 31. prosince 2oo9,

. zpracovat a Evropské komisi do 30. června 2oo4 pied|oŽit
zprávu o Programu (by|o provedeno MŽP 29. června 2oo4),

. zpracovávat kaŽdé dva roky, počínaje rokem 2006, informaci
o postupu rea|izace Programu a piedk|ádat ji v|ádě jako sou-
část Zprávy o stavu ochrany vod.
Program je určen vodoprávním uiadŮm, prŮmyslovym podni-

kŮm vypouštějÍcím do povrchovych vod a do kana|izací odpadní
vody s obsahem nebezpečnych a zv|ášť nebezpečnych závad.
nych |átek a Ceské inspekciŽivotního prostÍedí. Ještě pied jeho
legis|ativním schvá|enÍm vyda| odbor ochrany vod MŽP sdě|ení
[5] k zajištěnÍp|něnÍProgramu a da|ších náleŽitostÍo vypouštění
nebezpečnych |átek do vodnÍho prostŤedí (zv|. revize vodopráv-
ních rozhodnuti). Zkrácená verze a shrnutí včetně Úp|ného zně-
ní Programu jsou pĚístupny na webovych stránkách Minister-
stva ŽivotnÍho prostiedÉo.

Literatura
[1] Spo|ečné stanovisko Evropské unie č' 20901 coNF-cZ

82/02 ze dne 26. l istopadu 2OO2.
[2] European Commission - DG Environment: Guidance Docu-

ment on elements for pollution reduction programmes under
Article 7 of Council Directive 76/464/EEC, September 2000.

[3] European Commission - DG Environment: Assessment of
Programmes under Article 7 of Directive 76/464IEEC, No-
vember 2OOI.

[4] Rieder, M. aj. !Ýskvt a pohyb nebezpečnych |átek v hydro-
sféÍe. Praha : CHMU. nor 2003.

Věstnk Ministerstva Životního prostiedí, částka 4, duben
2003, 10. sdě|ení.
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Program of Measures for Reduction of Surface Water Pollution
by Dangerous Substances and Particularly Dangerous Sub-
stances (Mičank, T.)

The article gives notice of measures to reduction of sur-
face 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 European Commission in June 2OO4.
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Kniha o hydrologickém suchu
Vydavate|ství ELSEV|ER vydalo počátkem roku 2oo4 knihu

Hydrological Drought - Processes and Estimation Methods for
Streamf|ow and Groundwater (Hydro|ogické sucho _ procesy
a metody odhadu pro iíčnÍ prŮtok a podzemnÍvody). Editoii této
knihy jsou Lena M. Tal laksen z Univers i ty of Oslo, Norsko
a Henny A. J. van Lanen z Wageningen University, Nizozemsko.
Do tohoto poměrně rozsáh|ého dfla (579 stran) piispě|o 25
hydrologŮ z osmi zemÍ severní, západnÍ a stiední Evropy (včet-
ně CR)' z Nového Zé|andu a Kanady.

Jádro autorského ko|ektivu tvoií č|enové skupiny ,,Low F|ows
Group.. ze severoevropské části projektu FRlEND (F|ow Regi-
mes from |nternationa| Experimental and Network Data), která
se zabyvá problematikou ma|ych prŮtokŮ od roku 1985. Pro-
jekt FRIEND je součástí Mezinárodního hydrologického progra-
mu UNESCO.

H|avním záměrem autorŮ by|o vytvoiit učebnici pro vysoko-
ško|ské a post$raduální studium, a|e kniha bude ziejmé uŽi-
tečnym zdrojem informací nejen pro studenty a pedagogy, a|e
také pro hydro|ogy z praxe a vyzkumu.

Pojednává o hydro|ogickém suchu a související prob|emati-
ce v dosti Širokém zábéru.

V první části ,,Sucho jako piírodní riziko,, je kromě vymezení
pojmŮ v uvodu obsaŽena kapito|a Hydrok|imato|ogie, ve které
jsou popsány zejména meteoro|ogické procesy vedoucÍ ke vzni-
ku sucha v rŮznych k|imatickych zonách, zá|eŽitostijeho časo.
vého a prostorového měiftka.

DalŠí kapitola ,,Proces generovánÍ odtoku.. popisuje pozemnÍ
část hydro|ogického cyk|u.

Druhá část knihy - ,,Metody odhadu.. _ pojednává o získává.
ní hydro|ogickych dat a da|ších informact, které jsou pouŽívány
pÍi hodnocení hydrolo$ického sucha, podrobně uvádí definice
a postupy Wpočtu charakteristik hydrolo$ického Sucha, potieb-
né poznatky z oboru statistické frekvenční ana|yzy, zák|adní po-
stupy generování časovych íad a propracované postupy regio-
ná|ní ana|,!zy.

T etÍ část je nazvaná ,,V|ivy č|ověka, eko|ogické a operativní
aspekty.. .Zablvá se v|ivem rŮznych forem antropogenniho ovliv.
nění hydro|ogického procesu v obdobÍ sucha, od v|ivu odběrŮ

podzemní a povrchové vody pies v|ivy změn vyuŽití pozemkŮ aŽ
po zkoumání učinkŮ g|obá|ní k|imatické změny. Samostatná
kapitoIa je věnována re|ativně nové prob|ematice eko|ogie vod-
ních tokŮ ve vztahu k íízení prŮtokŮ. V kapito|e ,,operativnÍ hyd-
rologie.. jsou obsaŽeny poŽadavky nejpodstatnějších obIastí |id-
ské činnosti ov|ivněné hydro|ogickym suchem (vodní hospodái-
ství, zemědělstvt' zásobovánÍ obyvate|stva i prŮmys|u vodou,
ekosystémy a ŽivotnÍ prostiedi) na informace související s hydro
|ogickym suchem. Praktická Ěešeníjsou dokumentována iadou
piÍpadovych studiÍ.

V závěru knihy jsou stručně uvedeny směry, kterymi by se
mě| ubírat jak da|ší vyzkum, tak zejména praktické postupy
monitoringu, piedpovÍdánÍ a včasné varování pied nastupujÉ
cím hydro|ogickym suchem, které mŮŽe pÍispět ke zmtrnění
jeho následkŮ.

Piedností této učebnice je ve|ké mnoŽství konkrétních ,,pra-
covních pik|adŮ..vtextu, něko| ik j ich je ina CD, které je pií lo-
hou pub|ikace. Kromě toho obsahuje cD tri interaktivní vyuko-
vé programy, nazvané ,,Se|f-guided tours.. , tykajíc( se regioná|-
ní frekveni,ní ana|yzy, odhadu charakteristik sucha V nepozo-
rovanych prof i|ech a odběru podzemních vod. Na CD jsou
k dispozici také soubory pozorovanych dat, napik|ad 18 iad
prŮměrnych dennÍch prŮtokŮ reprezentujÍcích k|imatické pod-
mínky v rŮznych k|imatickych pásmech Země, pik|ad dat po-
uŽitych pro regioná|ní ana|,!zu (Německo) a data pro hydro|ogic-
kou bi|anci včetně podzemnÍch vod (pozorování VÚV T.G.M. na
hornÍ Metuji, ČR).

CD obsahuje také oddfl ,,SoftWare.., ve kterém je program
pro vypočet indexu základniho odtoku, mode| hydro|ogické bi-
|ance B|LAN, program pro hodnocení nedostatkovych objemŮ
v dennÍch iadách prŮtokŮ N|ZOWKA a program RHYBASIM
(River Hydraulics and Habitat Simulation).

Vzh|edem k tomu, Že v ČR uŽ iadu deseti|etí neby|a vydána
Žádná učebnice hydro|ogie, natoŽ učebnice zaměiená na prG
blematiku hydro|ogického sucha, mŮŽe byt tato pub|ikace, shr-
nujícÍ poznatky zÍady zem(, uŽitečnym zdrojem informací pro
poměrně široky okruh zájemcŮ.

lng. Ladislav Kašpárek' cSc.
VUV T.G.M. Praha
tel. 22O L97 227
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REGISTR cHnÁruĚruÝcn Úzeuí -
oPoMíueruÁ součÁsr nÁrucovÉ
suĚnNlcE PRo voDNí pouTlKU EU
Pavel Rosendorf

Klíčová s|ova
registr chráněnych uzemí, Rámcová směrnice pro vodní politiku
ES, vodní utvary, environmentální cÍle, odběry vod pro lidskou
spotŤebu, koupací oblasti, zranitelné oblasti, Natura 2000,
maloplošná zuláště chráněná uzemí

Souhrn
článex shrnuje na podkladě poŽadavkri Rámcové směrnice

pro vodnÍ politiku Es (2ooo /6o/Es| zptisob nap|něnÍ re$ist.
ru chláněnych zemí v ceské lepub|ice ke konci roku 2oo4.
Popisuje struěně zpt'isob a d vody zaěleněníjednotlivÍch typti
zemí do legistlu. Ke konci loku 20o4 legistr chráněnych
zemí obsahoval: 1) povolené odběry povrchovych a podzem.

ních vod urěenych pro lidskou spotÍebu, 2| koupací oblasti
a koupaliště ve volné piírodě' 3) zranite|né oblast| a 4| uze
mÍsoustavy Natura 2ooo a maloplošná zvláště chráněná 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 zvláštnÍ po
zornost věnována definování environmentálnÍch cÍ|ri plo jed.
notlivé typy chláněnfch rÍzemí.

a

co je re$istr chláněnych rÍzemí a jakÝ má smys!
v Rámcové směrnici

Registr chráněnych zemí (dá|e jen registr) je v Rámcové
směrnici [1] definován v článcích 6 a 7 a související Pií|oze lV.
C|ánek 6 Rámcové směrnice poŽaduje, aby č|enské státy ziídi-
|y v kaŽdé ob|asti povodí registr nebo registry všech zemí,
která by|a vymezena pod|e piíslušnych právních piedpisŮ Spo-
|ečenstvÍ k ochraně povrchovych a podzemnÍch vod nebo
k ochraně stanovišť a druhŮ piÍmo závis|ych na vodě. Registr
musÍ zahrnovat pi inejmenším všechna uzemÍ vyjmenovaná
v pií1oze |V Rámcové směrnice a V č|ánku 7 a musÍ byt dokon-
čen do 22' prosince 2oo4 a poté prŮběŽně aktualizován.

JednÍm z hIavních cflŮ Rámcové směrnice je zabránit da|šÉ
mu zhoršování stavu vod a z|epšit stav vodních ekosystémŮ
a některych ekosystémŮ terestrickych, které jsou na vodě zá-
vislé. Toho má byt dosaŽeno zejména tím, Že budou minima|i-
zovány negativní antropogenní v|ivy. Jedním z prostiedkŮ Rám-
cové směrnice jak uvedeného ci]e dosáhnout je provádět ana.
|yzy, vyhodnocovat a navrhovat opatiení vjednotkách označo-
vanych jako vodnÍ utvary. Pro tyto jednotky, stejně jako pro jed-
not|ivé typy chráněnych uzemí registru, mají byt stanoveny en-
vironmentá|ní ci]e a pro jejich dosaŽenÍ majÍ byt piijata piÍsluš-
ná opatiení. DosaŽenÍ environmentálnÍch ci]Ů konkrétně zna-
mená dosaŽení dobrého ekologického stavu, popi. potenciá|u
a dobrého chemického stavu pro tvary povrchové vody, dob-
rého kvantitativního a dobrého chemického stavu pro utvary
podzemní vody a sp|nění všech standardŮ a cí]Ů pro jednot|ivé
typy chráněnych uzem( registru. Dobrého stavu utvarŮ vod
a sp|něnÍ standardŮ pro chráněná Území má byt dosaŽeno do
15 |et od prijetÍ Rámcové směrnice, v odŮvodněnych piÍpadech
mŮŽe byt p|nění ci]Ů od|oŽeno do da|ších dvou revizí p|ánu ob-
|asti povodí' tedy aŽ do roku 2027.

Z vyše uvedeného je ziejmé, Že Rámcová směrnice pracuje
na jedné straně s vodními ritvary a na straně druhé s rŮznymi
typy chráněnych uzemí, která jsou svou povahou odlišná od
vodních tjtvarŮ. DŮvodem této dvojakosti v zaměienÍ Rámcové
směrnice je historicky vwoj ochrany vod v Evropské unii.

Rámcová směrnice byla po d|ouhé diskusi piijata na konci
roku 2000, a|e d|ouho pied její platnostÍ byla piUata skupina
environmentá|ních směrnic, které mají piímou nebo zprostied-
kovanou vazbu k vodě a vodním ekosystémŮm. Během téměi
tiiceti |et od začátku p|atnosti prvníze skupiny ,,starfch.. směr-
nic je č|enské státy rŮznym zpŮsobem uved|y do praxe. V iadě
piípadŮ doš|o k vymezení Území nebo vodních utvarŮ vyŽadují
cÍch zv|áštní ochranu a současně by|a piijata určitá opatiení

pro z|epšovánÍ stavu vod. V někter1/ch piípadech dokonce člen-
ské státy definova|y pro jednot|ivé typy zemí environmentá|ní
ciie b|ízké pojetí Rámcové směrnice.

Do této situace píichází návrh Rámcové směrnice s principem
ob|astÍ povodÍ, vodních utvarŮ a environmentálnÍch cflŮ. Ten se
vyznamně od|išuje od zpŮsobu ochrany vod a ekosystémŮ po-
d|e starych směrnic' Nastává tedy prob|ém co udě|at se stary-
mi směrnicemi. Piístup je rozdi1ny pod|e typu směrnic. Některé
s p|atností Rámcové směrnice zaniknou, jiné do ní budou po-
stupně zač|eněny, a|e stá|e zbÝvá Íada směrnic, jejichŽ nástro
je a opatienÍ se jiŽ dobÍe osvědči|y a není dŮvod je rušit. Proto
ziejmě piišlo na iadu kompromisní iešení, kterym by|o t4ytvoie
ní nesourodého registru chráněnych uzemí, zahrnujícím veške-
rou uzemníochranu nebo ochranu vodnÍho prostiedí' která by|a
rozpracována do doby pÍUetí Rámcové směrnice.

