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Souhrn
Cí|em vedení Registru komunálních zdroi zneěištění je poskytovat

aktuá|ní inÍormace o stavu odkanalizování a míže a zp sobu ěištění
komunálnÍch odpadních vod v obcích čR s r ooo a více obyvateli.

Databáze leEl.stlu' obsahující záznamy o 7' 284 obcích a 925 ěi+
tírnách odpadních vod, je kďdoroěně aktua|izována a slouží k trvalé
podpoŤe vykonu státní správy v oblasti ochrany vod a napomáhá pŤi
s|edování postupného plněnízávazk plynoucích z pŤiietísměrnic EU.

Úvod do probtematiky
Úkol ,,Aktua|izace Registru komuná|nÍch zdrojŮ znečištěnÍ. je určen

k d|ouhodobé informační podpoie vykonu státnÍ správy v ob|asti ochra.
ny vod. Databáze vznik|a ve VÚV T.G.M. V roce 1995 a od té doby je
kaŽdoročně aKualizována. Tematicky tjkol spadá do gesce odboru ochra
ny vod Ministerstva ŽivotnÍho prostÍedí a jeho če|em je pr běŽná ak-
tua|izace a hodnocenÍ informacÍ o odváděnÍ komuná|nÍch odpadních vod
veiejnymi kana|izacemi a mÍŤe a zpŮsobu jejich čištěnÍ. Sledovány jsou
všechny obce ČR s počtem stá|ych obyvate| vyšším neŽ 1 00O.

Zprisob aktualizace dat v registru
Pro získávání dat do Registru komuná|ních zdroju znečištění (R|<zz)

neexistuje Žádn! zákonny rámec. Registr je sestavován na záR|adě jt-
nych existujÍcích databázÍ ( daje s. p. PovodÍ, Vodní bi|ance) a piímymi
dotazy u piís|ušnfch iadu státní správy a provozovate|Ů čistíren od.
padních vod. VeŠkeré správnÍ udaje jsou aktua|izovány pod|e p|atnych
seznamŮ a Čísetniko ČSÚ.

V |etošním roce bude poprvé sestavena stiední evidence vodovo-
dŮ a kana|izací, jejÉ. nap|Ďovánívybranymi daji z majetkové a provoz-
ní evidence v|astnÍk a provozovate| je zajištěno zákonem č,. 274/
2001 sb.' o vodovodech a kana|izacích, ve znění pozdějšÍch piedpis ,
a prováděcÍ vyh|áškou č,. 428/2oo1 sb., ve zněnÍ pozdějších piedpi-
s . Data stiedníevidence budou pouŽita piizměně současné struktu-
ry databáze R|\ZZ (obr. í). Nová struktura (obr, 2), s |ogičtějšívazbou
jednotlivych souborŮ, bude navÍc rozší ena o soubor Stokové sftě.

obsah a stluktura databáze
Databáze je vedena ve formátu MS Access 2000. Data jsou rozdě|e

na do samostatnych částÍ pod|e svého puvodu a piedevším pod|e své
ho zaměienÍ. H|avní okruhy tvoií data o obcích nebo jejich částech,
uvaŽovanych jako komuná|nÍ zdroje znečištění, dá|e data o vodopráv-
ních povo|enÍch vztahujících se k jednot|iWm zdrojŮm znečištěnÍ a data
o čistÍrnách odpadních vod. Zb,fvající sbÍrané, pÍebírané či generované
daje jsou náp|ní dop|Ďkovych tabu|ek.
Struktura databáze je patrná z obr. 7.
Piedpok|ádaná budoucí struKura registru je schematicky znázorně

na na obr. 2.

VyuŽití lÍdaj Íegist]u komunálních zdloiti zneěištění
lnformace registru jsou vyuŽívány nejvíce MŽP,Mze, čsÚ, MMR, sŽP,

člŽp a vzdě|ávacími institucemi, jsou však k dispozici i soukromym
subjekt m. Ve VÚV T.G.M. s|ouŽÍ ridaje registru pii iešení jinych vy.
zkumnych t]ko|tj, a|e piedevšÍm pro hodnocení míry odkanalizování
a čištěnÍ komuná|ních odpadních vod v ČR a aKua|izaci pieh|edu ag|e

merací s populačnÍm ekviva|entem větším neŽ 2 0o0, které nesp|ĎujÍ
podmínky k|adené na č|enské státy EU z h|ediska zajištěnÍ odpovídajÉ
cího zpŮsobu zneškodĎování komuná|ních odpadnÍch vod.

Vyblané vystupní inÍormace
K čištěnÍ komuná|nÍch odpadních vod v obcÍch s 1 000 a více stá|f-

mi obyvateliáy|o v České repub|ice k 31.. L2. 2oo2,vyuŽíváno ce|kem
925 ČoVí183 z nich by|o provozováno obecním iadem, u zbfvajících
742 zajištova| provoz jinf hospodáisk! subjekt.

Z ce|kového mnoŽstvÍ komuná|nÍch odpadnÍch vod produkovaného
vyše zmÍněn1/mi obcemi a piiváděného sběrnymi systémy do ČoV.|e na
našem zemÍ zneškodĎováno:
. na ČoV s projektovanou kapacitou mezi 5o-2 ooo Eo - 3 % komu-

ná|nÍch oV'
. na ČoV s projektovanou kapacitou mezi 2 oo1-1o ooo Eo - !2 %o

komuná|ních oV'
. na ČoV s projektovanou kapacitou mezi 10 oo1-1oo ooo Eo - 38 %

komuná|ních oV,
. na čoV s projeKovanou kapacitou wšší neŽ 10o ooo Eo _ 47 %

komuná|nÍch oV.

obr. 1. Aktuá|nÍ schéma databáze registru komuná|nÍch zdrojŮ znečiš-
těnÍ včetně zpŮsobu vzájemného propojenÍ základních a dop|Ďkolych
tabulek

Rozsah a stručnf popis obsahu základních tabulek:
Čast Čov (925 záznamrj)
o daje o čÍstírnách odpadních vod zÍskané od jejich provozovate|ť|
Cást OBCE (145o záznamŮ)
o pieh|ed komuná|ních zdrojŮ znečištěnÍ(uvaŽovány obce, nebo jejich části vznik-
|é rozdě|enÍm z vodohospodáÍského h|ediska' s 1 000 a vÍce obyvate|i)
Čast vpR (l924 záznam )
. seznam vodoprávních rozhodnutí.
Rozsah a stručn| popis obsahu doplt1kou.fch tabulek:
PRoVoZoVATELÉ (182 záznamŮ)
. seznam a kontaKní spojenÍ na spo|ečnosti provozujÍcí ČoV
VoDNí B|LANCE - WpouštěnÍ (1016 záznamŮ)
. informace o mnoŽství a jakosti vod v mÍstě vypouštěnÍ; vazba na VodnÍ bilanci
oBcE (1' 284 záznam )
. procentuá|nÍ pieh|ed míry odkana|izovánÍ a čištěnÍ oV v obcÍch ČR a záznamy
o nou.lch Wstavbách kana|izačních sítÍ a čistÍren odpadnÍch vod.

obt. 2. Návrh nové struktury registru komuná|nÍch zdroju znečištěnÍ
vyuŽÍvajÍcÍho mj. i dat stiednÍ evidence vodovodŮ a kana|izací



cr.í 1a. MÍra odkana|izování obci s popu|ačním ekviva|entem Gt.Í 2.. Míra č|štěníkomuná|ních odpadních vod v obcÍch s popu|ačnÍm
do 2 000 EO ekvlvalentem do 2 0OO EO

Velikostnl kategorie obce: do 2 000 EO
c6lk0vÝ počet obci: 7/t8
c.|kov' počg| ftzickÝch obwa|e|: í 129 985

lobce s (b21%
napojenlm
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čov
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GraÍ 1b.  MÍra odkana l i zovánÍ obcÍ s  popu|ačnÍm ekv iva|entem
od 2 001 do 10 00O EO

Ve|ikostni kategorie obce: 2 00í-í0 000 Eo
co|kovy Poč6t obcl: 374
cs|kovÝ počet frziďÝch obyvalB|: í 660 705
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Graf í.c. MÍra odkana|izovánÍ obcÍ s popu|ačním ekviva|entem
od 10 001 do 100 000 EO

VeIikostni kategorie obce: í0 00í-í00 000 Eo
ce|kovÝ počet obcÍ: 148
cg|kovÝ počét fyzickÝch obwate|: 3 í34 í08
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Graf í.d. Míra odkana|izování obcÍ s popu|ačnÍm ekviva|entem nad
100 000 Eo

Gnf 2b. Míra čištěnÍkomunálnÍch odpadních vod v obcích s popu|ačnÍm
ekvivalentem od 2 001 do 10 000 EO

Vel|kostni kategor|e obco: 2 00í-í0 000 Eo
cg|kovÝ poč8t obcl: 374
ce|kot/y počgt fyzickÝch obyvate|: 1 660 705
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GraÍ 2c. MÍra čištění komuná|ních odpadních Vod V obcÍch s popu|ačnÍm
ekvivalentem od 10 001 do 100 000 EO

Graf 2d. MÍra čištění komuná|nÍch odpadních Vod V obci.ch s popu|ačním
ekvivalentem nad 100 0O0 EO
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Mtru napojeníobyvate|stva na sběrny systém
městskych odpadních vod a čistírny odpadních
vod (v rámci ětyi zák|adnÍch ve|ikostních skupin
ag|omeraci) zachycujÍ graÍy 7a4 a 2a4.

