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Souhrn
Analyza vzork odpadních podzemních a povrchovfch (iÍěních)

vod prováděná mikrocou|ometrickou titrací bez spa|ovánÍ vzorku
se rea|izuje piímÍm nástŤikem vzolku do elektrolytické cely. Pro
titlaci chlorid se pouŽÍvá stíibrnych iont generovanfch z pevné
stiíbrné elektrody. Srovnávací elektrodu tvoiÍ merkury.sulfátová
elektroda a generující elektrodou e|ektron je platinová pomocná
elektroda.

Reakce probÍhá pod|e rovnice
A 9 = A ď + e -
Tento ploces se chová ve|mi pžátelsky k životnímu prostžedí,

protoŽe neposkytuie žádné plodukty obsahujÍcÍ nebezpeěné chemické
látky. AnalÝza ie velmi jednoduchá a d myslná. Hlavními vfhodami
jsou: vysoká cit|ivost' selektivita a rychlá odeaa titrace diky elektro
nickému propojení. Mikrocou|ometrle je metodou pŤímou (absolutnÍ)
a.nepotÍebuje kalibraci. Pro pŤesné a správné vÍsledky ii |ze použít
k analyze ch|oridŮ jako alternativní metodu. Vfhodou metody ie také
neinterÍerující pltlběh ana|jzy yzork , které obsahují vysoké množství
koloidních ěástic a jsou zbarvené. Tabulka 4 ukazuie na možnost
využltí pyto|Ýzv ha|ogenderivátti k jejich identiÍikovánÍ v matricích
piirozenfch vzork . Tato skuteěnost je velmi d |ežitá pro sledování
chemicky nebezpeěnfch |átek v životním plostiedí.
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Úvod
Mikrocou|ometrická titrace na|ézá stále většÍ a větší uplatněnÍ

v praxi, pies rŮzná uspoiádánÍ se dá pouŽít i pro takové ana|!zy, kde
je k|asická odměrná ana|,!za v koncích. obrovskou vyhodou je vyroba
titračního činid|a pomocÍ e|ektro|yzy nosného e|ektrolytu, nebo z po-
mocné e|ektrody tak, Že v|astním titračním činid|em se stávají jen
e|ektrony. Tento fakt činíz takové analytické metody proces' ktery se
chová piáte|sky k Životnímu prostiedí, protoŽe neprodukuje da|ší
Škod|ivé |átky. Metoda mikrocou|ometrického stanovení AoX, EoX
a PoX, která je za|oŽena na principu ,,titrace e|ektrony..z rozpouštěné
stiíbrné e|ektrody za vzniku nerozpustného (omezeně rozpustného)
ch|oridu v zák|adním e|ektro|ytu, je pouŽite|ná i pro stanovení ch|oridŮ
ve vzorcÍch vod.

Experimentální ěást
PÍÍstroje a zaÍízení

Cou|omat 7o2o c| fy JUWE Laboratorgeráte Service GmbH a běŽné
Iaboratorní vybavení.
činiata a materiáI

Ke stanovenÍ se pouŽÍvají pouze činid|a zaručené ana|ytické čistoty
a vyhradně desti|ovaná voda nebo voda ekvivalentníjakosti. Ch|orid sodny
se pouŽÍvá jako standardní srovnávací roztok pro kontro|u a také jako
modelovy \rzorek, c(NaCl) = 50 mtlL, lO mg/L,7 mg/L.

V odměrné baĎce na 50 mI by| zieděn vodou neobsahující ha|ogenidy
zák|adnÍ standardnÍ roztok o pŮvodnÍ koncentraci 7 g/L ch|oridu sodného
Merck oc537791 1.19897.0500 (31.05.08)  pod|e poŽadované
koncentrace. Pro koncentraci 50 mgll by|o pouŽito 2,5 m| zák|adního
roztoku; pro t mg/L by|o pouŽito 0,1 m| zák|adního roztoku. objem by|
dop|něn vodou po rysku.

Pracovní postup
Princip pracovního postupu lze vystihnout nej|épe následnym

schématem probÍhajÍcích reakcÍ a postupovym pracovním diagramem.

