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1.é"
Příčů př.h=aí- tarri. Todníb® t®It. u.b® e-

|.h®  .iaolí  Talhjl  z;drž..  T zLlchě  TllT.® ]olE1..g  r7ch-
1oi)tL  vodziího  pr®udu  d®ehÁSí  (  c.ldq  tepleJ[a  f7€llll-
fLÍch.  cholclúch  .  blolaglcĚýoh  pz.oc®fiů,   odllíúcb  od
pr®c..ů  T  půTodzií.  toED.  VzziíJD.  t.I  e).tén  fiádrž-|odzLÍ
tot,  idr j.dBotiil.  .i]bqetůBT i.oi. mTzá.e. .poj.qr
příú1 1 z.ětúl nsba-1.  . zilchě příié i.]í úle®ti
př-t].

cnq  tohot®  Přiqěyio  S.  Pr®Zi®q]fLt  yiil údoilli
aádrž.  u  Kružti.z.h n.  ÝbnzL.  `il.z.t.L.  ].Io.tl  TodT
ř.lg XozATlo.  pod nÁdrěí.  ZhodJi®cezLÍ  ®tll"ění  t-1c-
kého  z'eělzm  jlž  b}1®  pr®T.d.tLo  dřlv..  a.př.  I.1t.cb-
zm-  (198,).

Podl.  Z.11nlg  .  SIÁd.čk.  (196.)  je®u  r®idfl} T  |.-
I®.tl  Todr zi4d nádrží  .  pod zLÍ  ri=zié  T  zÁti.ie.ti B.
h.11tě  přltól.]ící Todí.  ÝĎeob.cně  lze  říct.  ž.1 pří-
p.dě  či.tóho  t®tu  d®]d.  pod  nÁdrží  t.  ±ori.zií  j.Ěo.tl
Toar.  u .tř.dziě  Ď®čtitěúch t®m zů.téÝá j.io.t  bBa
•t.jziÁ,   .zi.tio  (hlATZLě  a  útiícb  pá4rží}  ..  81epěoj..
Zzi.čiétězi.  t®ig  trtói[.SÍ  s  né4rž.  .  TÍc.  ea.i)o  Bdi
d®i)ě.noa hlltoti  .Té  Todr.  Y ]ozib.tníiL přípedě  d.Ě
sll.ŽÍ  1 ae  Tlltu  ®l®li)Íbo  zLzi.ělětĚaí.  dabě  zdirzaí
Todr  T aÁdrži,  T11" -mipai.čBíh®  řádg  . mdiLd.E.
ÚšŮ.  Z  tobote j.  zř.]i.,  ě. hžaé tild=ě ba4. ®|iiú-
"t b.11tt] edt.b]Í®Í "ar pměn. ilů fpd®b-.
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2. P.o!1tj -tqlill . -.t®.lb .pedí
i. .S iJtlií ®TLlněal j.Ďe.tl o4r l.b =iiiiii:íii..

úiolri aÉd=Zí e Erqžbdbl . eěBdal ab..tdí.L bl.
peúlt® ú4.]ů ® p.bm.eb n® p®l BÉdrií . z]. 1~.1
ue t]Í  (Slez.EI ELrt-)  ziro*lěúů o4 1btpd. 197) ..
pro.lnc. 1977 S...re]ob"ůl T®affid . b.11|..-1.
Při  těcht®  =o2bareeb b}1.  s$1étrim  tql®t. mar.  CIíb

:o2:brúddr'áELmÉc::t::ČEriT:Í:=+ťpT:
i-eioT.c aid XaE..  b}1 bždéiti re.bot) ÉIÉ..za ®®ú
4.jíoí průtel. T t-to pří.pě.b j. pne®ú. td-
170  tieabari T hídd profllti.

Z.11n]E. .  SIíd.ě.I  (196.}  nÉdljl.  Ě.  4eehÉIÍ  [
peudhí T podélzú  e.e nídrž..  Lt.ri ]. qelázL. hllnl
příte]q . Typ®útěziíi mdy.  Pa.t`ip ndr pílt.h]Íeí 4.
aldrž.  ]; 2ád.iý zi.jtic. zi. hutotě mdy.  t.4r tol.tě.
PřltóE.jící oed. ..  z..®gd do n.tv .. .t.SzL®ti t.pl-
t®D.  .  ]-11  př{t®I  T  palizn  [  obj-a ziÁ4rž.  -lý.  T11T
•.  bz'zy  resplp..  Y  op.ěnA pžífNLdě.  zi.$1óp.  c.  pFíhlů.
k. po.tBp .ody .i.do"t T e.i. délc. z]fdrž.. Pžl  qpl.t-
ziězLí  t®hoto hidbh bTIT proT.daé r®.bg r®.člab
•  přlhlédnotía i t.plotě Ted} zi. hl.dii)č.  a. *eb .
z].  pHto[u  .  I  SLmlpu]-ol  m  T®dzLÍ]  dí1.  de  tH  .tDb.
•IgplA.     I -  pĚlt.tající To4. al Tětěí hn.t®t. a.E le-

d.  zifL  hl.41ně,   ].  př®4p®Hi.d 1  j.]í].  ěí-
Ěri p® dBě dftž.