HIavnÍm duvodem, proč je v Rámcové směrnici zaíazen
i registr chráněnych uzemí, je tedy zachovánÍ kontinuity z období
pied p|atnostÍ Rámcové směrnice a zaíazení některych fungujÉ
cích nástrojŮ pro ochranu vod a vodních ekosystémŮ do proce-
su piípravy plánŮ ob|astí povodí.

Postup naplnění legist]u chráněnych iizemí
v české republice

Ačkoli Rámcové směrnicije v poslednÍch |etech věnována znač-
ná pozornost a pro iadu aspeKŮ by|y prUaty spo|ečné ce|oevrop
ské metodické dokumenty (napi' principy vymezování vodních
tvarŮ, ana|yza v|ivŮ a dopadŮ, monitoring, zpracování ekono-

mické ana|yzy), pro sestavování registru chráněnych zemÍ ne
existuje Žádn! obecně závazny postup. o tom, jaké typy rjzemí
bude registr obsahovat ajaká bude jeho vazba na vodní utvary,
rozhoduje kaŽdj člensky stát sám. Navíc, jak se během prvnÍch
čtyr let imp|ementace směrnice ukáza|o, registr rozhodně není
částí směrnice, které by se věnova|a větší pozornost. V některyich
piípadech se prvnízmínky o jeho nap|něníobjevujÍaŽ v povinnych
reportingovlch zprávách pro Evropskou komisi za rok 2oo4.

V České repub|ice by|ozÍízení registru stejně jako ostatnípovin-
nosti p|ynoucíz Rámcové směrnice prováděno pod|e v|ádou schvá
|eného imp|ementačniho p|ánu, pÍtjatého v lednu 2003 [2]..Pod|e
tohoto p|ánu by|o za ce|kové zífuen( registru v České repub|ice
odpovědné Ministerstvo Životního prostiedí' Zpracováním něKe
rych částí registru byly pověieny také Ministerstvo zemědě|ství
a Ministerstvo zdravotnicWÍ. Za zpracování podk|adŮ k jednot|ivym
typŮm chráněnych t-izemí odpovída|y subjekty ífuené odpovědnymi
ministerstvy. Casovy harmonogram a odpovědnosti nap|něnÍ re
gistru V roce 2oo4 by|y specifikovány v Metodickém návodu [3].
H|avnÍ ro|i pŤi p|nění registru V roce 2oo4 sehrá|y Vyzkumny rjstav
vodohospodársky T. G. Masaryka, Agentura ochrany piírody
a krajiny CR a jednot|iví správci povodÍ.

Nap|nění registru na rjzemÍ České repub|iky vychází z vyk|adu
vyŠe zmíněnych č|ánkŮ a pii1ohy Rámcové směrnice a technicky
bylo provedeno postupy specifikovanymi v Manuá|u Í4] a na zá-
kladě uys|edkŮ Íešení projektu registru [5]. Registr by| zpraco
ván s ohledem na p|atnou |egis|ativu a podklady dostupné v době
zpracování reportingové zprávy, tedy k 15' 1'7. 2oo4. Změny,
které nastaly po tomto období a mě|y v|iv na stav registru, bu-
dou zoh|edněny pii nejbliŽší aktua|izaci registru V roce 2005.

Registr je v Rámcové směrnici definován jako soubor chrá-
něnych Území rŮzného typu. Směrnice poŽaduje, aby registr
obsahova| piinejmenšÍm tyto typy ÚzemÍ:
. uzemí vyhrazená pro odběr vody pro |idskou spotiebu pod|e

č|ánku 7:
. uzemí vymezená pro ochranu hospodáisky vyznamnych dru-

hŮ vázanych na vodní prostiedÍ;
o vodnÍ ÚWary určené jako rekreační vody, včetně ob|astí Wme

zenychjako vody ke koupání pod|e směrnice 76/L6}/EHS;
o ob|asti cit|ivé na Živiny včetně ob|astÍvymezenych jako zrani-

te|né pod|e směrnice 91'/676/EHS a ob|astÍvymezenych jako
cit|ivé pod|e směrnice 91'/271-/EHS;

. ob|asti vymezené pro ochranu stanovišt nebo druhŮ, kde
udrŽení nebo z|epšenÍ stavu vody je dŮ|eŽitym faktorem je-
jich ochrany, včetně zemí Natura 2oo0 vymezenych podle
směrnic 92/43/EHS a 79/4oglEHS.
Ved|e typŮ, které jsou definovány piímo jako vodní rÍtvary,

jsou zde i ÚzemÍ bez zjevné vazby na vodní tvary nebo uzemí,
kde je taková vazba nejasná. Z těchto dŮvodŮ by| registr v České
repub|ice zpracován s dŮrazem na evidenci primárnÍch objektŮ
(uzemí/ÚzemnÍch jevÚ), které nej|épe odpovÍdajÍ vyk|adu Pii1o-
hy |V a článku 7 Rámcové směrnice. Piípadná vazba jednotli-
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vych uzemí registru a jejich environmentá|-
nÍch cijŮ na vymezené vodnÍ utvary povr-
chovych nebo podzemních vod bude po
drobněji Íešena v da|ší fázi imp|ementace
Rámcové směrnice.

V další části článku se podrobněji za-
měiíme na to, v jaké podobě by|y do re-
gistru zaŤazeny jednot|ivé typy chráněnych
uzem(, popi. jak probíha| jejich vyběr.

Územt ttyhrazená pro odběr vody
pro lidskou spotÍebu

Rámcová směrnice poŽaduje, aby byla do
registru zaÍazena uzem(/vodnÍ Wary (pií1o
ha lY /č|. 7), }<teré s|ouŽÍ nebo v budoucnu
mohou s|ouŽit pro odběr vody pro |idskou
spotiebu a poskytují více neŽ 10 m3 vody
za den nebo zásobujívíce neŽ 50 osob.

Jako pr imární objekty registru jsou
v současné době evidovány povo|ené odbé
ry povrchové a podzemní vody vyuŽÍvané k pravě na vodu pitnou,
Keré v referenčním roce 2003 splni|y podmínku odebíraného mnoŽ-
stvÍ 10 m3 za den. V tabulce í jsou uvedeny pocty odběrŮ rozdě|e
né pod|e tií mezinárodních ob|astí povodÍ' které sp|ni|y podmÍnky
pro za|azenído registru. Vyhodou pouŽitého piÍstupu je, Že eviduje
primární data o odběrech a odebíraném mnoŽsfuí a umoŽĎuje bez
oh|edu na p|atnou verzi vymezení vodních tjtvarŮ priiadit odběry
k piÍs|ušnym vodním tvarŮm. Kromě toho je moŽné pri tomto piÉ
stu pu pri poj it k jed not| ivym od běrŮ m (objektŮ m ) j iŽ exi stuj Ící och ra n ná
pásma a vést je jako druhotné objekty registru. V piípadě, Že by
v registru by|y vedeny pouze udaje o vodních tjtvarech, Keré posky-
tují vÍce neŽ 10 m3 vody za den, ztrati|i bychom cennou informaci
o jednot|ivych odběrech (|oka|izaci, odebíraném mnoŽství) a omezi|y
by se tÍm moŽnosti da|ších ana|yz.

Kromě odběrŮ, které jsou v současné době iádně povoleny
a provozovány, vyŽaduje Rámcová směrnice, aby by|a do registru
zaÍazena i  taková uzemí, kde se s odběrem vody počÍtá
v budoucnu. Evidence zemíve formě vyh|edovych vodnÍch zdro-
jŮ je v současné době zpracována v P|ánech rozvoje vodovodŮ
a kana|izacÍ uzemí krajŮ pod|e zákona Ó,. 274/2001 sb.'
o vodovodech a kanalizacích pro veiejnou potiebu a o změně
některych zákonŮ, ve zněnÍ pozdějších piedpisŮ. Sumarizace
těchto Wh|edoWch vodních zdrojŮ bude součástí P|ánu rozvoje
vodovodŮ a kana|izacÍ pro uzemí České repub|iky, ktery má byt
zpracován do konce roku 2oo5. ProtoŽe udaje pro tento typ
uzemí neby|y ke konci roku 2oo4 k dispozici, bude jejich za|a-
zení do registru provedeno pii některé z pÍištích aktua|izací.

Území vymezená pro ochranu hospodársky u'|znamnlch
druhŮ vázanfch na vodnÍ prostredí

Pod|e vyk|adu Rámcové směrnice a podrobné ana|yzy prove
dené v projektu registru [5] by mě|y byt za tento typ chráněného
(lzemí povaŽovány měkkyšové vody pod|e směrnice 79/923/EHs.
Na zemí Ceské repub|iky však Žádné takové vody vymezeny
neby|y. Kromě toho neby|y na ce|ém zemí CR nalezeny ani Žád-
né jiné vodní druhy ŽivočichŮ nebo rostlin, které se pÍirozeně
vyskytují ve vodách a jsou piedmětem hospodáiského vyuŽití.
Z uvedenych dŮvodŮ nebyla v ČR do registru zaíazena Žádná
uzemí pro ochranu hospodáisky vyznamnych druhŮ vázanych
na vodní prostÍedÍ.

Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání
Rámcová směrnice uvádí, Že do registru mají byt zaŤazeny

vodní tvary určené jako rekreačnÍ vody, včetně ob|astí Vyme-
zenych jako vody ke koupání pod|e směrnice 76/L6o/EHs
o kva|itě vod pro koupánÍ.

obecně |ze jako rekreační vyuŽitÍ vod chápat piedevšÍm kou-
pání osob. Kromě toho mohou byt za rekreační aktivity vázané
na vody povaŽovány i sjiŽdění iek na |odích, jachting nebo jiné,
méně obvyk|é sportovnÍ aktivity. PÍes ve|ky rozsah moŽného
rekreačnÍho vyuŽití vod je |egis|ativou Spo|ečenství upravena
jen oblast koupacích vod - směrnicí Rady 76/I60IEHS o kva|itě
vod pro koupání.

A protoŽe ani v České republice není |egis|ativně upraveno jiné
rekreačnívyuŽitívod neŽ koupánt' by|y do registru zaÍazeny pou-
ze dva typy uzemÍ_ koupacíoblasti pod|e vyh|ášky č. L59/2oo3
Sb., kterou se stanoví povrchové vody vyuŽÍvané ke koupáníosob
a koupa|iště ve vo|né piÍrodě, vymezená v sou|adu se zákonem

Tabulka 1. odběry povrchovych a podzemnÍch vod pro lidskou spotĚebu v ob|astech
povodí

Oblast
povodí

odběry povrchové vody odběry podzemní vody

mt/den
celkem

m3/den
celkem

< 100 100-1 000 > 1 0 0 0 < 100 100-1 000 > ' t  000

Dunaj 3 1 3 1 9 35 222 187 59 468

Labe 1 8 34 41 93 740 s66 1 1 ' l 1 417

Odra I 7 1 5 56 8'l 1 3 150

Tabu|ka 2. KoupacÍ ob|asti a koupaliště ve vo|né piírodě v ob|astech povodÍ

ob|ast povodí
Koupací ob|asti Koupa|iště ve volné piírodě

vodní
nádrže toky celkem

vodní
nádrže tolry celkem

Dunaj 27 27 I I
Labe 66 2 68 88 88
Odra 33 33 5 5

č.258/2oo0 sb., o ochraně veiejného zdraví jako piírodnÍ vod-
ní p|ochy, které jsou označeny jako vhodné ke koupání.

Shrnutí počtu koupacích ob|astÍ a koupa|išt ve vo|né piírodě
vymezenych v mezinárodních ob|astech povodÍ a zarazenych do
registru uvádÍ tabulka 2.

Území cittivá na Živiny
Rámcová směrnice poŽaduje zaiadit do re$istru ob|asti cit|ivé

na Živiny, vys|ovně pak oblasti vymezené jako zranite|né podle ni-
trátové směrnice (91'/676/EHS) a oblasti vymezené jako cit|ivé
pod |e směrn ice o čištěn í městskych od padn ích vod (91. / 27 l/EHS).

obě zmÍněné směrnice ieší prob|ematiku znečištěnÍvod Živina
mi, tedy piedevšÍm fosforem a duskem. A kaŽdá z uvedenych
směrnic se zabyvá jinym typem znečištění vod. Zatímco nitrátová
směrnice (97/676/EHS) vymezením zranite|nych ob|astí ieší pro
b|ematiku p|ošného znečištění povrchovych a podzemnÍch vod
dus ičnany,  směrn ice  91 ' /277/EHs reguIu je  nak|ádání
s komuná|ními a některymi prŮmyslovymi odpadními vodami
a jejich vypouštěnído povrchovych vod. Zabjvá se tedy bodovymi
zdroji znečištěnÍa regu|uje vypouštěnífosforu a dusÍku. obě směr-
nice se soustÍeďují zejména na vody vyuŽívané pro pitné uče|y
a spo|ečná jim je také orientace na eutrofizaci vod a její dŮs|edky.
Ačko|i pouŽívají rozdtlné piístupy a opatienÍ, cílem obou je zlepšit
jakost vod a omezit nepiÍznivy t]činek Živin na pevninské i moiské
vodnÍ ekosystémy a v konečném dŮs|edku i na |idské zdraví.

V Ceské republice by|y vymezeny zranitelné ob|asti a formá|ně
icit|ivé ob|asti. Do registru chráněnych zemÍ jsou v současné
době zaiazeny zranite|né ob|asti podle na|(zení vlády č. Io3/
/2oo3 Sb. v rozsahu vyjmenovanych katastrá|ních uzemí.
V mezinárodních ob|astech povodí Dunaje, Labe a odry na uze
mí ČR piedstavuje podí1 zranite|nych ob|astí na ce|kové p|oše
35,2 Yo, 39,5 Yo, resp. 20,7 o/o.