Z tabulek 7 a 2 |ze zÍskat zák|adní pieh|ed
o uŽitych typech čistíren a mÍ7e odstraĎování
nutr ientŮ.  U 59 čistíren nejsou V reg is t ru
k díspozici up|ná data, proto nejsou tyto čistÍr.
ny zahrnuty do tabu|ek. Za odstraĎování dusíku
v tabulce 2 se nepovaŽuje pouhá nitrifikace, a|e
jen techno|ogie s nitrifikací i denitrifikacÍ'

Závét

Registr komuná|ních zdrojŮ znečištěnÍ posky-
tu je p iehIed o aktuá|ním stavu nak|ádánÍ
s komuná|nÍmi odpadnímÍ vodami v České repub-
lice. Tyto informace jsou a budou trvale nezbyt-
né pro vykazování vwoje v ob|asti čištění odpad-
ních vod, zejména pro s|edování postupného p|-
nění poŽadavku směrnice Rady 9I/277/EHS na
uzemí ČR v piechodném obdobÍ do roku 2oLo.

Registr také hraje dŮ|eŽitou ro|i ve wnikajícÍm
komp|ex1ím systému registrÚ bodoWch zdrojŮ
znečištěnl' jehoŽ součástí bude Registr prumys-
lovych zdrojÚ znečištění- část nebezpečné |átky
a |etos nově zak|ádany Registr prŮmys|ovych zdro
jŮ znečištěn( _ bez nebezpečnych |átek'

Mgr. Lada Felberová
vÚv T.G.M. Praha
tel.22O L97 37L

lada_felberova@vuv.cz

Key words
pollution, point sources, register, communal wastewaters, communal
sewerage

Register of Communal Sources of Pollution (Felberová, L.)
The obiective of keeping a reg.ster of communal sources oÍ pollu.

tion is to provide updated information on the state of sewerage and

Tabulka 1. Pieh|ed typŮ ČoV pro
1 000 fyzickymi obyvateli

čištění komuná|nÍch odpadních vod v obcÍch ČR s vÍce neŽ

Tabulka 2. odstraĎování dusku a fosforu v rámcijednot|ivych ve|ikostních kategorií čistÍren

on the measure and ways of treating communal wastewaters in Gzech
communities of and over 1,O00 inhabitants.

The database of the regaster, containing records of 1 ,284 commu-
nities and 925 wastewater treatment plants, is updated annually,
serving for a permanent support oÍ the state administration's perfor-
mance in the area of water protection, and helping to monitor the
gradual Íulfilment oÍ obligations stemming Írom the acceptance of
EU directives.
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kapaclty [v EO]
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VE STANICI KOTEROV NA USLAVE
PoMocí snÁŽKooDToKovÉno
MODELU

Petr Šerc|

KlÍěová slova
povode , extrémní sráŽky, kulminační prutok, vodoměrná stanice, povodí,
sráŽkoodtokou.| model

Souhrn
Extrémní a plošně rozsáhlá povodeř v s]pnu 2oo2 zasáh|a rovněŽ

i povodí pravostrannfch piÍtokŮ Berounky pod Plzní, zejména pak
povodí Ústavy. Na tomto povodí došto v dtistedku povodně ke zničení
obou pozorovacích obiekt ' pŤičemž ze stanice Koterov se zachovala
alespoř část záznamu vodních stav . Tato část hydrogramu byla pie
vedena na pr toky pomocí extrapolované měrné kŤivky odvozené na
zák|adé hydlau|ického vfpočtu kulminaěniho pr toku. Aby by|o moŽ.
né ověŤit hydrogram povodně v pr tocích biIančními vÍpoěty protek.
lého obiemu ve vztahu k dalšÍm vodoměrnym profil m, byly pr toko
vé daje doplněny pomocÍ srážkoodtokového modelování. Ukázalo
se, že za pŤedpokladu reprezentativních srážkovfch vstupti lze ap|i.
kovat tento postup piípadně i v iinych profi|ech.

Úvod
Vydatné sráŽky tt. a 12. srpna 2oo2 zasáhly mimo jiné i povodÍ

všech pravostrannych piÍtokŮ Berounky od P|zně aŽ po Beroun. V jejich
dŮs|edku vznik|y povodĎové v|ny, které svymi kuIminačnÍmi prŮtoky pie-
sahova|y dobu opakování 100 |et. K extremitě povodně piispě|o i si|né
nasycení zmÍněnych povodÍ piedchozÍmi sráŽkami, které se vyskyt|y
6 . a 7 . s r p n a .

VYHODNOCENI HYDROGRAMU
PoVoDnĚ ze SRPNA 2oo2

K nejvíce postiŽenym povodím proto ná|eŽe|o také povodÍ Ús|avy,
coŽje piítok Berounkytěsně pod P|zní. S ce|kovou p|ochou povodÍzhru-
ba 760 km2 patií v našich podmínkách k tokŮm stiednÍ ve|ikosti.

V|ivem povodně doš|o ke zničenÍ obou vodoměrnych stanic na Ús|a-
vě, pi ičemŽ stanice Žakec (p|ocha povodÍ 375 km2) by|a piedtím
V provozu pouze nece|ého pŮ| roku. Stanice v Koterově (734 km2) by|a
zničena aŽ těsně po pr chodu ku|minace - do té doby jsou k dispozici
hodnoty vodních stavÚ díky jejich dá|kovému pienosu na regioná|nÍ pied-
povědní pracoviště ČHrvÚ v P|zni. Paradoxně cely prŮběh povodně za-
znamena|a v té době jiŽvy|azená stanice Prád|o na hornÍm toku Ús|avy
(140 km2).

Jako na většině jinych takto postiŽenych povodí by| i v povodí Ús|avy
pouŽit pii vyhodnocenÍ kuIminačních prŮtoku hydrauIicky mode| nerov-
noměrného ustá|eného prouděnÍ. V kombinaci s objemovou biIancÍ pro-
tek|é vody na povodí ke stanici Koterov a na mezipovodí BÍ|á Hora-
-Lib|ín, vymezeném kromě stanice Koterov da|šími vodoměrnymi stani-
cemi, by|a potom posuzována věrohodnost extrapo|ace měrné kiivky
na zák|adě takto odvozené ku|minace. PoněvadŽ však ve stanici Kote-
rov neby| k dispozici ce|y záznam povodně, by|o vyuŽito sráŽkoodtoko-
vého mode|ování za če|em jednak ověienÍ hodnoty kuIminaěnÍho prŮ-
toku a jednak dop|nění dajŮ na pok|esové větvi povodĎové v|ny'

Sestavení hydlologického modelu a popis odvození
vstupních dat

Nejprve by| v G|S na podk|adě digitá|nÍho vyškového mode|u (DEM)
sestaven hydro|ogicky mode| povodí. Mode| povodí sestává z pěti dí|-
čÍch povodí a dvou iíčních seku (obr. 7). Pro kaŽdé dí|čí povodÍ by|y
rovněŽ v G|S vypočÍtány fyzicko-geografické charakteristiky, napi. sk|on
povodÍ, sk|on a dé|ka h|avnÍ udolnice, prŮměrná nadmoiská vyška po-
vodÍ atd.

Jako sráŽkoodtokovy mode| by| pouŽit mode|, resp' soustava mode-
|u HEc-HMs, coŽ je nová verze programu HEc-1. Tento program vyuŽívá
mj. mode|u CN-kiivek pro odhad ttrát na piímém odtoku a mode| jed-
notkového hydrogramu jako transformaci piímého odtoku do formy
povodĎové v|ny. Vstup sráŽek je iešen hyetogramem v definovaném
časovém kroku.

Pro vypočet pr měrnych hodnot CN pro jednot|ivá dí,lčÍ povodí by|o
vyuŽito jiŽ piipravené rastrové vrstvy hodnot CN v G|S, která vznik|a na
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obl. 3. Vyhodnoceny a simu|ovany prŮběh
Koterov na Ús|avě

1 5 6  1 6 8  1 7 e

srpnové povodně v profi|u

t 1  8

obr. 1. Hydro|ogicky schematicky mode| povodÍ Ús|avy po proÍi| Kote-
rov v programu HEC-HMS

podk|adě dat o vyuŽÍvání zemÍ z projektu coR|NE a hydro|ogickych
skupin pud dodan,Ých z VÚMoP. PočátečnÍ ztráty by|y vzh|edem
k piedchozÍmu nasycení povodí uvaŽovány jako nu|ové.

Parametry jednotkového hydrogramu pod|e C|arkovy metody (TC -
doba koncentrace a R - ,,storage.. koeficient) by|y vypočteny zfyzicko.
geografickych charakteristik povodÍ. Pieh|ed hodnot jednot|ivych para-
metr je uveden v tabulce 7.

Pro odhad postupové doby a transformace v|ny (routing) v jednot|ivych
Íičních secÍch (Us|1, Us|2) by|a pouŽita metoda Muskingum s odhadem
postupové doby v|ny 1,5 m.s.1 a koeficientem transformace X = o,2.

V G|S by|o moŽné spočftat pruměrné hodnoty sráŽky na povodí za
období L1'._L2. srpna 2oo2 (tabulka 7) na podkladě rastrovych map
sráŽek, které by|y odvozené z bodovych sráŽkoměrnych pozorování. Pro
získání hodinovych intenzit sráŽek pos|ouŽily daje z meteoro|ogického
radaru, které byly upraveny vŮči denním pr měrŮm na povodÍ zÍska
nych z rastrovych dat. Na obrázku 2je takto odvozeny pr běh sráŽek
znázornén pro dvě dí|čí povodí.