•Eq]1zLEL   11  -  p!1tóĎ.jící  .od.  zů.t[d pfl b].dlaě .a-
bo .e  c..®uTó a® zillt.ré "tv T aÉ4ril

•[aplz]. m -Ted. e.  f tlld=ž. Tp®llětěz]. S.Ě polĎÍ|1
Úutd.  t.E 1 p=.p.4- pž.. hmí rĚ-
11,
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]. ebr. 1 j. t,=Izmla. ..1.tlDl č.te®.t j.az]®tll-
Úů .Ivpb T mběha r®ItL.  ].jtic. ].  m.t®gpa. .tD1-
•. 1.  n|.ů. . 1.t. . a. p®d.a.  f.tíflc® dplA. n
f.ř.něq. T .lAě . =. jú.. m .tpla. ]. ].6č.ta.j.1
• .obm.  Ď4r  |. zi(4=ě z].p]-Žz]. T®d®u  t  tL!1eí plhn.
peĚrýTb . ěl.t m4r dt.Ďl h®zBíli př.iip.

DL1]1 .t.tl.tLel.  .pbeoTtzií tdt® r®ztřl4ěsých
ú4.Sů e71® |..ěĚae a. .dp®T...AÍ těcbto .td.ti
1. 14. j. Úm.B rof4Í1 ...1 ]tDcatnc-1 . 1ltlerqh

nobtTÍB j.dzLotllú®h  d[.z.t.1ů m  přlt®]p . ti.  d-
telu b.f  ůl.4qL .. s.til4lzL1 .® .Ipla

2. ..®o-11 Úmm. r®edílr ..€1 j.dzi®tllúl .]pla-l
fD *®b

3. d.tq-11 .®".lqt i.fl (aĚr.tAíil bod=ot.|1
•.dzi®tllTýcl obfet.1ů a. dítolti . a. Útdi) pH
=estĚí4ěBÍ B. j.aa®tlll. dgplBr

2 t.Eto pel®ědúel ®t4d j. É.j.f.  ě. .tibq.t4
mezLÍ aíd=ě.  S. .4. poně®ú a- 3eleul  .č.m®g .Efi-
tg.,  [a} .. B.  .lE1-4l  h®dziot  v.tgpa .  Ú.t.pt] p.pžÍ.o
PqlqJ.1.  ]apoe.q  pr®tiíL.jíc{ T zil4ržl.

Z ..teo a.t.a.tlct. .t.tl.tqEr.  ThodAýeh ±  foap®-
Tl"LÍ  tě®hto ®td.E.  Pn pot.žlt. e`mlýze r®.ptrla přl
i.aziedoahéD tří4ězií .  iBe..i.ěDI  ]odiciezit.  popi.  ®b®q
těeht® ..td ic. e.iélt mpž. T ppfti ^zi4ěl.  (ig7e}.

9. Uil.g pa.erií
T td.  1 ].®ti gmeq Ú.1.ae az].lÝs7 mDtrl.

Pl dútmÉaí ®aperrědi z]. .mí 6Tě ®tá2b. 2=±É_p_b +
|.oo  ea.ěear  dl.t.t.1..  ].|lchš l®aD®t7 .. afL n.dlzLě
Ú-fitl 0.05  .Lgzil±1lc.zítzL. ealua]Í.  C t.t® t.bilo
j. fř.j]..  ě. Úp.né .e.dílr zi.il prběrqřll ]cB®.Btn-
e.|1 p. ]Iít.U- . a. ®atetB ..®1 . ChsBb.  q. ]0;.
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z.tí]e® e b.  10; .  cíhlB zL.9.®B b.4fly ťzDmé. H1
•!ijtodz)Í.  ti tt®ch a)eLz.t.la 9.®. Úa-. -e4fl}
•.zl j.dzL®tllúl .Igpln.al,  b}D  t] Tětělziy mf-t.lů[-====JTj;==i=.ÉF...Í].blPÍ..'Lii.tp

==aiBeTUTd=:1,==u=Í::t:==c=:..:EtĎÍ
l®dp®tT průiě*cb lq}eatncí j.azLotllúah be.t.1®
.®,]  t,'.eeo . t.b.  2.