Citlivé ob|asti by|y vymezeny jen formá|ně, nebot v naiízení vlá
dy č,. 67/2003 sb. bylo stanoveno' Že jsou to všechny vody na
uzemí státu. Ve smys|u směrnice 91'/27I/EHS (pod|e č|ánku 5,
odst. 9) lze tento postup povaŽovat za newmezování cit|ivych ob-
|astÍa up|atněníopatienína ce|ém zemístátu. V sou|adu s tímto
závérem nejsou v registru Žádné citlivé ob|asti evidovány.

Území vyhrazená pro ochranu stanovišť a druhŮ
Rámcová směrnice poŽaduje, aby do registru by|y zaíazeny

všechny ob|asti vymezené pro ochranu stanovišt nebo druhŮ,
u nichŽ je udrŽení nebo z|epšenÍ stavu vody dŮ|eŽitym faktorem
jejich ochrany, včetně uzemí soustavy Natura 2000 Vymeze-
nych pod|e směrnice 92/43/EHS o ochraně piÍrodních stano-
višt, vo|ně Ž.tjÍcích ŽivočichŮ a p|aně rostoucÍch rostlin a směrnice
79/4}9/EHS o ochraně volně Žijících ptákŮ'

Dvojice vyše zmíněnych směrnic je základem soustavy chrá-
něnych zemí evropského vyznamu označovanych jako sousta-
va Natura 2oo0' JejÍm cílem je zachovat bio|ogickou rozmani-
tost v rámci ce|é Evropské unie prostiednictvím ochrany vybra-
nych druhŮ rost|in a ŽivočichŮ a piÍrodnÍch stanovišť, které jsou
nejvíce ohroŽeny Iidskou činnostÍ nebo patií k tomu nejcenněj-
šímu, co Se na evropském kontinentě zachova|o.

Kromě těchto dvou směrnic, Keré zajištujíkoordinovanou ochra
nu v rámci ce|é Evropy, existuje v České repub|ice také tradiční
uzemnía druhová ochrana vycházející zezákonač. L74/L992 Sb.,
o ochraně prÍrody a krajiny. I kdyz Wběr a Wmezování uzemí sou-
stavy Natura 2ooo jsou upraveny také vyše zmíněnym zákonem,
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nadá|e bude na rjzemíČR existovat Ěada chrá
něnych |oka|it, Keré nebudou patiit mezi ev-
ropsky v1anamné a piesto v nich bude ochra
na vod v1znamnym fenoménem.

Z tohoto dŮvodu registr obsahuje jak W-
běr všech uzemí soustavy Natura 2000'
kde piedmětem ochrany jsou druhy nebo
stanoviště s jednoznačnou vazbou na vody
nebo vodnÍ prostÍedí, tak i da|ší zv|áště
chráněná uzemí s vazbou na vody pod|e
p|atné české |egis|ativy.

Vychozím pro vyběr ptačích obIastí

a ma|op|ošnych zv|áŠtě chráněnych uzemí zaíazenych do regis-
tru v jednot|ivych mezinárodních ob|astech povodí na uzemí CR
uvádí tabulka 3.

Tabulka 3. Ptačí ob|asti, evropsky vyznamné |oka|ity a malop|ošná zv|áště chráněná
uzemí za|azené do registru v ob|astech povodÍ

oblast povodí
Natura 2000 Ma!op!ošná zvláště

chráněná zemíptačí oblasti evropsky vfznamné loka!lty

Dunaj 7 134 (7)'* 2O7 (3).

Labe 9 271 (5) . 482 (6) .

Odra 2 47 (8) . ss (3) .

* čís|a v závorkách udávají počty uzemízasahujících i do některé ze sousedních mezi-
národních ob|astí oovodí

zákon), ve zněnípozdějších piedpisŮ, \^/h|ášlq č.74o/2o03 Sb.'
o p|ánovánív oblasti vod a imp|ementačniho p|ánu směrnice Eu
ropského par|amentu a Rady 2ooo/6o/ES ze dne 23.í$na2o00

s vazbou na vody se sta| návrh seznamu
|oka|it. kter zor;cova|a AÉentura ochranv oiírodv a kraiinv ČR Ve|kÝm tématem pro da|ší rešení registru je také otázka vaz-
ve spolupráci's Českou špo|ečnostr orniiotogiét<ou. Ýyénozi by mezi wmezenymi vodnÍmi tvary a chráněnÝmi zemÍmi
seznam obsahova| 41 |oka|it a metodika vÝběru a oodrobnÝ a zejména vztah jejich environmentá|nÍch cÍl . Pro některá ze
popis navrŽenÝch ptačÍch ob|astÍjsou k dispozici na interneto- mí registru jsou environmentá|nÍ cÍle jiŽ stanoveny Ve star:Ích
vé'adrese htt :// taci'natura2oob.czl neob v ookumentu [6l. směrnicÍch (zranite|né ob|asti, koupací ob|asti), pro některá
Do registru nylá.zárazena pouze takov'á zemi která by|a návi- budou muset bÝt odpovídajÍcí standardyještě zpracovány. Nej'
žena fro něKer! z druh pták , kteiÍvodnÍ a mokÍadníekosys. s|oŽitějšíto bude ziejmě v piípadě r]zemísoustaw Natura 2ooo
témy.využívají pio hnízděÁí jako potravnr stanoviště' shromáŽ- a zv|áště chráněn]Ích zemí kde budou muset byt poŽadavky
oistB rieoo iimoviště a sou asně v nich bv| D|ošnÝ Dodn vod- ochrany stanovišt a dÍuht] pŤevedeny na ukazatele popisující
ních a mokiadních ekosystém větší neŽ io %. Tímto postu- stav vod. obdobně s|oŽité bude také stanovení cí] pro zemí
pem by|o wbráno 18 ptáčích ob|astí. vyhrazená pro odběr podzemnÍch vod pro |idskou spotiebu.. 

vÝoéru evropsxy vÝinamn]Ích |oka|lt s vazbou na vody pieď V.da|šÍm obdobíse dá očekáva|, Že nazák|adě reportingovÝch
cháielo zpracováni návrhu náiodnÍho seznamu evropslry vÝznarn- zpráv o charakterizaci oblastí povodí posoudí Evropská komise
nÝch |oká|it ( zemr pro ochranu stanovišt a druh i poáte smcr- piÍstupyjednot|i\r''ch členskÝch státl:l ke ziízenÍ registru a časem
njce g2/4g/EHs, kterÝ po rozsáh|ém mapování pÍÍrodních sta- bude prÚď určit' spo|ečnÝ postup jak pojmout jednot|ivé části
novišt. wbrán ch druh rost|in a Živočich zoracova|a AÉentu- regisÚu a zejména jak |ogicky propojit cíle pro chráněná zemi.
ra ochrány pÍÍrody a krajiny čR. MetodiciÝ postup vlběru s cí|i pro vodní tvary. Do té doby je nutné, abychom se sami
a podrobn iopis 

.navrzeriyclr 
evropsky vÝznámnÝch 

.|oká|it 
je pokusi|i vytvoiit registr v takové podobě, aby se sta| vhodnÝm

x bispozi'ci' na internétové a'orese nttp:7/stanovi3. nástrojem pro dosďenícfll] směrnice a neby|jako dosud pŤeh|i
te.natura2ooo.cz,/. Do registru chráněnych zemí by|y zaiaze ženÝm pťívažkem ce|ého lmp|ementaěního procesu.
ny pouze takové loka|ity' kde se vyskytova| druh nebo stanoviš-
té š vazbou na Vodní p;ostredí be2 oÁtedu na plošnÝ podíl jeho Použitá |itontura
zastoupenÍ v |oka|itě. Pom ckami Vyběru by|'Kataíog bioiopťt [1] srrÉmice 2o00l6olEs Evopského pariarnentu a Rady z 23. ř.}
[7] a k|asiÍikace druh a stanovišt s vazbou na Vod'[s]' Uvg na 2o0o ustavujÍcÍ námec pro činnost spo|ďenství v ob|asti \oď
áenfm postupem by|o na r]zemí čR Wbráno 442 |oiaiit. nÍpo|itil . AKua|izovan' praco/nÍ piek|ad s angickyÍn originá|em.

xiomb rjzemi soristavy Natura 2oob s vazbou na vodní pro. Praha : |\4inisteÍstvo ži\otnÍho prostHí odbor ochrany vod, sr
stiedÍ by|a do registru cnráncnÝcn zemÍ zaiazena i Wbraná pen 2003' 98 s.
ma|op|ošná zv|áš.ě chráněná zémÍ pod|e zákona ě.1"1.4./Lgg2 [2] |mp|ementačníplán směrnicÉ 2oool60/Es ustavujícírámec pro
sb., o ochraně piírody a krajiny, v piatném znění. VÝběr zemí činnost spo|ečenstvi,v ob|asti vodní po|iti|ry. Text schviá|erÝ usne
do registru by| ia|oŽein na xiašitit<áci h|avniho d voáu ochrany senÍmváy ČR dne 8. |edna 2oo3, aKua|izovan]í pro rok 2004.
zemia jeho.v.ztahu k vodě a vodnímu prostŤedí Pro k|asifiká- [3] Metodicky ná/od odboru vodohospodáÉl,é po|itil |Vinisterswa

ci by|y použity stejné pom cky jako pro vÝběr evropsky VÝznam- zemědě|stvÍ a odboÍu ochrdny vod |\4inis1eÍstva Žit'lotnÍho pÍosťe
nÝch |oka|it soustaw Natura 2ooo t5. zt. rrmto odstrjoem ovto di ze dne 18. prosince 2003 o pra\é postupu př p|ánování
ná rjzemí ČR wbránb celkem 742 iot<alit. v ob|astl vod V roce 2oo4 \./e srnyslu ustanovení s 25 zá|ana

Pieh|ed počiu ptačích oblastÍ, evropsky vÝznamnÝch |oka|it č. 25412001 sb., o vodách a o zněně někter]foh ákon (vodní

Podrobné podk|ady, metodické postupy a interaKivní mapo' ustawjící rámec pro ěinnost spo|ečenstv|-v ob|asti vodní politiky.
vá zobrazenívšech typri rizemÍ, která by|ázaiazena do registru' [4] |Vďruá po dár[táív po,oď oes|é rep'lcilry. hdidé pÉuťJ irn
je možné na|ézt na hitp://heis.vuvczfdatalspusteni/pr6jekty- derr nb. Bďla : lr4inisbísp zerněděEt\4- a |Vinisfigst\o áo ftb
dat/ramcovasmernice/. po61ÍedÍ lbrě 4.l" lbbpad 2oo4' 2o1s.

Úpravy registru chníněnÝch .izemÍ a p,"videlnu tu] lffiHtli'fll3''l5pááffi.jÍ*'s"effi,}##.Tffi
aktua|izace Y da|ších |ďech zprála prqeKu a 'Íií( 2ff'4, v/6fi/2/o3' Praha : VÚV T.G.M.

Vzh|edem ktomu, že Vdobě zrÍzenÍ a prvnÍho nap|něnÍ re .^' xf'^.*'*' 
106 s. + rnapoé fr|olry HV + cD 1a cD 2.

gistru neby|y k dispozici všechny podk|ady a některé typy |'ize- .-' --I'ar ].' lt1ar!9Ylj Pj 9 UjballT. (Ťs-J. Nafura 2ooo v čR, ŇávYh
mÍ byly pouze ve Íormě |egis|ativ"a ;;š.;';.i;;'Ý 

.íá",h j, ptačÍch ob|aď' \^da|a ceská spo|ečnost omito|9gcká ve spo|t}
bude v roce 2oo5 nutné provést prvnÍ revizi obsahu registru. 1ji.s $enlu.rc.l9fi.TP ďÍro^dy a^krajiny cR a správou chráně
Ta bude spoěÍvat zejména v definitivnÍm Wběru V|ádou šchvá- ,'' ffh 

k'jinnÝch ob|astí cR' 2002' 2oo s.
Ien]Ích zemí soustaw Natura 2ooo (ptačí ob|asti a evropsky ,, , -,,!trÝ, M., Kučera, T. a |&čí |\4. (eds.). Katálog biďop české
vfznamné |okaIity), dop|nění ""wJi'"áÉ':o-i'"",iiěíi.í ffi'Ieff#,H^5Tx3Fťe"'"sff#trmÚ|m 

Nafura
a podzemních vod z evidencí správc povodí' aktua|izaci se-
znamu koupacích ob|astí a koupa| išť ve vo|né piírodě
a v dop|něni.v,,h|edowch vodních zdroj určenych pro zásobo- Mgr.'P.aJé| Rlseldorf
VánÍ obyvate| (pokud budou k dispozici). Kromě těchto téměÍ vuv T.G.M. Praha
rutinníci činnostÍ problhajÍ a bud'ou probíhat odboÍné disku. tel- 2m agz 4l3
se o tom, zda ajakym zpusobem zaiadit do registru vetko. Recenzovala Ing Petl'a Ronen' PhD ' 8' a' 2oo5'
p|ošná zv|áště chráněná zemÍ (národnÍ parky a chráněné kra.
jinné ob|asti) nebo ijiné typy zemni. ochrany se vztahem Key words
k vodám' jako napiÍk|ad cHoPAVy. Ve|k-á pozornost bude také Registr of protected aÍeas, Water Framewofu Directive, water
věnována zpŮsobu' jak databázově. ploP9j]! i!I9]lTu:9 boáies, envÍronmentat objectives, water abstraction for human
o odběrech vody a objektech, * kt1i9l j:.9d.b.u],',.?1'.9]-1 *i",,ption' bathing Waters, voulnerable zones, Natum 2ooo,(tyká se zejména podzemních vod)' a obiektech a ieiich ochran- --'.-;'

nÝcn pasmecn (tÝká se i vod pou,"nořčiii. 
- -, small size specially Proteďed Areas
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Register of Protected Areas - Neglected Part of Water Framework
Directive (Rosendorf, P.)

Papel summarizes, on the basis of Water Framework Direc-
tive requirements (2OOO/6O/EC|, the method of the Regis-
ter 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) per-
mitted surface and groundwater abstractions for human con-

sumption, 2) bathing waters and natura! swimming pools,
3) vulnerable zones and 4) water relevant Natura 2OOO sites
and smal! size Specially Protected Areas. Gonsidering absen-
ce of the data the areas and abstractions intended for hu-
man 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 deÍinition of the environmental obiec.
tives for individual types of protected areas.