Tabulka 1. Parametry sráŽkoodtokového mode|u (cN, Tc, R)jednot|i-
vych dÍ|čÍch povodí a prŮměrné Wšky sráŽek (P)

Dí|čí povodl !d povodl PIocha

lkÍfl.
CN
t-t

TC
[hodl

R
[hodl

P

[mml

Ús|ava po Mys|ivsk! potok Uslava t 178,8 74 't0,6 't8,1 't36

Myslivsk! potok Myslivskyj 't40,8 73 6,6 9,1 í36

Ús|ava od Mys|ivského p. po Bradavu Uslava2 171,6 66 10.7 10.' l 129

Bradava Bradava 't02,8 67 9,1 5,4 í56

Uslava od Bradavy po Koterov Uslava3 't40,5 67 't2.0 9,5 't28

* plochy povodÍ by|y určené podle rozvodnic v G|S

Zhodnocení vfsledk
Na obrázku 3 je vykres|en odvozeny a simu|ovany prŮběh povodně

v profilu stanice Koterov. Záznam vodních stavŮ ve stanici by| k dispozici
aŽ do 13. 8. 2oo214:00 hod., do tohoto časového daje by|y pozore
vané vodnÍ stavy piepoěteny na pr toky pod|e odvozené měrné kiivky.
Lze konstatovat, Že shoda v prŮtokovém odvození a mode|ové simu|a-
ci povodĎové vlny aŽ do okamŽiku kulminace je ve|mi dobrá. Da|ší ěást
pok|esové věWe by|a proto dop|něna na zák|adé vys|edkŮ ze sráŽkood-
tokového mode|ovánÍ.

prÚbČh povorfiÓ na vytnnÝlh ďč|ď| povoďGh Úda',y
povod.tlCi&l

12:00 128 o00 128 12:00 '38 0m 138 12@ ,|48 0:00 148 120Ú í58 000
llo&r.

c)

g 6 0

É
&

0

1 1 8

obr. 4. Simu|ovany prŮběh srpnové povodně na dÍ|čím povodí Ús|avy
a jejím pÍftoku Bradavě

SráŽkoodtokové modelovánÍ umoŽĎuje odhadnout prŮběh povodně
i v profi|ech, Keré nejsou s|edované vodoměrnou stanicÍ. Na obrázku 4
je pÍík|ad simu|ace pr běhu povodně na dvou povodÍch, a sice na hor-
ním toku Ús|avy (po soutok s Mys|ivskym potokem) a na Bradavě, Kerá
je pravostrannym piÍtokem Ús|avy. Právě Bradava by|a zasaŽena v rámci
povodí Ús|avy nejsi|nějšÍmi sráŽkami a pravděpodobně nejvíce piispě|a
k extrémnÍ hodnotě ku|minačnÍho prrjtoku v Koterově (610 m3's.1), jehoŽ
doba opakovánÍ i na zák|adě zahrnutÍtéto povodně do časové iady pĚe
sahuje 1 000 let.

V povodí Ús|avy by|y v rámci projektu VyhodnocenÍ katastrofá|nÍ po
vodně V srpnu 2oo2 odhadnuty pomocÍ hydrau|ického mode|ovánÍ ku|-
minační prŮtoky v b|Ízkosti profi|u Žarcc na Ús|avě (374 km2 _ 22o
m3.s-1) a ve Spá|eném PoiÍčí na Bradavě (80 km2 _ Lo7 m..s.'). Ze sráŽ-
koodtokového mode|ování vychází pod soutokem Ús|avy a Mys|ivského
potoka (32O km2) 206 m3.s.1, coŽ by ve zmíněném profi|u ŽdÍrec pied-
stavova|o o něco WššÍ pr tok, naopak v závěrovém profi|u na Bradavě
(103 km,) je odhad 95 m3.s-1 oproti hydrau|ickému vypočtu mírně pod-
hodnocen. Ce|ková shoda vys|edkŮ daná oběma piístupy je však dobrá.

7ávét

PomocÍ sráŽkoodtokového mode|ování by|a dop|něna chybějÍcí část
pok|esové větve povodĎové v|ny ze srpna 2oo2 v profi|u Koterov na
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Us|avě, coŽ by|o h|avním cflem této tj|ohy. Na podk|adě hodnoty obje-
mu takto odvozené povodĎové v|ny by|o proto moŽné provést bilanční
zhodnocenÍ proteklého objemu vody ve vztahu k ostatnÍm vodoměrnym
profi|um a ověiení správnosti extrapo|ace měrné kiivky.

Ukáza|o se, Že za piedpok|adu reprezentativnÍch sráŽkovych vstupŮ
a odhadu parametrŮ mode|u z fyzicko-geografickych charakteristik či
ka|ibrace modelu na zák|adě pozorovanych historickych povodĎovych
epizod |ze ap|ikovat tento postup piípadně i v jinych profi|ech.

Literatura
VyhodnocenÍ katastrofá|ní povodně V srpnu 2oo2. 2. etapa: Hydro|o-
gické vyhodnocení katastrofá|nÍ povodně V srpnu 2002 (aktualizace
pod|e vys|edkÚ 3. etapy). ČHrrlÚ, 2oo4.

!ng. Petr šercl
čxruÚ Praha

tel.24 O32 330

Key words
flood, extreme precipitation, peakflow, stream gauge station, precipitation
gauge station, basin, rainfall-runnof model

Evaluation of the hydrograph of the august 2OO2 flood in station Kote-
rov on the Úslava river using a rainfalt.runoff modet (Šerct, P.)

The extreme and arealy large f,ood in August 2il)2 afÍeďed a|so the
cďchmerts ď the dght{and tdbutades ď the Berounka dver below
Ptzeř, especiatty the catchment ď the Úshva dver. on this catchment,
bďh monitodng stations were destloyed by the frood, but at the Kďe
rov stďion, ď least part ď the record ď the wďer stages was saved.
This part of the hydrograph was converted to discharges with the help
of an extrapolated rating Gurve which was derived on the basis oÍ
a hydraulic calculation ď the peak discharge. ln order to be able to
vedÍy the discharge hydrograph by balance ca|cu!ďion ď passed vo|rr
me in relďion to ďher watergau$ng sitas, the discharge dďa were
supplemented by rainfa|l.runďÍ model|ing. lt has been shown, thď plo
vided that representative rainÍall inputs are made, it is possible to app|y
this plocedure also in other gauged 01 ungauged cďchmerrts.

sUBsTlTUcNí srnruovENí sínnruŮ
s oHRoMANEM BARNATÝM
METODOU SCP
Eugen Sikora

Klíčová slova
e l e ktro a n a t lza, 

. 
po r ézn Í e l e ktrod a, zá kl ad n í e l e ktro lyt, o d stŤe ďován í,

elektroanalytické kťivky, kalibrace, kalibračnÍ pŤímka

Souhrn
Nepiímá e|ektrochemická metoda stanovení sÍran , která ie za|o

žena na vysrážení síranu barnatého dvojchromanem barnatym v pro
stiedí HG!. Uvo|něnf Gr iont se stanoví buďvoltametricky na ETP-PG,
nebo metodou SCP na porézní elektrodě RVC. Toto stanovenÍ m že
bft rušeno oiganickymi látkami ve vyšších koncentracích.

Pii elektrochemickém stanovení síran ve yzorcích odpadních vod
zneč!štěnÍch některfmi pievážně organickfmi látkami dochází ke
rzniku interÍereněních jev ' které znemožřuiípiímé stanovení. V tomto
pňípadě provádíme termickou oxidaci. Pro odstranění rušivfch v|ivti
těchto látek pouŽíváme k mineralizaci termicky rozklad v autoklávu
s piísadou kyse|iny dusiěné nebo chloristé. JinÝm rušivfm ievem je
usazování síranu barnatého a chromanu v stí kapiláry rtutové mik.
rokapkové elektrody ETP. Tento jev má za následek snižení pracovní
kapacity elektrody. Elektroda postižená tvorbou mikrokrystalk usa.
zenin v stí kapi|áry pžestává měŤit asi po 30 analyzách. Tvorba usa.
zenin v stí mikrokapiláry se proievuje deformacígenerovaného piku
(obdoba chvostování u chromatograÍie). K potlaěení tohoto nežádou.
ciho pr běhu analfzy jsme vyuŽili osvěděenou modifikaci pro stano
venínerozpuštěnfch |átek na odstŤedivce. Vzorky se srďeninou BaSoo
se v laboratorní odstiedivce odstňedi{í 10 minut rychlostí 2 5oo ot#
ček za minutu.

Pro stanovenÍ Cr (6) se odpipetuje ,,Íin pipetou., 25 ml odstíeděné
ho vzorku, pievede se do elektro|ytické nádobky pro ETP-PG a p]t>
vádí se stanovení metodou DPAsv.

Pii použití metody SCP (stripping chronopotenciometrie) se odpi.
petuje 5 m! roztoku a pŤidá se 20 m| ZE (kyselina chloristá, sÍrová
a komp|exon lll) a v nastavenych podmínkách pro automatickou ana
lyzu s autosamplerem se provede analjza. Shoda vysledk obou metod
(vo|tametrie a DPASV a SGP) je velmi dobrá.

Úvod
Na seminári 12. |istopadu 2001v KomornÍLhotce by|a zmínka o moŽné

ap|ikaci ana|ytické koncovky na prŮtokovou e|eKrodu piÍstroje EcaF|ow
firmy |stran. V současné době probíhá va|idace metody SCP.

Všeobecná ěást
Matrice pitrodních vod obsahuje pieváŽně

kationty sodÍku, vápnÍku, hoičÍku, v poněkud
menší mÍŤe je zastoupen dras|Ík a dvojmocné
Že|ezo, Že|ezo trojmocné a ostatní kovy jsou
pieváŽně ve formě suspenzí oxidtil, hydratova.
nych oxid a hydroxidŮ. Anionty jsou pieváŽně
hydrogen uh|ičitany, uh|ičitany, ch|oridy, su|fá-
ty, dusičnany a fosfáty. |onty Že|eza p sobÍ ru-

šivě, a proto je preventivně maskujeme komplexonem |||, ktery je ne-
dÍlnou součástÍ zák|adnÍho e|ektro|ytu.

Princip: NepiÍmé stanovenÍ síran e|eKrochemickou metodou je za-
loŽeno na vysráŽenÍ síranu dvojchromanem barnatym t1] v prostÍedí
HC l .

SOo 2- + Ba CrOo = BaSOa + Cr (6)

Uvo|něny Šestimocny chrom se stanoví elektrochemicky v prostiedÍ
zák|adnÍho elektro|ytu.

