Směrnice
pro hlásnou a varovnou službu při mimořádném zhoršení kvality vod československých hraničních vodních toků

1. Mimořádné zhoršení jakosti vod
Mimořádným zhoršením jakosti vod se rozumí náhlé zhoršení jakosti vody z hlediska
biologického, fyzikálního a chemického, které má nepříznivé důsledky na užitkové vlastnosti
vody a mohlo by způsobit škody na majetku nebo životním prostředí.
2. Povinnost vyrozumění
Hlášení o mimořádném zhoršení kvality vod česko-slovenských hraničních vodních toků bude
probíhat cestou varovné centrály PIAC, která bude o této skutečnosti neodkladně informovat
zmocněnce vlád pro hraniční vody, příslušné krajské úřady, Českou inspekci životního
prostředí, Slovenskou inspekci životního prostředí a správce vodních toků.
3. Národní centrály PIAC – služební místa pro příjem a odesílání zpráv na mezinárodní úrovni
PIAC 03 Česká republika, BRNO
Povodí Moravy, s. p., Brno, Vodohospodářský dispečink
601 75 Brno, Dřevařská 11
tel.: + 420 5 41637250
+ 420 5 41211737
fax. + 420 5 41637313
e-mail.: foretova@povodi.cz, jurickova@povodi.cz, kaderabkova@povodi.cz
PIAC 04 Slovenská republika, BRATISLAVA
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Útvar vodohospodárskej inšpekcie ochrany vôd
Karloveská 2
842 22 Bratislava
tel.: + 421 2 65426950
+ 421 2 60292380
fax.: + 421 2 65423181
mobil. tel. : + 421 903 248 764
e-mail : sizpuviu@sizp.sk, skodova@sizp.sk

4. Postup při mimořádném zhoršení jakosti vod
Každá centrála PIAC zajišťuje nepřetržitou službu pro případ mimořádného zhoršení kvality
vod a o situaci vydává zprávu v podobě standardních formulářů. Od 20. října. 2003 jsou
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zprávy v podobě standardních formulářů zasílané pomocí internetu přes adresu
www.icpdr.org/aews. Hlavní varovné centrály PIAC Dunajského varovného systému
postupují podle „Mezinárodního provozního manuálu“.
Zprávy mezi příslušnými centrálami PIAC jsou odesílané a přijímané prostřednictvím
satelitních komunikačních jednotek SATCOM, které jsou instalované v centrálách PIAC.
5. Varovná a hlásná služba se týká zejména těchto toků :
Morava
Dyje
Kyjovka
Radějovka
Sudoměřický potok
Vlára
Chvojnice
Myjava
Unínský potok

- 2/2 -

