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V roce 2oo4 os|avi| tjstav jiŽ 85 |et svého pŮsobení. Tuto
udá|ost jsme si piipomně|i na květnovém s|avnostním shro-
máŽděnÍ v prostorách rjstavu v Praze. ÚroveĎ setkání dok|ádá
učast ministra ŽivotnÍho prostiedí RNDr. Libora Ambrozka
i ministra zemědě|ství |ng. Jaros|ava Pa|ase a široké reprezen-
tace piedních zástupcŮ oboru.

Bilancovat tak d|ouhé obdobÍčinnostije ve|mi nesnadné, a to
jak z h|ediska v|astní činnosti tjstavu, jeho zakotvení mezi part-
nerskymi organizacemi, tak _ coŽ je k|Íčové - z h|ediska budou.
cÍho směÍovánÍ.

Pat|( jiŽ k historii, Že projekt ustavu, ktery vznik| V roce 1919,
da| v roce 1920 vznik činnosti hydro|ogického tistavu' v roce
1930 hydrotechnického tjstavu a definitivnímu zakotven( praŽ-
ského pracoviště v tomto areá|u.

Zatímco vodoměrná část hydro|ogie se postupně piesunu|a
k meteoro|ogi i '  hydrotechnika a zejména práce spojené
s vystavbou vodnÍch děl  reprezentova|y činnost t jstavu
v pová|ečném období aŽ do šedesátych |et. SouběŽně rost| vy-
znam prací z oboru vodárenské a čistírenské techno|ogie a toto
zaměienÍ vtisk|o svou tvái t]stavu zejména v sedmdesátych
a osmdesátych letech.

Pokud bychom h|edali charakteristiku pro |éta devadesátá,
je zde nesporně vidite|ny rŮst dŮrazu na vodu v širším kontex-
tu: vodu v krajině, vodu v Životním prostiedÍ a vodu v Evropě.
Praktickou ukázkou integrace piÍstupŮ k ochraně ŽivotnÍho pro
stiedí je kombinace ochrany vod a hospodaĚenÍ s odpady, kte-
rá spo|u s p|ánováním v ob|asti vod tvofi zák|adnÍ profiI rjstavu
od počátku nového mi|énia.

Pro stav je charakteristické, Že ve všech těchto obdobích
se vŽdy odborná s|uŽba pro|ína|a s vyzkumnou činnostÍ. Jejich
propojení charakterizuje i trva|á činnost Iaboratoií a informační
podpory.

Rok 2004 povaŽujeme za z|omovÝ z poh|edu dovršenÍ dosa-
vadnÍch Wzkumnych záměrŮ a ce|kového piechodu na systém
institucioná|ního financování pod|e nového zákona (L3o /2oo1'
Sb.). Š|o o pět záměrŮ z ob|asti voda (Vyzkum a vyruoj kvantita.
tivnÍch charakteristik hydrosÍéry, Vljzkum a vyvoj metod, proce
sŮ a ap|ikací v ob|asti kva|itativnÍch charakteristík hydrosféry
včetně monitoringu, Vyzkum a vwoj bi|ance a predikce antropo
genně ov|ivnite|nych vodních systémŮ, Vyzkum informačních tech-
no|ogií v oblasti voda a Vyzkum hydrické sloŽky piÍrodních
a krajinnych systémŮ) a jeden z ob|asti odpadŮ (Vyzkum a VWoj
ovlivněnÍhydrosféry pÍi nak|ádánÍs odpady a škod|ivinami). Ukon-
čenÍ vŠech Šesti vyzkumnych záměrŮ by|o hodnoceno spěšně.

Tato skutečnost se má stát piedpok|adem, Že vyzkumná in-
stituce obstojí i v iešení vyzkumnych záměrŮ da|šiho sedmi|e-
tého obdob|. VUV T.G.M. pied|oŽi| pro období 2oo5_2ol1. dva
komp|exní vyzkumné záméry. V ob|asti voda pokrwá prakticky
všechny odbornost i  us tavu a  je  konc ipován ve  vz tahu
k aktuá|ním potiebám implementace evropskych norem. Aktu.
á|ní stav diskuse na MZP (prosinec 2oo4) oziejmuje vyznam
vyzkumného záměru a institucioná|ního financovánÍ i v relativně
novém oboru činnosti tjstavu - odpadech.

Hodnotíme-|i rok 2oo4 z poh|edu da|šÍho veiejného zdroje,,
t1. zakázek vyzkumnych projektŮ, |ze konstatovat, Že ws|edky
iešite|ské etapy v roce 2oo4 by|y obhájeny bez prob|émŮ. Tra-
diční projekty vesměs pokračují (Labe, Morava, odra atd.). Vět-
šÍ tÍspěšnost bychom si mohli piát v soutěŽi o nové projekty.

V rámci roku 2004 je moŽno označit za problematickou situ-
aci vyvo|anou na jedné straně nárŮstem aktuá|ních a priorit-
ních tjko|Ů (zejména asistence v ob|asti imp|ementace tzv. Rám-
cové směrnice o vodní po|itice, učast v odbornych grémiích
včetně mezinárodnÍch atp.) a na straně druhé stále stejnym
objemem zdrojŮ na tyto práce. Během roku docháze|o několi-
krát k se|ekci prioritních projektŮ, vnitinÍ restruktura|izaci za-
kázek a nutnému odsunutí některych prací. PĚesto zák|adn(
a k|Íčové vystupy by|y odevzdány včas. To není sebehodnocenÍ,
a|e fakt _ a to na základě odezvy zak|adate|e a da|šÍch partner-
skych institucí' Ve shodě se zak|adate|em jsou piUímána všech-
na dostupná opatiení, aby dopady tohoto nesou|adu neov|ivni-
|y zejména návazné práce a ob|asti, kde je VÚV T.G.M. k|Íčo.
vym kooperantem, a rovněŽ prŮběh prací V roce 2005.

Pozornost by|a v roce 2oo4 rovněŽ věnována tradičním part-
nerŮm i moŽnostem širšÍho vyuŽitÍ vysledkŮ a kapacit tjstavu
k iešení praktickych a regionálních prob|émŮ. V souvis|osti
s iešením ukolŮ v ob|asti vodního p|ánovaní jde o tradiční spo-'|upráci s odbornymi s|oŽkami MŽP, dá|e MZe, podniky Povodí
i zahraničnÍmi institucemi. By|a uzaviena rámcová dohoda o spe
|upráci se StÍedočeskym krajem a piipravovány podobné doho
dy s P|zeĎskym, Ústeckym, Jihočeskym, Moravskos|ezskym,
Zlínskym a postupně i s dalšÍmi kraji.

Rok 2004 by| pro ustav i rokem dokončenírozsáh|ych a nutnych
oprav po povodnÍch. Ve spo|upráci s MZe se podaÍi|o zaiadit
většinu akcí do programu obnovy podporovaného Evropskou in.
vestiční bankou. Doš|o i na rozvojové investice. V sou|adu
s imp|ementačnÍm p|ánem a návaznymi projekty Phare by|a
v praŽském areálu rjstavu poiízena nová budova referenčních
|aboratoit' která umoŽní p|ně replizovat stanovené funkce Cent-
ra pro hospodaÍenÍ s odpady VUV T.G.M. Po zkušenostech roku
2oo2 by|a stavba upravena tak, aby dokáza|a vzdorovat povod-
ni. od května, kdy stavebnípráce započa|y, by|o do prosince 2oo4
provedeno zastieŠení ce|é stavby s tím, Že jedno kiÍdlo budovy
jiŽ dostává finá|ní podobu v interiérech' Po letech pÍÍprav by|a
zahé4ena i u.fstavba samostatné budovy pro pobočku v Brně.

Souhrnně |ze rok 2oo4 ve VÚv T.G.M. charakterizovat jako
obdobt' kdy se stabi|izovala technická kapacita praŽského pra-
coviště tjstavu poškozená během povodní V roce 2oo2 i jeho
odborná kapacita, včetně poboček v Brně a ostravě. ZároveŤl
by| rokem, kdy š|o o zachování kontinuity vyzkumu a vyvoje jako
zák|adniho pos|ání instituce. Konečně do praktického uŽívánÍ
vstupujÍ i nové kapacity pro podporu státnÍ správy v ob|asti
odpadŮ. Potvrdi|o se, Že vstupem země do Evropské unie se
zásadně nezměni|y uko|y tjstavu, zejména jeho odborná pozice
ve zna|ostech a u.lzkumu českych, moravskych a s|ezskych vod
a vybranych sekŮ odpadového hospodáistvÍ. Pro da|ší |éta je
k|ičové, zda budou dosavadní vys|edky uznány i z h|ediska je-
jich místa ve veÍejném vyzkumném sektoru a V tomto smys|u
vytvoÍeny podmÍnky transformace organizace na veiejnou vy-
zkumnou instituci.

Vys|edky tjstavu jsou prezentovány odborné veÍejnosti piÉ
mo, tvoií subdodávky neb-o součást širšÍch projektŮ. Jsou ap|i-
kovány piedevšÍm na MZP a dá|e v iadě organizací a s|oŽek
státní a veiejné správy. Je naší snahou, aby se tyto Ws|edky
ještě v širší mí7e neŽ dosud dosta|y bez ok|ik a včas ,,do Živo-
ta.,, ke svym uŽivate|Ům. At jiŽ jde o Ws|edky projektŮ hodnotÉ
cích povodně, vyzkum h|avních vodních tokŮ, metodické práce
pro vodnÍ plánovaní nebo evidenci pŮvodcŮ některych odpadŮ.
PracovnÍci VUV T.G.M. jsou piipraveni _ vŽdy a všude, kde to
bude potieba - své Ws|edky vysvětlit a obhájit.

|ng. Lubomíl Petružela' cSc.
Ťeditel
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Souhrn
Extrémně suché a teplé počasí Y roce 2003 mělo za nás|e

dek dlouhodobě nízké stavy a pr toky vody v tocích povodÍ
Labe. Nízké pr toky byly souěasně doprovázeny dé|etruají.
cím obdobím vyšších tep|ot vody. V dtisledku těchto podmÍ.
nek došlo k si|nému nárristu biomasy fytoplanktonu zejména
ve stÍedních a dolních secích Íek. Vliv nízkfch pr tok na
množství fytop|anktonu v tocÍch dokumentuje pr běh změn
koncentrace chloroÍylu.a v ploÍilu Vltava.Zelěín ve vegetaění
sezÓně roku 2oo3 ve srovnání s rokem 2oo1'. Koncentrace
chlolofylu.a neklesla v obdobÍ duben aŽ záiÍ loku 2oo3 pod
riroveř Loo ug/| a sez nní pr měr (ll|.-x.) dosáhl hodnoty
LL2,4 |tt/|, která je dvoinásobná ve srovnání s rokem 2oo1.

a

Fytop|ankton je piirozenou součástí spo|ečenstva or$anis-
mŮ v povrchovych vodách. Je zák|adem potravnÍho ietězce ve
vodě, jehoŽ konečnym č|ánkem jsou ryby. Nadměrny rozvoj bio-
masy fytop|anktonu je však jevem negativním, ktery je nejčas-
těji spojován s vysokym obsahem Živin (sloučenin dusku a fos-
foru) ve vodě, tj. s eutrofizací.

Vysoká koncentrace fftop|anKonu zpŮsobuje prob|émy pŤi tech-
no|ogickém vyuŽÍvání vody, zejména pii pravě surové vody na
pitnou, v záv|ahovych systémech a pii pouŽitÍ v chladicích okru.
zích. Tvorba vodních květŮ sinic s moŽností uvo|Ďování toxinŮ
a jejich piÍpadné činky na č|ověka omezují rekreačnívyuŽitívod.

PÍftomnost vysoké biomasy íytoplanktonu vyznamně modifi-
kuje chemické s|oŽení partiku|ovanych |átek v tekoucích vodách,
zvyšuje záka| a sniŽuje prŮhlednost vody, ovlivĎuje kys|kové
poměry a zvyšuje zattrení tokŮ organickymi |átkami, které jsou
vys|edkem primárnÍ produkce firtop|anktonu.

V tekoucÍch vodách mnoŽsNÍ fytop|anktonu narŮstá postup
ně podé|toku s určitym časovym a prostorovym posunem vzh|e-
dem ke stá|ému pohybu vody korytem. Na rozvoj biomasy fyto-
p|anktonu podél toku majÍ vyznamny v|iv, kromě koncentrace
a dostupnostizák|adních Živin, hydro|ogické a hydrografické po-
měry. Upravy vodnÍch tokŮ pro p|avbu, pÍedevším piičné stav-
by' vytváiejÍ podmínky, které ve srovnání s pÍirozenymi (neov|iv-
něnymi) toky umoŽnujÍ větší nár st fytop|anktonu.

Vys|edky některych zahraničnÍch studií, zaměienych na pro
cesy prob Íhaj Ící v tekoucích vodách, doku mentuj í pievaŽuj íc í v| iv
ve|ikosti prŮtoku na rozvoj biomasy f1rtop|anktonu [1]. JinÍ auto.
i i naopak uvádějÍ jako rozhodujÍcív|iv koncentrace Živin Í2,3].

V rámci iešení národních ProjektŮ Labe by|o v rŮzném rozsa-
hu prováděno s|edovánízaměiené jak na zachycenÍčasově pro-
storovych změn vwoje íytop|anktonu V toku Labe a některych
jeho piftocích, tak na zÍskání informací o změnách koncentra-
ce Živin a jejich dopadu na rozvoj fytop|anktonu.

Ana|,!za Ws |edkŮ s ledován í změn f]rtop| an ktonu, koncentra-
ce Živin a hydro|ogickych podmínek ukáza|a, Že pii existujÍcí
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trva|e vysoké Úrovni Živin ve vodě piedstavuje prŮtok vyznamny
faktor, ktery ov|ivĎuje charakter vwoje biomasy firtop|anktonu
v našich vodnÍch tocÍch. Vyhodnocení d|ouhodobych změn bio-
masy fytop|anktonu Ve vybranych profi|ech na vodnÍch tocÍch
dá|e prokáza|o, Že jsou vyznamné rozdÍ]y v koncentraci ch|oro-
fy|u-a (měiÍtko biomasy fytop|anktonu) mezi roky s víceméně
stejnou urovní Živin, a|e s ruznymi hydrologickymi a meteo-
ro|ogickymi podmínkami [4].

V|iv nÍzkych prŮtokŮ na mnoŽství fytop|anktonu v tekoucích
vodách |ze demonstrovat na piík|adu sezÓnního vyvoje bioma-
sy firtop|anktonu v k|imaticky a hydro|ogicky vyrazné od|iŠnych
|etech 2oo1. a 2003 (obr. 7). Pro srovnáníjsou pouŽity vys|ed-
ky sledování charakteristik fytop|anktonu V profi|u V|tava-Ze|-
čín. Toto sledování by|o prováděno s četnostívzorkování Lo aŽ
1'4 dní Ve Vegetační sezoně, tj. v bieznu aŽ ii]nu. Zák|adní me.
teoroIogické a hydroIogické charaKeristiky srovnávanych let jsou
shrnuty v tabulce 7.

Tabulka 1. Meteoro|ogické a hydro|ogické charakteristiky roku
2oo1. a 2003 (podk|adové daje o sráŽkách, teplotě vzduchu
a prŮtocÍch by|y pievzaty z databáze ČnvÚ)

Rok

MnoŽswÍ sráŽek
Čn

Teplota vzduchu
ČR
t

Teplota vody
VItavaZe|čÍn

Prutok
VItavaZe|čín

mtls

pniměr
ilt.-x.
mm

% L l
pr měr
ilt.-x.

odchylka
od noímá|u

pr měr
ilt.-x.

max.
v l l l . -X.

prt)měr

il1.-x.
max.

v l l l . -X.

2001 677 724 t2,o o,7 13,8 20,7 2LL 570

2003 5 / U 75 72,4 1,3 t7,o 24,5 77,5 23L

rl p1t'lměrny hrn sráŽek v procentech sráŽkového normá|u (1961-1990)

Co se tyče mnoŽství sráŽek na uzemÍ České repub|iky, by| rok
2oo1' charakter izován vyšším uhrnem sráŽek ve srovnání
s rokem 2003' kdy prŮměrné mnoŽství sráŽek v období biezen
aŽ záÍ( dosáh|o pouze 75 % sráŽkového normá|u (tj. prŮměrné
hodnoty za obdobÍ 1961-1990). Rozdil v mnoŽství sráŽek mezi
oběma roky je patrny také z pr měrnych měsičnÍch sráŽek. Na
obrázku 2 je pro srovnání znázornén prŮměr měsičních sráŽek
v procentech sráŽkového normá|u. S vyjimkou měsíce května
a června by|y v roce 2003 ostatní měsíce vjrazné sráŽkově
deficitní. Uvedeny nedostatek sráŽek V roce 2003 ov|ivniI stavy
a prŮtoky vody v tocÍch (tabulka 7).