ZaÍízenÍ: PrŮtokovy analyzátor EcaF|ow 130GLP fy |stran Bratis|ava
(obr. 7) s porézní e|ektrodou C 53 (ske|ny uh|Ík - zesítován - RVc),
která je umÍstěna v e|ektro|ytické ce|e (obr. 2). Zaifuení je vybaveno
autosamp|eremzana|yzátoru AMA s modifikovanym programem a upra.
venym karuse|em (obr. 3). ostatnÍ aparatura je shodná s aparaturou
pouŽÍvanou pÍi stanovenÍ sÍranŮ na rtutové kapce [2].

Experimentální ěást
Yzorky urěené k ana|,!ze síranu jsou uchovávány v ch|adicÍm zaíízení

pii tep|otě +5 oc a pied stanovenÍm jsou piemÍstěny do termostatu
k vyrovnání na tep|otu měiení (+20 oC).

Ce|y da|ší postup aŽ po ana|ytickou koncovku je shodny s ana|yzou
na ETP-PC po|arografu - dávkovánÍ činidel (chromanové činid|o, kon-
centrovany amoniak), odstieďovánÍ a pipetování odstieděného vzorku.
Ana|ytická koncovka se provádÍ na prutokovém ana|yzátoru EcaF|ow.

Stálost odstieděnych vzorkŮ pÍed smÍsenÍm se zák|adním e|ektro|y-
tem trvá minimá|ně po dobu 12 hodin aŽ jednoho dne. Ka|ibračnÍstan-
dardy se piipravujÍ současně s ana|yzovanymi vzorky.

Vzorky smíchané s e|eKro|ytem majÍčasově omezenou stabi|itu, musÍ
se zpracovat do dvou hodin od smísent, proto je vhodné provést ka|ibra-
ci piÍstroje ještě pÍed smísenÍm ana|yzovanych vzorkŮ se zák|adním e|ek-
tro|ytem. Pro v|astnÍ stanovení se pipetuje 25 m| odstieděného raorku
(ka|ibračního standardu) do pÍÍs|ušné nádobky umístěné v karuse|u.
V nádobce se ke vzorku pÍidává zák|adn( e|eKro|yt a Ťádně se promÍ-
chá. Program e|eKroana|!zy je sestaven ze dvou krok , prvnÍm krokem
je ka|ibrace pod|e piedem nastavenych podmÍnek, pak se ana|yza auto
maticky pierušÍ a po eventuá|nÍ korekci nastavenych podmínek v|astní
e|eKroana|yzy (napi. dop|něnÍ da|šÍch workŮ - b|anku apod.) |ze odstar-
tovat druhy krok - v|astnÍe|eKroana|yzu workÚ. V|astní ana|,Ýza jiŽprobí-
há automaticky po spuštěnÍ programu e|eKroana|yry [3].

VÍsledky
osvědčil se postup s dvoubodovou kalibrací (obr. 4 a 7), lze také

pouŽÍt ka|ibraci s jednÍm standardem za piedpok|adu, Že ka|ibračnÍ
závis|ost vŽdy prochází počátkem - nulou, a s pouŽitím vk|ádanych
kontro|ních vzorkŮ do analyzované sekvence vzorkŮ. obrázek 5 zachy-
cuje pruběh e|eKroana|ytické kiivky pii kaIibraci standardem 5 mg Soo2,
pruběh e|ektroana|ytické kiivky pro standard 60 mg Soo2.je na obr. 6.

5

Deklarovaná
hodnota

15 mS
SOr'-

20 mg
SOr''

25 mp
SOr''

30 q9
SOr''

40 mp
SOr-

50 mp
SOr'-

60 mg
SOI'-

8o ÍÍ!g
SOr''

25 mg
SOr-

Změíeno
EcaFlow

14,709 20,752 24,233 31,792 40,389 50,775 60,459 80,991 23,354

Vzorek 109 K_20a 121 122 K_20b Tabulka 1. SrovnánÍ vys|edku pro-
vedenych prŮtokovym ana|yzátorem
s vysledky stanovenÍ na rtutové
kapce ETP_PC

ZměÍeno
EcaFlow

57,8 18,22 8,05 5 ,18 1 8 , 1 5

ETP_PC 58,9 7,37 4,37 16,7



E|ektroana|yza zák|adního e|ektro|ytu je znázorněna na obr. 8
a e|ektroana|ytická kiivka op|achu pÍed stanovením da|šÍho vzorku je
na obr. 9. obrázky 70, 77 a 72 zachycujÍ kontro|n( ana|,jzy.

Srovnán Í vys |ed kŮ provedenych prŮtokovym ana |yzátorem s vysled ky
stanovenÍ na rtutové kapce ETP-PC je v tabulce 7.

Diskuse
Ka|ibračnÍ piímka má jednotkovou a tiÍdevftkovou směrnici (obr. 4,

7). Kontro|n( vzorky mají niŽšÍ hodnotu o -8,9 o/o d -9,25 % hodnoty de-
k|arované' Je to zpt]tsobeno časovou nestá|ostÍ e|ektro|ytem upravené-
ho vzorku. Časové zpoŽdění mezi ana|,lzami K-2Oa, K_2ob by|o 50
minut a bytek dosáh| -0,35 %.

Závét
Shoda vys|edku obou zpÚsobu e|eKroana|yz _ vo|tametrie na polare

grafu ETP_PC metodou DPASV a SCP (stripping chronopotenciometrie) na
zaíízení EcaF|ow 130 GLP s pr točnou e|eKrodou C 53 je ve|mi dobrá.
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s chromanem barnatym , Semináť: Anorganická ana|,!za v ŽivotnÍm
prostiedÍ. KomornÍ Lhotka, |istopad 2oo1-

[3] UŽívateÍská príručka EcaF|ow Software (verzia - autosamp|er), spo|.
s r.o. lstran Bratislava.

lng. Eugen Sikora
vÚv T.G.M. pobočka ostrava
email : eugen_sikora@vuv.cz

te!. 596 134 181

Key words
electroanalysis, porous electrode, basic electrolyte, flow spinning,
electroanalytical cu r ves, cal i bration test, calibration I i ne

Electroanalysis of sulfates (Sikora, E.)
The article describes electroanalysis of sulfates. Used method

applies precipitation of sulfates as BaSOn, from solution by BaGrOn.
The precipitates must be cleared out from the solution after the
electrochemical analysis, beeause slurry (BaSOn and BaCrOn) is plug-
ging pinho|es oÍ a flow electrode. The precipitate can be separated
with a flow spinning. The gy {e), whiGh is eliminated from the sample,
is proportional to amount of sulfates dissolved in sample. Bright
sample from centrifuge is electro analytically determined with flow
RVG electrodes.

Ukázky u.|sledkťl získané z pŤÍstroje EcaFlow GLP 73o uveŤejĎujeme
po dohodě s autorem pŤÍspěvku pouze pro ilustraci.

obr. 1. Pr tokovy ana|yzátor EcaF|ow 130 GLP

obt. 2. E|ektro|ytická ce|a s porézní e|ektrodou C 53 (ske|ny uhIk _
zesítován - RVc)

6

obr. 3. Změněny karuse|

obr. 4. Dvoubodová ka|ibrace 5 mg Soo; 60 mg Soo

Obr. 5. Kiivka standardu 5 mg SOo v litru

Obr. 6. Kiivka standardu 60 mg SOo v litru



obr. 7. Dvoubodová ka|ibrace 10 mg Soo; 80 mg so4

obl. 9. E|eKroana|,lza zák|adnÍho e|eKro|ytu pÍed stanovením dalšítto
vzorku

obr ll.. Elektroana|yza kontrolnÍho vzorku s nastavenou koncentracÍ
4O mg SOo v litru

obr. 8. Elektroana|,fza zák|adnÍho e|eKrolytu po kalibraci

obr 1o. E|eKroana|yza kontro|ního yzorku s nastavenou koncentracÍ
2O mg SOo v litru

obl. 1Íl. E|ektroana|yza kontro|ního vzorku s nastavenou koncentrací
60 mg SOo v litru
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NA STANICICH HRIBEC! BOUDY
A RÝcHoRY V KRKoruoŠícn
v RocE 2003
Eva Budská

Klíčová slova
atmosférická depozice, nutrienty, těŽké kovy, sí,rany, dusičnany, fosforeč-
nany, sráŽky, bulk metoda (wet+dry)

Souhrn
ve vtiv T.G.M. v Praze se provádídlouhodolÉ stedování atmos|édcké

depozice, jehož ci|em je získání @klad pto hodnocení změn celkové
atmog|édcké depozice a poskytování iidaj ' které slouží pro vfpoěet
ce|oplošného zneěištění vodních tok a p dy depozicí sÍry nutdent '
těŽkfch kov a tdtia. Na stanicích Hňběcía Rfchory se provádíod loku
1981 měiení ce|kové atmos|érické depozice a stanovenÍ základních
hydrochemickfch ukazatel , včetně stanovenÍ nutdent a těŽkÍch kovti
mďodou AAS. MěienÍ se provádí ,,bulk,. metodou. VÝsledky monitoro
vání atmos|édcké depozice za rok 2oo3 potwzujÍ' že hlavní složkou
srážek isou sÍrany (HiiběcÍ 2,15 mg.tl, Rfchory 2,8 mg.|.L| a dusiěna
ny (Hňběcí 2,an mg.|.L, Rfchory 2'68 mg.Il)' iejicttž obsah determinuje
pH sÉžkovfch vod na pr měmou hodnotu 5'65 (Hřběcfl a 4'9o (RÝ.
chory). Z hlediska atmos|élické depozice jednotliwch s|ožek witádŤené
v l a tunách na jednďku plochy je také zíQmá dominantní role depo
zice sloučenin síry a dusíku, z těžkfch kov pak manganu' olova, mědi,
vanadu a zinku. Gelková ďmos|édcká depozice iako měfrko inteuity
vstupu imisÍ do lesniho ekosystému ie lidaiem nezbytnfm prc urěcní
p dních změn a pro určenízněn zdravďniho stavu lesniho porostu. Bez
lida| o atmos|édcké depozici širokého spektra ekolo$cky aktivních
látek nelze urěit píěiny změn v lesním ekosystému věetně p dních změn
ani zodpovědně odhadnout vfvoi zdravďniho stavu |esa do budoucna.

a
Ve Vyzkumném stavu vodohospodáiském T.G.M. v Praze se provádí

d|ouhodobé s|edování atmosférické depozice, Keré umoŽĎuje s|edovat
p|ošné znečištění pitrodnÍho prostiedt' povrchovych vod a pŮdy. cílem tc
hoto s|edováníje zÍskánÍ podk|ad pro hodnocenízměn ce|kové atmosfé
rické depozice a poslytování dajŮ pro Wpočet ce|oplošného znečištěnÍ
vodních tokŮ a pŮdy depozicÍ sÍry, nutrientŮ a těŽkych kov .