NA ODRE
Jiií Šajer

Klíěová slova
analyzátorová stanice pro kontrolu jakosti vod, umělá ryba,
semipermeabilnÍ membrány, znečištěnÍ povrchové vody,
monitoring jakosti vody

Souhrn
lnformace o monitoringu jakosti povrchové vody v iece odie

pomocí semipermeabilní membrány umístěné v potrubí Ana-
|yzátorové stanice pro kontrolu jakosti vod v Bohumíně. Do
potrubí' ve kterém je umístěna membrána, je nepŤetržitě ěer.
pána voda zieky odry. PoužÍvány jsou semipermeabilnÍ mem.
brány vyvinuté na základě vfzkumu vÚv T.G.M., pobočky Brno.
Je podrobně popsána konstrukce zaíízení a použité materiá|y
od ěeskfch firem, které jsou levnější než materiály firem za
hraniěních.

a

Prib|iŽně od roku 1990 se pro s|edování speciá|ních znečištujÉ
cÍch |átekve vodnÍm prostiedízača|yve světě pouŽívat semipermea
bi|ní membrány' Keré v podstatě pÍedstavují ,,umě|é ryby,. .Piesně
ji iečeno: piedpok|ádá se, Že na sebe váŽou znečištění wshrtujÍcí
se Ve vodě obdobnym zpŮsobem jako Živočišná tkáĎ. V odborné
|iteratuie se pro ně vŽi|a zkratka SPMD (Semipermeab|e Membra
ne DeVices), Kerá je pouŽvána i v nás|edujÍcím textu.

V Ietošním roce zavedla ostravská pobočka VUV T.G.M.
v rámci Projektu odra ||| pokusné s|edováníspeciá|nÍho znečiš-
tění pomocí SPMD v profilu Bohumín na iece odre' By|o vyuŽito
stávající ana|yzátorové stanice, která je ve správě PovodÍ odry,
S. P., na kterou je nepietrŽitě čerpána voda zíeky odry. Do
piÍdavného potrubÍ (5) na obrázku 2, kterym prochází voda
z odry, by|a umÍstěna semipermeabiIní membrána; je WměĎo-
vána v pravide|nych dvacetiosmidennÍch cyk|ech. VycházÍ se
piitom ze zkušenostízískanych brněnskou pobočkou VÚV T.G.M.
RešenÍ navrhované pobočkou VUV T.G.M. Brno je totiŽ pro naše
české poměry podstatně méně nák|adné neŽ pouŽití komerčně
dostupnych SPMD americké provenience.

Jako SPMD by|y pouŽity bezešvé po|yety|enové trubice, jejichŽ
vyrobcem je Po|ymer lnstitute Brno, spo|. s r. o. Rozměr SPMD je
28x1' 000 mm. K p|něnÍSPMD by| pouŽit piedčištěny 65o/otrio|ein.

Na obrázku 7 je moŽno vidět typ pouŽitého drŽáku SPMD. Jde
o oko z pozinkovaného drátu t|ouštky 3 mm upraveného do
obdé|nkovitého tvaru (3). Na oko by|a nav|ečena tef|onová tru-
bička (1) o vnitinÍm prŮměru 3 mm (dodavate| INTERNAT|ONAL
TRADE & PRODUCT, s. r. o., Chropyně). Ši7ka drŽáku by|a zvo|e-
na tak, aby se natěsno veše| do potrubí. Na tento drŽáR by|a
nasazena SPMD (4) a vypnuta pomocÍ gumičky (2) prov|ečené
teflonovou trubičkou (1).

Systém polyety|en-triolein se uja| z toho dŮvodu, Že se svym
charaKerem (wh|edem k zachycování lipofi|ních polutantŮ) nejvÉ
ce b|íŽí modelu Živočišné bunky. oproti biomonitoringu má SPMD
Whodu v tom, Že jde o piesně definovany systém s definovanymi
a ověŤite|nymiv|astnostmi. Jeho aplikace je poměrně jednoduchá.
PomocÍ SPMD |ze také testovat časovy vyvoj znečištěnÍ v daném
profi|u na toku nebo q4voj znečiŠtěnÍv podé|ném profilu toku. Doba
expozice SPMD ve vodním prostiedí bwá obwk|e vo|ena 28 dní
a poté jsou semipermeabi|nímembrány podrobeny ana|yze. TaKo
získané hodnoty mají vyšší vypovídajÍcÍ schopnost podávat infor-
mace o znečištěnÍ ve s|edované |oka|itě neŽ hodnoty získané jed-
norázovym bodovym odběrem. Vyhodou je, Že SPMD umoŽĎují
zachytit itakové znečištěnl' jehoŽ koncentrace by se pri běŽném
bodovém odběru pohybovala pod mezí stanovitelnosti.

UMĚLA RYBA V PRoFILU BoHutvtítrt

Obr. 1.
DrŽák SPMD
(foto autor)

obr. 2. PÍÍdavné potrubí se SPMD (foto autor)
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[1] Kupec' J. P|oŠny monitoring organickych po|utantŮ ve vo-

dách pomocí ekonomicky dostupnych SPMD. Brno : VÚV
T.G.M., 2004.
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Virtual Fish in Gauging Section Bohumín on the odra River
(Šajer, J.)

lnÍormation about monitoring water quality in the odra riv.
er by means of semipermeable membrane located in pipe in
Analyzer Station Íor Water Quality Control in Bohumín.

Water Írom the odra river is continuously pumped into
a Fipe, in which the membrane is located. Semipermeable
membranes developed by reseach of WRI T.G.M. Branch Of-
Íice Brno are used. contruction of apparatus and used mate
rials from Gzech firms (which are cheaper than materials from
Íoreign films) are described in detail.
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lnformace o Íešení programu
,,Integrovanf pÍístup pÍi návrhu
rekonstrukcí a modernizací CoV..
v roce 2OO4

V roce 2oo4 pokračova|o v rámci Národní agentury pro ze-
mědě|sky vyzkum (NAZV) Ministerstva zemědě|ství iešení pro-
jektu QC 02444 s názvem ,,Integrovany piístup pii návrhu re-
konstrukcí a modernizacÍ CoV.., jehoŽ nosite|em a h|avním ie-
šite|em je VÚV T.G.M. Praha ve spo|upráci s VŠCHT Praha, Čvur
Praha a firmou AERAQUA Praha. Práce na ieŠení projektu by|y
v tomto roce dokončeny.

Cí|em projektu by|o zpracování návrhu komp|exnÍho systému
pro piípravu, rekonstrukci a provoz čistÍren odpadních vod
s maximá|ním vyuŽitím modernÍch techno|ogickych prvkŮ. ZpŮ-
sob Íešení projektu by| popsán v č|áncích ve WE| v minu|ych
letech w, 2, 3]. Dá|e uvádíme jen stručny souhrn vysledkŮ pro-
jektu spo|u s informací o vystupech.

V |etech 2000 aŽ 2oo4 by|o pĚi iešení projektu NAZV Qc
0244 ,,lntegrovany piístup pii návrhu rekonstrukcí a moderni-
zací CoV,. zejména vykonáno:
. By| proveden prŮzkum na celkem I2o ma|ych cov s ci]em

vybrat vhodné |okaIity k hodnocení pomocí mu|tikriteriá|ní ana-
|,!zy dat, na 18 vybranych Čov nyto toto hodnocení provede-
no [4].

. By|a uskutečněna čtyii stiednědobá nepietrŽitá podrobná s|e-
dovánÍ CoV (v  IokaI i t ách  Sobín,  Nebušice ,  KruŠov ice
a Hostivice) s cí|em v praxi ověÍit optima|izovany metodicky
postup s|edování CoV, jehoŽ návrh by| v rámci iešení projek-
tu pĚipravován.Získané vys|edky by|y také pouŽity k testování
matematickyich mode|Ů na bázi umě|é inte|igence k iízenÍpro-
vozu CoV a získání podkladŮ k ověiení hodnot koeficientŮ
nerovnoměrnosti mnoŽství a kva|ity odpadních vod pod|e p|at-
né normy.

o Na ce|kem devíti CoV v CR a SR by|o ověÍováno v p|no-
provoznÍm měiítku pouŽití inovačnÍch prvkŮ k raciona|izaci
provozu dosazovacích nádrŽí a na datech změienych pÍi hod-
nocení vys|edkŮ byl verifikován novy postup Wpočtu objemu
dosazovací nádrŽe. V rámci Íešení by|y ověieny funkce těch-
to inovačních prvkŮ dosazovacích nádrŽí: vtokového deflek-
toru, nátokové roury, hydropneumatického systému staho-
vání p|ovoucích nečistot, uzaviené f|okulačnÍ zony s vertikál-
nÍm mícháním a iízenou vytokovou rych|ostí(v mělké i h|uboké
kruhové dosazovac( nádrŽi), a to s ve|mi dobrymi vys|edky.
V rámci iešení projektu by|y zpracovány nás|edujÍcí návrhy

metodickych pokynŮ a odborné studie, které by|y většinou pub-
likovány jako dí|čÍ zprávy projektu:
o V roce 2oo2 _ studie, ,Určeníekonomickych kr i tériípro ma|é
Čov" [s];

. V roce 2oo3 - studie ,,Zpracování a ověiování podk|adŮ pro
návrh koncepce zjednodušení matematickych rovnic pro na-
vrhování dosazovacích nádrŽí.. [6];

. V roce 2oo4 _ návrh materiálu ,,Metodicky pokyn pro hodno-
cenÍ a navrhování provozu ČoV" [7] obsahující zejména veš.
keré vypočtové vzorce potiebné pro hodnoceníČoV a vypočet
jejich provozních parametrŮ navrŽeny pod|e starších materiá-
|Ů, dále pak návrh optimá|ní metodiky s|edování ČoV, novy
postup komp|exního vypočtu dosazovac. nádrŽejako součásti
bio|ogického reaktoru k čištění odpadních vod a vztahy defi-
nující závis|ost nák|adŮ na provoz Čov na velikosti ČoV
(s doplněním o nák|ady na zpracování ka|Ů);

. V roce 2oo4 - návrh materiá|u ,,Metodicky pokyn pro pouŽití
matematického mode|ování na ČoV.. t8]; jde o návod ap|ika-
ce matematickych mode|Ů nabázi umě|é inte|igence piiÍíze-
ní provozu CoV;

. V roce 2oo4 - studie ,,ověiování inovačnÍch prvkŮ dosazova-
cích nádrŽÍ.. [9] shrnujícívysledky pracíjednoho z p|ánovan1/ch
vystupŮ projektu V03 (fakticky dop|nění a rozši ení vystupu
projektu z ro(u 2003);

o V roce 2oo4 - studie ,,Souhrn poznatkŮ o hodnotové ana|y-
ze.. [10] shrnující Ws|edky prací pii iešení projektu v této
oblasti hodnocení CoV;

o V roce 2oo4 _ studie ,,LiterárnÍ rešerše o kombinaci an-
aerobnÍho a aerobnÍho čištění.. [11] shrnujícÍ vys|edky prací
projektu tykajÍcÍch se této problematiky, součástí studie by|o

samoziejmě i vyhodnocení v|astnÍch měiení provedenych
během iešení projektu;

. V roce 2oo4 - studie ,,Vys|edky ověiování koeficientŮ cha-
rakterizujících zdroje odpadnÍch vod., [12] shrnující vyhod-
nocenÍ dat o změnách kvaI i ty a mnoŽství odpadnÍch vod
během dne a tydne získanych v rámci projektu jako zdroje
podk|adŮ pro ověiení vypočtu prÍslušnych koeficientŮ ne-
rovnoměrnost i .
Vys|edky pracÍ na iešenÍ projektu byly do konce roku 2004

pub|ikovány ve 22 pĚíspěvcích na konferencÍch a semináiích
a v článcích v odborném tisku.

V s|edky iešení projektu tykajÍcí se inovace dosazovacích
nádrŽí byly reali-zovány na nás|edujícícn Čov v České a S|oven-
ské repub|ice: CoV Sušice, CoV Turnov, CoV Hranice, CoV Va-
Iašské Mezii ičí' CoV Hodonín, CoV Ustí nad Labem, CoV T7e-
bič, ČoV Vsetín a Čov Trenčín.

Na základě podk|adŮ získanych pii iešení projektu by| zpra-
cován projektovy podk|ad pro dimenzování a technické ieŠení
dvou typovych Íad dosazovacích nádrŽ( s koncepcí FLoc.|N.

PrŮběŽně by|y na objednávku dodávány zájemcŮm z iad od-
borné veiejnosti v elektronické formě vys|edky prací na iešení
projektu za jednotlivé roky ieŠení. Pub|ikace vys|edkŮ projektu
pok raču je i v r o ce2005 .

a

Texty (i v digitá|ní podobě) jednot|iWch materiá|Ů zpracova-
nych v rámci iešení projektu v |etech 2000_2004 je moŽné si
objednat za provozní nák|ady (poštovné, baIné, nák|ady za
mnoŽenÍ a vazbu) na adrese: Ing. Mart in Novák, sekce 240,
Vyzkumny stav vodohospodáisky T. G. Masaryka Praha, Pod-
babská 30, 160 62 Praha 6, nebo na e-mai|ové adrese mar-
tin-novak@Vuv.cz; na této adrese |ze také objednat CD disk
s prezentací i textem všech dí|čích zpráv projektu za rok 2oo4,
souhrnné zprávy za |etošní rok a závérečné zprávy o iešení
projektu.
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Aktuality v činnosti ASLAB
v roce 2oo4 a v pníním pololetí 2005

ASLAB Stiedisko pro posuzování zpŮsobi|osti laboratoií po-
čátkem roku 2005 zahé4i|ojiŽ čtrnácty rok svého pŮsobeníjako
instituce zíízená Ministerstvem ŽivotnÍho prostiedí. Pri své čin-
nosti p|nÍ funkce, které piís|ušejÍ Národnímu akreditačnímu
orgánu správné |aboratorní praxe, renomovanému organizáto-
ru mezi|aboratornÍch porovnávání zkoušek v ce|ém spektru
kontro|y Životního prostÍedr, jehoŽ se učastní |aboratoie z České
repub|iky i ze zahraničí, a odbornému pracovišti provádějícímu
akreditačnÍ činnosti pii posuzování správné činnosti IaboratoÍe
pod|e normy Čsru Eru lso/|Ec t7 o25 a vydávajícÍmu osvědče-
ní o správné činnosti |aboratoÍe.