Vyznamny rozdi] mezi roky 2ooI a 2003 v hodnotách prŮto-
kŮ potvrzuje zjištěny poměr mezi prŮměrnymi hodnotami prŮto-
kŮ za období biezen aŽ ífien 2oo1. : 2003 v profi|u V|tava-Ze|-
čín, ktery je 1 : 0,37. Na obrázku 3jsou znázornény prŮměrné
měsiční prŮtoky Ve VegetačnÍ sezÓně (biezen-Ťfen) srovnáva-
nfch |et 2oo1' a 2003 v měiicím profilu V|tava-Praha, které také
dokumentují od|išnost hydrologickych podmÍnek obou rokŮ.

V dŮs|edku extrémně suchého a tep|ého počasÍ roku 2Oo3
se prod|ouŽilo také období s vyšší tep|otou vody v tocÍch. A to
jak na jaie, kdy tep|ota vody v profi|u Zelčín dosáh|a ve|mi brzy
urovně 15 oc, tak v |étě, kdy se tep|ota vody udrŽova|a po dobu
téměitrÍměsícŮ nad hranicí 20oc (obr. 7). Ve srovnánís rokem
2oo1' by|a prŮměrná tep|ota vody Ve Vegetační sezÓně roku
2003 v profi|u Ze|č,ín o 3,2 0C vyššÍ (viz tabulku 7).

Vysoká tep|ota vody a nízklj prŮtok
v koincidenci s nízkym stavem vody v roce
2oo3 ved|y k si|nému rozvoji fftop|ankto
nu, piedevŠÍm ve stiedních a do|ních use
cÍch iek. Koncentrace ch|oroíylu-a v profiIu
V|tava-Ze|čín nek|es|a během obdobÍ du-
ben aŽ zá|( pod hodnotu Loo vg/| (obr. 7)
a sezÓnní prŮměr (|l|.-X.) pÍi dané četnos-
ti vzorkování dosáh| hodnoty 1'L2,4 1lg/|.
V roce 2oo7jen dvě hodnoty koncentrace
ch|orofy|u-a piesáh|y 100 ug/| (obr. 7)
a sezÓnní prŮměr 55'7 pg ch|oro!|u-a/| by|
polovinou hodnoty z roku 2003.

Změny se projevi|y i v druhovém s|oŽe-
ní fytop|anktonu. V |etních měsících roku
2003 v profilu Ze|čín zce|a dominova|y ve
fytop|anktonu koká|nÍ s in ice, zatÍmco
v jinych |etech pievaŽují v tomto období
ve íytop|anktonu koká|nÍ ze|ené iasy.obr. 1. SezÓnní změny koncentrace ch|orofy|u-a a tep|oty vody v profi|u Vltava-Ze|čÍn



Íoklploíl Rok

o. m3ls chloroÍyl.a' pgl|

pr měr pr měr mtn. pÍumoÍ max.

l.-xil. ilt.-x. ilt.-x. llt.-x. ilt.-x.

sÁzAvA
Plkovice

BEROUNKA

!ahovlce

láBE

Děěín

1997

1998

1999

2ooo
2001
2002
2003

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1997
1998
1999
2000
200L
2002
2003

19,8

72,6

2t ,7

22,8

20,0

L2,6

35,6

35,4

41,,5

31,3

42,O

51,2

316,9

228,3

281,,4

301,3

353,7

452,6

256,3

25,O

10,6

26,5

15,8

23,7

10,9

29,7

2L,3

27,4

25,5

39,6

23,2

382,6

183,6

313,1

306,2

466,9

41 l ,7

189,4

8,O

6,0

5,9

4,7

9 ,5

2 , 7

12,8

12,5

L2,5

77,2

16,5

8,8

134,6

108,5

700,7

106,5

155,9

135,6

96,8

26,O

51,6

74,2

62,7

50,3

70,4

113,0

35,3

92,5

67,4

55,1

74,4

51_,4

1,52,8

23,1

57,4

51,9

38,5

32,5

34,8

73,5

56,2
133,0
L20,O
115,0
92,6
207,O
259,0

80,7

186,0

L29,4

116,0

202,7

168,0

404,8

56,4

127,9

1,45,3

LO7,6

62,2

93,2

786,2

Tabulka 2. Charakteristiky prŮtokŮ a koncentrace chIoroÍy|u.a
V uvedenych profilech na tocích v období L997_2oo3 (podkla-
dové daje z databáze ČHtvtÚ)

V|iv nízkych prŮtokŮ na mnoŽství f1rtop|anktonu se V roce
2003 projevi| Ve Většině iek v povodí Labe. Dok|adem toho je
tabulka 2, ve které jsou pro vybrané profi|y uvedeny charakte-
ristiky prŮtokŮ (roční a sezÓnnÍ prŮměr a minimá|ní hodnota za
!||.-X.) a koncentrace ch|orofy|u-a (prŮměr a maximá|ní hodno-
ta za ll!.-X.) v období L997 aŽ 2oo3. Podk|adová data pochá-
zejí ze standardnÍho monitoringu jakosti vody v tocích a jsou
uk|ádána v databázi CHMU. Cetnost odběrŮ V rámci tohoto
monitoringu je jedenkrát měsičně. Je zjevné, Že ve VegetačnÍ
sezoně 2003 by|y zjištěny dosud nejvyšší hodnoty koncentrace
ch|oroíy|u-a (a to jak sezÓnnÍ prŮměry, tak maxima) a na druhé
straně nejniŽší hodnoty prŮtokŮ za období L997_2oo3.

[2] Basu, BK. and Pick, FR. Phytoplankton and zooplankton
development in a lowland, temperate rivers. J. Plankt. Res.,
L997, Lg (2), p. 237-253.

[3] Van Nieuwenhuyse, EE. and Jones, JR. Phosphorus - chlo-
rophyll relationship on temperate streams and its variations
with stream catchment area. Can. J. Fish. Aquat. Scl., 1996,
53, p. 99-105.

[4] Desortová, B. Časově prostorové změny fytop|anktonu
v Labi: vztah k rovni Živin a hydro|ogickym podmínkám. ln
B|aŽková, Š. (eo.) Projekt LABE |||. Vyzkum na českém use-
ku toku Labe. Praha : VUV T.G.M., 2OO2, s. 16-25.

RNDI. Blanka Desortová, CSc.
vÚv r.c.m. Praha
tel. 22O L97 4tL

blanka_desortova @vuv.cz

Key words
phytoplankton, chlorophyll-a, rivers, water flow, water
temperature, preci pitation

lnfluence of Low Water Flow on Phytoplankton Biomass rn Riv-
ers (Desortová, B.)

In 2OO3, hot and extremely dry weather lead to the substar
tial decrease in the water level and discharges in rivers of the
Czech Elbe watershead and caused a relatively long period oÍ
high water temperature. This hydrological situation resulted
in very Íast $lowth of phytoplankton above all in the middle
and dÓwn parts of riverc. lnfluence oÍ low f,ow on phytoplank-
ton dynamic is demonstrated on the results from phytoplank-
ton monitoring provided with two weeks sampling interva! at'
the VltavaZe|ěín site. Durin$ the peliod Apdl.September of
2OO3 the chlorophyll-a concentrations did not drop down be
low 1oo yg/| and seasonal mean (lll-x) oÍ chlorophylFa con
centration reached the value of tL12,4 ygl. The situation in
2003 is compared with seasonal development of phytoplank-
ton biomass in hydrologically and climatical|y difÍerent year
2OOt" when the seasonal mean of chlorophyl!-a concentration
was only 55,7 yg/|.

Uvedené prk|ady potvrzují' Že hydro|o
gické podmínky, piedevším ve|ikost prŮ-
toku, jsou dŮ|eŽitym faktorem, ktery vy-
raznym zpŮsobem ov|ivřuje mnoŽství íy-
top|anktonu v tekoucích vodách. Za nfu-
kych prŮtokŮ se prod|uŽuje doba dotoku
vody a pŤi dostatečném mnoŽství Živin se
vyznamně zlepšují podmÍnky pro rozvoj bi-
omasy Íytop|anktonu V toku. ZWšené prŮ-
toky mají naopak za následek zkrácenÍ
doby dotoku vody, a tÍm zkrácenÍčasu pro
nárŮst fytop|anktonu během transportu
vody korytem. PovodĎové situace zpŮso.
buj í vyp|avován í íytop| ankton u a současně
ÍeděnÍ jeho koncentrace.

Literatura
[1] Reynolds, CS. PotamoplanKon: para

d'rgms, paradoxes and prognoses. ln Round,
FE. (ed) A|gae and aquďic environment.
Biopress Ltd, 1988, p.28*3L1,.

obr 2. PrŮměrné měsiční sráŽky v r.2ooL
a 2OO3 tyjádrené v procentech sráŽkového
normá|u (tl.za období 1961-1990)

ob t .  3 .  P rŮmě rné měsÍčnÍ  p r  t o ky
v měiicím profi|u Vltava-Praha v roce 2ooL
a 2003
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CELKOVE HODNOCENI
EMlsí FosFoRU A DUSíKU
Do PovRcHoVÝcH voD
Marie Ka|inová

Klíčová s|ova
emise dusÍk.u do povrchou'|ch vod, emise fosforu do povrcholrych
vod, kategorizace emisí

Souhrn
S využitÍm íidaj o vypouštěném zneěištěníze Souhrnné voÚ

nÍ bilance byla provedena ana|jza emisí fosforu a dusíku do
povrchovfch vod. Emise byly rozděleny do kategodí pod|e
pr měrné koncentrace v odpadnÍch vodách. Celkové emise
fosforu v Íoce 2oo3 jsou nižšÍ než v roce 20o0' pŤestože po
ěet evidovanfch zdroi zneěištění vzrostl. Velkfch zdroi zne
čištění (nad 1mil. m3llok) s vysokou pr měrnou koncentra
cÍ Íosforu v odpadnÍch vodách (nad 4 mg/.| bylo v roce 2003
jiŽ ien devět. VelkÍch zdroi zneěištěnÍ s vysokou prriměrnou
koncentracÍ anorganického dusÍku v odpadních vodách (nad
25 mg/|| bylo v roce 2oo3 dvanáct. Rozhodující roli v celkové
vyši emisÍ maií ve|ké zdroie zneěištění' je tedy opodstatněné
požadovat u nich vysoké eÍekty čištěnÍ odpadnÍch vod na
odstraněnÍ dusftu a ÍosÍoru. Kromě toho u stovek menších
emisÍs vysokÝmi koncentracemi dusíku a fosforu je z pohledu
ochrany vod žádoucÍ jejich spojovánÍ do větších celkŮ
a odstrařovánÍ nutrient s vyšším efektem než dosud.

a
Jedním z cÍlŮ ochrany vod je sníŽenÍ |átkovych odtokŮ z našeho

zemí. PÍi hodnocení |átkoWch odtokŮ závěrovymi profi|y h|av-
nÍch povodí je nutno h|edat souvis|ost se zatiŽením povrcho-
Wch vod emisemi z bodovych zdrojŮ znečištěnÍ. Jaké vlastně
jsou emise dusÍku a fosforu do povrchovych vod?

Databáze Souhrnné vodnÍbiIance [1] poskytuje obsáh|é mnoŽ-
stvÍ dajŮ o vypouštěném znečištěnÍ, ve vztahu k zatiŽení povr-
chovych vod |ze povaŽovat v současné době daje o emisÍch
dusku a fosforu za nejdŮ|eŽitějši.z nich.

Pro ce|kové hodnocení emisí je moŽné WuŽft rŮzná kritéria,
jednÍm z nich je napik|ad roztiÍdění všech zdroj znečištění do
kategorií [2l, jakje uvádí tabulka 7.

Tabulka 1. Kategorizace emisÍ pod|e prŮměrné koncentrace
v odpadních vodách

Ukazatel I il i l l IV V

Pcelk. (mq/l) < 1 * < 2 * <  3 * * * < 4 > 4

N-anorg. (mgll) < 1 0 Š 1 5 < 20** s25 > 2 5

* emisnístandard pro komunálnízdroje velikosti nad 1oo ooo Eo
'* * emisnÍ standard pro komuná|ní zdroje ve|ikosti 10 0o1-1o0 oo0 Eo
*** koncentrační |imit zpoplatnění

Roztiídění podává informaci o tom, jak jsou zastoupeny emi.
se v jednot|ivych kategoriích. Úoaje o celkovém dusÍku nejsou
bohuŽe| ve vodnÍ bi|anci k dispozici.

Emise celkového fosforu
Tabulka 2 uvádí zdroje znečištění, u kterych by|y evidovány

emise fosforu a jim odpovídajícÍ objem odpadnÍch vod. bylo osm;

Tabulka 2. Zastoupení zdrojŮ znečištění v jednotlivych kategoriích, fosfor,
rok 2000 a 2003

Nejvíce zdrojŮ emisífosforu je v kategorii V. Suma vypouštěne
ho znečištění a|e jiŽ není V roce 2003 v této kategorii nejvyšší.

Nás|edujÍc( obrázky se zaměiuj( na znázornění emisÍ fosforu.
Zdroje emisÍ fosforu kategorie I se podí1e|y v roce 20o3 na

ce|kovych emisÍch fosforu z t3 o/oi podíl zdrojŮ znečištění kate
gorie V se sníŽil z 37 o/o V roce 2000 na 25 o/o Y foCe 2o03. Pe
drobně rozebereme stav emisí a|espoĎ u těchto dvou kategorií.

Kategorie I
Do této kategorie patií zdroje emisÍ s koncentrací fosforu

v odpadních vodách v prŮměru 1. mg/| a méně.
Komunálních zdrojŮ znečištění v této kategorii by|o v roce

2003 ce|kem L29 a vypusti|y 199 mi|. m3 odpadních vod a L26 t
ce|kového fosforu.

Z nich 23 největších (s ročním objemem odpadnÍch vod nad
1 mi|. m3) piedstavuje sumu 186 mi|. m3 odpadních vod,coŽ je
94o/o objemu odpadnÍch vod v komuná|ních zdrojích znečištění
v této kategorii; u emisí ce|kového fosforu je to 117 t' tj. 93 %
u komuná|nÍch zdrojŮ v této kategorii.

Emise fosforu v roce 2003
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obl. 1. Emise fosforu V roce 2003 - zastoupení zdrojťt znečiš-
tění v kategoriÍch

Nekomuná|ních zdrojŮ v roce 2003 bylo 269 a vypusti|y
192 mi|. m3 odpadních vod a 75 t ce|kového fosforu.

Zdroje nad 1 mil. m3lrok (celkem 30) v roce 2OO3 Wpustily
157 mi|. m., tj. 82o/o objemu odpadnÍch vod a 66 t ce|kového
fosforu, tj. 88 %.
o V kategorii I jsou h|avně nekomunálnÍ zdroje,

a e|ektrárny, u kterych znečištění fosforem je
a odpovÍdá charakteru odpadních vod.

. Komuná|ní zdroje v této kategorii zahrnujÍ h|avně
ostrava, Brno, P|zeĎ, Liberec, o|omouc, Ceské
a Ústí nad Labem.

. Ve|ké zdroje (nad 1 mi|.  m3lrok) majÍ rozhodujÍcÍ podÍ|
v objemu odpadnÍch vod i v emisÍch fosforu v této kategorii.

Kategorie V
Do této kate$orie patiÍ zdroje emisÍ s koncentrací fosforu

v odpadních vodách v prŮměru nad 4 mg/|.
Komuná|nÍch zdrojŮ znečištění bylo v roce 2003 v kategorii

V ce|kem 572, vypusti|y 60 mi|. m3 odpadních vod a 345 t ce|-
kového fosforu.

Komuná|ních zdrojŮ znečištěnÍnad 1 mi|. m3lrok odpadních vod
součet objemu odpadních vod těchto zdrojŮ by| 11'5

mi|. m3, to je méně neŽ2o %; emise fosforu z těchto
osmi zdrojŮ činily 63 t, tedy rovněŽ méně neŽ 20 o/o
emisÍ ze všech komuná|nÍch zdrojŮ v této kategorii.

Nekomuná|nÍch zdrojŮ znečištění v roce 2003
by|o 111, vypusti|y 7 mi|. m3 odpadnÍch vod a 60 t
ce|kového fosforu.

Nekomuná|ní zdroj nad 1 mi|. m3,/rok v katego.
ri i V je jeden, V roce 2003 Wpusti| 5,2 t ce|kového
fosforu.

Emise z ALIACHEM Synthesia Pardubice - kaná| A,
Kerym odeš|o V roce 2000 do Labe zhruba 29 mi|.
m3 odpadních vod a 139 t ce|kového fosforu (4,8
mg/|), by|y-V roce 2003 zahrnutyv komunálních zdro
jích pod BcoV Pardubice.