Ago = Ag*+ e-; Ag* + Cl'= AgGl

o  = c c t

Zapnutí PC a aktivace programu pro stanoveníAoX (metodou
bez |R a odporové pece)

odpojení e|ektrického ohÍevu sušicí věŽe, nap|něn í e|ektrolytiďé
ce|y zák|adním e|ektro|ytem, v|oŽení Pt, Ag a kombinované
elektrody do měrné ce|y

Start ana|fzy z k|ávesnice PC

Spuštění elektromagnetického míchad|a, nastavení zák|adních
parametr v daném programu (mnoŽstvíVzorku, iedění), nástÍik
vzorku do e|ektro|ytické ce|y (0,1 mlaŽ 1 ml )

PÍístroj sám vyhodnotí mnoŽství pÍítomného chloridu buď
absolutně, nebo pod|e nastavené piedvolby vjednotkách na objem
či hmotnost vzorku

Vfsledky a dlskuse
Hodnoty měiené pii mezi stanovite|nosti, která je 1 mg C|. na Iitr, jsou

zmenšené o hodnotu pozadÍ. Vliv b|anku na vychylenÍ vys|edkŮ byl
prokázán měienÍm na mezi stanovite|nosti. V taÓulce 2 jsou hodnoty
naměiené na koncentračnÍ rovni 1 mg a souběŽně měieny b|ank. Pro
ve|mi piesná stanovenÍ na koncentrační hladině 1 mg a pod nÍ by|o
odzkoušeno piÍmé spa|ovánÍs nástiikem v pětinásobném objemu (5 m|)
proti nejvyššÍmu nástiiku do e|eKro|ytické lyvetyv metodě bez spa|ovánÍ'
Docílená pÍesnost by|a iádově většÍ; protoŽe pracnost tohoto postupu
nenÍ re|evantnÍ k jinym dostupnym metodám, povaŽuji tento zp sob jen
za dop|ĎujÍcÍ a spÍše demonstračnÍ. Metoda piímého nástÍiku do
elektro|ytické kyvety je však rovnocenná s normovanou ana|yzou
argentometrické titrace pod|e Mohra. V prŮběhu ap|ikace měiení na
reálné vzorky by|o zaznamenáno charakteristické chování ha|ogenŮ
a halogenderivátu v pruběhu pyro|, lzy pi i  pŮvodní ap|ikaci mikro-

Tabulky 1' 2. Naměiené hodnoty

Dek|arovaná
koncentrace

NaměŤená hodnota

1 2 3 4 5 6 7

1 mq Cl-/L 1,228 1,228 1,282 1,234 1 ,1891,264 1,398
50 mg C|TL 50,56 51,0551,0350,54 51,23 49,93 49,94

Dek|arovaná
koncentrace

NaměÍená hodnota (abso|utní)

1 2 3 4 5 6 7

1 mg C|TL 0,1300,1300,1330,129 0,124 0,134 0,145
Blank 0,072 0,057 0,048 0,056 0,051 0,076 0,052

Poznámka:
opakovate|nost na koncentrační rovni 50 mgll je 1',21.%;
opakovate|nost na koncentrační rovni 1'mglLje 5'35 %; rozšÍŤená nejistota je 3,48%i
vypočtená mez stanovite|nostije o'1533 mglL.
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PracovníAs elektroda
(donor e-)

Pomocná Pt-
elektroda

MěŤicí kombinovaná
elektroda

PŤívod nosného
média (o.)

NástŤikové

obl. 1 E|ektro|ytická titrační
kyveta - je pouŽitou funkční č,ást( za|hení
zobrazeného na obr' 2

obr. 2 ZaíÍzen( pro ana|yzu AoX |ze pouŽít také pro cou|ometrická
stanovenÍ ch|oridŮ (pouŽitá část zaiízenÍ je označená bí]ou e|ipsou -
ostatni. nefunkční části jsou označené bí|ym prekríŽením)

obr. 3 Mikrocoulometrická titrace NaC| (pii vypnuté peci) s piímym
nástÍikem vzorku do titrační kyvety

coulometrické titrace spa|ovánÍm vzorku na uh|í. Metoda stanovenÍ
ha|ogenidŮ by|a zkoušena pro tii varianty stanovenÍ- pyro|yza mode|ového
Vzorku na |odičce v |R peci (*), pyro|yza mode|ového Vzorku spá|ením na
aktivnÍm uh|Í v IR peci na |odičce 1**) a piÍmé stanovení mode|ovych
VzorkŮ V mikrocou|ometrické kwetě.