Během ce|ého roku 2004 a první poloviny roku 2005 by|a ze
strany ASLAB iniciována iada aktivit majÍcÍch za cí| odstraněnÍ
technického |egis|ativního prob|ému, ktery zapiičiniI od počát-
ku roku 2003 diskriminaci |aboratoÍí s osvědčením o správné
činnosti |aboratoie vydávanym ASLAB v oblasti posuzovánÍ la-
boratoií. Vys|edkem těchto aktivit by|a změna zákona o ochraně
veiejného zdravíč.258/2ooo Sb. zákonem č.253 z3.5.2005
schvá|enym Pos|aneckou sněmovnou, kterym se opět piizna|a
ekviva|ence pojmu osvědčení o správné činnosti |aboratoie
a pojmu osvědčení o akreditaci v ob|asti jakosti pitné vody
a vody ke koupání.

Zárove s uvedenou změnou, p|atící od 1. 7. 2oo5, by|o ze
strany správce informačnÍho systému PiVo pro sběr a zpraco-
vání dat o jakosti pitné vody a vody ke koupání - Ministerstva
zdravotnictví- oznámeno, Že systém je od vyše uvedeného data
piipraven akceptovat vys|edky |aboratoiÍ, které majÍ aktuá|nÍ
osvědčenÍ o správné činnosti |aboratoie, pod číse|nym kÓdem
laboratoie.

V dubnu 2oo4 se zástupci ASLAB a Českého metrologické.
ho institutu jako nejvyššÍ odborné autority v ČR v ob|asti měie-
ní dohod|i na spo|upráci pii vyuŽíván( mezilaboratorních porov-
návání zkoušek (MPZ) jako jednoho z prostredkŮ prokazování
návaznosti chemickych měĚení. Na zák|adě této dohody se na-
startovaI projekt praktického vyuŽití metro|ogie v MPZ. Součástí
projektu bude i ana|yza objektivity a vypovÍdacÍhodnoty běŽnych
hodnotících kritérií v MPZ. BěŽně pouŽívaná hodnotící kritéria
často nejsou kvalitnÍmi nástroji pro hodnocení vykonu zučast-
něné |aboratoÍe. To p|atÍzejména pro chemická měŤení, kde se
většinou do hodnocení nezapočftává nejistota měiení. V rámci
projektu se piipravují hodnotící kritéria pod|e novych deÍinic
a srovnánÍ jejich vypovídací hodnoty s k|asickymi kritérii.

Spo|upráce mezi ASLAB a CMI tak znamená da|ší krok pii
prosazování metro|ogickych pravide| do chemickych měiení
v Ceské repub|ice.

V roce 2oo5 zača| ASLAB v rámci piípravy projektu poŽado-
vat od učastníkŮ MPZ v chemii uvádění nejistot vysledkŮ sta-
novení, prozatím nepovinně. Většina IaboratoiÍ nejistoty uvádě-
|a a mě|a tak moŽnost porovnání s nejistotami jinych častnÉ
kŮ MPZ ve formě grafŮ nejistot. Tato forma uvádění Ws|edkŮ
vzbudi|a zce|a neočekávany pozitivní oh|as u |aboratoÍí'

Zna|ost nejistoty vys|edku měienÍ povaŽuje norma Čsru rru
|So 17025 za samoziejmost. Pod|e této normy zkušebnÍ |abo-
ratoie musí mít a pouŽÍvat postupy pro odhad nejistoty měÍenÍ.
PiiměÍeny odhad musí bytza|oŽen na znalosti provedení meto-
dy a na ob|asti pouŽitÍ metody vyuŽÍvat napi. piedchozích zku-
šenostÍ a ÚdajŮ o va|idaci.

Vys|edky chemickych MPZ v první polovině roku 2005 proká-
za|y, Že v prŮměru 40 o/o |aboratoií neuved|o nejistotu měÍení,
piestoŽe iada těchto laboratoií v|astní osvědčení o akreditaci,
která zna|ost nejistot měienÍ vyŽaduje.

Pod|e dosavadních poznatkŮ |ze piedpokládat, Že vyjadiová-
ní vys|edkŮ měĚení s nejistotami a vyhodnocování MPZ pod|e
vhod nych objektivn Ích kritéri í, zoh |ed Ď uj íc íc h ve I i kost nej i stoty,
povede k vyššíobjektivitě posuzovánívys|edkŮ MPZ. To ve svém
dŮs|edku povede i  k zabránění piípadné deva|vace Úrovně
v MPZ.

Během roku 2003 odeš|y z ASLAB Ing. E. K|okočnÍková
a lng. A. NiŽnanská. Na pie|omu roku 2003 a 2oo4 nastoupil
do ASLAB lng. R. Dvoiák, během roku 2004 a 2005 by|y prUaty
nové pracovnice |ng. A. Lukavská a |ng' P. Dědková.

Ke dni 7.7 .2oo5 má ASLAB šest pracovníkŮ s věkovym prŮ-
měrem 51 |et.

Seznam labolatoÍí s osvědčením o správné ěinnosti
IaboratoÍe

Stav ke dni 7. 8. 2005

AGRO CS, a. s., EKoAKVA |aborat oí (4042)
osvědčenÍ č. 255 ze dne 7. 2. 2oo3, platné do 31. 8. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, W / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: Řkov č. p' 265, 552 03 Česká Skalice

AQUA sERvls' á. S., |aboratoi (41'14)
osvědčení č,. 273 ze dne 3. 9. 2003, p|atné do 30. 9. 2006
ob|ast p|atnosti: ZcHR, SAA, MB, YZ / všechny druhy vod
Adresa |aboratoie: Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad KněŽnou
Telefon: 494 535 267 Telefax: 494 539 109
Vedoucí: ln$. Hana Hamplová
aquaservi s. laborator@tiscal i.cz

AQUA.AGRo sERvls, S. Í. o., Hydroanalytická zkušební
laboratoi (41O5)
osvědčenÍ č.291' ze dne 31. 5. 2oo4, p|atné do 31. 5. 2009
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp, Wluh a
Adresa |aboratoĚe: Nemocnicn( 29o2/t3, 7o2 o0 ostrava 2

Telefon: 49L 457 L61,
Vedoucí: lng. Mi|oš Maršík

Telefon: 596 618 654
Vedoucí: |ng. Jana Bzonková
aqua.agroservis@worldonl i ne.cz

Telefon: 233 32I977
Vedoucí: |ng. Karel Běhounek
karel. behou nek@aq ua-contact

Telefon: 576 OtI253
Vedoucí: |ng. Miroslav Mikeš

Telefon: 466 832 92O
Vedoucí: |ng. Lea PraŽáková

Telefon: 315 612 558
Vedoucí: Katarína VrĎáková

Telefax: 491, 452 687
agrocs.lab@agrocs.cz

Telefax: 596 618 654

Telefax: 224 31,I 424

Telefax: 576 OLI575
mi kes@centroprojekt.cz

Telefax: 466 833 525
prazal 1.ech@mai l.cez.cz

Telefax: 3tS 672 5O2
vrnakkl .eme@mai l .c ez.cz

AQUA-CONTACT Praha, v. o. s., laboratoi (4095)
osvědčení č.276 ze dne 20. 70.2003, p|atné do 31. 10. 2008
Oblast platnosti: ZCHR / pov, odp
Adresa |aboratoie: Buzu|ucká 6. 160 00 Praha 6

OENTROPRoJEKT' ?. S., Chemická |aboratoi techno|ogie
vody (4065)
osvědčení c. 29o ze dne 5. 4. 2oo4, platné do 31. !2. 2oo7
Oblast platnosti: ZC!R, SAA, SOA / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: Stefánikova L67, 760 30 Z|ín

éEz, a. s., sídtem Duhová 2/L444,14o 53 Praha 4, o!
Etektlárna Dětmarovice, Chemické |aboratoie ČEZ,
E|ektrárna Dětmarovice (4097)
osvědčení Č,. 286 ze dne 28. 1.. 2oo4, p|atné do 31. 1'. 2oo9
Oblast platnosti: ZCHR / piI, pov, odp
Adresa |aboratoie: č.p. 1202,735 71 Dětmarovice
Telefon: 59]-7O2 742 Telefax: 596 550 336
Vedoucí: Ing. B|ankaVo|aiková vo|arbl.ede@mai|.cez.cz

éEz, a. s., sídlem Duhová 2/L4M, 14o 53 Praha 4, o!
Elektrárna Chvaletice, Chemická |aborator (4080)
osvědčenÍ č. 268 ze dne 9. 6. 2003, p|atné do 30. 6. 2008
Oblast platnosti: ZCHR, YZ / pit, pov, odp
Adresa laboratoie: 533 12 Chvaletice

éEz, a. s., sídlem Duhová 2/L444,14o 5Ít Praha 4, o!
Etektrárna MětnÍk, |aboratoi vody Črz EMĚ (4100)
osvědčení č.278 ze dne 25. 7L.2003, p|atné do 30. LI.2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, VZ / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: 277 03 Horní Počaply

éEz, a. s., sídlem Duhová 2/L444,14o 5Í} Praha 4, o!
Elektnímy Poňčí' Vodní |aboratoi, odd. chemie a odsi7ení (4076)
osvědčení č. 257 ze dne 27. 2.2003, p|atné do 29. 2. 2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / piI, pov, odp
Adresa |aboratoÍe: K|adská 466, 547 37 Trutnov 3.Poiičí
Telefon: 499 8OO 227 Telefax: 499 806 199
VedoucÍ:lng.VěraKrouŽe|ová krouzv1.epo@mai|.cez.cz

í5



éEz, a. s., sídtem Duhová 2/L444,14o 53 Praha 4, o!
Jaderná elektrárna Dukovany' Chemická |aboratoi,
odd. chemické kontro|y 3130 (4064)
osvědčení č. 2L9 ze dne 8. 8. 2oo2, p|atné do 31. 8. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, YZ / pit, pov, odp
Adresa laboratoie: 675 50 Dukovany

JiÍ Zovinec - AQUA4HEM, laboratoi odpadních vod cov (4104)
osvědčení č.292 ze  dne 2 .6 .2oo4,  p|a tné do 30.  6 .  2009
Oblast platnosti: ZCHR, YZ / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: Na trŽišti II24, 256 07 Benešov u Prahy

DEKoNTA' a. s.' Laboratoi sk|ádky odpadŮ (4099)
osvědčenÍč. 280 ze dne L7. 72.2003, p|atné do 31. 72.2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, YZ / pit, p!v, odp
Adresa |aboratoie: PodhoÍí 328/28,400 10 Ustí nad Labem
Telefon: 472 743 L37 Telefax: 475 601,946
Vedoucí: |ng' Jana Paznerová laborator2@dekonta.cz

Energetika VÍtkovice' a. s.' Útvar 91160 _ kva|ita,
VodohospodáÍská laboratoi (41't7)
osvědčení č.237 ze dne 12. L2.2oo2, p|atné do 31. L2.2oo5
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: Vystavní Io3/1'1'44, 706 02 ostrava-
-VÍtkovice
Telefon: 597 015 361
Vedoucí: Zdenka Polachová
zdenka. pol achova@evi as.cz

Telefax: 597 015 3O9

ENERGOAQUA' ?. S., Chemické a mikrobio|ogické |aboratoie
(4o23)
osvědčení č,.241' ze dne L9. L2.2oo2, platné do 31. L2.2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: 1. máje 823,756 61 RoŽnov p. Radhoštěm

Miroslav Sena, vodohospodáŤská |aboratož, Nymburk.Babín,
IaboratoÍ (4059)
osvědčení č. 2o4 ze dne 3. 5. 2oo2, platné do 31. 5. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: Nymburk-Babín, Pošt. schr. 2,
288 02 Nymburk
Telefon: 325 513 518
Vedoucí: Ing. Stanis|av Marek

Mondi Packaging Paper štěti ?. S., Laboratoi vodního
hospodáiství, Centrá|ní |aboratore (4096)
osvědčení i,. 295 ze dne Io. 2. 2oo4, p|atné do 28. 2. 2oo9
Oblast platnosti: ZCHR, YZ / pov, odp
Adresa |aboratoŤe: Litoměiická 272,411 08 StětÍ
Telefon: 416 8O2 890 Telefax: 416 8O2 I58
Vedoucí: Věra Gregorová
vera.gregorova@mond i packagi ng.com

PovodÍ ohÍe' státní podnik' VHL' odbor vodohospodáiskych
Iaboratoií Tep|ice (4033)
osvědčenÍ c. 269 ze dne 72. 6 2003, p|atné do 30. 6. 2008
ob|ast p|ahosti: ZCHR, SAA, SoA, MB, HB, RA, \Z / pit' pov odp' vÍuh
Adresa |aboratoie: Novosedlická 758' 4L5 07 Tep|ice