Pokud by zdroje emisÍ v kategorii V pÍeš|y jenom
na Vypouštění  v  kategor i i  l | |  (odpadní vody

papÍrny' do|y
nevyznamné

tyto ČoV:
Budějovice

4

Ktg. Pcelk.
(mg/t)

Počet zdrojŮ Vypouštěné znečištěnÍ
(t/rok)

objem odpadních vod
(mil. m3lrok)

2000 2003 2000 2003 2000 2003

I < 1 328 398 181 20t 4L7 391

tl > L : < 2 193 324 528 467 3L7 322

i l l > 2 i < 3 227 347 506 346 206 L40

IV > 3 ;  < 4 199 2AO 223 166 63 47

V > 4 445 623 847 405 745 68

Gelkem L392 1 966 2285 I 585 1 148 968



Rozdě|enÍ emisÍ fosforu v roce 2000 Rozdě|enÍ emisí fosforu v roce 2003

obl. 2. PodÍ|y emisí fosforu u zdrojŮ znečištění vjednot|ivych
kategoriÍch V roce 2000 a 2003

s koncentrací nanejvyš 3 mgl|)' Wpouště|y by nanejvyš 2O0 t za
rok celkového fosforu, coŽ je asi po|ovina současného mnoŽství.

Emise anolganického dusíku
Tabulka 3 uvádÍ zdroie znečištění, u kterych byly evidovány

emise anorganického dusÍku a jim odpovídající objem odpad.
ních vod. Za rok 2000 neby|y porovnate|né daje k dispozici.

Tabulka 3. Zastou pen Í zd roj Ů zneči štěn í v jednot| ivych katego-
riÍch, anorganicky dusk, rok 2003

Kategorie N-anorg.
(mgll)

Počet
zdrojŮ

Vypouštěné
znečištění (t/|ok)

objem odpadních
vod (mil. m3lrok)

I < 1 0 472 1,644 253
l l > 1 0 ; < 1 5 322 3 381 255

i l l > 1 5 ; < 2 0 34L 3 983 23L
IV > 2 0 ; < 2 5 225 942 43
V > 2 5 4L2 4 283 118

Celkem 7.772 L4233 900

ZdrojŮ v kategorii V pro anorganicky dusk nenÍ nejvÍce, a|e
suma vypouštěného znečištění je v této kategorii nejvyšší.

Následujíc( obrázky a tabu|ky se zaměrujÍ na hodnocenÍ emi-
sí právě u anorganického dusku.

Zdroje emisí anorganického dusku kategorie I se podí,|e|y
V roce 2003 na ce|kovych emisích z !2 o/o) podÍ| zdrojŮ katego-
r ie V by| 29 o/o. Podrobně rozebereme stav emisÍ aIespoĎ
u těchto dvou kategoriÍ.

obl. 3. Emise anorganického dusku V roce 2003 - zastoupení
zdrojŮ znečištění v kategoriÍch

Kategorie I
Do této kategorie patiÍ zdroje emisí s koncentrací anorganic.

kého dusÍku v odpadních vodách v pruměru Lo me/| nebo méně.
Komuná|ních zdrojŮ znečištěnÍ v této kategorii by|o v roce

2003 ce|kem 2o1' a vypust i ly 163 mi|.  m3 odpadních vod
a 7 267 t anorganického dusku.

NejvětŠÍch je 38 z nich (s ročnÍm objemem odpadních Vod nad
1mil. m3), ty piedstavujísumu 134 mi|. m3 odpadnÍch vod,to je
82o/o objemu odpadních vod u komunálních zdrojŮ vtéto kate
gorii; u emisí anorganického dusku je to 1 060 t' coŽ je 84 o/o.

Nekomuná|ních zdrojŮ znečištěnÍv roce 2003 bylo277a vypusti|y
90 mi|. m3 odpadnÍch vod a377 t anorganického dusÍku.

Rozdě|enÍ emisÍ N-anorg' v roce 2003 obr. 4. Podí|y emisí anorganic-
kého dusÍku u zdrojŮ znečištění
v jednot|ivych kategoriích
v roce 2003

Zdroje znečištění nad 1 mi|.
m3/rok (celkem 19) vypustily
54 mi|. m3 odpadních vod, tedy
60 o/o objemu odpadnÍch vod
a 227 t, tedy 60 % anorganické
ho dusku.
o V kategorii ljsou h|avně neko-

muná| ní zdroje znečištěnt' pa-
pÍrny a e|ektrárny, u kterych n(zká koncentrace anorganické-
ho dusku odpovídá charakteru těchto odpadnÍch vod.

. KomunáJnÍzdroje znečištěnív této kategorii obsahova|y h|av-
ně tyto CoV: P|zeĎ, Ceské Budějovice a UstÍ nad Labem.

o Ve|ké zdroje znečištěnÍ mají rozhodující podÍl v objemu odpad-
nÍch vod i v emisÍch anorganického dusíku v této kategorii.

Kategorie V
Do této kategorie patií zdroje emisí s obsahem anorganické-

ho dusku v odpadních vodách v prŮměrŮ nad 25 mg/|.
KomunálnÍch zdrojŮ znečištění by|o v roce 2003 v kategorii

V ce|kem 324, vypusti|y 76 mi|. m3 odpadních vod a 2 44o t
anorganického dust,ku.

Komuná|nízdroje znečištěnÍ nad 1 mi|. m3lrok měly šest zdro
jŮ; součet objemu odpadních vod těchto zdrojŮ by| 54 mi|. m3,
tedy 72 %; emise anorganického dusíku z těchto šesti zdrojŮ
emisí by|y cca 70 o/o (1- 718 t) emisíze všech komuná|nÍch zdrojŮ
v této kategorii.

Nekomuná|nÍch zdrojŮ znečištění by|o 88, V roce 2003 Wpus.
ti|y 42 mi|. m3 odpadních vod a 1' 843 t anorganického dusÍku.

Nekomuná|ní zdroje znečištění (nad 1 mi|. m3lrok) odpad-
nÍch vod mě|y šest zdrojŮ; součet objemu odpadních vod těch-
to zdrojŮ je 37 mi|. m3, tedy 88 %, emise anorganického dusÉ
ku z těchto šesti zdrojŮ emisí je 1 567 t, cca 85 % emisÍ
ze všech komuná|ních zdrojŮ znečištění v této kategorii.

U zdrojŮ v kategorii V by mě|o byt poŽadováno odstraĎování
dusÍku na vyšší rovni.

Pokud by zdroje emisí v kategorii V pieš|y jenom na vypouštá
nív kategorii |l| (odpadnÍvody s koncentrací nanejvyš 20 mgl|)'
wpouště|y by nejvyše 2 355 t/rok, coŽ je opět asi polovina sou-
časného mnoŽstvÍ v této kategorii.

Závét
Z ce|kového hodnocenÍ emisÍ na základě Souhrnné vodní bi-

|ance v porovnánÍ |et 2000 a 2003 u emisí fosforu vyp|wá:
piestoŽe doš|o ke zWšení počtu evidovanych zdrojŮ, sníŽil se
objem odpadnÍch vod a vypouštěné znečištěnÍ. Pozitivníje sku-
tečnost, Že k tomu doš|o u zdrojŮ emisí fosforu s největšÍ kon-
centrací fosforu v odpadnÍch vodách. Znamená to, Že se pG
stupně daií snŽit emise z největšÍch zdrojŮ émisí s nejvyššÍ
koncentrací v odpadních vodách. Druhou stránkou věci je to,
Že máme stovky menších zdrojŮ znečištění s vysokymi koncen-
tracemi nutrientŮ v odpadních vodách. Z poh|edu ochrany povr-
chovych vod je tedy Žádoucí podpoiit s|učování zdrojŮ znečiště-
nÍ do větších ce|kŮ a up|atnit u nich piÍsnějšÍ poŽadavky na
odstraĎován í nutrientŮ.

PouŽitá kategorizace emisí mŮŽe byt prUate|ná pro posuzová-
nívyvoje celkovych emisídusku a fosforu iv ob|asti p|ánování.

Podklady
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An OverallAssessment of Phosphorus and Nitrogen Emissions
into Surface Waters (Kalinová, M.)

Using data on the discharged pollution contained in the
Comprehensive Water Balance, an analysis has been per-
formed of phosphorus and nitrogen emissions into surÍace
waters. The emissions were divided into categories accoró
ing to average concentration in wastewaters. The overall phos-
phorus emissions of 2OO3 were lower than those of 2OOO,
although the number of recorded soulces of pollution had
glown up. ln 2OO3 there were only nine large sources of
polfution (over 1 mill. m3/yearl with a high average phospho

rus concentration in wastewaters (over 4 mg/ll. As for inor-
ganic nitrogen, in 20O3 there were twelve large sources of
pollution with a high average concentration oÍ inorganic ni.
trogen in wastewaters (over 25 mg/ll. The decisive role in
the overall emissions is played by large sources of pollution.
lt is theleÍore well.founded to require of them hi$h tleatment
efÍects in removing nitrogen and phosphorus from wastewa.
ters. For hundreds of smaller emissions with high nitrogen
and phosphorus concentrations it is, besides, imperative to
combine them in larger units and to remove nutrients more
effectively than before.

MIKROBIALNI ZNECISTENI
VE VYBRANÝoH PRoFILEoH ToKŮ
Dana Baudišová, Drahomíra Leontovyčová

CR

KlÍěová slova
mikrobiální znečištění, česká republika, povrchová voda _ Íeky

Souhrn
Piedmětem piíspěvku je zhodnocenÍ vysledk stanovení mi-

krobiologickych ukazate|ťr ( kol iformní bakterie, termotolerant.
ní koliformnÍ bakterie, enterokoky, salmonely) stanovenych
měsíčně v 17 vyblanych plofilech státní monitorovací sítě
GHMU' reprezentujících všechna tŤi povodí (Labe' odry' Mo
lavy). Prezentovány jsou vys|edky vyše uvedenych ukazatelri
(medián' charakteristická hodnota, percentil 90) z |et 1999
až 2oo3, dop|něné o rryblané chemické a biologické ukazate|e.
Bylo ziištěno, že mikrobiální zneěištění tokri v ceské republi.
ce je znaěné, neilepší plofily po mikrobiologické stránce jsou
ohŤe'Louny' Jihlava.|vaněice a Morava.Lanžhot, naopak nej.
horší jsou LabeDěčín' Lužická Nisa.Hládek nad Nisou, olše.
.Věinovice a odra-BohumÍn.

a
Česky hydrometeoro|ogicky ustav provozuje od roku 1999

rozšíÍeny monitoring na 17 vybranych profi|ech ve všech tiech
h|avních povodích (Labe, odry, Moravy). Z mikrobio|ogickych
ukazate|Ů jsou zde měsičně stanovovány ko|iformní bakterie,
termoto|erantní (feká|ní) ko|iformní bakterie, enterokoky a kva-
|itativně sa|mone|y. Soubor těchto ukazate|Ů dává |epšÍ infor-
mace o mikrobiá|ním znečištění neŽ pouhé stanovení termoto-
|erantních ko|iformních bakterií, které je prováděno Ve všech
zby|jch profi|ech státní monitorovací sítě. Monitorovací profily
by|y vybrány tak, aby tvori|y reprezentativnívzorek našich povo-
dí a zahrnova|y většinu uzávěrovych profi|Ů. PiestoŽe jsou mik-
robio|ogické ukazate|e nekonzervativnÍ (jejich hodnoty se po-
stupně nenačítají, a|e mění se v závislosti na samočisticích
schopnostech v toku), hodnoty z uzávérovych profi|Ů dávajÍ vy-
zn-amnou a piehlednou informaci o mikrobiá|ním znečiŠtěnÍtokŮ
v Ceské repub|ice.

Seznam a charakteristika monitorovacích profi|Ů jsou uvede-
ny v tabulce 7. V tabu|ce jsou kromě názvu, označenÍ profi|u
a iÍčního ki|ometru uvedeny charakteristické hodnoty C90 pod-
te Čs|tt 75 7221' pro BSK-S, amoniaká|ní dusÍk a obsah ch|oro-
fy|u, a dá|e aritmeticky prŮměr saprobnÍho indexu bentosu. PiÉ
pady, kdy jsou piekročeny imisní standardy dané na|ízením v|á-
dy Ó. 6I/2003 Sb.' jsou označeny tučně. Z tabu|ky vyp|yvá, Že
jediné profi|y, které ve všech uvedenych ukazate|ích vyhovova|y
poŽadavkŮm naiízení v|ády Ó,. 67/2003 Sb., jsou Labe-Debrné,
otava-Topělec, ohie.Louny a Jih|ava-|vančice; ostatní profi|y
nevyhovova|y a|espoĎ v jednom z vyše uvedenych ukazate|Ů.
V profi|u o|še-Věinovice je navÍc vyznamné vysoké mnoŽství
ch|oridŮ, pocházejÍcÍch z dŮ|ních vod (c90 je 7 232 mc/|, coŽ
je na rovni V. tiídy pod|e Čsru zs 722I).

Vfsledky stanovení mikrobiologickych ukazatel
By|y zpracovány vys|edky stanovení ko|iformních bakterií, ter-

moto|erantních ko|iformních bakterií a enterokokŮ ve dvou ob-
dobích 2000-2001 (v profi|ech povodí Labe a Jih|ava-|vanči-
ce), resp. 1999-2001 (profi|y povodÍ Moravy a odry, kromě
profi|u Jih|ava-lvančice) a 2002_2003 (všechny profi|y). By| vy-
počten aritmeticky prŮměr, medián, percenti| 90 (P90)' cha-
rakteristická hodnota C90 a variační koeficient. Vys|edky sta-
novení (medián, P9O a C90) mikrobio|ogickych ukazate|Ů jsou

uvedeny v tabulce 2. Aritmericky prŮměr v této tabu|ce uveden
není, nebot se jedná o velmi má|o robustníve|ičinu, která byvá
silně ov|ivněna vykyvy danymi pÍedevším piírodními podmínka-
mi' Vys|edky jsou dá|e porovnávány s imisními standardy mik-
rob io| ogi cky ch ukazate | Ů piÍpu stného zneč i ště n Í povrchovych
vod (pod|e tabu|ky 1 v pii1oze 3 naiízenív|ády Ó.61'/2003 Sb.)'
kdy je poŽadovaná 9oo/o pravděpodobnost nepiekročení
2oo KTJ/m| u ko|iformních bakteri(, 40 KTJ/m| u feká|ních ko.
|iformnÍch bakterií a 20 KTJ/m| u enterokokŮ. Všechny imisní
s t anda rdy  muse j í  by t  pod Ie  poŽadavkŮ  EU  sp Iněny  do
22. 72.2oL2. PĚípady' kdy jsou piekročeny tyto imisní stan-
dardy, jsou označeny tučně (s|oupce P9O a c90). Tolerováno
by|o piekročení o maximálně 10 %, vzh|edem k rozpty|u Ws|ed-
kŮ, ktery je větší neŽ u chemickych ukazate|Ů. Jak jiŽ by|o pub-
Iikováno diÍve (Baudišová a Hejtmánek, 2003), hodnocenÍ pod|e
charakteristické hodnoty C90 (pod|e 75 722L)je vÍce ovlivně-
no extrémními hodnotami a dosaŽené vys|edky jsou horší neŽ
pri pouŽitÍ percenti|u (zde P9O).

V rámci monitoringu by|y stanovovány i sa|mone|y, ale tyto W.
s|edky |ze brát pouze jako orientační. Je to jednak proto, Že se
sa|mone|y  s tanovují  pouze kvaI i ta t i vně  jako p ií tomnost
a nepiftomnost v pÍedem daném objemu vzorku vody, a dá|e pro
to, Že by|y v některych |aboratoiích zjištěny ve|ké rezervy
v metodickém zv|ádnutí této metody. Stanovení sa|mone| je W-
znamné piedevším v souvis|osti s uŽÍvánÍm vody (povrchová voda
pro upravu na pitnou vodu atd.), kdy je toto stanovení piedepsá
no piís|ušnou |egis|ativou jak českou, tak směrnicemi EU. Vy-
s|edky tohoto monitoringu však poskyt|y a|espoř zák|adní inÍor-
mace o vyskytu sa|monel v našich tocích, nebot Žádná drívější
data neexistují. Ana|yzovány by|y objemy 100 m| a 500 m|, coŽ
jsou objemy vybrané s oh|edem na českou technickou normu
pro jakost vody k záv|ahám (ČSN 75 7I43); objemy piedepsané
ke zpracování vzorkŮ vody ke koupánÍ a pro surovou vodu jsou
desetinásobně vyšší (1 000 m|, resp. 5 000 m|).