Na stanicÍch Hiíběcí boudy a Rychory se provádí od roku 1981 měie
nÍ ce|kové atmosférické depozice. Podstatou měienÍ je zachycovánÍ srá
Žek do trva|e otevienych nádob umístěnych na vo|né p|oše (bulk meto
da)' Z mnoŽství sráŽek a z obsahu eko|ogicky aKivnÍch |átek, stanove
ného v |aboratori, je vypočftáváno ce|kové mnoŽstvÍ jednot|ivych měi+
nych.|átek na jednotku p|ochy. S|edování atmosférické depozice se pro
vádí bu|k metodou, pii niŽ jsou odběrové nádoby nepietrŽitě exponovány
po dobu jednoho měsíce. Zachycené sráŽky jsou tedy rozšÍ eny o vy|uho
vate|ny pevny spad, zachyceny do nádob i v bezdeštném období. Ce|ko
vá atmosférická depozice zahrnuje mokrou i suchou depozici (wet+dry),
tj. depozici prachovych částic a aeroso|Ú.

Ve sráŽkové vodě deponované bu|k metodou
se měií zák|adní hydrochemické ukazate|e (pH'
vodivost, a|ka|ita, tvrdost) a provádí se stano
vení aniont a kationtŮ: síranŮ, ch|oridŮ, dusi-
tan , dusičnanŮ, fosforečnanŮ, kiemičitanŮ, flu-
or idŮ,  vápníku,  ho ičíku,  sodÍku,  dras|Íku
a amoniaku. Dá|e se metodou atomové absorpč-
níspeKrometrie měiíobsah těŽkych kovu: mědi,
zinku, chromu, kadmia, Že|eza, manganu, o|o
va, arzenu, beryl ia, niklu, vanadu a hl inku.

ATMOSFERICKA DEPOZICE
EKoLoGlcl(Y vÝzrunMNÝcH lÁrer

Vys|edky monitorování atmosférické depozice na s|edovanych stani.
cÍch v KrkonošÍch za rok 2003 potvrzuj(, Že h|avnÍ s|oŽkou sráŽek jsou
sÍrany, jejichŽ zjištěné hodnoty se pohybují v rozmezí 0'69-9'61 mgl|
(HÍiběc0' ce|kovy váŽen,j ročnÍ pr měr je 2,75 mg/|; na stanicí Rycho
ry v rozmezi.0,96-5,8 mgl|, celkov! váŽen,! pruměr je 2,48 mg/|.

Zjištěné hodnoty dusičnanŮ na stanici HríběcÍ boudy dosahujÍ hod-
not 0,48_7,44 mg/|, ce|kovy váŽen,! pruměr je 2,84 mE/|i na stanici
Rychory jsou hodnoty v rozmezí o,76_8,4t mg/|, ce|kovy váŽeny prŮ-
měr je 2,68 mg/|. obsah těchto aniontu determinuje pH sráŽkoWch
vod na prŮměrnou hodnotu 5'65 (HriběcÍ) a 4,90 (Rychory).

Z h|ediska atmosférické depozice jednot|iWch s|oŽek vyjádiené v kg
a tunách na jednotku p|ochy je také zíejmá dominantní ro|e depozice
s|oučenin síry a dusÍku (tabulka 7).

Ce|ková atmosférická depozice jako měiítko intenzity vstupu imisÍ
do |esnÍho ekosystému s|edovanych stanic v chráněné ob|asti Krko-
noš je dajem nezbytnym pro určení p dních změn, změn v piÍzemní
Vegetaci a zprostiedkovaně i pro určení piičin změn zdravotnÍho stavu
|esa. PiijejÍm měienÍ nejsou zjištovány pouze |átky toxické a |átky zpÚ-
sobující okyse|ení pridy, a|e i da|ší tzv. eko|ogicky aktivnÍ |átky, mezi
které patií Živiny (nutrienty). V|ivem nevhodnych proporcí těchto Živin
mŮŽe dojít k váŽnym poruchám ve vystavbě p|etiv a k fyzio|ogickym
poruchám. Bez dajŮ o atmosférické depozici poměrně širokého spek.
tra eko|ogicky aktivních |átek ne|ze určit piičiny změn ani zodpovědně
odhadnout vyvoj zdravotního stavu |esa do budoucna.

lng. Eva Budská
vÚv T.G.M. Praha
tel.22O L97 377
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Atmospheric deposition of environmentaly significant substances in
HťÍběcÍ and Rlchory in Krkonoše Mountains (Budská, E.)

The TGM WRI Prague carries on a long term monitoring of atmo
spheric deposition, which enables to measure surface pollution. Mea
surement of total deposition and determination of basic hydrochemi-
cal parameters (pH, conductivity, SOa2-, C!', NO2', NO3',' NH.',
POn&, Ga2*, Mg2*, Na, K) including nutrients (N, P) and heavy metals
(Cu, Zn, Cr, Cd, Fe, Mn, Pb, As, Be, Ni, V Al) have been carried out
at 2 stations (Hiiběcí and Rfchory, Krkonoše Mountains) monltoring
network since 1981. Measurement of total atmospheric deposition
is done throug bulk method (wet+dry).

Results oÍ monitoring prove' that main component precipitation
were Son2- (Hííběcí 2.L5 mg/|, Rychory 2.48 mg/|| and No.- (HžíběcÍ
2.84m9/1, Rfchory 2.68mg/ll their contents determines pH precip
itations on the aveÍage value 5.65 (HiíběcÍ) and 4.90 (Rycholy). |n
2003, the tota! and mean depositions oÍ Son2. were 1.896 t/km2
yeal (HŤÍběc[ and 2.501 t/km2 year, of No..and so.2. 1.872 t/kmz
year (RÝcholy|,2.023 t/km2 year oÍ No;' heavY meta|s (RÝchory):
6.3 kglkm2yean (Mn): 1,.9lrg,/km2yeat, (Gu):3.8 kg/km2 year, (V):
3.8 kg/km2 yean and (Zn): L3.8 kg/km2 year. HŤíběcí (Pb):
5.8 RÉ,/ km2 yea], ( Mn) : 8.5 kglkm2 yea], (Cu)z 2.2 kt,/ km2 year' ( V) :
4.4 )<g/km2 yean and (Zn): L9.3 kg/km2 yean.

Tabulka 1. Vys|edky monitorování atmosférické depozice v r. 2003

Stanlce SÍrany Dus|čnany
Těžké kovy

Mangan Olovo Měď Vanad Zinek

HŤÍběcí
boudy

1,896 Vkm'?
rok

2,501 ťkm,
roK

8,5 kg/km2
rok

5,8 kg/km2
rok

2,2kglkmz
rok

4,4 kghm2
roK

19,3 kg/km2
roK

Rfchory 1,872tkm2
rok

2,023tJkm2
rok

6,3 kg/km2
rok

9,3 kglkm'?
rok

1,9 kg/km2
roK

3,8 kg/km2
rok

13,8 kg/km'z
rok

Asplrace produkěních funkcí
v resortu životního prostÍedí

Zpráva VÚV T.G.M. ,,Produkční funkce - nástroj ekonomické ana|yzy
firem.. ( nor 2004) autora piíspěvku piib|iŽuje zák|ady produkčních funk-
cí jako uŽitečného nástroje matematicko-ekonomiché ana|,!zy ekono-
mik a firem. V podobě dvoufaktorovych produkčních funkcí piedstavu-
je netradičnía veImi nadějnou metodu pro hodnocenÍvykonnosti (tispěš-
nosti) firem obecně a pro hodnocení efektivnosti informačnÍch systé-
mÚ a informačnÍch a komunikačních techno|ogií (|S/|CT) zv|áŠtě' a to
nejen v resortu ŽivotnÍho prostiedÍ.

Modelovy aparát produkčnÍch funkcÍ umoŽřuje kvantiÍikaci yztahu
vstupti, tj. up|atněnív./robních faktoru (p da, práce, kapitá|, know-how,
popi. informace, zna|osti, zkušenosti aj.) ve vyrobě, používanfch tec]t
nologií (vyrobních, informačnÍch, telekomunikačních aj.) a wstupti (ob-
jemy vyrobenych komodit a poskytnutych s|uŽeb) pii vyuŽÍvánÍ dosaŽi-
te|nych vyrobnÍch zdrojŮ.

Produkční funkce muže byt vyjádiena matematickou funkcí, grafem
nebo tabu|kou. Ve zprávé se pouŽÍvá piedevším matematicky zápis
produkční funkce fien v piÍk|adu ana|,!zy produkčnÍ funkce firmy se vy-
uŽÍvá tabu|kového a grafického zobrazenÍ).

Úvodem zprávy se stručně charakterizují industriá|nÍ, informační
a zna|ostní spo|ečnosti a uvádějí se tradiční vyrobní faKory (p da' prá-

I



ce, kapitál)a stále rostoucÍv|iv know-how. Nás|eduje specifikace zák|ad-
n ích v| astností a charakteri sti ky dvoufaktorovych produ kčn ích fun kcí.

DetaiInějije popsána v praxi nejvíce pouŽÍvaná dvoufaktorová static-
ká a dynamická Cobbova-Doug|asova produkčnÍ funkce (CDPF)' jejÍ
matematické vyjádiení a vyznam jednot|ivych proměnnych a paramet-
rŮ. Popsány jsou rovněŽ principy substituce vyrobních faktorŮ a pro-
dukčnÍ funkce s konstantní pruŽnostÍ substituce faktor .