Ve|ice pozoruhodné je sledování tep|oty rozk|adŮ jednot|ivych |átek'
jak je znázorněno v tabulce 4 na str. 3'

Závét
Nízká náročnost na obs|uhu, re|ativně rych|y ana|yticky proces

a dostatečně piesné a správné Ws|edky ana|yz umoŽĎujítuto metodu
zaiadit jako a|ternativní- zejména pro piÍpady, kdy ne|ze pouŽft k|asickou
argentometrii kvŮ|i zabarvení vzorkŮ. Metoda je piáte|ská k Životnímu
prostredÍ tím, Že mi n i mal izuje pouŽitÍ rizi kovych | átek v procesu ana|yzy.
Z tabulky 4 |ze usoudit, Že podrobnější studie pyro|yz ha|ogenderivátŮ
mohou poskytnout uŽitečné informace o speciaci |átek v piirozenych
matricích vzorkŮ, zejména pak vzh|edem k určování rizik nebezpečnych
|átek pii vyskytu v Životním prostredí.

obl .  4 NaC| _ spa|ovánÍ na uh|í

obl. 5 Pyro|yza s mikrocou|ometrickou titrací ch|oroformu - nástiik
vzorku na |odičku v peci
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Tabu|ka 3. Sestava vybranych a pouŽitych ana|ytŮ

Koncentrace
[mg Cl-.1-1]
hlroveĎ)

Druh analytu
HCI NH4CI NaCl KCI KBr Kl CaClz FeClg

1 0,973 1 , 1 0 9 1,052 0,982 0,865 0,907 0,981 1,034
1 (.*) 0 ,810 1,280 1 ,454 ' 1 , 8 1 0 0,975 1,321 1 . 1 1 6 0,962

5 (.) 4,816 4,740 4.521 4,459 2,603 3,848 4,371 4,047

10 (**) 10,655 10,341 10,317 8,288 10,912 9,776 10,524

50 55 ,914 46,558
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Tabulka 4. Tep|oty rozk|adu pii pyrolyze vybranych a pouŽitych ana|ytŮ

Analyt HCI NHaCI NaCl KCI KBr KI CaClz FeClg
(dvojitlt pík pÍi počátečním

nárťtstu potenciálu)

Počátky rozk|adu
teplota ("C) 225 245 326 333 454 346 360 300/530

V maximu potenciálu
teplota ('C) 460 456 542 602 6 1 5 483 620 512t640

Key words
microcoulometric titration, envi ronment, hazardous chemical substances,
matrix of natural samples, chloride analyses

C h I o ri de s Dete r m i n ati o n by M i c roco u I o metri c Titrati o n ( S i ko ra, E. )
Analyses of chloride in sewage, ground water, drinking water and

surface water (river water) are performed by coulometry - micro
coulometric titration without sampte combustion, with a direct
injection of sample into an electrolytic bottle. For titrating chtoÍ.de
by silver ions, the indicator electrodes and the generator anode
consist oÍ metal|ic silver, the reÍerence e|ectrode contains merculy
sulphate, and the generator electrode is made oÍ platinum. Diluted

acetic acid is used as electrolyte. The
reaction at the generator anode and
at  the ind icator  e lect rode in  the
titrating ce!! is

Ag = Ag'+ e-
It is very friendly to the environment

because of no products containing
hazardous chemical substances during
the analytical process.

The analysis is very simple and
subtle. The majol advantages of micro

coulometry are high sensitivity, selectivity and quick responee if
a suitable indicator electrode and electronic circuitry are employed.
Microcoulometry is an absolute method requiring no calibration.

For precise and correct results, it can be used as an alternative
method in chloride analyses. Another advantage of the method
consists in using non-interferential plocess to analyse samples that
are coloured and contain a high amount of colloidal elements. Table
4 shows the possibility of applying the pyrolysis of halogen compounds
to identify them in matrices of natura| samples. This Íact is very
important for the recognition of hazardous chemical substances and
their occurrence in the environment.

K!íčová slova
analyzátorová stanice pro kontrolu jakosti
permeabilní membrány, znečištění povrchové
vody

vod, umělá ryba, semi-
vody, monitoring jakosti

POROVNANI Z/-TIZENI
oRGANIcKÝMl PoLUTANW Řer
oDRY A MoRAVIGE PAsIVruínn
\tzoRKovÁním poMocí
SEMIPERMEABILNíCH MEMBRÁN
Jiií Šajer

povrchu membrán. Tento fakt si konkrétně ověiila brněnská pobočka
VÚV T.G.M. pii iešenÍ Projektu Morava osazováním dvou membrán
v profi lu - jednu na dno, druhou nade dnem. Vysledky v obou se
prakticky ne|iši|y, piestoŽe by|y vystaveny rozdí|né rych|osti prouděnÍ
vody.