Vys|edky stanovení sa|mone|jsou na obrázku í. Demonstro
ván je počet pozitivnÍch záchytŮ v jednot|ívych studovanych ob-
jemech 100 a 500 m| vyjádreny v procentech. Na obrázku chy-
bí profi| Hrádek nad Nisou, kde neby|y sa|mone|y stanoveny,
a profi|y Srbsko, Bechyně a Děhy|ov, kde by|y všechny záchyty
v obou objemech negativní. Z u.fs|edkŮ Wp|yVá' Že se sa|mone-
|y v našich tocích v těchto objemech běŽně vyskytují a Že počty
indikátorŮ feká|ního znečištění nemusejí na pÍftomnost sa|mo-
ne| upozorřovat. Napi. v profi|u Jih|ava-|vančice, ktery vykazo-
va| re|ativné nízké počty ko|iformních bakteriía enterokokŮ, by|o
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v letech 1999-2000

6



Tabulka 1. Seznam monitorovacích profi|Ů a jejich charakteristika (1999_2002)

Tok Prolll označení Řie ni
kilometr

BSK.5
(mg/t)
c90

N-NH4
(me/t)
c90

Chlorofyl
(mgll)
c90

Sl bentos
aritmetickÝ

pr měr

Povodí Labe

Labe Debrné 1-01-01-061 2r3,5 2,39 0 ,16 6,00 7,84

Labe obŤístvÍ 1-0$04-064 4,73 4,3 O'S 30,26 2,L6

Labe Děěin t-74-O2-O21- 88,02 5,59 0,66 75.15 2,16

Nisa Hrádek nad N|sou 2-O4-O7-O37 1 ,9 7,4 1,99 8,50 2,26
Vltava Zelěín I-L2-O2-O97 4 ,5 6,51 0,85 75,57 2,ro
Berounka Srbsko 1-11-0S030 29,3 7,OO 0,30 93,52 2,O3
Sázava PoiÍěi nad Sázavou 1-09-03151 30,7 6,52 o,24 u27.,3 2 , !3

Lužnice Bechyně L-O7-O+L72 10,6 6,52 0,39 94,86 1,93

Otava Topě|ec 1-O&03105 20 4,47 0,46 25 r,76
Ohie Louny 1-1304-005 54,3 3,17 o,24 t t , ! 1,95

Povodí Moravy

Jihlava lvaně|ce 4-1G04-o03 34 4,26 o,26 40,45 2,08

Morava Lanžhot 4-L3-O2-LOO 79,7 7,37 O'& LO7-,72 2,73
Dvie Pohansko 4-I7-OL-O62 17 5,99 0,62 65,04 2,r3
Svratka Žldtochovlce 4-r5-O+L74 24,4 15,86 4,24 31,19 2,38

Povodí odry

Opava Děhy|ov 2-O2-O+O2! 8,8 4,L7 0,61 15,09 2,L2

o|še VěŤnovlce 2-O3-O+O74 7 ,4 7,2O 2,L3 27,58 2, to
Odra Bohumín 2-O3-O2-0t1, 3 ,3 7,36 1,01 2L,43 2,22

zachyceno více sa|monel neŽ V profi|ech o|še-Věinovice nebo
odra-BohumÍn, kde by|y Ws|edky stanovení indikátorŮ feká|nÉ
ho znečištění jedny z nejhorš|ch v souboru.

Poznámky k vlsledkŮm
o Ve dvouletÍ 20oo_2oo7 (resp. tíÍletí 7999_2007) byl 6krát
pÍe kro č e n u kazate l ko l ifo r m n í b a kte ri e, 7 5 krát te r m oto l e ra ntn í
koliformní bakterie a 6krát enterokoky; ve dvouletÍ 2002_2003
byl 9krát pÍekročen parametr koliformní bakterie, 73krát ter-
motolerantní koliformní bakterie a 77krát enterokoky.
o Ve dvouletém obdobÍ 20oo_2oo7 (resp. 7999_2007) byly
3krát pŤekročeny limity v kombinaci koliformní a termotolerantní
koliformní bakterie a 3krát termotolerantnÍ koliformní bakterie
a enterokoky. 6krát byl pŤekročen pouze ukazatel termotole-
rantní koliformní bakterie; v období 2oo2_2o03 byly 3krát pre-
kročeny limity v kombinaci koliformní a termotolerantní koliform-
ní bakterie, 2krát termotolerantní koliformní bakterie a entere
koky, a 7krát koliformní bakterie a enterokoky. Pouze 7krát byl
píekročen ukazatel termotolerantnÍ koliformní bakterie a 2krát
byly pŤekročeny jen enterokoky.
. Za pozornost stojí, že ukazatel termotolerantnÍ (fekáln| koli-
formní bakterie, kter! je v běŽném monitoringu ČnuÚ pouŽíván
jako jedin! mikrobiologick! ukazatel, byl nejčastěji pÍekračován.
o Velké rozptyly u.|sledkŮ (větší neŽ 700 %o) byly zaznamenány
v období (7999) 2o0o_2o07: 70krát u koliformních bakterií,
7krát u termotolerantnÍch koliformních bakterií a 72krát
u enterokoKŮ. U koliformnich bakterií muŽe b t tento vyšší roz-
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obr. 2. Ko|ísání hodnot
LuŽická Nisa-Hrádek na

mikrobio|ogickych ukazatelŮ v profi|u
Nisou (2OO2-2OO3)

ptyl zpŮsoben napÍ. tím, že koliformní
bakterie nejsou typickym indikátorem fe-
kálnÍho znečištění, mohou se ve vodním
prostÍedí rozmnožovat, a tak jejich počet
b1|vá citlivější na změny pŤírodních podmí
nek. Naopak u enterokokŮ se lze domní-
vat, Že vyšší rozptyly mohou b1|t zpŮsobe-
ny tím, Že enterokokŮ se stanovuje rela-
tivně niŽší počet a pÍi nedodržení odečí
tání predepsaného počtu kolonií na Petri-
ho miskách či membránowlch filtrech do-
cházík velk|m nepŤesnostem. Ve dvouletí
2002_2003 byly rozptyly u.isledkŮ větší
neŽ 70o %: 8krát u koliformnÍch bakterií,
7okrát u termotolerantnÍch koliformních
bakterií a 9krát u enterokokť).
o Největší rozptyly mezi jednotliu,Ími hod-
notamiv prvním obdobív profilu ohÍeLou.
ny (variačnÍ koeficient mezi ulsledky koli:
formních bakterií byl 305 % a enterokokŮ
475 %) byly zpŮsobeny jedin m odběrem
dne 30. 3. 2007, kdy zjištěné hodnoty jed-
norázově pŤekročily až o tŤi Ťády běŽně
dosahované u.|sledky. V bŤeznu 2oo7 byl
však v tomto profilu aŽ pětkrát větší prŮ-
tok, neŽ je prŮměr, coŽ muŽe počty mikre
organismu ovlivnit. Ve dvouletí 2oo2 aŽ
2003 byly největší rozptyly (variační koe-
ficient mezi u,|sledky koliformních bakte-
rií byl 386 %, termotolerantních koliform-
ních bakterit 24o % a enterokokŮ 725 %)

zaznamenány u profilu LuŽická Nisa-Hrádek nad Nisou, kdy však
kolísání nebylo jednorázové a zároven byly dosaŽeny nejhorší
hodnoty. Navíc jsou některé tyto |I.Ísledky podezÍelé, neboť hod-
noty vŽdy neodpovÍdajÍ moŽnlm poměrŮm jednotliulch ukazate-
lŮ. Toto kolísání je na obrázku 2. Tento profil zároveĎ nevyhovu-
je v ukazatelích BsK-s a N.NH,.
o Jako podezÍelé vysledky, které by bylo vhodné podrobit verti-
kální kontrole (včetně laboratoŤe), jsou u sledky enterokokŮ
v labsk|ch profilech ve dvouletí 2o00_2oo7. NaměŤené hod-
noty jsou velmi nízké a neodpovídají jak znečištěnÍ Labe, tak
hodnotám ostatn ích u kazatel Ů.

Hodnocení vys|edk a diskuse
Jediné profi|y' kde hodnoty vŠech tií ukazate|Ů nepÍekroči|y pod|e

P9O |imity tabu|ky 1, pÍílohy 3 naiízení v|ády č. 61'/2003 Sb.' by|y
v |etech 19912001 ohielouny a Jih|avalvančice. V těchto profi-
lech by|y dosaŽeny i piípustné hodnoty BsK-s, N-NH. a ch|orory|u.
Naopak v profi|ech LuŽická NisaHrádek nad Nisou, o|šeVěÍnovice
a odraBohumÍn jsou pÍekročeny |imity ve všech tiech mikrobio|o
gic]rych, a|e i v da|ších ukazatelích (BSK-S' N-NH.). Ve dvou|et( 2oo2
aŽ 2oo3 nepiekroči|y |imity mikrobio|ogickych ukazatelŮ pouze
profi|y MoravalanŽhot a LuŽniceBechyně. Všechny Iimity by|y pie
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obl. 3. ov|ivněnÍ aritmetického prŮměru ko|iformních bakteriÍ
(KoL!) a termotolerantnÍch ko|iformních bakterií (FKOL|) Wso-
kymi hodnotami pii zWšenych prŮtocích během povodní v |étě
2oo2 v postiŽenych profi|ech (oBR = obiístvt, DEC = Děčín,
ZEL = Ze|čín, SRB = Srbsko, BECH = Bechyně, ToP = Topě|ec)
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kročeny (k romě t i í  p ro f i |Ů  shodnych
s diívějŠím obdobÍ - viz vyše) i v profi|ech
LabeDebrné, LabeDěčÍn a V|tavaZe|čín.

Mezi oběma s|edovanymi obdobími ne
by|y zaznamenány vyznamné rozdí|y.

V oko|í monitorovacích profi|Ů, napÍ. Be
rounkaSrbsko, SázavaPoiÍčí nad Sázavou
a LuŽn ice-Bechyně,  se  I idé rekreu jÍ
a koupají. PiestoŽe nejde o oficiá|ní koupa
cÍ profi|y pod|e vyh|ášky č. L59/2o03 Sb.,
mě|y by jejich hodnoty směiovat k pÍe-
depsanym I imi tŮm (pravděpodobnost
nepÍekročení 80 % podle tabu|ky 3, piílo
hy 3 naiÍzení v|ády č. 6I/2003 Sb., a to
u koliformních bakteriÍ 100 KTJlm|, ter-
moto|erantních ko l i fo rmnÍch bakter iÍ
20 KTJ/m|, enterokokŮ 4 KTJ/m|). Piesto
Že tyto profi|y patií mezi re|ativně ,,lepšÍ.
v tomto souboru, vyše uvedenych |imitŮ ješ-
tě nedosahují. Ve všech těchto profi|ech by|y
IéŽ zaznamenány vysoké hodnoty ch|oroff-
|u, piekračující povo|eny |imit.

V |étě 2oo2 postih|y některé profi|y zW-
šené prŮtoky' někde aŽ povodně, coŽ vy-
razné ov| ivni lo počty mikroorganismŮ.
Z ukazatelŮ by|y ov|ivněny ko|iformní bak.
terie a termoto|erantní koliformní bakte-
rie, enterokoky jen minimá|ně' By|o však
zjištěno, Že medián a P9O vyrazné ov|iv-
něny neby|y, v|iv extrémních hodnot na arit-
meticky prŮměrje na obrázku 3. Touto pro
b|ematikou se podrobně zabyvaly Mlejn-
ková a Horáková (2oo4\. Za zmínku stojí,
Že v profilech Vltava.Ze|čh a Labe-DěčÍn
se zvyšené ,,povodĎové hodnoty.. vysky-
tova|y prakticky aŽ do |istopadu 2oo2.

Závét
Z vys|edkŮ jednoznačně vyp|yvá, Že mi-

krobiá|níkontaminace tokŮ v České repub-
|ice je značná a bude časově i ekonomicky
náročné uvést tuto situaci do sou|adu
s naiízením v|ády č.67/2003. Na druhé
straně se tento prob|ém netyká jen mik-
robio|ogickych ukazate|Ů, a|e i ukazate|Ů
chemickych a biologickych. Po mikrobio-
|ogické stránce jsou ze 17 studovanych
profi|Ů nej|epšÍ profi|y ohÍe-Louny, Jih|a-
va-|vančice, Morava-LanŽhot, pÍípadně
LuŽnice-Bechyně, naopak nejhorší jsou
Labe-DěčÍn, LuŽická Nisa-Hrádek nad NL
sou, olše-Věinovice a odra-Bohumín.
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Tabu|ka 2. VysIedky statistického vyhodnocenÍ mikrobio|o$ickych ukazate|Ů v jednot|i-
vych profi|ech; všechny hodnoty jsou uvedeny v jednotkách KTJlm|
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Microbial Pollution in Selected Czech River Profiles (Baudišo-
vá, D., Leontovyčová, D.)

The aim of this study is the evaluation of results of micro
biological data (total coliforms, faecal coliforms, enterococ-
ci, salmonellae), detected monthly in L7 selected rivers pro
files of Czech monitoring system (performed by Czech Hydro
meteorological lnstitute). The profiles represent all three main
basins (Elbe, Odra, Morava) in the Czech Republic. Results
oÍ above mentioned microbio|ogical parameters (median, cha
racteristics value, according to Czech standard 75722L and
9o% percentil) of yeaÍs of 1999-2oo3 are presented. lt was
found that microbiological pollution of Gzech rivers is high,
the best profiles are ohielouny' Jihlava.lvaněice and Mora
valanžhot, the worse are LabeDěčín' Lužická NisaHrádek
nad Nisou' olše.VěÍnovice and odraBohumín.

I

Medlán P90 Mod!án P90 c90

199$2il)1 199$2001 2002-2003 2002-2003 199$2002

Labo Debmá 1(OLt 115,5 335,3 77,5 301,8 354

FKOLI o3 149,1 48,5 171,8 155

ENT 6,5 L2,42 o3 732 725

obňstvi KOLI 19 120,5 18 75 189

Ft(oL! 16 70 L2 58,5 80

ENT o,6 4,4 10,5 66,5 53

Děčin KOLI 740 314 54,5 255 395

FKOLI oz L72 32.5 732,5 175

ENT 1,8 5,54 24,5 140,5 80

Nisa Hrádek nad Nlsou KOLI 400 6050 545 4(xx) 1495

FXOLI 255 2265 285 tti27 L7:29

ENT 37,25 tLI,4 99,5 638 852

Vltava Zelčín KOLI 92 208 L57 592 45?

FXOLI 54 xts,2 18 L75,2 193

ENT z 1-2,8 4 23 23

Berounka SÉsko KOLI 85 205 .í Á^ 370 545

FXOLI 32,5 99 19 67 256

EÍ{T 0,85 2,3 5.7 5

Sázava PoÍičÍ nad Sfuavou l(oLt 81 133,6 l v 306 136

FXOLI 32,5 102,8 í ^ q 7A,L 94

ENT 13 ? L2,4 13

LuŽnice Bochyn KOLI 29 130,8 22 '7'l 729

FKOLI 74 7:2r.,4 27 tL4

EtIT 8 39,4 b 77,7 38

Otava Topěbc l(oLt 40 732 52,5 1,48 74I

FXOL! 32 85,6 z4 60 80

ENT 13 8?,4 3,5 28,2 52

Ohre Louny I(OLI 60 201, 36 200 208

FXOLI 8 47,6 72 55 63

ENT 1 77,2 z o 1 1

J ih lava Ivanělce KOLI 56 LOs,2 50 42,5 119

Fr(oU 27,5 40,8 12,5 36,5 46

ENT 10 20 9,5 26,2 23

Morava tanžhď KOLI 46 704 36 78,4 95

Ft(ot! L2,5 45,5 13 29,9 /t8

ENT 4.5 18,5 t) 2L,6 25

DYie Pohansko KOL! 60 !20 33.5 93.2 720

FXOrI 18,5 56 8 39,4 82

ENT I 33,5 24,4 34

Svratka Zldlochovlce KOLI 150 220 110 190 220

FXOLI 58 a10 36 84,8 109

EilT 33 85,5 27 60,8 80

Opava Děhylov f(ou 242 697,5 315 696,5 742

FXOtI 31 87 .+5 L70 t:2L

ENT 6,5 16 7 7,8 L7

o|še VěŤnovlce KOLI 2050 5880 435 2073,5 53:t1

FI(OLI 246 575,5 143 6,24 582

ENT 27,5 93,5 25.5 1/N!,5 ilt9

Odra Bohumín KOU 387,5 L420 230 460,s 914

FXOLI 51,5 L?7,5 53,5 7:20,4 L72

ENT L7 38,5 10,5 29,9 4L



vLlV ANoRGANlcrcÝcn cHlonloŮ
run vÝsLEDEK sTANoveruí Aox
Veronika Handová

K|íěová s|ova
AOX, chloridy, norma

Souhrn
Něktelé pr mysIové odpadní vody jsou charakterizovány re

|ativně nízkfm obsahem AoX (adsorbovatelnfch organicky
vázanfch halogen ) a šilokfm rozsahem obsahu anorganic.
kfch chloddti (o'1-1'6 g.r1). Typickym pÍÍkladem jsou teplá
renské odpadnÍ vody.

Aěkoli uzaněnízptisob stanoveníAoX definovanf csN EN í485
lakost vod - Stanovení adsorbovatelnjch oqanicky vázan|ch
halogen (Aox) přpouští obsah anorganlckfch ch|orid ve s|e
dovaném vzorku do hodnoty L E.|.,, ztistává otázkou, nakolik je
zÍskaná vfsledná hodnota AoX ovlivněna pňtomností anolga
nickfch chlorid azda ie možné tento v|iv kvantifikovat.