VětšÍ pozornost se věnuje dynamickym produkčnÍm funkcÍm z pohledu
rŮznych druhÚ technického pokroku. Je pied|oŽeno i rozšíŤení ,,k|asic-
ké., dvoufaktorové produ kční fun kce (zák|adní fo ndy a Živá práce, resp.
pŮda) na čtyifaktorovou produkční funkci s piímym vyjádiením know-
how (v|ivu moderních techno|ogií atd.) a finančního kapitá|u.

V závěru se uvádějí ap|ikace Tinbergenovy dynamické dvoufaktoro-
vé CDPF pro odvětví prŮmys|u a speciálního typu dvoufaktorové CDPF
pro mikroekonomickou analyzu firmy.

Produkční Íunkce jsou pozitivně provokujfuí vjltou nejen pro objek-
tivnÍ hodnocenÍ |S/|CT ap|ikacÍ, a|e obecně pro ekonomickou ana|yzu
tisÍcŮ organizac( a firem ekonomiky ČR obecně a v resortu ŽivotnÍho
prostiedí zv|áŠtě.

lng. Jaroslav Vesely, GSc.
vÚv T.G.M. Praha
tel.22O L97 357

|nformace o Íešení programu ,,|ntegrovan!7
pÍístup pÍi návrhu rekonstrukcí
a modernizací ěov.. v roce 2oo3

Vác|av Štastnyi, Martin Novák

V roce 2003 pokračova|o v rámci NárodnÍ agentury pro zemědě|sky
vyzkum (NAZV) Ministerstva zemědě|ství ieŠení projektu Qc 02444
s názvem ,,Integrovan:Í prístup pii návrhu rekonstrukcí a modernizacÍ
ČoV", jehoŽ nositelem a h|avním iešite|em je VÚV T.G.M. Praha ve
spo|upráci s vŠcHt Praha, ČVUT Praha a firmou AERAQA Praha.

CÍlem projektu je zpracování návrhu komp|exnÍho systému pro pÍÉ
pravu, rekonstrukcí a provoz čisttren odpadních vod s maximá|nÍm
vyuŽitím moderních techno|ogickych prvk ' ZpŮsob iešenÍ projektu
a jeho vys|edky do roku 2002 (rešenÍ projektu by|o zahájeno V roce
2000) by|o popsáno v č|áncích ve VTE| č,' 6/2oo2 [1] a č. lo/2oo3
[2], zde uvádíme ve stručné formě jen vys|edky iešenÍ projektu
v roce 2003.

V rámci iešení projektu v roce 20o3 proběh|y piedevšÍm nás|edující
práce:
. By|o provedeno další ověrovánÍ matematického mode|u iízenÍ provozu

ČoV, a to na |oka|itě čistrrny odpadních vod pivovaru Krušovice' ZísR+
ny materiá| by| zpracován jako rozsáh|á studie [3] moŽností ap|ikace
metody neuronovych sftÍ na poměrně s|oŽity systém čištění odpadních
Vod, a to s ve|mi dobrym vysledkem. By|y rozpracovány moŽnosti mete
dy v konkrétnÍm piÍpadě, napi. predikce potieby kys|ku na zák|adě udaju
o kva|itě piitoku, nebo moŽnosti regu|ace mnoŽství odpadních vod pri-
váděnych do aerobnitro stupně čištění. Nicméně závěrem by|o nutno
konstatovat, Že béŽny zpŮsob sledovánÍ ČoV neposkytuje dostatek pod-
k|adŮ pro zce|a dokona|ou ap|ikaci matematického mode|u na bázi neu-
ronové sftě.

. By|o zpracováno vyhodnocení d|ouhodobého s|edování provozu ČoV
pomocÍ matematického mode|u na bázi neuronovych sítí [4]' Práce
vycháze|a z běŽně získávanych rÍdajŮ o chodu Čov (oenní s|edování
piitek|ého a odtékajÍcilto mnoŽstvÍ odpadnÍch vod a zák|adnÍ udaje
o jejich pruměrné kva|itě za den). Vys|edkem by| návrh v praxi vyuŽi-
te|ného postupu ap|ikace programu STAT|ST|CA Neura| Network
k|hen( provozu ČoV, zpracovany ve formě praktickych prk|adŮ.

. By|o dokončeno ověiování systému hodnocení pro posuzování ČoV,
jejich skupin a typŮ. V rámci pracÍ na iešenÍ této etapy by|o zpraco.
váno hodnotové rozč|enění jednot|iWch kritériÍ pro posuzování ČoV,
a to jak kritériÍ popisujÍcÍch funkci ČoV, tak i kritériÍ mimoekonomic-
kych. Systém hodnocení skupin techno|ogiÍ k čištěnÍ odpadnÍch vod
by| pro tuto ob|ast ap|ikován na vzorové skupině Čov. práce dovršu-
jící činnost na této části projektu jsou shrnuty v dflčí zprávé o iešení
rikolu [5].

. Kromě v|astnÍ ap|ikace - zhodnocenÍ rozsáh|é skupiny typu techno-
|ogickych ce|kŮ - jsou součástÍ této zprávy i poznatky z testování
v|astní metody hodnotové ana|yzy, které budou V co nejvyšší mÍ7e
vyuŽity jako součást h|avnÍho vystupu projektu Qc 0244.

o V roce 2003 by|o dokončeno ověiování inovačních prvku dosazova-
cích nádrŽí. Ve zprávě [6] jsou shrnuty vys|edky provozních měienÍ
na |oka|itách Sušice, Turnov, Hranice a nově Hodonín a Tiebič, kde
by|o pouŽito inovované vybavenÍ dosazovacÍch nádrŽÍ v sou|adu
s návrhy iešení tohoto vyzkumného záměru. V rámci iešení by|y ově
ieny funkce nás|edujÍcÍch inovačních prvku dosazovacÍch nádrŽí_ vte
kového def|ektoru nátokové roury, hydropneumatického systému
stahován í p|ovoucÍch nečistot, uzaviené f|oku I ační zony s verti káln ím
mícháním a iÍzenou vytokovou rychlostí (v mě|ké i h|uboké kruhové
dosazovací nádrŽi), a to s ve|mi dobrymi vys|edky.

o Na datech zÍskanych v praxi by| také ověien návrh na zjednodušenÍ
matematickych rovnic k Wpočtu dosazovacích nádrŽí. Vys|edky prací
V roce 2003 jsou shrnuty v dílčÍ zprávě [7), Práce V roce 2003'
které shrnuje situačnÍ zpráva aktivity, se zabyvaly ověiováním v roce
2oo2 navrŽeného, zjednodušeného postupu návrhu dosazovací ná-
drŽe, kde je rozhodujícím parametrem návrhu a priori stanovená

hodnota koncentrace vratného ka|u pro horizontá|ně protékanou
dosazovací nádrŽ (pii respektování ostatnÍch obecnych podmínek
návrhu dosazovacÍ nádrŽe pro systém s odstrařováním nutrient )
X* = 6,0 kg/m3. Po optimalizaci na praktickych piÍk|adech by|o pro-
kázáno, Že hodnota X* navrŽená |eŽí velice b|Ízko hodnoty X* opti-
má|níz h|ediska minimá|ního objemu ce|ého systému (zj ištěno cca
XR,ooti' = 6,5 kg/m,), ÓímŽ |ze pokládat navrŽeny postup vypočtu
dosazovacích nádrŽí za vhodny a v praxi pouŽiteIny. Na zák|adě
numerické ana|,!zy prŮběhu funkce součtového objemu mode|Ů (ná.
vrhovych postupŮ) dimenzování aktivačního procesu a dosazovacÍch
nádrŽí (pouŽit zjednodušeny postup navrŽeny v rámci iešenÍ tohoto
projektu v roce 2oo2) by|vytvoien nástroj optima|izovaného dimen.
zován( aktivační technologické |inky. Tento postup ve formě jedno-
duchého software v EXCELu umoŽĎuje stanovit pro konkrétnÍ od-
padnÍ vodu objemy aktivace a dosazovacÍ nádrŽe jako minimá|ní
ce|kovy objem obou ce|kÚ.

. V rámci iešení projektu by|a zpracována studie, jejímŽ ci1em bylo
vytěŽenÍ mnoŽstvÍ získanych dat tykajÍcích se kolísání mnoŽstvÍ
a jakosti odpadních vod během dne a tydne (š|o o data většinou
získaná jako podk|ady pro ap|ikaci matematickych modelu na Čov;.
Tyto poznatky a jejich statistické zpracování obsahuje etapová zprá-
va [8]. Poznatky tykajícÍ se piesnosti metody zp sobu vypočtu koefi-
cientŮ dennÍ a tydennÍ nerovnoměrnosti a stanovenÍ hodnoty Eo pro
zdroje odpadnÍch vod jsou ve|mi zajÍmavé, piedběŽné vys|edky by|y
pied|oŽeny odborné veiejnosti na mezinárodnÍ konferenci [9] v roce
2003.

. PiestoŽe piedmětem ieŠení projektu je pouze IiterárnÍ rešerŠe tyka-
jícÍ se kombinace anaerobnÍho a aerobnÍho čištění, by|o rozhodnuto
rozšíTit zÍskané daje o ověiovací terénnÍ měiení, která by|a V roce
2003 provedena. Etapová zpráva [10] popisuje zp sob odběru
a získané vys|edky z měiení na Čov pivovaru Krušovice. Jde o ČoV
s ap|ikovanou funkčnÍ dvoustupĎovou technologiÍ čiŠtění odpadnÍch
vod, kdy prvním stupněm čištěnÍ je anaerobnÍ reaktor.