Použité nosiče membrán
VÚV T.G.M. v rámci vyzkumu pouŽívá v|astní nosiče membrán, které

jsou podrobně popsány v |iteratuie II,2,3). Je nutno upozornit, Že je
nelze spojovat nebo zaměĎovat s komerčně vyráběnymi systémy, které
jsou patentově chráněné.

Vyhodnocení funkěnosti memblán - jejich
porovnatelnost

VÚV T.G.M. pouŽívá jako mebrány trubice z po|yety|enu LDPE bez
piísad od firmy Po|ymer Institute Brno. Rozměry membrány byly vo|eny
tak, aby jejÍvys|edná p|ocha odpovída|a p|oše o rozměrech 25 x 1 00o
mm. Zachovává p|něnÍ standardním objemem piedčištěného 65%
trio|einu v mnoŽstvÍ 1 m|.

Membrány pouŽÍvané VÚV T.G.M. by|y v rámci vyzkumného uko|u [4]
testovány. Hodnoty koncentrací po|utantŮ v testovacích membránách
by|y podrobeny jednoduché testovaci ana|,!ze pomocÍ nástroje ana za
dat v programu MS Exce|. Pro většinu analyzovanych po|utantu by|y
zjištěny vyhovujícÍ hodnoty odchy|ek od stiednÍ hodnoty, coŽ ukazuje na
dobrou reprodu kovateI nost membrán. Pro po|ych lorované bifeny|y (dá|e
jen PCB)' hexach|orbenzen (dá|e jen HCB)a Iindan jsou 4ištěné odchy|ky
uvedeny v tabulce 7.

Použité ana|ytické metody
Transport exponovanych membrán z monitorovacích stanovišt do

|aboratoie by| prováděn po vyjmutÍ z drŽákÚ v mrazicím boxu ve
sk|eněnych Iahvích opatienych zabroušenym vkem'

Bezprostiedně po dodánÍdo Iaboratoie by|y membrány očištěny a by|a
provedena extrakce. Nás|edova|o piečištěnÍ pomocí ge|ové permeační
chromatografie a ana|,!za zachycenych po|utantu. Pri této metodě by|y
membrány 2x24 hodin extrahoványch|oroformem, piičemŽ pied druhou
extrakcí by|a kaŽdá membrána záměrně perforována, aby trio|ein piešel
do extraktu. objem extraktu by| upraven na 5 m| po odfoukání mírnym
proudem dusku na objem cca 4 ml. Kapalinovy chromatograf byl sestaven
do konfigu race : čerpad |o, nástÍi kovy venti I s dávkovacÍ smyčkou o objemu

Souhrn
V roce 2oo5 prováděta ostravská pobočka vÚv T.G.M. s|edování

znečištění pomocÍ semipermeabiIní (polopropustné) membrány
v profi|u Bohumín na iece odie [2|. Semipermeabilní membrána byla
umístěna v potrubí v Analyzátorové stanici pro kontrolu iakosti vod.
Do potrubí, ve kterém byla membrána umístěna, byla nepietržitě
čerpána voda z ieky odry. PouŽívány byly semipermeabilní membrány
vyvinuté na zák|adě vfzkumu vÚv T.G.M., poboěky Bmo [1|. Souběžně
s tím by| prováděn monitoring pomocí semipermeabilních membrán
umístěnfch na iece Moravici nad KruŽberskou piehradou. Takto
m Žeme porovnat vÝsledky v relativně ěistém toku s vfstedky
v toka|itě, ve které ieka odra opouští českou republiku.

a

Hlavní cÍ| monitoilngu odly a Moravice
pomocí semipermeabilních memblán

H|avnÍm ci]em monitoringu zatftení odry a Moravice pomocí semi-
permeabiInÍch membrán neby|a kvantifikace koncentrace poIutantŮ ve
vodě a jejich exaktní s|edování, a|e srovnání zátěŽe monitorovanych
profi|Ů s určitou mírou odhadu, ktery je určitě piesnějšía objektivnější
neŽ bodové vzorkování nebo vyhodnocenÍ WsledkŮ ana|yz sedimentu,
poprípadě obsahu po|utantu v tě|ech ryb.