Práce ptokáza|a, že piÍtomnost anorganickych chlorid ovliv.
řuie rlÍsledek stanovenÍ koncentrace Aox iiž pŤi hodnotách
300 mg.Il.

o

Úvod
V pos|ednÍch deseti|etích se věnuje ve|ká pozornost stano.

vení ha|ogenovanych organickych s|oučenin. Mnoho z těchto
s|oučenin je xenobiotickych a jsou tedy potenciá|ním nebezpe.
čím pro Životní prostĚedí. Vzh|edem k ve|kému mnoŽstvÍ ha|o
genovanych s|oučenin s rŮznymi chemickymi a fyziká|nímiv|ast-
nostmi by ana|,jza kaŽdé s|oučeniny zv|ášt by|a nepraktická
a pravděpodobně v současnosti i nemoŽná. Pro rych|ou a |evnou .
indikaci s|oučenin se pouŽívá metoda adsorpce těchto |átek na
aktivní uh|t' nás|edná fi|trace a spa|ování v proudu kys|íku pii
teplotě 950-1 000 oc. Vznik|é ha|ogenidové ionty se stanoví
napi. mikrocoulometricky. Touto metodou je moŽné stanovit
nejméně 95 o/o všech ch|oro, bromo. nebo jodoorganoha|oge.
nŮ. Suma všech organickych s|oučenin s obsahem vázaného
ch|oru, bromu nebo jodu, které se za určitych podmÍnek adsor.
bujÍ na aktivní uh|t' se nazjvá AoX. Rušivym v|ivem stanovenÍ
j-e RÍÍtomnost anorganickych ch|or idŮ. Postup def inovany
Čsru rru L485 (norma pouŽívaná v ČR pro stanovenÍ AoX ve
vodách) piipouŠtí stanovení AoX jiŽ od 1o ;tg.|1 ve vodách
s obsahem do 1 g.|.1 chloridŮ včetně. Uvedená ČsN eru il85
však v pÍíloze zmiĎuje i moŽnost pozitivní strannosti pii kon-
centracích anorganickych ch|oridŮ niŽšÍch neŽ 1- g.|1. Uvedená
data se většinou tykajÍ zaso|enych vod, kde se koncentrace
ch|oridŮ pohybuje pouze mírně pod 1g.|" (tj. 975 mg.|-1). Cí,|em
této práce je zj ist i t  v| iv anorganickych chIor idŮ v obIast i
0-1 000 mg.l.l na vys|edek stanovenÍ koncentrací AoX.

Experimentální část

Koncentrační urovně AoX
V|iv obsahu ch|oridŮ by| ověiován v ce|ém koncentračnÍm roz-

sahu ch|oridŮ (tj. 0-1 000 mg.l.') na deseti koncentračnÍch rov-
ních zvo|enych tak, aby bylo moŽno co nej|épe odhadnout nej-
niŽší koncentrace, pri nichŽ je v|iv anorganického ch|oridu patr-
ny, resp. vyznamny. V|iv ch|oridŮ by| zjištován na tiech koncen-
tračních urovních AoX:
a) matrice bez piÍdavku organického ha|ogenu (slepy pokus,

piedpokládaná koncentrace AoX = 0 pg.|");
b) pÍídavek organického ha|ogenu pro potreby naiÍzení v|ády

č. 61'/2003 Sb. (tj. na koncentraci AoX = 30 ug.|.l);
c) tak, aby pÍídavek organického ha|ogenidu by| na horním kon-

ci rozsahu pÍístroje (resp. stanovite|ná pod|e standardního
postupu pÍÍstrojem EcS 12oo bez ieděnÍ, tj. koncentrace
AOX = 3OO pg.t{).

Pťíprava modelou,|ch roztokŮ
Pro kaŽdou koncentrační uroveĎ AoX byla piipravena nás|e-

dujícÍ iada mode|ovych roztokŮ:
1'. S|epé pokusy pro odstÍněnÍ v|ivu prostiedí (p (c|) = O mg.|.1,

pcr(AOX) = 0 ug.l ')
2. Standard AOX (p(Cl')= O mg.l1, pcr(AOX) = 30 nebo 300 pg.I1)
3. S|epe pokusy pro zjištěnív|ivu chloridŮ (p(c|)= 50, 100, 20o,

250, 300, 40o, 500, 7oo či 1 000 mg |', pc|(Aox)= 0 pt.|.')
4. Mode|ové roztoky s definovanym obsahem ch|oridŮ (p(C|) =

50, 1O0, 2OO,25O,3OO,40O,5OO,7OO nebo 1O0O mg.l- l ) ,
p'(AOX)= 30 nebo 300 ug.l'l.

Metoda a pÍístroj
StanovenÍby|o prováděno na piístrojifirmy Eurog|as Ecs 1200

pod|e normy cSN EN 1485 Jakost vod _ Stanovení adsorbova-
telnfch organicky vázan ch halogenťl (AoX) vsádkovym zpŮso
bem. Voda by|a upravována piístrojem M|LL| Qo,u" 185.

Postup
Mode|ovy roztok pro zjištěnív|ivu ch|oridŮ na vys|edek stano.

vení AoX byl piipraven naspikovánÍm vody v zábrusové Er|en.
meyerově baĎce (V = 250 m|) standardnÍm roztokem AoX
(P.,(AOX1 = 100 mg |.') a ch|oridŮ P.,= 10 g |.1. Ke 1O0 m| takto
piipraveného modelového roztoku se piidalo 5 ml zásobnÍho
roztoku dusičnanu sodného a pH se piídavkem koncentrované
kyse|iny dusičné upravi|o na hodnotu menší neŽ2. Po piídavku
cca 50 mg aktivního uhlÍ by|a baĎka uzavÍena, suspenze 60 mi-
nut tÍepána a ihned zfi|trována. Fi|tračnÍ ko|áč by| promyt 25 ml
promyvacÍho roztoku dusičnanu a poté cca 10 m| vody. V|hky
fi|tr s fi|tračním ko|áčem by| v kÍemenné spa|ovacÍ |odičce spá-
|en v proudu kys|Íku pii 100o oC.

Vysledky
ov|ivnění v.fs|edku stanovení AoX pÍftomností rŮzné koncen-

trace anorganickych ch|oridŮ znázor ují obrázky 7 a 2,

30,0

25,0

^ 20,0
IP
i' 15,0
o< 1o ,o

5,0

0,0
400 600

chloridy (mg/!)

o

obl. 1. V|iv piídavku anorganickych ch|oridŮ na vys|edek s|epého
stanovení AoX (spodní mez pracovního rozsahu metody
(P.,(AoX; = 10 u8.l.1)je v obrázku znázorněna silnou p|nou čarou)
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obl. 2. Re|ativní piírŮstek koncentrace AoX v|ivem anorganic.
kych ch|oridŮ

Graf na obr. 7 dokumentuje v|iv piídavku anorganickych chlo
ridŮ na stanoveníAoX v matrici s obsahem AoX b|iŽÍcím se nu|e
(s|epy pokus). Body v grafu tvoií prŮměry pěti stanovení kon.
centrace AoXv mode|ovych roztocÍch pÍipravenych pod|e bodu 3,
zmenšenych o piÍs|ušny s|epy pokus na odstíněnív|ivu prostĚe
dí(pod|e bodu 1). V grafu je t|ustou čarou vyznačen spodníokraj
pracovního rozsahu metody (10 ug |{).

Graf na obr. 2 tvoií re|ativnÍ piírŮstky AoX v|ivem ch|oridŮ.
Z praKickych dŮvodŮ jsou uváděny pouze pro dvě koncentrační
rjrovně AoX (30' 30O ug |.1). Body grafu Woií opět prŮměry pěti
měŤení mode|ovych roztokŮ pÍipravenych pod|e bodu 4 po korek-
ci na s|epy pokus pro odstíněnÍ v|ivu prostiedí (pod|e bodu 1)
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a na standard (pod|e bodu 2). T|ustou čarou je v grafu znázor-
něn povoleny1 rozdÍl dvou stanovenÍ.

Vyhodnocení
Strarinost zpŮsobená ch|oridy roste ve všech piípadech

s jejich koncentracÍ. od koncentrace 300 mg.|.1 (obr. 7) piesa-
huje hodnota slepého pokusu do|ní mez pracovního rozsahu
metody. Vysledek stanovení níz(jch hodnot AoX je piftomností
anorganickfch ch|oridŮ ov|ivněn vÍce neŽ vys|edek stanovení
vyššÍch hodnot AoX' ktery je v ce|ém koncentračnÍm rozmezí
ch|oridŮ zatŽen pouze piípustnou chybou. Pro vys|edek stane
venÍ niŽších koncentracÍ AoX je vyznamná jiŽ koncentrace ch|o-
ridŮ 3O0 mg.|.l(pro slepy pokus), resp.4oo (pro n(zké nenu|ové
koncentrace AoX). Kritická je koncentrace ch|orid vyššÍ neŽ
7oo mg.|.l, kdy re|ativnÍ chyba stanovenÍ piesáh|a 50 o/o.

Diskuse
odstraněnívlivu ch|oridŮ ieděnÍm |ze pouŽft pouze pro vzorky

s vysokym obsahem AoX, kde všakje i strannost vys|edkŮ za-
nedbate|ná. Pri nízkych koncentracÍch AoX prob|ém nelze iešit
ieděním. Prob|ém stanovení AoX ve vzorcÍch s obsahem anor-
ganickych chloridŮ od 5OO do 1O00 mg.|.l ieší návrh normy
csN EN lso 9562 Jakost vod _ Stanovení adsorbovatelnlch
organicky vázanfch halogenŮ (Aox), která je českou verzÍ ev.
ropské normy EN |so 9562 (2oo4). Evropská norma EN lso
9562 (2oo4) má status české technické normy. Podle ní není
obsah ch|oridŮ vyšší neŽ 5o0 mg.|-1 odstranitelny ieděním vzor.
ku a doporučuje v tomto piÍpadě pouŽft metodu adsorbce na
koloně (coŽ mŮŽe byt v ČR spojeno s obtiŽemi, nebot iada |a.
boratoií provádÍ stanovení AoX vsádkovym zpŮsobem).

Závét
By|o potvrzeno' Že za podmínek vyhovujÍcích současně p|at-

né normě cSN EN 1'485 Jakost vod _ Stanovení adsorbovatel-
nlch organicky vázanfch halogenu jsou ná|ezy AoX ov|ivněny
piítomností anorganického ch|oridu jiŽ pri koncentracÍch niŽ-
ších neŽ L e.|-,, tedy niŽších neŽ je uvedeno v normě. Piftom-
nost anor$anickych ch|orid ve vzorku se projevuje piedevšÍm
v pozitivní strannosti ná|ezŮ AoX. Se stoupající koncentrací
ch|oridŮ se tato strannost zvyšuje. Vyznamnost strannosti
s rostoucí koncentracÍ AoX k|esá. Zhruba do 2o0 mg.|.l se po-
hybuje v jednotkách pg.|.1AoX. Koncentraci emisnÍho standar-

1 Pod|e Čsru eru 1485 Jakost vod - StanovenÍ adsorbovate|nych orga-
nicky vázanych ha|ogenŮ (AoX)' tj. Lo oÁ

du pro potieby naŤízenív|ády č.61'/2003 sb. (tj. 30 ug.|.1 AoX
a 25o mg.|-1 ch|oridu) |ze bez prob|ému stanovit.

od koncentrace 40O mg.|-1 anorganickych ch|oridŮ dosahuje
strannost pii nízkych koncentracích AoX 50 o/o. U workŮ s nízkym
obsahem AoX a koncentrací ch|oridŮ vyšŠí neŽ 7o0 m$.|.1pie
sahuje strannost 50 %o a vysledky stanovení jsou tedy jen ob-
tiŽně pÍÚate|né.

Text piís|ušné normy by měl byt ve svět|e těchto zjištění upies-
něn, a to buď ve smyslu doporučenÍ pro činnější odstraněnÍ
anorganickych ch|oridŮ, nebo v|astnÍho měienÍ a interpretace
vysIedkŮ.
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lnfluence of the Presence of lnorganic Chlorides on Result
Determination AoX (Handová, V.)

Some industdal waste waters are charastedzed by a relatively
small AOX (adsorbable organically bound halogens) content
and a high content oÍ inorganic chlorides (o'1-1'6 B.|-'). Efflu
ents from heating plants are a typical example.

Although the usual method oÍ determining AoX content in
watets, defined by the standard čsn sn 1485 lakost vod -
Stanovení adsorbovatelnÍch organicky vázanfch halogenů,
allows the content oÍ inorganic chlorides in a samp|e up to
L g.l'', there is a question how much the resulting AOX value
is influenced by the presence oÍ inorganic chlorides, and iÍ it
is possible to quantiÍy this effect.

The work has shown that the presence oÍ inorganic ch|o
rides influences a result of AOX concentration at values as
low as 3OO mg.Il.

obsah ěasopisuvTEl - rcěník nu
(pÍí|oha ěasopisu \Ícdní hospodáňst',í ě.z 6 a 10)

Rok 2oO3 ve Vyzkumném rjstavu vodohospooarsx?i|o/strana
T. G. Masaryka (Petružela, L.) ........., L/7
Vyhodnocení ku|minačnÍch prŮtokŮ p i povodni
V srpnu 2oo2 (Krátká, M.).......... 2/L
Jakost povrchovych a podzemních vod za povodřové
situace - kontaminace záp|avovych vod bakteriemi
(Mlejnková, H., Horáková, K.).......... 6/7
PĚírŮstky v knihovně vÚv 1ueiclová, A.) 8/t
22. P|avební dny 2003 (LibÝ, J.) .......... 9/L
Aspirace teorie chaosu a multimode|ovánÍ
v krizovém Íízen( (Veself, J.).,......... Lo/t
Pub|ikace vydané VÚV T.G.M. V roce 2003 (redakce) .....1'1'/1'
Seznam |aboratoií s osvědčením o správné činnosti
laboratoie ke dni 3I.  L2.2003 (Koruna, l .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .í.3/t
Semináie poiádané VÚV T.G.M. spo|u s pobočkou Čws ...t6/1'

Zatápéní zbytkové jámy Chabaiovice
(Havel, L., Vlasák, P.)........... L12
Návrh uprav systému prevence pied povodněmi
a vyhodnocení dŮs|edkŮ povodně na majetek, Životy
a zdraví obyvate| v postiŽeném zemí (Drbal, K.,
Pavlovsk!, L., Polenka, E., Rozkošn!, M.).......... 2/2
Jak je na tom Ceská republika s WpouštěnÍm
nebezpečnych látek do vodnÍho prostÍedÍ
(MičanÍk,,T., Kristová, A.) ..,..,.. ......,Lo/2

Nebezpečné |edové situace na našich tocÍch
(Matoušek, V.). . , . . . . . .  . . . . . . .72/2
Projekty ochrany vod (Gr nwaldová, H.) .,........ t5/2
Pieh |ed techno|ogi í pro odstraĎován í biodegradabi I n ího
komuná|ního odpadu vhodnych ke sniŽováníjeho
mnoŽství uk|ádaného na sk|ádky v EU (Matulová, D.).....L8/2
ASLAB Stredisko pro posuzování zpŮsobilosti
|aboratoií (Koruna, l.) ........... 2o/2

Registr komuná|nÍch zdrojŮ znečištěnÍ (Felberová, L.) .... L/3
VyhodnocenÍ hydrogramu povodně ze srpna 2oo2
ve stanici Koterov na Us|avě pomocí sráŽkoodtokového
mode|u (Šercl ,  P.). . . . . . . . . . .  3/3
Substituční stanovení síranŮ s chromanem barnatym
metodou SCP (Srkora, E.) 5/3
Atmosférická depozice eko|ogicky vyznamnych |átek
na stanicÍch HiÍběcí boudy a Rychory v KrkonošÍch
v roce 2003 (Budská, E.).......... 8/3
Aspirace produkčních funkcí v resortu ŽivotnÍho
prost iedÍ (Vese ,  J .) , . . . . . . . , , .  8/3
|nformace o iešenÍ programu ,,lntegrovgnf piístup
pii návrhu rekonstrukcí a modernizací cov"
V roce 2003 (Stastn|, V., Novák, M.) ......... 9/3
Hager, Will i H. Hydraulicians in Europe 18O0-2000.
A biographical dictionary of leaders in hydraulic
engineer ing and f|uid mechanics (Novák, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lo /3
Dny otevienych dveií VÚV T.G.M . v Praze (PetruŽela, L.)...1'7/3
Pozvánka na semináie poiádané v období '
77/2oo4_5/2oo5 VUV T.G.M. a pobočkou CWS 72/3
PrírŮstky v knihovně vÚv 1ueiclová, A.) I2/3

10



C HARAKTE R IACE O RGAN ! C I(YC H
IÁTEK vE voDE voDARENsKE
NÁDRŽe ruquE z HLEDIsKA ueuí
UPRAVITELNOSTI NA VODU PITNOU
Petr Lochovsk!