Telefon: 568 813 371
VedoucÍ: |ng. |gor Petrecky

Telefon: 571-604 L2O
Vedoucí: Ing' VladimIr Čán

Telefon: 558 533 711
Vedoucí: Richard Hazuka

Telefon: 476 2O3 854
VedoucÍ: Jana Š|ajová

Telefon: 556 719 560
VedoucÍ: |ng. Jana Svobodová
I aborator_pri bor@se znam.cz

Telefax: 568 866 437
lz icaal .edu@mai l .cez.cz

Telefax: 571 602 389
can@energoaqua.cz

Telefax: 558 536 076
ri c h a rd. h a zuka@tr z.cz

Telefax: 476 206 860
laborator@humeco.cz

Telefon: 377 727 496
Vedoucí: JiiÍ Žovinec

Telefon: 477 539 2O5
Vedoucí: lng. |gor BreŽny

Telefon: 22O 474 224
Vedoucí: |ng. Jan Vi|ímec

Telefon: 483 357 477
Vedoucí: lng. Věra Pitrová

Telefon: 474 9O2 L58
Vedoucí: Dana Červená

Telefax: 3I7 727 496
zovinec@quick.cz

Telefax: 325 513 518
senalab@centrum.cz

Telefax: 417 538 109
laboratore@poh.cz

Telefax: 22O 4I4 2L7
jan.vi l imec@pvk.cz

Telefax: 483 313 785
Vacl av. Ku I as@prec iosa.com

Telefax: 474 9O2 016
cervena@mai l .sdas.cz

ENVIFORM, s.r.o., Laboratoi vod - 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: Závodní 8t4, 739 65 Tiinec-Staré Město

Pražské vodovody a kanalizace' a. s.' oddě|ení |aboratorní
kontro|y odpadnÍch vod, Útvar kontro|y kva|. 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: PapÍrenská 6, 160 00 Praha 6

HUMEco' d. S., Závod Hrabák (4II5)
osvědčení č. 289 ze dne 73. 4. 2oo4, p|atné do 30. 4. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pov, odp
Adresa laboratoie: P.O.B. 282, 434 01 Most-Kopisty

PREclosA, á. S., závod 74 _ |aboratoi (4057)
osvědčení č.271' ze dne 7. 8. 2003, p|atné do 31. 8. 2006
Oblast platnosti: ZCHA, SM / voda
Adresa |aborato e: Podhorská 77,466 01 Jab|onec nad Nisou

cHEvAK cheb' d. S., centrá|nÍ |aboratoÍ (4089)
osvědčení č.21'I ze dne 26.6.2oo2, p|atné do 30. 6.2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp
Adresa laboratoie: Tršnická 11. 350 11 Cheb
Telefon: 354 41,4 242 Telefax: 354 433 554
Vedoucí: Ing. Zdenka Ma|inovská ma|inovska@chevak'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: Kolovratská 1-476, 251. 07 Řičany u Prahy
Telefon: 323 602 539 Telefax: 323 603 736
Vedoucí: lng. Dagmar Kopečná
I aboratorkopecn a@s eznam.cz

lvan černy - PEAL, |aboratoi (4086)
osvědčení č. 260 ze dne 29. 4.2003, p|atné do 30. 4. 2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, yZ / pit, pov, odp, vyluh
Adresa |aboratoÍe: U Vodojemu 15, 1'42 oo Praha 4
Telefon: 24I728 264 Telefax: 241,728 264
Vedoucí: |ng. |van Černy
milankempny@volny.cz, cerny@peallab.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. května 7184.742 58 PÍibor

Precheza, o. S., Centrá|ní |aboratoÍe (4093)
osvědčenÍ Ó.272 ze dne 1. 9. 2003, platné do 30. 9. 2008
Oblast platnosti: ZCHR / odp, pov
Adresa laboratoie: Nábi. Dr. E. Beneše 24, 757 62 Pierov
Telefon: 581,252 344 Telefax: 581- 252 342
Vedoucí: |ng' Jan Ba|cárek, PhD. jan'ba|carek@precheza.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: Tovární 2093' 356 80 Soko|ov
Telefon: 352 611 4LO Telefax: 352 623 O79
Vedoucí: lng. Miros|av Wittner
m i rosl av.wittner@hexionchem.com

Severočeské do|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

Severoěeské vodovody a kanalizace, o. S., Laboratoi
Liberec (4074)
osvědčenÍ č,.297 ze dne 70. L2.2oo2, p|atné do 31. 12.2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: S|adovnická Lo82, 463 7I Liberec 30-
-Vratislavice
Telefon: 482 4L6 831, Telefax: 482 4LG 83O
Vedoucí: Ing. Renata Svátková renata.svatkova@scvk.cz

Telefax: 556 719 679
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Slovácké vodárny akana|izace' a. s., centrá|ní |aboratoi
pitnych vod Uherské Hradiště (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|šávkou 290,
686 36 Uherské Hradiště-Sady
Telefon: 572 53O 266 Telefax: 572 551,I78
VedoucÍ: |ng. Renata Jordánová
renata jordanova@svkuh.cz

ToMA, o. S., |aboratoi Čov xučovaniny (4044)
osvědčení- nové posouzení, čeká na udě|ení osvědčení
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. Ji ií Chromek, CSc. jchromek@tomaas.cz

voDAK Humpolec, S. Í. o., |aborator (4084)
osvědčení č. 264 ze dne 13. 5. 2003, p|atné do 31. 5. 2008
Oblast platnosti: ZCHR, VZ / pit, pov, odp
Adresa |aboratoÍe: LuŽická L673,396 00 Humpolec

Vodovody a kanatizace Jižní čechy, á. S., Útvar kva|ity -
detašované pracoviště Tábor (4173)
osvědčení i. 254 ze dne 71'. 2.2003, platné do 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
tebichova@ta.va kjc. cz

Vodovody a kanatizace JiŽní čechy, ?. S., Útvar kva|ity,
detašované pracoviště JindiichŮv Hradec (4056)
osvědčenÍ i,. 22o ze dne 8. 8. 2002, p|atné do 31. 8. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa |aboratoÍe: Jiráskovo pÍedměstÍ 622/||l,
377 32 JindÍichŮv Hradec
Telefon: 384 361 898
Vedoucí: Jana Ryti7ová
I abo rkaj h@j h.vakjc. cz

Telefon: 565 533 150
Vedoucí: |ng. Vác|av Čech

Telefon: 353 168 185
VedoucÍ: |ng. Šárka Pánková

Telefon: 469 637 LO]-
Vedoucí: MiIada Bukačová

Telefax: 565 533 307

Telefax: 353 L68 777
spankova@vakkv.cz

Telefax: 469 630 401
vz@vz.cz

Vodní zdroje chrudim, spo!. s l. o., |aboratoÍe (4046)
osvědčenÍ č.247 ze dne 10. 1. 2oot, p|atné do 31. 1. 2006
Oblast platnosti: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: U Vodárny L37,537 01 Chrudim | l

Vodálny a kanalizace Karlovy Vary' a. s., Laboratoi Biezová
(4O7 L)
osvědčenÍ č.229 ze dne 25. L7.2oo2, p|atné do 30. L1..2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, HB, \rZ / pil, pov, odp
Adresa |aboratoie: Studentská 328/64' 360 07 Kar|ovy Vary

Vodovody a kanalizace Jižní čechy, á. S., divize Prácheřsko,
stiedisko Strakonice - laboratoie (4073)
osvědčenÍ č. 245 ze dne 8. 1. 2003, p|atné do 31. 1. 2008
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, odp, odp
Adresa |aboratoŤe: Heydukova 327-, 386 44 Strakonice
Telefon: 383 322 061 Telefax: 383 322 066
Vedoucí: |ng. l|ona Chumová
mika@st.vakjc.cz

Vodovody a kanalizace KroměíÉ' a. s.,
Laboratoi pitnych a odpadních vod (4088)
osvědčení č. 265 ze dne 13. 5. 2003, p|atné do 31. 5. 2008
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, YZ / pit, pov, odp, vyluh
Adresa |aboratoie: Kojetínská 3666' 767 1'1' KroměŤÍŽ
Telefon: 573 336 955
Vedoucí: Ing. V|adis|av o|šina
vladislav.ol si na@vak-km.cz

Telefax: 573 331,278

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav' o. S.,
Centrá|ní |aboratoie (4055)
osvědčení č. 198 ze dne 28.3.2oo2, p|atné do 31. 3. 2oo7
Oblast platnosti: ZCHR, SOA, MB, W / pit, pov, odp
Adresa |aboratoÍe: Čechova 1'75L, 293 22 M|adá Bo|es|av
Telefon: 326 376 2Os Telefax: 326 722 O73
Vedoucí: |ng. Jarmi|a Hand|ková
jhandlikova@vakmb.cz

Vodovody akana|itace Vsetín, d. S., Centrá|ní |aboratoi (4101)
osvědčení č' 285 ze dne 28. 1'.2oo4, p|atné do 31. 7.2oo9
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, MB, HB,VZ,VZ / pit, pov, odp
Adresa laboratoÍe: Posch|á 426, 755 01 Vsetín-Lázky
Telefon: 571,41,4 363
Vedoucí: RNDr. Jan Vá|ek

Telefax: 384 321 308

Telefax: 57L 43I97O
vaclavjanik@vakvs.cz

Vodní zdroje, á. S., |aboratoÍ (4047)
osvědčení č. 21.4 ze dne 27. 6. 2oo2, platné do 31. 8. 2005
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp, vyluh
Adresa |aboratoie: KomunardŮ 6/309'
170 00 Praha 7-Ho|ešovice
Telefon: 266 779 II5 Telefax: 266 779 386
VedoucÍ: tng. Štepán Červinka
I a bo rato r@vod n i zd roje. cz, ce r vi n ka@vod n izdr oje .cz

VodohospodáŤská spo|eěnost Benešov' spol. s l. o., Iabora-
toi pitnych vod (41,12)
osvědčení č. 253 ze dne 3. 2. 2oo3, p|atné do 28. 2. 2006
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa |aboratoie: Čechova u|ice. 256 oI Benešov

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

Vodovody a kanatizace Havtíčkriv Brod, d. S., |aboratoÍ ČoV
(4078)
osvědčení č. 256 ze dne 1.4. 2.2003, p|atné do 28. 2.2oo8
Oblast platnosti: ZCHR, YZ / pit, pov, odp
Adresa laboratoie: okrouh|ická 3288' 580 01 Hav|íčkŮv Brod

Telefon: 377 722 O41,
Vedoucí: lng. Věra Sys|ová

Telefon: 569 423 896
VedoucÍ: Petr Krejčí

Telefax: 3L7 722 472
vhs@abnet.cz

Telefax: 569 425 562
laborp@mujbox.cz

Telefax: 469 622 269 Telefon: 596 134 181

Vyzkumny rÍstav vodohospodáisky T. G. Masatyka,
Laboratoi sekce jakosti vod a ochrany ekosystémŮ (4035)
osvědčení c. 275 ze dne 29. 9.2003' platné do 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

Vyzkumny Íistav vodohospodáňsky T. G. Masaryka, poboěka
Brno, laboratoi (4051)
osvědčení č. 299 ze dne 29. 6.2005, p|atné do 30' 6. 2010
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX,W / pit, pov odp
Adresa |aboratoÍe: Dievaiská L2,657 57 Brno
Telefon: 541, 421,224 Telefax: 547 2L7 397
Vedoucí: RNDr. Micha| Pavonič josef.kupec@wri.cz

VÍzkumny rÍstav vodohospodáŤskf T. G. Masaryka, pobočka
ostrava, chemická |aboratoÍ (4052)
osvědčení č. 283 ze dne 27. 1.. 2oo4, p|atné do 31. 1. 2009
Oblast platnosti: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, YZ / piI, pov, odp
Adresa laboratoie: Macharova 5, 7o2 oo ostrava-PiÍvoz

Telefax: 596 134 180

Vodorody a kanalizace Chrudinl, á. s., |aboratoi odpadních
vod COV Chrudim (4092)
osvědčenÍ č.274 ze dne 4.9.2oo3, p|atné do 30. 9. 2008
Oblast platnosti: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa laboratoie: Novoměstská 626. 537 28 Chrudim
Telefon: 469 626 336
VedoucÍ: |ng. Dagmar Moravcová vak@vakcr.cz
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Vysvětlivky:

ZCHR - zák|adnÍ chemicky rozbor
SAA - speciální anorganická ana|yza
SoA - speciá|ní organická ana|yza
RA - radiochemická ana|yza
MB - mikrobiologie
HB - hydrobiologie
TX - testy toxicity
vZ - odběry vzorkŮ
pit _ pitná voda
pov - povrchová voda

odp _ odpadnÍvoda
vy|uh _ vodné vy|uhy

Poznámka:
ob|ast pŮsobnosti |aboratoie uvedená zkratkou je pouze ori-

entační - podrobně je specifikována v pÍÍloze osvědčení.

lng. Roman Dvožák,
lng. lvan Koruna, CSc.

AstAB Stňedisko pÍo posuzování labolatoňí
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 272

Moderní pŤístupy k bezpeěnosti
IS/ICT

Stejnojmenná zpráva autora piíspěvku (dostupná v knihovně
VUV T.G.M.) syntetizuje metody, postupy a pÍístupy k zajištění
bezpečnosti a po|eh|ivosti informačnÍch systémŮ (lS) a infor-
mačních a komunikačních techno|ogiÍ (|CT).

Většina soudobych informačních systémŮ se imp|ementuje
jako datové sk|ady (data warehouses), coŽ je architektura |S
za|oŽená na re|ačních nebo objektovych databázích transfor-
mujících firemní data (data orgánŮ a organizací) do podoby,
u niŽ se bere ohled na čas a rych|ost odezvy uŽivate|skych
dotazŮ. Data v databázích byvajÍ aktua|izována v pravide|nych
časovych interva|ech, nad daty ,,operujÍ.. rŮznorodé statistic-
ké Wpočty, ana|ytická vyhodnocenÍ apod. (on-Line Ana|ytica|
Processing - OLAP).

V pos|ednÍch něko|ika má|o deseti|etích sehrávají dŮleŽitou
u|ohu |S/|cT techno|ogie a ap|ikace téměi ve všech oborech
vědy a techniky (tedy i ve ,,vodě.. a ,,odpadech.. aj.). obecně
s e  h o v o i Í  o  d o m i n a n c i  i n f o r m a č n í h o  p r Ů m y s I u ,  r e s p .
o informační spo|ečnosti. V ní zaujímá pÍední dominantní ro|i
čtvrty vyrobnÍfaktor (ved|e tiítradičnÍch vyrobních faktorŮ pied-
chozí industriá|nÍ spo|ečnosti, tj. vyrobních prostiedkŮ, Iidské
práce a finančního kapitá|u) - informace a data, resp. (pres-
něji) know-how.