Podmínky vzoÍkování
Za rozhodujícÍ podmÍnky umoŽĎujÍcÍ porov.

nání zatftenÍ profi|u Bohumín na odie se za.
tiŽenÍm profi|u ,,Nad KruŽberkem.. na Moravici
povaŽujeme stejné parametry pouŽitych mem-
brán a stejnou dobu expozice membrán ve
stejném ka|endárnÍm období, kdy se od sebe
tep|oty vody v obou tocích pii1iš ne|išÍ a rych|ost
difuze jednot|iWch po|utantÚ do membrány je
tedy srovnate|ná pro oba profi|y'

PrŮtok a rych|ost prouděnívody ko|em mem-
brány nepovaŽujeme za tak podstatné. Difuze
po|utantŮ do membrán je totiŽ tak poma|á, Že
ji vjrazné neomezÍ ani usazováni. sedimentŮ na
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Tabulka 1. Vysledky statistického vyhodnocenÍ testŮ membrán

SIoučenina HCB Gama-HCH
(l indan)

PCB 28 PCB 52 PCB
1 0 1

PCB
1 1 8

PCB
138

PCB
't53

PCB
180

StĚední hodnota 144 70 248 231 180 185 146 125 89

Chyba stiední
hodnoty

't2 4 í 9 1 5 1 2 I 7 6 5

Směrodatná
odchylka

27 9 42 35 26 20 't6 1 3 1 0

Rozdí| max.-min. 64 21 86 67 53 42 34 26 1 9

Minimum 1',t1 61 203 194 'r50 163 128 112 82
Maximum 175 82 289 261 203 205 162 138 101

Maximá|ní odchy|ka
od prŮměru v %

23 1 3 1 8 1 6 1 7 1 2 1 2 1 1 8



Tabulka 2. Mikrogramy |átky zachycené jednot|iWmi membránami za 28 dnÍ

Poiadové čís|o 28donního cYktu 1 2 3 4 5 6
Ukazatel Měsíc, ve kterÓm s6 nacházg|a

pÍevážná část cyklu
4

(duben)
5

(květen)
6

(červen)
7

(červenec)
I

(srpen)
9

(áÍ0

16 PAU
Moravice nad Kružberkem MAX 't,612 1,225 0,964 1,249 0,41 1 0,738

MoÍavice nad Kružberkem M|N 1,293 1 , 013 0,744 1 . 112 0,359 0,350

odra BohumÍn 6,643 9,291 16,127 33,574 19,262 5,146

Llndan

< 0,005 0,005 < 0,005 0,009 < 0,005 0,01 1
< 0,005 0,005 < 0,005 0,008 < 0,005 0,010

cdra Bohumín < 0,005 0,008 0,007 0,012 0,026 0,076

HCB
Moravice nad Kružberkem MAX 0,015 0,017 0,010 0,014 < 0,005 0,013

Moravice nad KruŽberkem-M|N 0,014 0,010 0,009 0,012 < 0,005 0,012
cdra Bohumín 0,009 0,019 0,017 0,019 0,022 0,010

7 kongener
PCB

Uoravice nad KruŽberkem MAX 0,007 0.007 0,007 < 0,005 0,005 < 0,005

0,006 0,00s < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

)dra Bohumín 0,010 0,085 0,o44 0,044 o,'t44 0,080

1m|, preparativníko|ona B|o BEADS sX3 2oG4o0 mesh (TEssEK Ltd.)'
UV detektor. Mobi|ní fáze: ch|oroform, prutok mobi|ní Íáze o,6 mllmin.
Postup preparace by| nás|edovny: zapnulo se čerpadlo, vystup z ko|ony
(po prŮchodu detektorem) se umÍsti| do nádoby pro jÍmání odpadu. Do
smyčky dávkovacÍho Venti|u se nadáVkovalo stiÍkačkou cca 7,2 m|
extraktu a sledova| se signá| UV deteKoru pri unové dé|ce 254 nm.
Trio|ein Wcházeljako prvníVe|ky pÍk. Po jeho odchodu se Wstup z ko|ony
umístil do jímací Via|ky a jímal se Wčištěny extrakt. Ce|á doba extrakce
trva|a cca 35 minut. ExtraK pak byl zbaven ch|oroformu odfoukánÍm
mÍrnym proudem dusíku k suchu, preveden do hexanu a dá|e rozdě|en
na dvě části. Jedna část hexanového roztoku byla pouŽita pro StanovenÍ
polych |orovanych bifeny| Ů (dá le jen PCB) a organoch |orovanych pesticid Ů
(dá|e jen oCP) pomocíGC s EDC detekct' druhá část by|a opět odfoukána
k suchu a pievedena do acetonitriIu pro stanovenÍ polycyk|ickych
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obr. 1. Vys|edky sledovánÍ 16 PAU