Klíěová s|ova
huminové látky, Krušné hory, vodárenská nádrŽ Fláje, gelová
ch ro m atografie, organ ick! uh I k, biodegradab i I ita

Souhrn
V rámci bi|atelálniho německočeského proiektu,,Huminové

látky v Klušnych horách.., zaměÍeného na problematiku zvyše
nfch vnos huminovfch látek do vodálenskfch nádržÍ Kruš
nfch hor (na české i německé straně), byl v letech 2001-2004
sledován obsah organickfch látek ve vodách pÍehradní náilže
FIáie a ieiích piítocích. Cí|em těchto ěinností bylo, kromě iiné
ho' blÉe charakterizovat pŤítomné látky pomocÍ techniky gelo
vé chromatografie (Gc) a metod stanovení biologické degra
dability (BDoc) a asimilovate|nosti (Aoc) olganického uhlí.
ku. Z vys|edk sledování vypIyvá' že 60-85 % rozpuštěného
organického uhliku (Doc) ve vodách nádrže i jeiÍch pÍítocích
tvoií huminové látky. Relativní podí| huminovych |átek se zvy.
šuje s rostoucím obsahem Doc, zeiména pŤi sliážkovych epizo
dách. Bylo ziištěno, Že pžibližně 10-16 % Doc ve vodách vodá
renské nádrŽe Fláie ie biodegradabilní. Ghromatografická mé
ienÍ ukiáza|a, že biologicky pÍístupné jsou pievážně nízkomo|e
kulární podí|y olganickfch látek (olganické kyse|iny' amfifilní
a neutrální látky). Nálezy AoC jsou v porovnánÍ s paramet.
rem BDOC pžibližně iádově nižšía pohybuiÍse v koncentračním
rozmezí 37-61 |g/| (c,""..). Pii upravárenském plocesu
na pravně vody v MezibožÍ dochiází k odstrařování zejména
vyšemoleku lá m Ích podí|'i olgan ickych látek ( polysacha ridy' h u.
minové látky)' nízkomolekulární látky isou odstrařovány
s vyrazně nižší tÍěinností. Parametr BDoc je na pravně vody
v Meziboííodstrařován s vyšší tÍěinností, zatímco parametr AoC
s ěinností srovnatelnou s odstrařováním celkového Doc.

Úvod 
.

Piíspěvek navazuje na diívější sdě|ení pub|ikované autorem
[1]' ve kterém by|y popsány některé prŮběŽné u./s|edky česko-
německého biIaterá|nÍho projektu zaměieného na prob|emati-
ku vyskytu, piičin a dŮs|edkŮ zWšenych vnosŮ huminovych |á-
tek do vodárensk,jch nádrŽí Krušnych hor. Projekt probÍha| ve
spo|upráci Vyzkumného tjstavu vodohospodáiského T.G.M. Pra-
ha, CVUT Praha, DVGW TZW Dresden a TU Dresden v časovém
obdobíčerven 2oo1' aŽ duben 2oo4 a by| financován Minister-
stvem pro vědu a vyzkum (BMBF) v SRN. JednÍm z cilŮ tohoto
projektu by|a b|iŽší charakterizace organickych |átek ve vodách
vodárenské nádrŽe Fláje a jejích piftocích z hlediska upravite|-
nosti na vodu pitnou. Jak jiŽ by|o konstatováno diÍve [L], |ze za
pos|edních 10_15 |et pozorovat nárŮst Vnosu organického uh-
|iku do povrchovych vod stÍedněhorskych oblastÍ Krušnfch hor.
Vyššíkoncentrace organického uh|íku v povrchovych vodách zde
zpŮsobují prob|émy nejen pÍi upravě vody na piÍs|ušnych uprav-
nách, a|e nás|edně i ve vodovodnÍch rozvodech. Kromě nega-
tivnÍho dopadu na senzorické v|astnosti pitné vody (barva, chut)
jsou také piičinou její bio|ogické nestabiIity' vyskytu zvyšenych
koncentracÍ iady kovŮ v dŮsledku vzniku stabi|ních komp|ex-
nÍch s|oučenin, které jsou pii upravárenském procesu jen ob-
tíŽně odstraĎovány, a vznikem ved|ejšÍch produktŮ pii ch|oraci
nebo ozonizaci, z nichŽ Ěada vykazuje kancerogennÍ vlastnosti
(triha|ometany a deriváty ha|ogenoctové kyse|iny). Z h|ediska
stabi|ity upravené pitné vody je vyznamná zejména bio|ogicky
piístupná frakce organickych |átek. Ke kvantifikaci těchto |átek
|ze pouŽít metody stanovenÍ biodegradabiInÍho (BDoc) a asimi-
lovate|ného (AoC) organického uh|ku Í2, 3,4]. Metoda BDOC
umoŽĎuje ve vodě stanovit ce|kovy obsah bio|ogicky roz|oŽite|-
nych organickych |átek pomocÍ inokuIa suspendovaného Ve Vzor-
ku nebo fixovaného na nosiči (napi. sk|eněné ku|ičky, písek).
obsah AoC se stanovuje na zák|adě piírŮstku biomasy testo-
vacÍch organismu. Jako inokulum se pouŽívá směs čistych
kmenŮ bakteriÍ(Pseudomonas f|uorescens P 17, Spiri||um NoX),

které vyuŽÍvajÍ ke svému rŮstu pouze biologicky snadno piístupné
formy organického uh|ku. Hodnota parametru AoC určitym zpŮ-
sobem odráŽí potenciá|n( riziko vzniku nárŮstu biomasy na stě.
nách vodovodnÍch rozvodŮ a vodojemŮ. Pro vyše uvedené para-
metry BDoc a AoC nejsou doposud |egis|ativně stanoveny |i-
mitnÍ hodnoty. Pod|e Joret et al. [5] je za biologicky stabi|nÍ
pok|ádána voda s hodnotou BDoc niŽší neŽ 0,76 mg/|, pod|e
Volka et a|. [6] by|a pro zajiŠtěnÍjejí stabi|ity stanovena hodno-
ta 0,15 mg/|.Tyto hodnoty jsou však značně tep|otně závis|é.
Podle Le Cheva||iera [7]je nedezinfikovaná voda bio|ogicky sta-
bi|ní pri hodnotách AoC pod 20 vg/| (vyjádieno jako octanovy
uh lk) .

Pro b|iŽŠícharakterizaci organickych |átek v piírodních vodách
|ze s vyhodou pouŽít techniku ge|ové chromatografie. organic-
ké |átky jsou piitom rozdě|eny na záR|adé ve|ikosti mo|ekul
a chemickych v|astností. Pro detekcijednot|iWch skupin sepa-
rovanych látek se dobÍe osvědči| detektor organického uh|ku,
ktery umoŽĎuje stanovit i skupiny |átek, které jsou běŽně pou-
Žívanou UV detekcÍ nepostiŽite|né (Huber a Frimme| [8]; Wich-
mann a Korth t9]). V kombinaci s metodou stanovení BDOC
|ze s|edovat časovy prŮběh biodegradace organickych |átek ve
vodách pŮsobením mikroorganismŮ.

Metodika
Vzorky vody by|y odebÍrány v jednoměsičních interva|ech ze

čtyÍ h|avnÍch pÍftokŮ piehradní nádrŽe F|áje (Raše|ink, Radnt'
Mackovsky'  F|ájsky),  z v|astn( nádrŽe a na upravně vody
v Meziboií (z vody surové, upravené a pitné)'

Separace a identifikace organicklch látek technikou

!,elové chromatolrafie
StanovenÍ by|o provedeno pod|e postupu, ktery vypracova|i

Huber a Frimme| [8] na piÍstroji od firmy Pharmacia Biotech
(dé|ka ko|ony 20 cm, ge|ová náp|Ď Toyopearl HW-50S - Toso
Haas). K detekcijednot|ivych skupin organickych |átek by| pou-
Žit detektor organického uh|íku. Postup umoŽĎuje rozdě|it piÉ
tomné organické |átky na po|ysacharidy, vysokomo|eku|ární
a nÍzkomo|eku|ární huminové |átky, nÍzkomo|eku|ární organic-
ké kyseIiny, neutrá|ní a amfifiIni,|átky.

Stanovení organického uhlku
Ana|yzátorem ToC 5000A od firmy Shimadzu ve spojení

s podavačem vzorkŮ AS|-5000 A.

Stanovení asimilovatelného organického uhlÍku (Aoc)
Stanovení by|o provedeno pod|e Van der Kooije a Veendaa|e

[10] nás|edujÍcím postupem: deminera|izace vzorkovnic, pas-
teurizace vzorku pÍi 80 oC, zaočkování pasteurizovaného Vzor-
ku čistymi ku|turami kmenŮ Spir i||um spp. (NoX) a Pseudo-
monas f|uorescens (P-17) ku|tivovan mi v minerá|ním médiu,
inkubace vzorkŮ sedm dní pii 15 0c, vyočkování pomnoŽenych
bakterií a jejich ku|tivace (tri dny' 25 oc), na zák|adě vytvoĚené
biomasy a rŮstového.vytěŽku Wpočet hodnoty AoC.

Stanovení biodegradabilnÍho organického uhlÍl<u (BDoc)
Yzorky by|y ku|tivovány 28 dní pÍi |aboratorní tep|otě (25 oc)

na kruhové tÍepačce a by|a měiena hodnota ce|kového orga-
nického uh|iku na začátku a na konci inkubace. Rozdi.| v obsahu
DoC by| povaŽován za BDoC. obsah DoC by| měien i v prŮbě-
hu inkubace, kaŽdych sedm dnÍ. Vzorek by| inkubován spo|eč-
ně s bakteriá|nÍm biofi|mem vytvoienym na nosiči (akvarUnÍ pÉ
sek). Nosič by| inoku|ován v ko|oně insta|ované na upravně vody
v MeziboiÍ, kterou tÍi měsíce protéka|a upravená nedezinfiko-
vaná voda (prŮtok 3 l/min). Kontro|ní vzorek (negativní kontro
Ia)  by l  okyseIen kyse l inou chIorovodÍkovou a  inkubován
v chIadničce.

Vfsledky a diskuse
Z vys|edkŮ s|edovánÍ organického uh|ku ve vodách piftokŮ

piehradní nádrŽe F|áje vyp|wá, Že jeho vnos do nádrŽe probíhá
nárazovitě,  p ieváŽně v rozpuŠtěné formě (Doc) '  zejména
v závislosti na aktuá|ní sráŽkové situaci (na piftoku Raše|iník
by|o v prŮběhu s|edovaného období zjištěno koncentrační roz-
péIí 2_27mgl| Doc). V|ivem ve|kého objemu nádrŽe docház(
ke značnému Wrovnání koncentračních Wkwtj z piÍtokŮ, které
|ze pozorovat v prŮběhu roku. Na obrázku 7 je znázorněn prŮ-
běh koncentrace DoC ve vodě prehradnÍ nádrŽe F|áje ve s|edo-
vaném časovém období. Po povodni v srpnu 2oo2|zev nádrŽi
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pozorovat vyrazné zvyšené ná|ezy DoC, které piesahují hodno-
tu 10 mg/|. K pok|esu koncentrace na prŮměrnou uroveĎ ko-
|em 6 mgl| doš|o v nádrŽi aŽ po sedmi měsÍcÍch.

Na obrázcích 2 a 3 je zobrazeno procentuá|ní zastoupenÍjed-
not|ivych skupin organickych |átek stanovenych ge|ovou chro-
matografiíve vodách piÍtokŮ piehradní nádrŽe F|áje a samotné
nádrŽi na celkovém DoC. Z obrázkŮ 2 a 3 je patrné, Že pbváŽ-
nou část organickych |átek tvoií huminové |átky (60-85 %)'
dá|e pak nás|edují Bui|ding b|ocks, amfi f i |ní a neutrá|ní |átky,
po|ysacharidy a organické nÍzkomo|eku|ární kyse|iny. Podí| hu-
minovych |átek na DoC v piítocích se zvyšuje s jeho rostoucÍ

o$o$ *s*$ -d'.ď oeoď *ď,ď *s ..s osos tsď os

obr. 1. DoC ve vodě pieh;';;; F|áje v časovém období
6/2OOr-2/2OO4

...e ..e ....$ *s *..s ...o ..o ....o *s *..e ".o 
.'o ď *e *..e ...o 

"* ď *& *..o

obl. 2.Procentuá|ní s|oŽení ;;;. ;',anickych |átek stanove-
nych ge|ovou chromatografií ve vodách piÍtokŮ piehradní nádr-
Že F|a1e za období 3/2oo3_72/2oo3 (PS _ po|ysacharidy, A +
+NL _ amfifiIní a neutrá|ní |átky, NK - nízkomo|eku|ární orga-
nické kyse|iny, BB _ Bui|ding b|ocks, HL - huminové |átky)

ilr 03 v 03 vr03 
":.arJ1,"..."#ar3 

x 03 xr 03 xil 03

obr. 3. Procentuá|nÍ s|oŽení skupin organickych |átek stanove-
nych ge|ovou chromatografií ve vodách piehradní nádrŽe F|áje
za období 3/2oo3_L2/2oo3 (Ps _ po|ysacharidy, A + NL -
amfifi|ní a neutrá|ní |átky, NK - nÍzkomo|eku|ární organické ky.
se| iny, BB - Bui|ding b|ocks, HL - huminové |átky)

hodnotou (napi. pÍi sráŽkovych epizodách nebo v době tánÍ
sněhu). Nejpatrnější je tento nárŮst u prítokŮ s nízkymi prŮ-
měrnymi hodnotami Doc pii sráŽkové situaci, která nás|eduje
po de|šÍm období sucha (prítok Radní - prosinec 2003).

V  procesu upravy  vody na upravně v  Mez ibo i (  dochází
v prŮměru ke sniŽení obsahu DoC na uroveĎ 55 o/o hodnoty,
kterou na|ézáme v surové vodě. Jednot|ivé skupiny organickych
látek jsou však odstraĎovány s od|išnou učinností. Na obráz-
ku 4 je ve formě koeficientu C,o,./C",,. zobrazena učinnost od-
straĎováníjednotlivych skupin organickych |átek, které byly sta-
noveny technikou ge|ové chromatografie. Z obrázku 4 vyp|,!vá,
Že nejučinněji jsou pii upravě vody odstraĎovány vyšemo|eku-
| á rn í  podí | y  o rgan i c ky ch  | á t ek ,  j a ko  j s ou  po I y sacha r i d y
a huminové |átky, ostatní s|oŽky jsou odstraĎovány s niŽšÍ učin-
ností' V upravené vodě |ze proto pozorovat vyšší re|ativní za-
stoupení nízkomo|eku|árních látek neŽ ve vodě surové.

lll 03 v 03 vl 03 
"" 

tt 

aJ:'"ttt r*o't 

o' x 03 xl 03 xll 03

obr. 4. Účinnost odstraĎování jednot|ivych skupin organickych
|átek, stanovenych ge|ovou chromatografií, pii procesu upravy
vody na vodu pitnou (PS - polysacharidy, A + NL - amfifi|nÍ
a neutrá|ní |átky' NK - nízkomo|eku|ární organické kyse|iny, BB
- Bui|ding b|ocks, HL _ huminové |átky)

VysIedky stanoven í biodegradabi I n iho organ ického u h I ku BDoc
ve vodách piftokŮ, vlastní nádrŽe a na upravně vody v Meziboií
za časové období červenec_prosinec 2003 jsou zobrazeny na
obrázku 5. Koncentrační ná|ezy BDoc značně ko|ísajív prŮběhu
sIedovaného obdobÍ, extrémně vysoké ná|ezy by|y zjištěny
v prosinci 2003, kdy po de|šÍm období sucha doš|o k něko|ika
sráŽkovym epizodám a u všech piftokŮ by|o moŽno pozorovat
značně zWšené hodnoty DoC. ProtoŽe koncentrace BDoc Vy-
znamně kore|ují s ce|kovym obsahem DoC' je moŽno vyjádrit
vys|edky ve formě koeficientu BDoc/DoC v %. Y tabulce 1jsou
uvedeny prŮměrné ná|ezy BDOC v mg/| s procentuá|ním podÉ
lem BDoC na DoC pro hlavní piftoky nádrŽe, v|astní nádrŽ, suro
Vou a upravenou vodu na pravně vody v Meziboií.

7 tabulky í je patrné, Že jsou prŮměrné hodnoty koeficientu
BDoc/Doc jak v piftocích, tak v nádrŽi velmi podobné a pohybujÍ
se V rozmezí 9_16 o/o. PŤi pravě vody na upravně v Meziboií je
parametr BDOC odstraĎován s poněkud vyššÍ učinností (sniŽe-
ní na 49 % vody surové) v porovnánÍ s odstraĎovánÍm ce|kové.
ho DoC (sniŽení na 55 o/o vody surové). Y tabulce 7 je rovnéŽ
patrny ve|mi ma|y rozdi1 mezi prŮměrnymi hodnotami koeficien-
tu BDOC/DOC u surové a upravené vody (1O'7 % a 9 %). Tuto
skutečnost |ze vysvět|it na zák|adé Ws|edkŮ chromatografic-
kych měÍení, neboť bylo zjištěno, Že nízkomo|eku|ární skupiny
organickych |átek jsou pii procesu upravy vody odstraĎovány
s niŽší učinností neŽ s|oŽky vyšemo|eku|árnÍ a pro mikroorga-
nismy jsou piednostně piístupné zejména nízkomo|ekulárnÍ
skupiny organickych |átek (viz dá|e)'

Tabulka 1. PrŮměrné hodnoty koncentrace BDOC s koeficienty
BDoc/DoC (v %) ve vodách pĚftokŮ, piehradnÍ nádrŽe, surové
a upravené vodě na upravně v Meziboií

Pr měrná
hodnota

F|ájsk! RašeI iník MackovskÝ Radní Nádrž Surová
voda

UpraVená
vooa

@e/t) 0,8 0,67 o,48 o,29 0,56 0,53 o,26

BDOC/DoC (%) 16,0 í 2  n 13,8 , 1 1  7 77,2 LO,7 o n

I
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Pro postiŽení kva|itativních změn v prŮběhu biodegradace orga
nickych látek pii stanovenÍ BDoc by|y v pravide|nych časovych in-
terva|ech ana|yzovány vzorky vody na obsah těchto |átek techni-
kou ge|ové chromatografie. Na zák|adě koncentračnÍch změn
u jednot|iWch skupin |átek moh| byt s|edován jejÍprŮběh. Z prvních
vysledkŮ s|edování Wp|yVá' Že bio|ogicky piÍstupné jsou pieváŽně
n ízkomo|eku | árn Í pod íly organ ickych |átek (zej ména n ízkomo|eku-
|ární organické kyse|iny), koncentrace huminovych |átek zŮsta|y
po 28 dnech praKicky nezměněny. K vyznamnějším koncentrač-
ním změnám pÍitom docházÍ zejména po prvnÍm tydnu měienÍ.