].  eb..  2  j.  alecEEelzi r®Ž=Í  eh®d h®4n®t  Chs=b
T prefll.e]  z].4  .  p®4 z]Ádržl.  Ď-  pĚít®h  j.  ChsBm  p®
Tltlí ěá.t relu děí,  . úÚ z®čziíl ctiodq př-
ně.zb p®tB. T sáří Tbú pen..-  c.tílo® poe
HsÍ d Chs[-b r.l.tlmi tLúý z.®čaí ched . d>
ěB .... zi. alšěíeh hedA®téch.

0 m; j.  .1ttDe.  ®bd®bal  (Tlf  ®b.  .).  m. a. pH-
teh .. v.Ě*dí tL.é.ětĎÍ [cDceptbo. T jmícb -á.Í-
cícb  .qbm  eE  hětBtL.   8.tíBc®  poa  ziéa=H  ®.  T  t.t®  d-
bě il=lntB .  m=lao ..  ob|.r43.  .š  T ří|zLi),  c®ž  j.
eůll.dl.zi ®dllÉBýeh bld%1eůeh . fplHl]Lě-ehmleůh
po®..ů . tob . T aá4rzi.  )od aádrií ..  i T tfiri® pří-
p.dě proS."j. -ebí ro.blí.azi®.t  .  jji:ijri=m!Sií rečzií
ch®d. J .... z"díI T bBeatne±ů F1 "qĚtěaí T®ly
p®ul.  ®de  dB. z)ádrě..  m.b®  S.dllše  j.  odúděm  1  p-
neheTé "t" Tod).  Boda®tr .]pplA I . n j.®ti ti®.
tL.ž dnHt triěí ZLeĚ 0 .bizl} m,  .t.ti.ti®b ÚL-
aa[qý j. ro€dfl i..i n . H .Iqpb®ti.

Dq.Lča.p přeai]t."Í .& .er®bíd podBín.I la-.ě-
zL®D  fázi  dd.oe  mozLidu  .  pr®to  ]iBe  ®ěelÉ"t  po4 aí
arěí  j.jl®t] gúěaet] ien®otz-ei,  coĚ j. fř.jaé ..t
•  ®br.  ..  td  1  [  t.b.  2.  U 4ti.1čBmů J. . ttBt® ÉÍ-
p.dě úzDě|ěí mční ohod . n=1po T úĎcmL . . alnl-
-- T sáH.  c®š o.1|o.č fi®ghli.Í . něú Cho.- P3
' i.ntiol aia ill,lío
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Paro"ÁZLíi Frhf*eh  hedzi®t  ti][ezAt.1&  přl  zeř ...-
aí j.dBotllúcb ů.s.tel0 do .lgplii ..  tihzuj..  ě. ..
hoezioty  1.  .[upliiy .Íc.  přibllzují  hodnotáa Tola.ho  to-
]g  ned  aédrží.   e®ž  by  d®  |L.té  BÍz7  Fiot"zaveio  87pot.-
zt]  o  pegdění  tčžjí  T®d}  T  těcht®  příp.dech  přl  dii5  z}ó-
drš..  ®Těal  lo®ílclez`ty  lor.1.ce,   g.eaez:ó  T  t.b.  )  .  vy-
i]oěítené  z  dTOSLc  ]ěření  niid  .  pod  DÓL-žÍ  prováděaých
tezitýž  dm  tihso]í.  é.  t]  některých  uhzeteiů  j.og  tip
ziě|ií  Tesb7  a  11.  .lBpmT  n.2  o  1.  Pmvděpodobn5  zd.
btL4.  `ipo  `n.acÉzióho  př®dpokiedu  hi'át  tóž  .Tou  roii
z;vr.tvaí  T®dy T nédržl.   e/®ntúl]]ě  i  roěz]í  období,
n.t]ot  u  .±uplny  1  př."žoT.io  příBé  zvr.tT.zií.   z.típco
u  n.  .IopbT tLOBot®ml.  m.bo  bÝ.rzní  3Tr.tTmí.