DŮs|edkem masivnÍho nasazování |S/|cT techno|ogiíve všech
ob|astech |idské činnosti je současny si|ny dŮraz na zabezpe
ěení integrity (neporušiteInosti) informaěních zdlojri a služeb
ve prospěch potieb hospodáiskych ce|kŮ. ZávaŽnost zajištění
bezpečnosti jejich |S/|cT techno|ogií a ap|ikací podnÍti| zrod
bezpeěnostní po|itiky firem (orgánŮ a organizaci) ve všech
odvětvích a sektorech kaŽdé ekonomiky.

Bezpečnost |S/|cT |ze obecně rozdě|it do čtyŤ kategorií:
o tyzická bezpečnost |S/|CT'
. personá|ní, administrativní a organizační zabezpečení provo-

zu lS/lCT,
o zabezpečení počítačového hardware a software,

. zabezpečenÍ komunikací v počítačoWch sítích (LAN' MAN,
WAN aj.).
Zpráva upozorĎuje na rizika a hrozby motivující zabezpečová-

ní IS/|CT techno|ogií a ap|ikacÍ. Popisuje zák|adn( principy bez-
pečnostní po|itiky v ob|asti |S/|cT' jejÍ kroky' tiko|y a nástroje,
proces imp|ementace, piedk|ádá ieií strukturované schéma.
Shrnuje zák|adn( mezinárodní a národní normalizační organiza-
ce vydávající normy k |s/|cT (|so, IEc, |TU, cEN, ETS|, ANS|,
BSI, DIN, AFNORM, CSNI, NITS, TCSEC, ITSEC AJ.).

Naznačuje principy mezinárodního standardu Common Crite-
ria (CC)' vyjadrujícího ochranu informaěních aktiv (tj. všech
informačnÍch zdrojŮ v lS hospodáiského ce|ku) pied hrozbami
(tj. rŮzná nebezpečí, souvisejícÍ s ap|ikací moderních |S/|CT
a ohroŽujÍcí |S hospodáiské organizace, jejÍ hardwarové, soft-
warové a informačnÍ bohatstvi) a riziky (chápou se jako uŽšÍ
vyběr z mnoŽiny hrozeb, tj. konkrétně vyčís|ite|nou hodnotu ztrát
v prípadě spěšného titoku na informační aktiva hospodáiské-
ho celku).

Stručně se věnuje popisu zásad zabezpečení podnikového
intranetu prostiednictvím rŮznych metod ochrany počítačové
sítě (firewa||u), jako napi. fi|trovánÍ paketŮ' piek|ádánÍ síťovych
adres, vyuŽití tzv. proxy s|uŽby, šifrované autentizace, propojo-
vání virtuá|nÍch privátních sítí (Virtua| Private Network _ VPM),
skenování virŮ aj.

Kromě bezpečnosti |S/|cT se ce|kem běŽně hovoiítéŽ o spo
lehlivosti |s/lcT jakoŽto jednom z nejdŮ|eŽitějších prÍznakŮ
obecně pojaté jakosti každého produktu lS/lCT. Atribut spo-
leh|ivosti (systému, prvku) |ze (obecně) chápat jako odo|nost
proti poruchám, většinou se (u technickych zaihenQ udává čÉ
selnou hodnotou některého z ukazaIe|Ů (indikátorŮ) spo|eh|i-
vosti fiejÍ hodnocení byvá často za|oŽeno na vyuŽití počtu prav-
děpodobnosti a statistiky, mŮŽe byt udáváno i v procentech).

V závěru zprávy je pied|oŽen minis|ovnÍk zák|adních pojmŮ
z ob|asti informační bezpečnosti.

lng. Jaroslav Vesely, CSc.
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 357

Publikace vÚv T. G. M-
Ledovy ležim vodnÍch tokti
Autor: Václav Matoušek
Praha : V zkumn! ustav vodohospodáÍsk! T. G. Masary-
ka, 2004. 203 s. /SBN 80-85900-54-8

Ledové povodně, ucpávánÍ odběrnych objektŮ |edem, zamr-
zání vodnÍch cest a ohroŽování objektŮ |edem jsou h|avnÍ obtÉ
Že, které piináší zima na vodních tocích. V iešení těchto pro-
blémŮ pomáhají poznatky o tepe|nych a ledovych procesech ve
vodních tocÍch. Jest|iŽe vÍme, jak probíhá och|azovánÍvody, jak
se tvoiÍ |ed, jak se |ed vwuí v toku, jak se v toku transportuje
a kupÍ, mŮŽeme mnohem snadněj i  nalézt r jčinná opat ienÍ
k ochraně pied nepÍíznivymi učinky |edu v toku.

Piedkládaná pub|ikace pojednává o všech tepe|nych a |edo-
vych procesech v tocích. Navazuje na piedchozí autorovy práce
vydané ve VÚV T.G'M., p iedevšÍm pak souhrnné publ ikace
,,Tepe|né a ledové procesy v tocích.. (1998) a ,,Vznik a vwoj
|edovych nápěchŮ.. (2oo0).

Nejnovější pub|ikace ,,Ledovy reŽim vodních tokŮ.. pojednává
o ce|ém spektru |edové prob|ematiky vodních tokŮ a piináší iadu
novych poznatkŮ, piedevším o rŮstu a vyruoji |edového nápěchu,
o postupu piijeho prognÓzovánía simu|ován( rŮstu dnového |edu,

t41voji |edovych situací v toku s tvorbou dnového |edu, moŽnych
nebezpečnfch |edovych situacích v toku a da|Ších prob|émech.

První dvě kapito|y prinášejÍ ve zhuštěné podobě poznatky
o tepe|nych procesech v tocích a tvorbě |edu v proudícÍ vodě.
Nás|edující ti i kapito|y jsou věnovány ledové prob|ematice jed-
not|ivych typŮ tok . Na tocÍch s ma|ym sk|onem a malou rych-
|ostÍ vody se vyskytuje povrchovy |ed. Za tvorby povrchového
|edu se setkáváme se zamrzáním, s chodem |edové mázdry
a s rŮstem |edové pokrwky. Tyto procesy popisuje kapito|a 3.
Ledové prob|émy se za takovych poměrŮ většinou vyskytují aŽ
za odchodu |edu v době tánÍ' odchod ledu a s nÍm spojené
tvoiení zácp se vyskytuje na všech tocích, a proto je mu věno-
vána samostatná kapito|a 6. V tocích s většÍm sk|onem, a tím
i většÍ rych|ostí vody, se vyskytuje chod |edové kaše, ktery pri-
náší do toku iadu prob|émŮ a nebezpečnych |edovych situacÍ.
Pojednává o nich kapito|a 4. Ještě sloŽitějšÍ poměry vznikají na
tocÍch s ve|kym sk|onem. Věnuje se jim kapito|a 5. Na těchto
tocích se tvoií piedevším dnovy |ed, zpŮsobujícív toku pestrou
pa|etu ledovych jevŮ a nebezpečnych |edoWch situací. Téměi
za kaŽdého mrazivého obdobÍ vznikájiná |edová situace a ně-
které jevy se zda1( zce|a záhadné. Kapito|a 5 tyto záhady, spo|u
s da|šími pozoruhodnymijevy vysvět|uje a piinášÍ obraz o |edo-
u.lch poměrech na tomto typu tokŮ.

Pub|ikace tak poskytuje čtenáium orientaci v |edotermické te
matice tokŮ a seznamuje s vysledky nejnovějšÍch vyzkumŮ.
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Recenze
VyuŽití metod umělé inteligence ve vodním hospodáňství
AutoŤi: Karel Nacházel, Miloš Star , JiíÍ Zezulák
a kolektiv
Praha : Academia, 2004. 31-B s. /SBN 80-200-0229-4

Piíroda a některé piekvapivé zvraty jejiho chování vlrazn,fm
zpŮsobem ov|ivĎujÍ vodní hospodáiství i Život ce|é spo|ečnosti.
Vodní hospodáĚství musí byt pripraveno jednat a piijímat zá-
sadnÍ rozhodnutí i v situacÍch, kdy iada udajŮ je nepiesná či je
moŽné jejich hodnotu jen odhadovat. Daná ob|ast musÍ často
iešit ve|mi rych|e s|oŽité problémy vyuŽitÍ aktuá|nÍch vodních
zdrojŮ, v nichŽ jde o fizen( komp|exnÍho reá|ného dynamického
systému. Stejně du|eŽitá je i tvorba prediktivních mode|Ů na
zák|adě neurčitych informací, nebot vys|edné mode|y mohou
s|ouŽit jako podk|ad pro rozhodovánÍ. V prÍpadech, kdy je nutné
brát v uvahu široké souvis|osti, je obtíŽné nebo dokonce ne.
moŽné se pii iešení spo|ehnout pouze na k|asické postupy
metod teorie íízen(, a|e je tĚeba pragmaticky vyuŽívat i da|ších
metod, které jsou schopny poskytnout dop|nující poh|ed na stá-
vající situaci. Právě zde autoii knihy vidÍ tj|ohu umě|é inte|igen-
ce, která věnuje značnou pozornost metodice rozhodování na
zák|adé neurčitych informací či nepiesně definovanych vazeb
a h|edání suboptimá|nÍch iešení pro u|ohy a|goritmicky nezv|a-
date|né. Hlavním ci]em autorŮ pub|ikace, renomovanych odbor-
nkŮ z ob|asti vodního hospodáiství, je nabÍdnout pro tak zá-
sadní u|ohy, jako je mode|ování povodĎovych prŮtokŮ či opera.
tivní iízení odtoku vody z nádrŽe za prŮchodu povodně, nová
iešení s vyuŽitím technik umě|é inte|ígence a ukázat vyznam
navrhovaného piístupu pro praxi.

Umě|á inte|igence je rozsáh|y a rych|e se rozvlející obor, do
kterého patrí širok,j véjír témat - od reprezentace zna|ostÍ, pies
systémy s více nezávis|ymi jednajícími subjekty (multi-agentní
systémy)' aŽ po komunikaci v piirozeném jazyce. AutorŮm se
ve|mi dobie podaii|o vyuŽít v|astnÍch bohatych zkušeností pro-
to, aby vybra|i skupinu těch metod umě|é inte|igence, které
bezesporu.budou v nejb|iŽšídobě hrát vyznamnou ro|i pii vwoji
a konstrukci prakticky pouŽitelnfch systémŮ pro iešení vodo-
hospodáiskych prob|émŮ. Právě těmto vybranym metodám je
kniha věnována.

Autoii postupují ve|mi systematicky a snaŽÍ se co nej|épe
pokryt veškerou potiebnou |átku tak, aby text by| piístupny všem
zájemcŮm o danou prob|ematiku jak z iad studentŮ magister-
skych studijních programŮ na vysokych ško|ách s vodohospo-
dárskym zaměiením, tak inŽenyrŮm-vodohospodáiŮm ve vyzku-

mu, projekci i provozu. První ti i kapito|y _ 1. Uvod (2 strany),
2. Z historie a fi|ozofie umě|é inte|i$ence (6 stran), 3. H|avní
směry vwoje umě|é inte|igence (15O stran) _ jsou věnovány
vybranym partiím umě|é inte|igence. TÍetí kapitola se soustie-
dí piedevším na prob|ematiku neuronovych sítí a genetickych
a|gor i tmŮ, avšak věnuje značny prostor i tématŮm, která
s umě|ou inte|igencÍ souvisejí jen volně (3.7 Sítové grafy _ 38
stran, 3.9 Fuzzy mode|y - 35 stran, 3.1o objektově orientova-
ny pĚístup V programování - 6 stran). Kapito|a 4. se zab,lvá
projektovánÍm informačních systémŮ (26 stran). Jádrem pub|i-
kace je pos|ední kapito|a 5. Ap|ikace metod umě|é inte|igence
ve vodním hospodáiství, která na 90 stranách vysvětluje meto-
dy iešení konkrétních tjloh, jakymi jsou iízenÍ provozu nádrŽ(
a vodnÍch dě| (5.1' 5.8' 5.11-5.13)' Ťízen( záv|ah (5.3)' íízení
jakosti vody (5.10), regu|ace rozsáh|é vodohospodáiské sou-
stavy (5.9)' rea|izace piedpovědnÍch a varovnych systémŮ (5.6)
či predikce ko|ísáníh|adiny podzemnívody (5.7). Kapito|a popi-
suje Íadu pŮvodních, ve|mi cennych vys|edkŮ autorŮ a jejich
zkušenosti napi. s návrhem architektury neuronové sítě pro
některé di1čí uIohy' jakymijsou reaIizace funkce sráŽko-odtoko-
vého piedpovědnÍho mode|u či piedpověď stupně ohroŽení
a mode|ování povodĎovych prŮtokŮ. Tyto vysledky autoii obrat-
ně kombinují a vyuŽívají pro predikci chování s|oŽité soustavy
pomocí neuronové sítě. Genetické a|goritmy jsou v současné
době oblibenym nástrojem pro h|edání suboptimá|ních iešení
pro s|oŽité, napi' NP-tjp|né prob|émy. AutoÍije s vyhodou pouŽÉ
vají pro h|edánÍ extrému vÍcerozměrné uče|ové funkce, která
charakterizuje vyrobu e|ektrické energie dvěma rŮznymi turbÉ
nami pii zabezpečenÍ prioritnÍho vodárenského odběru. Krátce
je zmíněn i postup tvorby expertnÍho systému pro hydroenerge-
tiku a Ťízen( záv|ah. Vo|ba metod umě|é inteli$ence pro uvede-
né u|ohy je nepochybně če|ná a autoii na v|astních pŮvodnÍch
experimentech dokumentují, Že piináší i s|ibné Ws|edky.