Vys|edky s|edování parametru AoC jsou zobrazeny na obráz-
ku 6. obdobně jako u BDOC zde |ze pozorovat značné časové
koncentračnÍ změny. PrŮměrné ná|ezy AoC na jednot|ivych s|e
dovanych odběrovych místech však vykazují re|ativně podobné
hodnoty (viz tabulku 2). V porovnání s hodnotami BDOC jsou
ná|ezy AoC prib|iŽně iádově niŽšÍa na rozdí] od BDOC zde neby|o
moŽno prokázat korelaci s DoC. PÍi pravě vody je parametr AoC
odstrařován pÍib|iŽně se stejnou činnostÍjako ce|kovy DoC.

Tabulka 2. PrŮměrné hodnoty AoC ve vodách piftokŮ, piehrad-
ní nádrŽe, surové na upravené vodě v pravně v Meziboií

Prr]měrná
hodnota

F|ájsl RašeIinÍk Mackovsk! Radní NádrŽ Surová
voda

UpraVená
' 

voda

Aoc (pgll) 47 51 61 40 35 37 27

Závét
PomocÍ techniky ge|ové chromatografie a metod stanovení bio

degradabi|nÍho (BDOC) a asimi|ovďe|ného (AoC) organického uh|tku by|a
prorcdena b|iŽší charaKerizace organick1ah |átek Vg vodách povodí pie
hradnÍnadrŽe F|aje z h|ediska jejíupravite|nosti na vodu pitnou. \ětšina
přtomnych organickych |áek je Noiena huminoqfoi |átkami (60{5 7o)'
v menší mÍÍe jsou pak zastoupeny nás|edujÍ skupiny |átek - Building
b|ocks, amfifi|ní a neutrální |átky' polysrchari{ a organické nÍzkomo|e
ku|ámÍ k16e|iny. Př praě vo{ dochazt k odstraĎování zejména q1še
molekulárních podílŮ organickych |átek, jako jsou po|ysacharidy
a huminové |átky, ostatnÍsloŽ<y jsou odstraĎovány s niŽší tjčinnostÍ.

Chromatografická měiení ukáza|a, Že bio|ogicky piÍstupné jsou té
měÍ vy|učně nízkomo|eku|árnÍ. podíly organickych |átek (organické
kyse|iny' amfifi|ní a neutrá|ní |átky). Na zák|adě vys|edkŮ stanovenÍ
BDoc by|o zjištěno' Že přbliŽně 1o-16 % Doc ve vodách vodárenské
nádrŽe F|áje je biodegradabi|nÍ. Pri pravě vody na pravně v Meziboií
je parametr BDoC odstraĎován s vyššÍ tjčinností v porovnání
s odstraĎováním ce|kového DoC. Ná|ezy AoC jsou v porovnání
s parametrem BDoC pribliŽně iádově niŽší a prŮměrné hodnoty na
jďnot|ivych odběrovych místech se pohybujív koncentračním rozme
z( 3741- pgl| (C.*n.). Parametr AoC je pri pravě vody odstraĎován
přb|iŽně se stejnou činnostÍjako ce|kou./ DoC.
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Characterization of organic Substances in Waters of the Fláje
Reservoir with Regard to iťs Suitability for Drinking Water Treat-
ment (Lochovskf, P.)

!n the framework of the bilateral Czech erman proiect 'Hrr

mine Substances in the Ore Mountains' aimed at the issue of
hig er inputs of humine substances to the watereupply reser-
voirc in the Ore Mountains (on the Czech as well as German
sides of the border), the content of organic substances in
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obr. 6. AoC ve vodách piftokŮ, nádrŽe F|áje a na pravně vody
v MeziboiÍ v časovém obdobÍ červenec aŽ prosinec 2003
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obn 5. BDoc ve vodách pÍítokŮ' nádrŽe F|áje a na pravně
vody v MeziboÍÍ v časovém období červenec aŽ prosinec 2003
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waterc of the reservoir Fláie and its tributaries was monitored.
The aim ď these aďivities was, inter a|ia, to charaďerize in
more detail the present humine substances with the technique
ď gel chrcmatography and the methods of determining the bio
lo$ca! degradability (BDOC) and assimilability (AOC) of orgAn
ic carbon (Doc). The resu]ts ď this monitoring have so fur shown
that 6G85 % of the dissolved organic carbon (DOC) in waterc of
the reservoir and its tributades consists of humine substances.
The relative aliquots of humine substances escalate with hig er
DOC contents, especially dudng the rain periods.

|t was established that approximately 1G16 % oÍ DoC in
waters oÍ the reservoir we]e biodegladable. Ghromatographic

measurements proved the bioavailability of only the lower mo
|ecular fractions oÍ olganic substances (organic acids, amphi.
phillic and neutral substances). The AOC findings lie about an
order lower in comparison with BDOC, and their concentration
range is 3761 1tg/l(C"*r.1. ln the process of treating water in
the MeziboŤí water treatment plant especially the fractions of
bigger molecular size are being removed (polysaccharides,
humine substances); low molecular substances are removed
with a considerably lower efficiency. ln the process of water
treatment the BDOC parameter is removed with a higher effi-
ciency, whereas AOC with a lower one, in comparison with
removing the total DOC.

K měÍení efektivnosti ls/lcT aplikací
Měiení nák|adŮ a pÍínosŮ informačnÍch systémŮ a informač-

ních a komunikačních techno|ogií (lS/|cT) se stává nedÍ]nou
součástÍ praxe ekonomického iÍzení státnÍch orgánŮ a podni-
kŮ, a to ve všech sektorech ekonomiky CR - tedy i v resortu
Životního prostĚedí. Autor piíspěvku se proto ve své vyzkumné
zprávé VUV T.G.M. věnuje hodnocení poměrně značně široké
šká|y rŮznorodych hledisek a pÍístupŮ k měiení efektivnosti
!S/|cT ap|ikací.

Zpráva mapuje, kategorizuje a charakterizuje autorovi dosa-
Žite|ny' poměrně rozsáh|y soubor uznávanych metod, metodik
a piÍstupŮ k hodnocení efektivnosti (nák|adŮ a piÍnosŮ) |S/|CT
aplikacítuzemského a zahraničního pŮvodu a naznačuje fi|ozo-
fii tií specifickych metodik (finské' americké a české) pro hod-
nocenÍ pŤínosŮ |s/lcT ap|ikací v telematice.

Měieníefektivity (uspěšnosti) podnikŮ i metriky měienía hod.
nocení ls/|cT techno|ogiÍ a ap|ikacÍ zpravidla (občas jen imp|i-
citně) vycházejt 7. z dosaŽeného stavu rozvoje tzv. nové (digi-
tá|nÍ) ekonomiky kaŽdého státu (Čn); z. ze strategie rozvoje
kaŽdého orgánu či podniku a 3. z ní vycházející informačnÍ stra-
tegie - proto jsou charakterizovány v kapito|ách 1., 2 a 3.

Kapitola 4 shrnuje zák|ady teorie fyziká|niho a mimofyziká|nÉ
ho měÍenÍ, která by mě|a vytváiet samoziejmy teoreticko-me-
todicky rámec všech metod, metodik a postupŮ pro měňenÍ
a hodnocení nák|adŮ a piínosŮ |S/lcT ap|ikací (v praxi tomu
tak nebyvá).

Kapito|y 5 a 6 piedk|ádají obecná kategorizační h|ediska pro
posuzování nák|adŮ na IS/|CT ap|ikace a hodnocenÍ jejich piÉ
nosŮ.

Kapito|a 7 se pieh|ednym zpŮsobem věnuje otázkám měiení
efektivnosti podnik , charakterizuje některé nejznámější meto-
dy měieníjejich vykonnosti a spěšnosti (Ba|anced Scorecard,
EFQM, Performance Measurement, Value Based Management
aj.) a kategorizuje metriky pro hodnocení efektivnosti |S/|cT.

Kapito|a 8 mapuje a charakterizuje dostupné metody, meto-
diky, postupy či jen piÍstupy k hodnocení piínosŮ IS/|CT ap|i-
kací rŮznych autorŮ, autorit a firem (J. Bas|a, T. Brucknera,
Z. Mo|nára, J. Nenadá|a, J. Voiiška, P. Učně, M. Tvrdíkové, grantu
MD 8o2/2Lo/1'o8, konceptu informační ekonomiky A. M.
McDonougha, finské a americké metodiky a českého konceptu
posuzován| |S/lcT ap|ikacÍ v telematice, mikroekonomické teo-
ri i nák|adŮ a vynosŮ J. Vysuši|a aj.).

Kapito|a 9 pÍedk|ádá nástin ekonomie znaIostí (kategorizaci
firemních zna|ostí, charakteristiku ietězce data _ informace -
zna|osti, pokus o k|asifikaci a měÍení inte|ektuá|ního majetku
podnikŮ).

Kapito|a 10 pojedn ává o produkčních funkcÍch obecně a dvou.
faktorovych produkčních funkcÍch zv|áště jako netradiční a po-
tenciá|ně nadějné metrice pro měienÍ piÍnosŮ |S/|cT aplikací.
Sh rn uje zák| adn í v| astnosti prod u kčn Ích fu n kc Í a Cobbotry-Doug-
Iasovy dvoufaktorové produkčnÍ funkce. Charakterizuje tzv. pro
duktivnÍ funkce jako ,jednoduššť. deriváty dvoufaktorové pro
dukčnÍ funkce a typy mikroekonomickych produktívních funkcí
pod|e pouŽité matematické funkce (v praxi nejvyše tÍetÍho stup
ně) pro mode|ovánÍjejich prŮběhu. PÍÍk|adově jsou komentová.
ny čtyii zák|adní produktivní funkce (|ineárnÍ, progresivnt' de.
gresivní a progresivně-degresivní), které |ze dá|e k|asifikovat
na ce|kové, prŮměrné a diferenciá|ní. ZdŮrazĎuje se dŮ|eŽitost
tzv. pruŽnosti funkcÍ (nák|adovych, produkčních aj.)' zv|áště pak
interva|ové pruŽnosti produktivních funkcí, pro matematicko-
ekonomickou ana|yzu dosahování optima vyroby.

Závérečné kapito|y 77 a L2 shrnují podstatné argumenty k více
aspeKovosti a nezbytnosti na|ezeníjakéhosi,,minimálnÍho,. port-
fo|ia (souhrnu něko|ika) metodik pro měienÍ činnosti |S/|CT ap|i-
kací pro konkrétní prob|émové ob|asti, činnosti nebo procesy.

Většina tradičnÍch metod a metodik měienÍ nák|adŮ a piíno-
sŮ |S/ICT ap|ikací je koncipována uče|ově a je pieváŽně post-
implementační (ex post) povahy. Jen menšina z nich zdŮrazĎu-
je nezbytnost piedimp|ementačnÍ (ex ante) ana|,jzy očekávanych
nák|adŮ a očekávanych piÍnosŮ |S/ICT ap|ikací a jejich prŮběŽ-
né vyhodnocovánÍ jak po dobu jejich imp|ementace, tak po ce-
|ou dobu jejich Životnosti.

lng. Jaroslav Veself, GSc.
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 357

11. Magdebursky semináÍ v Lipsku
18.-22. Íiina 2oo4

V Lipsku, hlavním městě Saska, městě Johanna Sebastiana
Bacha i ve|etrhŮ, zača|o na pŮdě UZ Centra pro vyzkum Život-
ního prostÍedí v den 191. vyročÍ Bitvy národŮ zcela jiné setkání
národŮ - mezinárodní konference 11. Magdebursky seminái
o vodách ve stiední a vychodnÍ Evropě - Hodnocení, ochrana,
|ftení (11th Magdeburg Seminar on Waters in Centra| and East-
ern Europe: Assessment, Protection, Management). od těch
pÍedchozích deseti se od|išova| zejména ve dvou bodech. Za-
tÍmco v minu|ych |etech š|o piedevšÍm o česko-německá se-
tkání iešÍcí prob|ematiku tykající se povodÍ ieky Labe, tento-
krát' jak uŽ je vidět z názvu konference, by|y piedmětem zé1mu
i da|ší ob|asti stiední a vychodní Evropy. Seš|o se zde na 22o
odborníkŮ z devfti zemí. Proto doš|o i ke druhé změně. JednacÍ
iečí se sta|a pro všechny ang|ičtina.

V piijemném prostÍedí nového |ipského konferenčního cent-
ra KUBUS probiha|y ve dvou sálech piednášky, ve foyeru by|a
insta|ována posterová sekce. Ce|kem 95 piednášek by|o roz-
dě|eno do něko|ika tematickych b|okŮ.

PrvnÍ b|ok - Ecologica| lmpact of Flooding - se zabyval v|i-
vem povodníjak na f|Óru a faunu, tak na změny v kontaminaci,
napi. sedimentŮ. Da|ší b|ok - Flood Risk Modelling - informo-
val o rŮznych mode|ech umoŽĎujícÍch simu|ace povodní a pied-
povědních systémech. Socioeconomic lssues of Water Fra
mework Directive, tedy prob|ematika spojená s imp|ementacÍ
Rámcové směrnice, by|a náp|ní da|šího tematického ce|ku.

Blok N.transport iešiItransport dusÍku v povodích, ce|ek Me
thods. Development pojednáva| o vwoji metod měiení rŮznfch
s|edovanych ve|ičin. B|ok Sediments obsahova| témata o mo-
nitoringu, nebezpečnych |átkách a koncentracÍch těŽkych kovŮ
v sedimentech a p|aveninách. oddn naanany (Action Plan.) F|o
od Protection and Mitigation informova| o vysledcích a ieše
ních o.chrany pied povodněmi v konkrétních ob|astech, napi.
Saxony-Anhalt, v povodí Lippe, Tisy či v|tavské kaskády.

B|ok,Flood Risk Management se zabyva| povodĎovymi riziky
a národními strategiemi v ob|asti ochrany pŤed povodněmi či
popovodĎové obnovy. Byly zde prezentovány poznatky získané
v ce|é iaclě evropskych zemÍ (Německo, Ang|ie, Francie, Nizo-
zemsko, Ceská repub|ika).

PiestoŽe povodně zasahova|y a|espoĎ částečně téměÍ do
všech piednášek, své místo si zde naš|a i skupina pĚÍspěvkŮ
věnovanych pravému opaku, tedy suchŮm (Droughts) a jejich
dopadu na kva|itu vod a vodnÍ ekosystémy.
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Tematicky celek Pollutants lmpact se zabyvaljednak vlivem
hornictví na kva|itu vody, jednak monitoringem znečištění Íek a
kva|itou vody a sedimentŮ pied povodněmi a po povodních.

V b|oku lntegrated Assessment zazně| kromě jiného i prÉ
spěvek S. B|aŽkové (Vyzkumny stav vodohospodáŤsky T.G.M.
Praha), F. Buzka a R. Kad|ecové (Cesky geo|ogicky tÍstav Pra-
ha) s názvem The czech E|be Proiect in its fourth phase -
qua|ity oÍ inÍormation, unceltainty and lisk in environmental
decision making informující o projektu Labe |V.

VyuŽitÍm sate|itních dat pro monitorovánÍ povodní nebo stra-
tegií ŤÍzenÍ povodí v kontextu g|obá|ních změn se zabyva| sek
ÍešÍcí problematiku piesahujÍcÍ hranice nejen povodí - Trans.
boundary Problems.

V b|oku Ground Water by|y iešeny prob|émy spojené s definicí
, ,stavu dobré podzemnÍ Vody., ,  pÍítomnost agrochemiká| ií
v podzemních vodách a vodnÍ rovnováha v nesaturované pŮdnÍ
zoně v Bu|harsku.

V sekci Land Use by|y soustŤeděny piednášky zabyvající se
v|ivem vyuŽívání pŮdy na kva|itu vody a vodní ekosystémy.

