Léčebné lázně Lázně Kynžvart – modernizace meteostanice
1. Úvod
Státní příspěvková organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart je lázeňské zařízení využívající
k poskytování péče mj. také klimatické podmínky příznivé k léčbě a tím mohou oficiálně používat
označení „Klimatické lázně“. Při poskytování lázeňské péče se organizace řídí zákonem č. 164/2001 Sb.,
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v §
27 ukládá zdravotnickým zařízením poskytujícím lázeňskou péči každých 5 let předložit zprávu o stavu
klimatických podmínek v místě přírodních léčebných lázní, a to na základě průběžně prováděných
klimatických měření. Tato povinnost je dále upřesněna vyhláškou č. 423/2001 Sb., resp. její novelou,
kterou v současné době připravuje Český inspektorát lázní a zřídel ve spolupráci se Státním zdravotním
ústavem.
Vyhláška v § 11 odst. g požaduje, aby součástí přírodních léčebných lázní s ohledem na jejich charakter
vedle zdravotnických zařízení byla mimo další uvedená zařízení rovněž zařízení sloužící ke sledování
klimatických podmínek ve vnitřním území lázeňského místa. V aktuálně připravované novele této
vyhlášky Český inspektorát lázní a zřídel předpokládá pro jednotlivé kategorie lázeňských míst
stanovení odlišných imisních limitů pro znečištění ovzduší. Na Léčebné lázně Lázně Kynžvart spadající
do skupiny 1 – Klimatické lázně dopadá povinnost měřit, zaznamenávat a monitorovat klimatické
podmínky i imise v celé šíří včetně průběžného měření přímo ve vnitřním území lázeňského místa.
Léčebné lázně prozatím používají momentálně meteorologickou stanici z r. 2008, která ale není
schopna provádět a dále distribuovat všechna nově uvažovaná měření a sledování.
2. Účel projektu
Modernizací a rozšířením meteostanice o další měřící i komunikační jednotky bude organizace schopna
poskytovat veškeré požadované informace. Zprávy, které budou připravovány dle nových podmínek,
musí obsahovat tyto veličiny (nebude-li uvedeno jinak, budou uvedeny hodnoty pro jednotlivé měsíce
a roky):
2.1.

ÚDAJE O KLIMATU:

2.1.1.

Průměrná četnost směrů větru v % všech pozorování

2.1.2. Teplota vzduchu
 Průměrná teplota vzduchu
 Průměrná maximální teplota vzduchu
 Průměrná minimální teplota vzduchu
 Absolutní maximum teploty
 Absolutní minimum teploty
 Průměrný počet letních dnů (s Tmax 25° C a více)
 Průměrný počet mrazových dnů (s Tmin -0,1° C a méně)
 Průměrný počet ledových dnů (s Tmax -0,1° C a méně)
2.1.3. Vlhkost vzduchu
 Průměrná relativní vlhkost vzduchu v %
 Maximální relativní vlhkost vzduchu v %
 Minimální relativní vlhkost vzduchu v %
 Průměrný počet suchých dnů
 Průměrný počet vlhkých dnů







Průměrný počet zvláště vlhkých dnů
Průměrný tlak vodní páry v hPa
Maximální naměřený tlak vodní páry v hPa
Minimální naměřený tlak vodní páry v hPa
Počet dnů s pocitem dusna

2.1.4. Srážky
 Průměrný úhrn srážek v mm.
 Nejvyšší měsíční úhrn srážek v mm
 Nejnižší měsíční úhrn srážek v mm
 Průměrný počet dnů se srážkami 0,1 mm a více
 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
 Průměrný počet dnů se srážkami 10 mm a více
 Průměrný počet dnů se sněžením
 Průměrný počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou
 Absolutní maximum výšky souvislé sněhové pokrývky v cm
2.1.5. Sluneční svit
 Průměrné úhrny trvání slunečního svitu v hodinách
 Maximálně astronomicky možná délka slunečního svitu v hodinách
 Procentuální podíl skutečného trvání slunečního svitu k astronomicky možnému
 Počet dnů bez slunečního svitu
 Průměrný počet jasných dnů
 Průměrný počet oblačných dnů
 Průměrný počet zamračených dnů
 Průměrný počet dnů s mlhou
2.1.6. Tlak vzduchu
 Roční chod tlaku vzduchu v hPa
 Průměrné maximum tlaku vzduchu v jednotlivých měsících v hPa
 Průměrné minimum tlaku vzduchu v jednotlivých měsících v hPa
 Průměrná amplituda tlaku vzduchu v jednotlivých měsících v hPa
 Absolutní amplituda tlaku vzduchu v hPa
2.2.

ÚDAJE O IMISÍCH

2.2.1. Oxid siřičitý SO2
 Časový interval 24 hodin
 Časový interval 1 hodina
2.2.2. Suspendované částice frakce PM10
 Časový interval 1 rok
 Časový interval 24 hodin
2.2.3.