5 6 7 8

měs|c, ve kterém se nacházela pÍevážná část cyklu

aromatickych uh |ovodíkŮ (dá|e jen PAU ) a triazinŮ
pomocí HPLC s f|uorescenčním a DAD detek-
torem.

Vys|edky získané s|edováním
jakosti pomocí semipelmeabilních
memb]án

S|edování pomocí membrán bylo prováděno
V šesti 28dennÍch po sobě jdoucÍch cyklech.
Prvnícyk|us bylzahájen 30. 3. 2005, poslednÍ
ukončen 13. 9. 2005. S|edováno by|o ná-
s|edujÍcích 39 ukazate| znečištění: sedm
kongenerŮ PcB (PcB K 28' PcB K 52' PcB
K 101, PCB K 118, PCB K 138, PCB K 153,
PcB K 180) '  šestnáct  PAU (acenaf ty|en,
f  l u o r e n ,  a n t r a c e n ,  f  l u o r a n t e n ,  p y r e n ,
benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fl uoranten,

benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzoantracen, benzo(Shi)perylen,
indeno(1,2,3)pyren, naftalen, acenaften, fenantren), hexachlorbenzen
(dá |e  j en  HcB) '  I i ndan ,  a |d r i n ,  a -endosu | f an ,  d i e |d r i n ,  end r i n ,
b-endosulfan, atrazin, alachlor, si mazi n, hexazi non, isoproturon, diuron,
terbutrin, chlorpyrifos-ethy| a ch|orpyrifos-methy|. V tomto č|ánku se
omezíme pouze na PCB, PAU, | indan a HCB.

Vys|edky pro 16 PAU jsou graficky znázornény na obr, Í, pro sedm
kongenerŮ PCB na obr. 2, pro |indan na obr.3 a pro HCB na obr. 4.
Grafy nám ukazujÍ, ve kterych měsících by|y membrány Vystaveny
vyššímu zat%en( s|edovanymi po|utanty a jak se vyv[e|o znečištění
zachycené membránami v  pruběhu s|edovaného obdobÍ.  Kromě
vys|edku zÍskanych v profiIu BohumÍn jsou v grafech pro srovnání
uvedeny i vys|edky zÍskané pomocÍ membrán osazovanych ve stejnych
časovych interva|ech v profiIu nad KruŽberskou prehradou na rece
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Moravici. Ve zmÍněném profilu by|o ve 28dennÍch cyklech uk|ádáno do
toku vŽdy po dvou membránách uchycenych v drŽácÍch podrobněji
popsanych v literatuie [3]. V grafech je pak uvedeno rozmez( mezi
max imá|nÍ a min imá|ní z j ištěnou hodnotou.  Hodnoty p iísIušejícÍ
jednotl ivym dvacetiosmidenním cyk|Ům jsou v grafech pi i iazeny
k měsÍcŮm, ve kterych se piÍs|ušny cyk|us nacháze| z větší části.

číseIné hodnoty, které by|y pouŽity pro zhotovenívyšeuvedenych graf ,
jsou pieh|edně uspoiádány v tabulce 2.