Komp|ex piednášek sdruŽenych pod názvem Modelling by|
věnován rŮznym piedpovědním systémŮm a modelovánÍ napÍ.
transportu sedimentŮ či vyvoje fytoplanktonu. Mě|a zde své
místo i piednáška Modelling of tlansport of po|luted cohesive
sediments from localities of their long-period deposition to
river channel and flood plain by catastrophic water dischar-
ges, jejÍmiŽ autory by|i M. Rudiš (VUV T.G.M. Praha), P. Va|enta
a ]. Va|entová (CVUT Praha).

Plankton, ryby' biota - v tomto b|oku by| rovněŽ prezentován
jeden z pÍíspěvkŮ VÚV T.G.M. Praha - Reproductive success
oÍ Íish communities oÍ the EIbe River, czech Republic, jehoŽ
autory by|i o. Slavk (VÚV T.G.M. Praha) a L. Bartoš (Vyzkumny
stav Živočišné vyroby Praha).
V posterové sekci bylo insta|ováno 50 ve|mi zajímavych prÉ

spěvkŮ odbornÍkŮ ze stŤední a vychodní Evropy. Tematicky by|a
tato sekce ve|mi pestrá a ne|ze ji stručně charakterizovat. Lze
jen doporučit k prostudovánÍ sbornÍk z 77. Magdeburského se-
mináÍe, ve kterém jsou ved|e piednášek uvedeny i dvoustrán-
kové anotace všech posterŮ. Vyzkumny stav vodohospodái-
sky T.G.M. Praha se piedstavi| šesti pÍíspěvky:

Poster River dangerous substances pollution and its trends
in last decade (l. Bernardová, J' Kupec, M. Rozkošny - VÚv
T.G.M. Praha, pobočka Brno a P. Jurajda - Akademie věd ČR)
prezentova| vys|edky dlouhodobého monitoringu v rámci Pro-
jektu Morava pro vybrané nebezpečné |átky (těŽké kovy, PCB,
PAH' Voc). H|avním vys|edkem této části Projektu Morava je
konstatován(, Že trend započaty v povodí Moravy v 90. |etech
pokračuje a obsah rtuti v rybÍch tkánÍch se stá|e sniŽuje.

Piíspěvek B. Desortové (VUV T.G.M. Praha) lmpact oÍ low
flow induces by extreme drought on phytoplankton dynamic
in running waters se zabyval vlivem vysokych teplot a nfukych
prŮtokŮ na íytop|ankton.

Poster Natural background of radium radioisotopes in the
river bottom sediments of Gzechia and their radioactive
contamination due to uranium industry (E. Hanslk, E. Kalino-
vá, M. Brtvová, B. Sed|áŤová, J. Svobodová - VUV T.G.M. Pra-
ha, M. Rieder - ČnuÚ Praha, J. Medek - Povodí Labe, K. Foreit
- Povodí Vltavy, L. Vondrák - PovodÍ ohie, K. Jahn - Povodí
Moravy). J. Jusko (Povodí odry) prezentova| u.fs|edky systema-
tického monitoringu dnovych sedimentŮ, informace o piiroze
nych pozaďovych hodnotách vybranfch radionuk|idŮ a o v|ivu
antropogenní činnosti (uranové doly).

V|ivem pŤírodních i umě|e konstruovanych mokiadŮ na kva|i-
tu vody v ma|ych povodÍch se zab1rua| pŤÍspěvek lnfluence oÍ
naturat and constructed wetlands on the water quality im-
provement in small river basins (P. Kupec, M. Rozkošny - VUV
T.G.M. Praha, pobočka Brno).

Poster occurence and composition oÍ humic substances in
waters of the catchment area Fláie Reservoir (ore Mounta
ins) (P. Lochovsky, D. Baudišová, A. Svobodová - VÚV T.G.M.
Praha) by| věnovany vyskytu a s|oŽenÍ huminovych |átek ve vod-
nÍ nádrŽi F|áje.

Da|šÍ poster occurence oÍ some dangerous substances in
surface waters in Gzech Repub|ic (V. očenášková, D. PospÉ
chalová, P. Martinková, J. MÚnich, V. KuŽí|ek, V. Tolma, Z.
Tichá - VÚV T.G.M. Praha) informova| o kontaminaci povrcho-
vych vod České republiky některymi ne zce|a běŽně sledova-
n1/mi po|utanty, napĚ. syntetickymi mošusovymi |átkami nebo
alkylfenoly.

Vzhledem k mnoŽství piednášek a skutečnosti, Že probíha|y
para|e|ně ve dvou ha|ách, neby|o v si|ách jednoho č|ověka ab-
so|vovat vše. A|e dobie časově zorganizovany program umoŽ-
Ďova| kaŽdému vybrat si to, co ho opravdu za1ímá.

Nedílnou součástí Magdeburskych semináÍŮ jsou i společen-
ské večery. Zahajovací a seznamovací party se kona|a po re
gistraci ve foyeru kongresového centra KUBUS. Pro s|avnostní
veče i i  vybra l i  o rgan izá toí i  veImi  pÍí jemnou res taurac i
v prostorách byvalého městského opevnění Moritzbastei.

Kde se bude konat L2. Magdebursky semináÍ, není ještě
známo, a|e jisté je, Že v budoucnu se jiŽ nebudou v organizování
stiÍdat pouze Ceská repub|ika a Spo|ková republika Německo.

|ng. Věra oěenášková
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 457,

Konference,,Pitná voda..
v Treněiansh.fch TepI icích

Ve dnech 6. a 7. Ťisna 2oo4 se v Trenčianskych Tep|icích ko-
na|a v poiadí jiŽ sedmá konference Pitná voda s mezinárodní
častÍ. Konferenci poiáda|y S|ovensky národny komitét !WA'

ZdruŽenie zamestnávatelov vo vodnom hospodárstve, Vyskum-
ny stav vodného hospodárstva, Hydrotechno|ogia Bratis|ava,
s.r.o., W& ET TEAM, Ceské Budějovice a Státny zdravotny stav
Košice. Z častni|o se jí ce|kem 190 odbornkŮ.

Konference mě|a ve|mi dobrou roveĎ odborné časti. Poiá-
dající s|ovenská strana by|a bohatě zastoupena, a to pracovní-
ky vysokych ško|, vyzkumu, ÚÍadu veÍejného zdravotnictvÍ a jeho
regioná|ních pracovišt. Dá|e by|y Wznamně zastoupeny 9Wmi
pracovnÍky vodárenské provozovate|ské organizace. Z Ceské
repub|iky se konference z častnilo 52 odbornÍkŮ ze zák|adnÍho
a aplikovaného vyzkumu, z vysokych ško|, vodárenskych provG
zovate| skych organ izací a podni kate| skych subjektŮ.

Jednání konference probÍha|a v krásném prostÍedÍ K petnej
Dvorany. odborná část konference zača|a po s|avnostních za.
h ajovacÍch projevech ied ite| e Hyd rotech nolÓgie B rati s| ava, s. r. o.,
piedsedy S|ovenského národnÍho komitétu |WA a primátora
města Trenčianskych Tep|ic.

Jednání konference postupně probíha|o pod|e obsahu pŤíspěv-
kŮ v pěti nás|edujÍcÍch tematicky uce|enych b|ocích:
Téma |: Koncepční otázky roaoje vodárenstv(, organizace aÍízení
Téma ||: Zdroje vody a jejich ochrana
Téma |||: Techno|ogie upravy vody
Téma |V: Hygiena, hydrobio|ogie a kva|ita vody
Téma V: Systémy environmentá|nÍho managementu

V rámci koncepčnÍch otázek rozvoje vodárenstvt, organizace
a Ťízen( by|i učastníci seznámeni s dopadem |egisIativních
a ekonomickych změn, které proběh|y v minu|ém roce. Dá|e
s tÍko|y a povinnostmi vyplyvajÍcÍmi z č|enstvÍ v EU pii zabezpe-
čení kva|ity pitné vody ve S|ovenské repub|ice pro nově ustave.
né vodárenské spo|ečnosti. Seznámi|i se s vyhodnocením kva-
|ity pitné vody ve veiejnych vodovodech za rok 2003' a to ne-
jen z pohledu hygienikŮ, a|e iz dajŮ dodanych provozovatel-
skym i organ izacem i. Ve| m i zauja|a pĚedn áška o hod nocen Í fu n k-
ce praven vod a rozvodnych sftí v České republice, kde trans-
formace proběh|a v polovině devadesátych |et.

V sekci Zdroje vody a jejich ochrana bylo piedneseno sedm
piednášek zab,jvajbích se ochranou zdrojŮ vody v SR ve vztahu
k poŽadavkŮm směrnic EU, a to nejen v tocÍch a nádrŽÍch, a|e
i v podzemních vodách.

TietÍ nejrozsáh|ejšÍ b|ok Techno|ogie pravy vody (obsahova|
ce|kem L2 píednášek) otevÍra|a ve|mi zajímavá piednáška zá.
stupce projekčnÍ a dodavate|ské firmy Variace zásad a postupŮ
pii rekonstrukcÍch praven vody a jejich techno|ogickych zaiÉ
zení. Další piÍspěvky se zab1rua|y konkrétními iešeními prob|é-
mŮ ve rryzkumu, provozu praven a rozvodu vody (podrobny
seznam piednášek s uvedením autorŮ je piipojen na konci pĚÉ
spěvku). Zajímavlm informačním bonbÓnkem pro častníky
konference by|a piednáška na téma organizace a vys|edky vo-
dárenského vyzkumu v Austrálii.

V sekci Hygiena, hydrobiologie a kvalita vody bylo piednese-
no ce|kem osm piíspěvkŮ. Varova|y pied zneuŽitÍm pitné vody
jako činné cesty k rych|ému ŠÍÍení chemickych nebo bio|ogic-
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kych agens pii zásobování pitnou Vodou, a tím i ohroŽenÍm
obyvate|stva. Dá|e se zabyva|y kontinuá|ním měiením ch|orita-
nŮ v pitné vodě zabezpečené oxidem ch|oričitym, hodnocením
ce|kového organického uhIku a monitoringem radioaktivity.

Pos|ední sekce j iŽ tradičně pr ináší informace o novinkách
v Systémech environmentá|nÍho managementu. Závěrečny prÉ
spěvek nadhodi| téma, které se stává stá|e aktuá|nější, a to
vzdě|ávání pracovnkŮ ve vodním hospodáiství. o dŮleŽitosti
neustá|ého systematického vzdě|ávání ve vodním hospodáiství
svědčí jeho dek|arování v Protoko|u o vodě a zdravl, ktery vzni.
k|v rámci konference ministrŮ o Životním prostňedía zdraví(Lon-
dyn, červen 1999, č|. 9). Účastníci konference doporučiIi, aby
se piíští konference tímto tématem zabyva|a v samostatném
bloku.

Z konference by| vydán sbornk, ktery má 246 stránek a ob-
sahuje 34 odbornych príspěvkŮ.

)e zÍejmé a skoro jisté, Že ne vŠechna témata jsou pro jed-
not|ivé učastnky stejně zaj(mavá. Ze své zkušenosti však mohu
proh|ásit, Že rozhodně stojí za to vys|echnout většinu piedná-
šek a projít si doprovodnou vystavku firem zabyvqících se mě-
Ěicí a |aboratorní technikou, dodavate|skymi programy V oboru
vodního hospodáiství a sanacemi pro rozši7ení pieh|edu o no-
vinkách ve vodárenství. Konference jsou špičkoWmi odborny-
mi akcemi, které umoŽĎují vodárenskym odbornkŮm získat
během re|ativně krátkého času ce|ou iadu uŽitečnych informa-
cí a zna|ostí. Konference Pitná voda v Trenčianskych Tep|icÍch
k takovym patii|a' Součástí konference by|o samoz|ejmě i mnoŽ-
ství neformá|ních setkání s pracovnky provozovate|skych or-
ganizací, ko|egy zvyzkumu al. jiŽ ap|ikovaného či zák|adního
a s pedagogy z vysokych ško|.

odborny program konÍerence

Téma l: Koncepční otázky rozvoje vodárenstvi organizace
a íízení

o Zabezpečení kva|ity pitné vody v SR - u|ohy a povinnosti
vyp|WajícÍ z č|enstvÍ v EU (K. Haze|ová)

. Kva|ita pitné vody ve veiejnych vodovodech v roce 2003
(z poh|edu Uiadu veiejného zdravotnictví SR _ E. Matisová)

o Kva|ita pitné vody ve verejnych vodovodech v roce 2003
(zpracovaná VUVH na zák|adě provozních kontro| _
E. BÚch|erová)

o Prezentace firmy VILLA LABECO
o Ana|Ýza nákladŮ a ziskŮ - klíčové prvky Rámcové směrnice

o vodě (V. Hošnová)
. HodnocenÍ funkcÍ upraven a rozvodnych sÍtí (M. Me|ounová)
. Piíprava vodárenskych nádrŽí Tichy Potok, Hronček

a Garajky (M. |štvánffy)
. Prezentace firmy ECM Bratislava
. Je potiebná vystavba VN Tichy Potok? (T. Miščková)

Téma ll: Zdroje vody a jejich ochrana
. Prob|ematika ochrany zdrojŮ vody v SR ve vztahu k poŽa-

davkŮm EU (M. L ichvár)
. Vodárenské nádrŽe _ opatiení na zachování kva|ity vody

(P. Hucko)
o Prezentace firmy CEIT (informace a terminologie)

\mEIVoDoHosPoDÁŘsrÉ
TEcHNIcKo-EKoNoMIcKÉ-
INFORMACE

Redakěnírada: Ing. Jif ina Barchánková, RNDr. Dana Baudišová,
PhD., |ng. Vác|av Bečváí CSc., |ng. Šárka B|aŽková, DrSc.,
RNDr. B|anka Desortová, CSc., |ng. Jana Hubáčková, CSc',
RNDr. Josef Fuksa, CSc., |ng. Ladis|av Kašpárek, CSc., |ng. |van
Koruna, CSc., |ng. Vác|av Matoušek, DrSc., RNDr' Hana
M|ejnková, PhD., |ng. Věra očenášková, |ng. Dagmar Sirotková,
|ng. Vác|av Šťastnyi |ng. Nad'a Wannerová, |ng. Vác|av Zeman

. ochrana pitné vody ve vodovodních rozvodech pied znečiŠ-
těním (J. Va|ášek)

. Transport mnohos|oŽkovych kontaminantŮ v podzemních
vodách (M. Ho|ubec)

o Prezentace firmy AQUA PLUS Hodonín (čištěnÍ studnÍ
a potrubí)

. Vodárenské toky ve správě SVP, s. p., oZ Košice (M. Giba)

Téma l|!: Technologie ptavy vody
. Variace zásad a postupŮ pii rekonstrukcích upravárenskych

zaÍftení (P. Ad|er)
o Automatické ífuen( vodárenskych systémŮ (J. Hassmann)
. or$anizace a vys|edky vodárenského vyzkumu v Austrá|ii

(P. DoIejš)
. optima|izace podmínek míchánÍ a provozní ověienÍ učinnos-

ti míchánÍ děrovanymi stěnami (L. Tomášková)
. Po|oprovozní hodnocení v|ivu kva|ity vod na vybrané

materiály piicházející do styku s pitnou vodou (K. Munka)
. Hytienická kritéria na vybrané techno|ogie upravy kva|ity

balenych vod (Z. Bratská)
C Prezentace firmy HERMES Labsystém
. VyuŽití bio|ogickych rozborŮ v techno|ogii upravy vody

(V. Moravcová, V. onderková)
. Denitrační anexy ve vodárenské praxi (V. Dubánek)
c Prezentace firmy VACON
o Arzén v pitné vodě' Konkrétní iešení prob|émŮ v okresech

Banská Bystrica a Brezno (Z. Šiku|ová)
. odstraĎování huminovych |átek z vody (S' Mut|)
o Korozivita upravené vody ve vztahu k typu zdroje (J. Hubáčko

vá)

Téma lV: Hygiena, hydrobiologie a kvalita vody
. Metoda Co|i|ert 18lQunti Tray v nové české |egis|ativě

(M. ChIupáčová)
. Potencíoná|nÍ zneuŽite|nost bio|ogickych agens na ohroŽenÍ

kva|ity pitné vody (K. Koppová)
. Vyskyt da|ších infekčních agens pii zásobování pitnou

vodou (J.  Sašek)
o Toxicita pitnych vod (V. Nagyová)
o Kont inuální měiení obsahu chlor i tanŮ v pitnych vodách _

testování piístroje v provozních podmínkách (M. Libovič)
o E|ektrotechnická kontinuá|ní ana|yza ch|oritanovych iontŮ

v pitné vodě (E. Sobočková)
. Ce|koW organicky uh|k ve vodách v porovnání s jinymi

ukazateIi organického znečištění (M. Horecká)
o Monitoring radioaktivity některych minerá|ních vod Košické-

ho a Prešovského kraje (V. Vrábe|)

Téma V: Systémy environmentálnÍho managementu
. Zkušenosti se zaváděním nové organizační struktury

v podmínkách Podtatranské vodárenské spo|ečnosti
(V. Svrbicky)

. Vzdě|ávání pracovnkŮ ve vodním hospodáiství (V. Šimxo)

lng. Jana Hubáěková, CSc.
VUV T.G.M. Praha
tel. 22O L97 2Ls
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