. Vys|edky měrení na kombinované anaerobně-aerobnr Čov by|y zpra-
covány spo|unosite|em projektu vŠcHt Praha v etapové zprávé Í1-1-).
Tato zpráva zahrnuje kromě vys|edkŮ speciá|ních rozborŮ vody a ka|Ů
i komp|exnÍ hodnocení provozu ČoV, či.mŽ je samoziejmě neobyčej-
ně cenná z h|ediska pÚvodnÍho cÍ|e projektu.
V roce 2004 budou práce na iešenÍprojeKu ukončeny. Závérečnázprét

va bude zahrnovat v|astní h|avnÍ Wstup projeKu ,,Metodicky pokyn pro
hodnocenÍ a s|edovánÍ provozu ČoV.. obsahující:
. veškeré Wpočtové \uorce potiebné pro hodnocenr Čov a Wpočet jejích

provozních parametrÚ, navrŽeny pod|e starŠÍch materiá|Ú;
. optimá|ní metodiku s|edování ČoV navrhovanou v rámci iešení projek-

tu VŠCHT Praha;
o noW postup vypočtu dosazovacÍ nádrŽe a komp|exně bio|ogického

reaKoru:
. zpŮsob Wpočtu technologickych prvkŮ s diskontinuá|ním provozem

(SBR);
. zpusob Wpočtu ve|ikosti anaerobního stupně Čov a meze pouŽitÍ anae

robněaerobnÍ techno|ogie k čiŠtěnÍ odpadních vod;
o optimalizace zpŮsobu Wpočtu koeficientu charaKerizujících zdroje od-

padních vod;
. stručny popis optimá|ního postupu mu|tikriteriá|n( ana|yty prÍ Wběru

pouŽitÍ techno|ogie;
. závis|ost nák|adu na provoz Čov na ve|ikosti ČoV, dop|něny o nák|ady

na zpracovánÍ ka| .
V rámci závěrečné zprávy projektu budou dá|e zpracovány materiá|y

,,PouŽitÍ matematického mode|ování na ČoV", obsahujícÍ návod k pouŽití
ap|ikace matematickych mode|u na |ízenÍ provozu Čov a podrobny ná
vod k pouŽití programu STAT|ST|CA Neura| Network pro hodnocenÍ provo
zu ČoV, dá|e pak souhrnny materiá| ,,optima|izace provozu dosazova
cích nádrŽÍ inovačními prvky.. a obdobnou studii,,optimá|ní návrh postu-
pu pouŽití hodnotové ana|yzy k vyběru Čov". Dá|e bude v rámci závěreč-
né zprávy zpracována i ,,LiterárnÍ rešerše o kombinaci aerobnÍho
a anaerobní|.to čištěnÍ..

DílčÍ vyzkumné zprávy o iešenÍ projeKu V roce 2003 je moŽné si objed-
naI za provozní nák|ady (poštovné, ba|né, náklady za mnoŽení a vazbu)
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na adrese Ing. Martin Novák, sekce 24ovÚv T.G.M. Praha, Podbabská 3o,
J-60 62 Praha 6, nebo na emai|ové adrese martin_novak@tuv.cz. Na této
adrese je moŽno objednat CD s prezentacÍ a textem všech dflčích zpráv
projeKu V roce 2003 i zprávy souhrnné za tento rok.
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Hager, Willi H. Hydraulicians in Europe 18OO-2OOO.
A biographical dictionary of leaders in hydraulic
engineering and fluid mechanics. International
Association of Hydraul ic Engineering and Research
(IAHR), 2003, 788 str., ISBN 90-805649-5-8
(110.00 eur, pro č|eny |AHR 99 eur).

Autor, profesor na vysoké škole technické v Curychu, sestavi| struč-
né Životopisy téměi 7Oo vědeckych pracovnkŮ a inŽenyrŮ z 27 evrop
skych zemÍ, kteií se zas|ouŽiIi o ve|ky rozvoj mechaniky kapa|in a hyd.
rau|iky i všeobecného vodnÍho hospodárstvÍ v pos|edních 200 |etech
(a kteií zemie|i pied rokem 2oo2)' RaŽdá jednostránková biografie
sestává z fotografie, textu a Seznamu nejdŮ|eŽitějších pub|ikací. Bio.
grafie jsou iazeny abecedně v kapitolách věnovanych jednot|ivym ze-
mím; kaŽdá kapitola má stručny uvod udávajÍcínejen dŮ|eŽité zeměpis-
né a socio|ogické udaje, a|e téŽ osobnÍ poznámky autora o vyvoji
a současném stavu vodního hospodáiství a stručny seznam hydrauIic-
kych Iaboratorí.

I kdyŽ se také země jinych kontinentŮ vyznačně podfle|y na vyzkumu
a pokroku v hydrauIice, hydro|ogii a vodním stavite|ství, je faktem, Že
moderní obor má ko|ébku v Evropě a zaznamena| prudky rozvoj ze)mé-
na od 18. sto|etí.

Ačko|iv jsou biografie a di]a nejvyznačnějšÍch predstavite|Ů oboru
dobie dokumentovány, neby|y všechny informace vŽdy snadno dostup
né. Neby|a však opomenuta dŮ|eŽitá skutečnost, Že se na vyvoji vědy
podile|a také iada ,,menších.. osobností, které by nemě|y byt zapome.
nuty a jejichŽ dflo piispě|o značnou měrou k souhrnu zna|ostí, které
jsou nám dnes k dispozici. Jednou ze zásluh knihy profesora Hagera
je, Že nám piedk|ádá Životopisy všech vyše uvedenych odbornkŮ
vjednom svazku.

V uvodu ke knize Historie hydraul iky (History of Hydraul ics' lowa In-
stitute of Hydraulic Research, State University of lowa, 1957) Hunter
Rouse (s odvo|ánÍm na Leibnize) pÍše: ,,Historie je uŽitečná věc, proto-
Že iel( studium nejenom uznává zás|uhy |idí z minu|osti, a|e téŽ pomá-
há k orientaci ve snaŽení v piítomnosti.., Hagerova kniha p|ně odpovÉ
dá těmto myš|enkám. Dá|e však tím, Že se soustieduje na Evropu a širšÍ
hydrotechnickou obec, nejenom na ,,hydrauliky", profesor Hager rea-
guje téŽ na dvě dŮ|eŽité novinky v Životě |nternationa| Association of
Hydraulic Engineering and Research (IAHR) - v roce 2000 byla vytvore-
na její evropská sekce a název by| rozši7en o vyraz Engineering.

Kap i toIa o České repub| ice obsahuje osm jmen 1Jar .  Čábe|ka,
K. Haind|, S. Kratochvfl, L. Lískovec, J. Smetana, A. Smrček, Č. Strou-
ha|, B. To|man). Mnozí čtenári se budou zaj isté právem domnívat, Že
určitá jména nebo Iaboratoie chybějí. Lze pouze dodat, Že některé země,
napÍk|ad S|ovensko, nejsou v knize uvedeny vŮbec. Je však nutné si
uvědomit, Že kniha je v podstatě prvním pokusem o pub|ikaci tohoto
druhu a Že shromáŽdit 70O ŽivotopisŮ (a fotografií!) piedstavuje ob.
rovskou práci. Lze jen doufat, Že dop|Ďky, poprÍpadě da|šÍ dÍ], budou
pubIikovány v budoucnosti.

Kniha je vys|edkem širokych encyk|opedickych zna|ostí autora i jeho
osobnÍ zá|iby a nemě|a by chybět v Žádné odborné knihovně.

Prof. !ng. Dr. Pavel Novák, DrSc.,
emeritní profesor,

University oÍ Newcast|e upon Tyne,
Velká Británie

vyTrobce technologie
pro pÍedčištění
odpadních Vod

EK Hodonín, s.r.o. Stavební 3, 695 20 Hodonín
Tel.: 5'18 321 968, Fax: 518 321 040, E-mail: ek@ekhodonin.cz

o floÚaěnÍ 'odnoÚky
. noÚační síÚa

o ohemleké tednoÚlq7
. monÚáž věeÚně elelrÚno' serv|s

Pražské vodovody a kanalizace' a. s.
PaŤížská 11,110 00 Praha 1
Pracoviště: Na rozhraní 1. í80 00 Praha 8

Útvar stokové sítě

Expertníčinnost pÍi návrhu měrnfch objektti pr toku odpadních
vod, kalibrace a kontroly měÍících systém pr toku odpadních
vod (zákon ě' 25412001 Sb.), měÍení hydraullckfch veličin
v objektech stokové sítě' měÍení srážek, odběr vzork
odpadních vod' prohlídky stokové sítě i domovních pŤípojek a
vyh ledávání  p r  běhu  kanaI i zace  te l ev i zním inspekčním
systémem, odborné zpracování vt.|sledk '

Te|: 284 013 280' 284 013 1 .| 1 , Íax: 284 013 2,|2,
mobil: 602 278 306, e-mail: michal.dolejs@pvk.cz

VoDoHosPooÁŘsrÝ RoZVoJ A VÝSTAVBA
akciová spoIečnost

150 56 Praha 5 -  Smíchov,  Náb ieŽní 4

tel: 257 327I55 fax:257 328057 E-mail: vrv@vrv.cz

a Ťízení investičních projektri

l koncepční a poradenská činnost ve vodním
hospodáŤství

) analj,zy frnancování investiční r4fstavby
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Dny otevÍen ch dveŤí VUV T.G.M.
v Praze

Ve dnech 17. a 78'  května se otevĚe|a verejnost i  brána areá|u Vy.
zkumného ustavu vodohospodárského v Praze-Podbabě. NěkoI ik tydnŮ
pr ipravovaná akce by|a v tomto roce spojena s p i ipomínkou zaIoŽení
Ústavu V roce 1919.

PrvnÍ den by| věnován proh|ídce provozŮ obnovenych po ničivé po.
vodni  v srpnu 2002 a prezel l tac i  vys|edkŮ ustavu'  Potěši lo,  Že mezi
cca 250 návštěvnky pievaŽova| i  m|adí | idé' kterí se o prác i  ustavu
zaj(ma|i  aŽ do piekvapivych detai|Ů '  Pr lemné by|o i  neformá|ní setkání
s byva|ymi pracovnky a četnymi odbornymi partnery ustavu.