86ir
V  avedeziů FříepěTta  bylo  pTOT.dcDo  poro"éeí

ě.i)tl ÝbraBýeh  d.zfit.lů ó.ko.tl .ody  pod . e.d údol-
zií aiíarží  a bpžb.rb  .  brl®  zjlštěn®.  Z.i
-  a  tĚí  iikeBBt.1ů  (F..  80;.  zálD1)  mzdí17  pzůěrúch

heatzeoí  afLd  .  po4 z)Ádrží zi.jeot]  m  hledbě  0.05
•t.ti.tlob Ú2±±±é.  tí sóhlti  S.  to  preTděpodobaě
pbobmo  j.ho aíz;týnl  laziemtr®oapl m  přítola,
T  ®bd®bí  zúěqých  lcmc®zitrecl  ae  přít®Io  e.  ped
aldrží ®bj..p3í  loacant.ec.  dalelo zilžĚÍ.  Ď.př.
15.  7.1974  bŤi®  n4d  nádrží  z}jLětězio  ii6.o  .g
§102A,   fL.tíBoo  f)oa  z]ádrží  áea  2.79  ng  SL02^.

-  u  ChsEm  a  m: j.ou  j.iich hodziot}  p®d aáarží
nlžěí  zi.ž  zia  přítoEa  e  aie]Í  eeziěí  Toadíly  ť  ho4n®téeh
jedziotllúeh Běeíců

- go;  doeahQje  pod aáarží Ůiiích lonoatneí
-  loz`elAčzLí  Tztdy ].zl  hoaziotebl  ae  přított]  .  ziJ)  odto-

tB  j.ofL  g Tětělnr prTt& těm.jěl  B 4rtih.  .btJg,  ®]
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zi.pot"dS. pb.dzií  .e-htti  ® poo4hí To4r T eÁdz.!1i
pt-.aěp®e®ba.  ..  2d.  bd.  ppl.tňoT.t  T11T  t.pl®tflího      '
|Tr.t`dí,  .T.att]tl]1ě  1  T11. z`očBl  aob}.

11t®nttEr,

Anděl.  J.  (197e)i |.tez-tlclÁ .tetqtll..  8m,  Preh.,   .
352  ..

)011č.i.   J.   (1972) i  povzieh®7é  .®dr  T  č..[o.ioTo.iti  .
j.jlcb  ocbm..  ^ca4.-b.  Pnz].,  J56 ..

lAnec.  A.   (1976}i  VýT®j  lmllt}  Tdr  T  ú&®liií  nádržl
rTuzbdl  d  1.  11.  1975  a®  n.  m.  1976.  Isv}[,
O.tr''',  22 ..

l.zLgq.  R.   (1977)i  VýT®j  hllt}  T®d}  . údolzLl  nádrzI
Rruzb®rl  d  1.  1.  1977  do  J1.  12.  1977.  SaY.ň.
O.tr.n,  35  ..

11t.cbam,  ..  (198.)i  ]®plotqí  ponjp ř®b Xoredc.
p®  pbi]ao.Ázií  úd®lzií  ziádrěe  Xz.ušti.ri.   Izi.  sbomn[
pr.el  čmló ,...  Z9.  PrELh ....  60  -  71.

ozLe.rl[olÁ.   V.,   sol®truloTá,   0.   (1977) i  Vplr  `®dáren-
•].:  ziÁarz.  T Bz.1ňo7ej  a.  mlltii  .o4ý  S1.tli)}.
Vo4zií  bcqpo4ái.tví,   8,   ..  152  -  158.

Z.iiaz..1..   siá4.ě.L.  T.   (ig6.)i  Erar®bi®iogi.  pro
•odeLbo.podÁf..  m.  pzi-h.,  212  ..
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T.b.   1      YÍ.ledly  te..®.éol  r®.óli4  t®Ae.e...cl

t)tel,t®l '®dll,  ..zl  .Lu- C®lL®',   r®zd(l

plr,-l  n.  .,,®k,, tul,  -  ',.,up
1 1 11

11 111 111

Cb,t.lD * - - *

® - - - -
m: • - * *

0; • _ *

Oá * • - -
l,tel * * . .

T.b.   a       Pf.A..roé  tonc®i`...c.  j.dnotli.ýcb  ut.z.t.io
' .g.rl

uk,z,,el ý,ot pll,ol
I 11 111 1-1[1

ChsI-Vd ®.821 ® .821 ® , 1 9® 3,®00 .66,

P® 0.3,3 0'{S9 0'112 0.350 0.aJ®

ni 0.337 0.3P 0.15e 0'3,,0.783

Oá l®,S 1,,9 1®,® 15.1 1®'®

*0; 0.153 0.®92 0 . l ls 0,13® 0.1®®

zét,l S.l®® a,,I,®,11® . 303 S.{l,

•.ti.  ®      [o..lcl.iit7  t®r.l.c.  h®dno.  n.  i}ll.oio  .  ®d.®i.

tuplu Chsl ": 0; Ioá dl,l
I ®,1®0 O,3,O 0.015 O.SOO 0.S25 -®.,7®
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