Suspendované částice frakce PM2 5 - časový interval 1 za rok

2.2.4. Oxid dusičitý NO2
 Časový interval 1 rok
 Časový interval 1 hodina
2.2.5.

Ozón O3 - maximální denní 8hod. klouzavý průměr

Výstupy musí mít takovou vypovídací kvalitu a přesnost, aby splňovaly zákonné požadavky Vyhl.
423/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně budou některé vybrané údaje a měření sekundárně a efektivně využity a sdělovány veřejnosti
prostřednictvím informačního LCD panelu umístěného v areálu lázní i na webových stránkách lázní
(případně také stránkách města Lázně Kynžvart).
3. Projekt – přehled položek
3.1.

Meteostanice

3.1.1.

Automatická meteorologická stanice
HW i SW stanice je stavebnicovitého charakteru, takže stanice může být v budoucnu
rozšířena o další snímače meteorologických veličin. Umístění v plechové, uzamykatelné
rozvodnici, součástí konstrukce je baterie, procesorová monitorovací jednotka pro
připojení všech definovaných snímačů, přepěťové ochrany a ochrany proti rušení.
Připojení na síť 230V, paměť.

3.1.2.

Snímač pro měření teploty a vlhkosti vzduchu.

3.1.3.

Snímač pro měření rychlosti a směru větru.

3.1.4.

Snímač atmosférického tlaku.

3.1.5.

Člunkový srážkoměr vhodný pro dané upotřebení, vytápěný, proporcionální regulace
vytápění, korekce chyby překlápění vaničky při přívalových deštích, záchytná plocha
aspoň 500 cm2..

3.1.6.

Snímač délky trvání slunečního svitu.

3.1.7.

Snímač výšky sněhové pokrývky, HW a SW rozšíření stanice pro měření výšky sněhové
pokrývky.

3.1.8.

Stínící kryt pro snímač měřící teplotu a vlhkost vzduchu.

3.1.9.

Stojan pro srážkoměr včetně spojovacího materiálu a kotevní betonové tvarovky.

3.1.10. Sněhoměrná tyč – alternativa 4.1.7.
3.1.11. Držák snímače větru
3.1.12. Ochranný rám proti dosedání ptactva (ke srážkoměru)
3.1.13. Stožárek pro rozvodnici stanice a radiační kryt včetně kotevních betonových tvarovek.
3.1.14. Software
SW pro sběr, archivaci a zobrazování naměřených dat v PC, výpočet přehledů a statistik
zadávání neměřených (pozorovaných) veličin. SW musí splňovat všechny požadavky
novely vyhlášky MZČR a ČILaZ, údaje o klimatu, bod 1 až 6, a dále musí být nastaven na
průběžné generování statistických a přehledových údajů z naměřených hodnot. Dále
musí být umožněno vkládání meteorologických veličin dle potřeby uživatele, např.:
„výška sněhové pokrývky, počet dnů s pocitem dusna, průměrný počet dnů s mlhou,
apod.“
3.1.15. Periferie
 GPRS Modem + Zařízení připojení stanice na SW - předávání dat ČHMÚ (v případě
využití GPRS přenosu).
 WIFI pojítko pro přenos dat mezi stanicí a pracovním PC lázní.

3.2.

Práce

3.2.1.

Kompletace sestavy, funkční zkouška, kalibrace, dokumentace, demontáž sestavy a
příprava na montáž v terénu.

3.2.2.

Oprava dřevěného skeletu stanice (příp. náhrada skeletu novým

3.3.

LCD panel s hydrometeorologickými údaji pro veřejnost, vybraný rozměr cca: 0.7 m × 1.2 m,
pohledová vzdálenost: do 5 m


3.4.

Pylon pod LCD panel (kiosek)

WEB kamera panoramatická umístěná v areálu lázní, SW včetně rozhraní a montáže

4. Realizace projektu
Realizace bude provedena ve třech samostatných etapách – zadávacích řízeních. Dodavatelé všech
komponent budou nuceni vzájemně kooperovat, všechny komponenty musí být kompatibilní s garancí
bezchybného provozu.
4.1.

Meteostanice

4.1.1.

Demontáž stávající stanice

4.1.2.

Dodávka komponentů

4.1.3.

Kompletace sestavy, zapojení, funkční zkouška, kalibrace

4.1.4.

Dokumentace

4.1.5.

Propojení s řídícím pracovištěm lázní

4.2.

LCD panel

4.2.1.

Dodávka panelu

4.2.2.

Instalace na připravený podstavec

4.2.3.

Propojení s řídícím pracovištěm lázní, instalace ovládacího SW a oživení

4.3.

Webkamera

4.3.1.

Dodávka kamery

4.3.2.

Instalace

4.3.3.

Propojení s řídícím pracovištěm lázní, instalace ovládacího SW a oživení

Projekt je financovaný z podstatné části z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR a jeho realizace
podléhá specifickým podmínkám definovaných v příloze Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z čehož
vyplývají pro dodavatele i investora určité povinnosti.