Pr ipomÍnka 85 let  pŮsobenÍ Ústavu by|a rovněŽ Úst iedním tématem
s I avnostn lho shromáŽděn Í 18. května, za učasti nejvyznamnějš ích hostu
v  čeIe  s  m in i s t rem Ž ivo tního  p ros t i edí  RNDr .  L ibo rem Ambrozkem
a min i s t rem zemědě|s tví  |ng .  Ja ros l avem Pa|asem.  Dá|e  j sme moh| i
privítat nejvyšší predstavite|e podnikŮ PovodÍ, spo|upracujících vyso.
kych ško| '  partnerskych odbornych organ izací včetně zahran ičn Ích, obo-
rovych svazu, projektovych a provozních organizací ve vodním hospo.
dárství,  zástupce ministerstev a da|šíhosty '  Ústav reprezentova| i  p iední
pracovníci  včetně těch, kterí se zasIouŽiI i  o jeho jméno v minulost i .

V projevech ministrŮ by|a oceněna tradice činnost i  vÚv r .c.vt .  a jejr
vyznam pro Životní prostĚedív ob|ast i  péče o vodu, nak|ádánÍs odpady,
hospodarení v kraj ině i  vodniho hospodárství jako celku. Ministr  Ž ivot-
nho prostiedí prostiednictvím zučastněnych poděkovaI všem zaměst-
nancŮm ustavu za s i|í,  se kterym piekona| i  nás|edky povodně. Da|šÍ
Účastníci  oceni| i  v rŮznych poh|edech vys|edky a místo ustavu Ve spe.
c ia| izované ob|astí vyzkumu.

Ce|kově setkání vyznělo ve|mi k|adně. Pr ipomně|o tradičnÍ mÍsto in-
stituce v obIasti veiejného vyzkumu a podpory státnÍ správy. Široky záběr
odbornych otázek, ze kterych mohly byt piipomenuty pouze některé,
vytvárÍ piirozené partnerské vazby mezi VÚV T.G.M. a ostatnÍmi institu.
cemi v oboru. Ne|ze pieh|édnout i  osobní kontakty,  které formují vztah
odborné veiejnost i  k Ústavu a v nepos|ednÍ radě potěŠiI i  zájem m|a-
dych | idí '  ze kterych se |ogicky bude utváret nová generace odbornkŮ
V Ú V  T . G . M .

!ng. Lubomír Petruže|a, cSc.
ieditel VUV T.G.M.

\&::i i:

\s$}Íí Ť
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PozvÁNKA na semináŤe poÍádané v obd obí tl/2oo+5/2oo5
VÍzkumnym stavem vodohospodáňskÍm T. G. Masatyka
a poboěrou čwS v uvedenfch termÍnech rždy od 14.oo hod. (čtvrtky)

18. listopadu 2OO4
lng. Emil Machálek, CSc.
Současnost a budoucnost struKurálnÍch fondÚt Evropské unie

9. prosince 2OO4
lng. Václav KoláŤ, Judita Michlová
Geodatabáze kontaminovanych míst na |nternetu

2O. ledna 2OOs
RNDr. Hana Prchalová
Hodnocení rizikovosti rjtvar podzemních vod v české repub|ice pod|e
Rámcové směrnice

17. linora 2OO5
Ing; Roman DvoŤák, lng. lvan Koruna, CSc.
Metrologie v chemii a zkoušenízpÚsobilosti laboratoií. Co mají společ-
ného?

L7. bíezna 2oo5
lng. Marie Kalinová, lng. Arnošt Kult
Tvorba vybranfch prováděcích pÍedpistj k zákonu o vodách

14. dubna 2005
Mgr. Lada Felberová, JirÍ KÓlbl, lng. Eva Mlejnská, lng. Martin Novák,
tng. Václav Šťastn!
Prezentace pracÍ Vyzkumného tistavu vodohospodáiského T. G. Masa-
ryka pÍi Íešení projektu |ntegrovany piístup pÍi rekonstrukci a moderni-
zaci čistíren odpadních vod

1Íl. května 2oo5
lng. ElŽbieta Čejka, lng. Jana Hubáčková, CSc., lng. TáĎa Matulová,
lng. Klára Velenská
Prezentace prací Vyzkumného tjstavu vodohospodáiského T. G. Masa
ryka na dokončenych projeKech Jakost pitné vody pŤi prod|uŽujÍcím se
zdrŽení v rozvodné sfti a Rekonstrukce a modernizace praven vod
a vodovodu

Všechny píednášky se konajÍ v kinosá|e Vyzkumného tjstavu vodohospodáiského T. G. Masaryka.
S návrhy a dotazy, popÍ. nabÍdkami pÍednášek se obracejte na p' Pav|a Po|ku, te|.: 22o 197 350' email: po|ka@vuv.cz.

PÍírústky v knihovně vuv
PíÍruěka k pvolovacÍmu íÍzení pdle hlavy ll zákona ě. 78/2(n2 sb.,
o Integrované pevencl a omezovánÍ mečlštěnÍ, o htqrcvanén re
glstlu meěIšíovánÍ a o zněně kterÍch zákonů (ákon o Intqrované
prevencl)

V roce 2003 vyda|o Ministerstvo ŽivotnÍho prostiedÍ pŤÍručku
k povo|ovacímu ÍÍzenÍ pod|e zákona o integrované prevenci. PŤÍručka popi.
suje a objasĎuje povo|ovací Íízení pod|e zákona é,. 76/2002 Sb., o inte
grované prevenci, a zároveii pilnáší soubor worovych přk|ad dokumentŮ
pro provádění povolovacÍtto Íízení.

PiÍručka by mě|a Žadateli, resp. provozovateli zaÍízen( podat pÍeh|ed
o tom, jaké zákonem pÍedepsané náleŽitosti musÍ sp|nit a jak je moŽno

' dosáhnout vydánÍ integrovaného povo|ení. Dá|e piináší informace o pŤÍ-
s|ušnfch správnÍch Ťadech, povo|ovacÍm íÍzen( a podk|adech, Keré jsou
pro povo|ovací íízení zapotiebí. PiÍručka obsahuje text Wh|ášky Minister-
stva životniho prostiedÍč.554/2oo2 Sb., Kerou se stanovÍraor Žádosti,
rozsah a zpŮsob jejífto vyplnění.

Př?učka rourěŽ obsahuje vysvět|ivlcy a Wk|ady' Keré majÍ pracovnÍkŮm
povo|ujÍcích iad usnadnit prováděnÍ povolovacího Íízení a tvorbu adelryát-
nÍ korespondence v pr běhu Ťl,zení. Přtom je zde nawŽeno, aby by|a většÍ
váha dána predběŽny|,n konzu]tacím s provozovate|em zaÍÍzenív době ještě
piď podáním Žádostl. Př intenzivnějšÍ komunikaci mezi poto|ujÍcím Ía
dem a provozovďe|em zaíízeníje moŽné ce|é splávní ffzení realizovď efek.
tivněji a často tak pŤedejft wniku pozdějšÍch stiŽností a odvo|acích ř,zení.

Záměrem autor by|o pŤinést zák|adní informace k povo|ovacÍmu iÍzenÍ
jako takovému. Vzh|edem k tomu, Že piÍručka by|a vydána ještě pŤed za
poěetÍm h|avniho běhu iÍzení o vydání integrovaného povo|ení' č,erpá ze

jména ze zákona a jeho ověienych vyk|adŮ' ze zkušeností expert poek-
tu Phare Twinning 2oo0 "|mplementační struKury pro |PPC a |RZ" a ze
zkušenostíz pi|otnÍch povo|ovacích ŤÍzení, Kerá proběh|a v obdobíod roku
2000 do počátku roku 2003. Zkušenosti z reá|nfch ťízení budou dá|e
zoh|edĎovány v aKua|izacÍch této pÍfučky. :

ffir&nní hydrolqlcké tetty v pvodÍch. Wottcsltop 2(n3
4. listopadu 20o3 se v Praze na Novotného lávce kona|jiŽ páty work-

shop na téma ,,Extrémní hydrologické jevy v povodÍch". V prosinci téhoŽ
roku pak české vysoké učenÍtechnické v Praze, s podporou České vědec-
kotechnické vodohospodáÍské společnosti, Wdalo sborník pŤÍspěvktj
z uvedeného workshopu.

Workshopu 2003 se z častni|o celkem 95 odbornik vodohospodáÍ ,
hydro|ogŮ, meteoro|ogti a ochráncŮ Životního prostÍedí' pracovnÍkŮ z praxe,
v1akumu i z vysokych ško|. Mezi častníky by|i téŽ odbornÍci ze Slovenska
a Polska. Jeho cÍlem bylo pÍedevšÍm seznámenÍ odborné vodohospodáŤ-
ské veÍejnosti s novfmi vfs|edky vfzkumu v ob|asti extrémních hydro|ogic-
]rych jev ' jejich diskuse a moŽnosti ap|ikace v praxi.

omezeny rámec jednodennÍho semináie neumoŽni| zce|a postihnout
všechny otázky hydrologickych extrém , maximá|nÍch a minimá|nÍch odto
k , včetně změn k|imatu. Nesporny je a|e pÍÍnos workshopu v oblasti no
vych metod monitoringu a simulace hydrologickych a klimatologickych pro
cesŮ, včetně metod informatiky ve zpracování a prezentaci vstupnÍch dat
do procesu ÍÍzenívodnÍch dě| a vodohospodáÍskych soustav. StěŽejnÍotáz-
kou zŮstává nedostatečné zoh|ednění zpětnfch vazeb mezi neÍízenfmi
hydrologich.fmi systémy (odtok z povodÍ, 7|čnÍ so a Ťízenymi systémy vo
dohospod áÍsh./ch soustav.

Alena Heiclová

nfFt-4n voDoHosPoDÁŘsxÉ
\J U |=iU TEcHNIcKo.EKoNoMlcKÉ-
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