Kniha piedstavuje novy a moderní piístup k Íešení s|oŽitych
reálnych prob|émŮ, ktery potvrzuje vyhody integrace vys|edkŮ
získanych více nástroji' kdy se metody umělé inte|igence stá-
vají nedí|nou součástí pouŽité metodiky spo|u s postupy cha-
rakteristickymi pro da|ší zce|a samostatné vědní obory. VysIed-
ky popsané v 5. kapito|e jistě zaujmou Íadu čtenáiŮ nejen z iad
piíznivcŮ umě|é inte|igence, a|e piedevším odborníky, kteií se
zabjva1í vodn ím hospodáÍstvím.

Y Praze 25. 4.2005

Plof. RNDI. otga štěpánt<ová, cSc.
CVUT Praha

step@ labe.Íelk.cvut.cz

PÍír stky v knihovně vUV

Hodnocení vlivti jademé e|ektrárny Temelín na ŽivotnÍ
plostíedí

Ve dnech 14._L5. Íť1na 2oo4 se v Českych BudějovicÍch ko-
na|a konference ,,Hodnocení vlivŮ jaderné e|ektrárny Temelín
na Životní prostiedí... Jihočeská univerzita v Českych Budějovi-
cÍch pak vyda|a stejnojmenny sbornk piíspěvkŮ z této konfe-
rence, poiádané se spo|uučastí Ústavu ekologie krajiny AV ČR
a Komise pro Životní prostÍedí AV cR'

Sbornk obsahuje 18 statí, které se snaŽÍodpovědět na iadu
otázek, tykajících se dopadu jaderné energetiky na Životní pro-
stiedí. PiÍspěvky se zabyvají napi. moŽnymi v|ivy provozu jader-
né e|ektrárny na zdraví obyvate|, posuzováním v|ivu e|ektrárny
na změny k|imatu v oko|í, hodnocením v|ivu e|ektrárny na tep
|otně-v|hkostní parametry krajinného krytu, monitorováním kva-
IitativnÍch a kvantitativních parametrŮ hydrosféry, pŮdy a Vege-
tace v oko|í e|ektrárny.

Uvedené poznatky jsou vysledkem d|ouhodobych vyzkumŮ
v této ob|asti a piispívajÍ k formování názorŮ široké veÍejnosti
na stav a uroveĎ péče o Životní prostÍedÍ v České repub|ice.

Akční p]og]am ochrany pŤed povodněmi v povodÍ odry
Pub|ikace vydaná MezinárodnÍkomisípro ochranu odry pied zne

čištěnÍm seznamuje čtenáie se spo|ečnym českepo|skoněmec-
kym ,,Akčním programem ochrany pied povodněmi v povodí odry...

lmpu|zem pro Wpracování Akčniho programu by|a katastrofál-
ní povodeĎ V roce 7997. Ještě během této povodĎové udá|osti
se seš|i odpovědnÍ ministi i jednotlivych zemí a dohod|i se na

spo|ečném postupu pii zemnÍm p|ánování k preventivní ochra-
ně pied povodněmi. Úko|y povodĎové ochrany by|a pověiena právě
za|oŽená MezinárodnÍ komise pro ochranu odry pied znečiště-
ním (MKoopZ). Komise Wpracova|a spo|ečnou strategii a zása-
dy ochrany pied povodněmi pro posouzení moŽností a rozsahu
prevence a ochrany pied povodněmi v povodÍ odry a piedevším
pro návrh společnych cÍ]Ů, které by v budoucnosti umoŽni|y:
. rych|eji a piesněji piedpovídat vwoj povodĎovych udá|ostí,
o ov|ivĎovat povodĎové prŮtoky pomocí retence a zadrŽovánt

vody v povodÍ,
. zWšit ochranu obyd|enych ob|astÍ,
. chránit vody a inundační zem( pied znečiŠtěním zpŮsobe-

nym povodněmi.
Rea|izace těchto cí|Ů bude mÍt pozitivní v|iv i na piírodní bo-

hatství v udo|ích a nivách odry a jejích prítokŮ.
AkčnÍ program zahrnuje ce|é povodí odry a vytváií piedpo

k|ad pro to, aby všechny tii státy |eŽící na odie moh|y provádět
svou po|itiku ochrany pied povodněmi v povodíodry ve vzájem-
né harmonii a ve smys|u trva|e udrŽitelného rozvoje. Katastro-
fá|ní povodně v srpnu 2oo2 ve stiední Evropě znovu potvrdi|y
na|éhavost zpracování harmonizovanych programŮ povodĎové
ochrany pro celá povodí. Řeka odra se iadÍ k těm něko|ika má|o
evropskym vodním tokŮ, pro jej ichŽ ce|é povodí vstoupiI
v platnost spo|ečny akční program ochrany pÍed povodněmi.

lezeta české lepubtiky
Bohumír Jansky, Mirostav šobr a kotektiv

Y zá(í roku 2003 vyda|a katedra fyzické geografie a geo-
eko|ogie Piírodovědecké faku|ty Univerzity Kar|ovy v Praze pub-
|ikaci, zabjvající se historií a zejména současností geo$rafic-
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kého vyzkumu jezer na uzemí České repub|iky. Geograficky vy-
zkum jezer má na Kar|ově univerzitě d|ouho|etou tradici. Pub|ika-
ce Seznamuje čtenáie s nejnovějšími poznatky v dané ob|asti.

První část knihy se věnuje vyzkumu jezer $|aciá|ního pŮvodu
na české straně Šumavy. Podrobně jsou zpracována 1ezeraPrá-
ši|ské, P|ešné a Laka. Studie se zabyvají po|ohou a názvem
jezer, h istori íjej ich vyzkum Ů, geologickym i a geomorfo Iogickymi
poměry, v|astnostmi povodí jezer, morfografickymi poměry,
hydro|ogickym reŽimem, tep|otnÍm reŽimem akumu|ované vody
a zbarvením a prŮh|edností vody v jezerech.

V |etech 1.999 aŽ2oo2 by|a v rámci rozsáh|ého projektu ,,Je-
zera České repub|iky,, provedena ana|yza počtu jezer pitrodnÉ
ho pŮvodu včetně vodních akumuIací vznik|ych činností č|ověka
na ce|ém uzemí ČR. |nventarizace těchto jezer ukáza|a, Že se
jedná o téměi 700 vodních akumu|acÍ, mezi n imiŽ dominujÍje-
zera f|wiá|nÍho, organogenního a piedevŠím antropogenního
pŮvodu. Detai|ně se vyzkum zab,jva| piedevším poiíčními jeze-

RNDr. Vilibald Kakos
sedmdesátníkem

Na samém sklonku |etošnrho roku,27. prosince 2OO5, os|a-
ví RNDr. Vil iba|d Kakos, nepieh|édnute|ny česky hydrometeoro-
|og a ,,kmenovÝ.. spo|uautor WE|, vyznamné Životní jubi|eum _
sedmdesátiny' NepovaŽuji za nutné ,,zatéŽovat.. tento medai|o-
nek biografickymi ,,detai|y.,, které |ze na|ézI v iadě encyk|ope-
dií: Kdo je kdo v CR 1991 /92, Ceskos|ovensky biograficky s|ov-
nk (1992), Kdo je kdo v CR 1-994/95 nebo Cesky biograficky
s|ovnk XX. sto|etí J.  Tomeše a ko|. (1999).

PiipomeĎme jen stručně, Že jubi|ant je abso|ventem Vojen-
ské akademie v Brně se specializací meteoro|ogie a v |etech
1961_1969 pracova| v HIavním |eteckém povětrnostním ustiedí
v  Praze '  V  roce  I97o by|  z  po| i t i ckych-dŮvodŮ propuštěn
z armády, naštěstívšak naše| up|atněnív Ceském hydrometeo-
ro|ogickém ustavu v hydro|ogické piedpovědní s|uŽbě. Po |isto-
padu 1989 by| rehabiIitován a reaktivován, V armádě pak pra-
coval do r. 1997

od roku 1998 pracuje na Částečny vazek v Ustavu fyziky
atmosféry AV ČR, kde se tvŮrčím zpŮsobem podí|Í na iešení
grantŮ Ministerstva Životního prostiedí i GA CR tykajících se
h|avně siInych bouií a hydrosynoptickych podmínek povodní.

Počet odbornych pub|ikací Dr. Kakose-piesahuje sto po|oŽek
fiejich seznam |ze získat v knihovně CHMU v Praze-Komoianech)'
Z tohoto uctyhodného počtu jich nejvíce _ 28 príspěvkŮ - vyš|o
právě na stránkách WE| v |etech 7972_1997. ryka|y se h|av-
ně aktuá|ních extrémních odtokovych situací, vyuŽitÍ radarŮ
v hydro|ogické s|uŽbě a meteorologického zabezpečování pied-
povědí |edovych jevŮ pro Iabskou vodní cestu. Téměr dvacet
da|ších č|ánkŮ pub|ikova| v Meteoro|ogickych zprávách, kam
piispívá v pos|edních |etech nejčastěji.

Čeho si pri zpětném poh|edu nejvíce cení? Praktického uvá-
děnÍ hydrosynoptickych metod do praxe pro piedpověd'zejmé-
na povodní nebo a|espoĎ- predpověd' moŽnosti jejich vzniku
během 20 let pŮsobenÍ v CHMU. To umoŽni|o vydávat mj. sto-
procentně spo|ehIivé uk|idnující piedpovědi rŮznym zájemcŮm
z iad vodohospodáiŮ, zejména dispečinku Povodí V|tavy, Že
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Redakěnírada: Ing. Jiřna Barchánková, RNDr. Dana Baudišová,
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RNDr' B|anka Desortová, CSc., |ng. Jana Hubáčková, CSc.,
RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Ladis|av Kašpárek, CSc', Ing. |van
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ry na stiedním toku českého Labe mezi Pardubicemi a Mě|-
nkem. V podobě |imno|ogickych studiÍ zde by|a zpracována ti i
opuštěná |abská ramena] jezero u obríství, Labiště pod opo-
čínkem a |oka|ita Do|eháj u Kolína. VŠechny práce by|y široce
zaměieny na ana|yzu hydro|ogického reŽimu, jakosti vod, sedi-
mentŮ a bio|ogického oŽivenÍ vod. Ved|e f|uviá|ních jezer by|
zahďjen rovněŽ prŮzkum jezer organogenního pŮvodu. PrvnípracÍ
je studie o Mechovych jezírcích v Jesenkách, zaméiená piede-
všÍm na geochemickv vwoj zdejších vrchovišt.

Na piedch oz( práce navazuje 1ejnovějšÍ obsáh|y projekt pod-
porovany Grantovou agenturou CR ,,Atlas jezer CR". Dosud byla
proveden a i nve nta rizace jezer o rganogen n ího a a ntropogen n Ího
pŮvodu. V da|ších tiech |etech by měly byt ve formě |imno|ogic-
kych studií zpracovány všechny genetické typy jezer na uzemÍ
České repub|iky. Vys|edkem pak bude Atlas jezer CR, ktery by
mě| vyjít V roce 2005.

Alena Heiclová

povodně v něko|ika príštÍch dnech vŮbec nehrozí. FakŽe ozna-
čení jubiIanta jako hydrometeoro|oga je p|ně oprávněné.

ProvedI také podrobnější hydrosynoptické rozbory mimoiád-
ně ve|kych povodní v rozpětí tiÍ sto|etÍ (1845, 1872, 1890,
1897, 7997 a 2oo2) a zjisti| rozdí|né hydrosynoptické prÍčiny
ve|kych povodní v |etním a zimním hydro|ogickém po|o|etí pro
d|ouhé iady na V|tavě v Praze a na Labi v Děčíně (od r. 1851).

Je zás|uŽné, Že své ce|oŽivotní poznatky a zkušenosti si ne-
nechává pro sebe, a|e piedává je studentŮm PiÍrodovědecké
faku|ty UK v rámci vyuky ,,Vybranych kapito| z hydrometeoro|o-
gie.,. Je nejen |askavym konzu|tantem a pomocnkem iadě stu-
dentŮ a m|adych odbornku, n,fbrŽ i poctivym recenzentem nej-
rŮznějších č|ánkŮ i monografií. Samostatnou nezanedbate|nou
kapito|u jeho aktivit tvoií i kvaIifikovaná popuIarizace, srozumi-
telná širŠí veiejnosti.

Podi]e| se téŽ na na pií]eŽitostné protipovodĎové broŽurce
,,Sto|etá Voda.. ,  kterou vyda|a a distr ibuova|a jako ohIas na
mimoiádné povodně na Moravě a ve S|ezsku roku 7997 Měst.
ská část Praha 1 (1. vydání 1998, 2. aktua|izované 20o1) prÉ
spěvkem ,,Sto|eté povodně na V|tavě varují......

MoŽná, Že by obyvate|é Prahy moh|i byt o něco |épe informo-
váni a piipraveni na moŽné dŮs|edky katastrofy v |étě 2oo2,
kdyby téŽ zhléd|i vystavu ,,Podnebí a povodně v Praze - historie
a současnost,. V Muzeu h|. m. Prahy, R jejft. rea|izaci jubi|ant
také pr ispě|. Mě|a tot iŽ vernisáŽ v prosinci  2ool a skonči la
v bieznu 2oo2 _ necelého pŮ| roku pied ve|kou pĚírodní pohro-
mou naší současnost i .

Řká se, Že RaŽd,lje nahraditelny, a|e piesto tvrdím, Že RNDr'
ViIiba|d Kakos jen stěŽí. Pokud by se v budoucnu vŮbec naše|
m|adší nadšenec podobného zaměĚení, nebude to mít |ehké,
neboť náš pracovity jubi|ant mu v urovni bohaté a široce zamě-
iené odborné a popu|arizační pub|icistiky i smys|em pro humor
nasazuje |atku hodně vysoko. Na da|šÍ ŽivotnÍ cestu mu piejme
potiebné zdrav(, e|án a s|unečné počasí bez frontá|ních poruch
osobní nepohody.

RNDr. Jan Munzar, CSc.
Ústav geoniky Av čR,

StÍedisko Blno

odborné č!ánky v časopisu VTEI jsou od é. 2/2oo5, píÍ|ohy VodnÍho hospodáňství é. 6/20o5, recenzovány.
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