Závér
V měsíci červnu |arvy poškodi|y jednu membránu v profi|u Moravicenad

KruŽberkem, coŽ moh|o zpŮsobit určité zkres|enÍvys|edku. V profi|u odra
-BohumÍn moh|y vypadky čerpadla z provozu (v měsíci červenci ho dokonce
někdo ukrad|) rovněŽ zp sobit zkreslení vys|edkŮ, zejména u posledniho
28denního cyk|u, kdy by| Wpadek největší. Pies uvedená moŽná zkres|ení
jsme proved|i ana|,!zy i v těchto dvou spornych piÍpadech. Gra! ukazují, Že
rozdi] mezi poškozenou a nepoškozenou membránou z Moravice v šestém
měsÍci není vjrazn,! - poškozenÍ membrány tedy v tomto pÍÍpadě ov|ivnilo
vys|edek nepodstatně. Pokud se tyče ovlivněnÍvys|edk v dŮs|edku Wpadku
čerpad|a v Bohumíně, membrána byla stále ponoiena ve vodě, ta]<Že doba
expozice membrány by|a během cyklu p|nych 28 dní, pouze s tou ylimkou,
Že ko|em ní ve zmíněnych piÍpadech neproudi|o médium. Pokud V onen
okamŽik by|o aryšené zattren( odry něKer,fm ze s|edovanych po|utantŮ,
nemoh|a ho bohuŽe| membrána zachytit. Piesto je však zgraÍÚ patrné, Že
profil BohumÍn na iece odie by| s|edovanymi po|utanty zatften podstatně
více neŽ profil na Moravici nad KruŽberskou, kde se hodnoty s|edovanych
polutantŮ (s yfrimkou HCB) pievaŽně pohybova|y ko|em meze stanovitelnosti.
ZatiŽeníHCB bylo v obou wedennych profi|ech srovnate|né. V profi|u Bohumín
je patrny neprÍzniWvwojovytrend v zatften(zqména u |indanu a pak u sumy
sedmi kongeneru PCB. Nejvyšší zatiŽení po|ycyklickymi aromatickymi
uhlovodíky by|o v profiIu Bohumín zachyceno membránou v měsíci červenci.
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A Comparison of the Organic Pollutant Load of the Odra and
Moravice Rivers by Means of Passive Sampling with the Use of
Semi-Permeable Membranes (Šajer, J.)

WRl T.G.M. Branch oÍÍice ostrava used monitorlng by means of
semipermeable membrane in Bohumín on the odra river in 2o05 [2|.
The semipermeable membrane was located in a pipe in the Analyzer
Station for Water Quality Control. Water fiom the Odra river was
continuously pumped into a pipe' in which the membrane was locďed.
Semipermeable membranes developed by reseach of WRI T.G.M.
Branch oÍÍice Brno were used [1]. ln the same time monitoring by
means oÍ semipermeable membranes located in the Molavice river
up the KruŽberk dam was used. So we can compare the results in
relatively clear river with the results in the locality, in which the
Odra river is leaving the Czech Republic.
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OPRAMY U KAZNEJOVA - PRIKLAD
NEŘEŠENÉ EKoLoG IcKÉ zÁrĚŽe
Pavel Eckhardt

Klíčová slova
ekologická zátěŽ, odpad, vzorkoÝánÍ, znečištění, podzemnÍ vody,
monitoring jakosti vody, těžké kovy

Souhrn
článer shrnuje vystedky prrizkumnych prací a hodnocení tokality

silně kontaminované těžkÍmi kovy. Kontaminace ie dŮsledkem
ukládání chemickych odpad v minulosti.

a

Úvod

V rámci Vyzkumného záměru ,,Vyzkum pro hospodaiení s odpady
v rámci ochrany ŽivotnÍho prostiedÍ a udrŽitelného rozvoje., jsou ved|e
mnoha da|ších činností zkoumány a hodnoceny eko|ogické zátéŽe
vznik|é v souvis|osti s uk|ádánÍm odpadŮ. Jsou vybírány |oka|ity vlrazné
prob|émové, náprava jejich stavu nenísoučasnymi právními a faktickymi
nástroji uspokojivě iešena. Pik|adem takovéto rizikové eko|ogické
zátéŽe je  kontaminovaná |okaI i ta  terénních depresÍ (oprámŮ)
u Kaznějova.

Piílodní podmínky |okality
Zájmová ob|ast |eží v P|zeĎském kraji, severně od P|zně, cca 2 km

jiŽně od města Kaznějov. Hydro|ogicky patrí tato ob|ast do povodí
Berounky, povrchová voda se na |oka|itě běŽně vyskytuje pouze ve formě
jeztek na bázi jednot|ivych terénnÍch depresí (oprámŮ).

Z geo|ogického h|ediska ná|eŽ( zájmové zemí k p|zeĎské pánvi,

stav |oka|ity by| hodnocen kromě studia odbornÝch podk|adr:| V současné době.jde o opuŠtěnou. vo|ně piÍstupnou |okalitu, obk|}
a metod terénnÍ rekognoskace zejména na zák|adě terénních měiení penou |esem. Na dnějednot|ivych terénnich depresíse vyskytujíjezÍrka
(parametry vod, vyše h|adin podzemních vod) a vÝs|edk ana|yz s ruznou baivou voo.
odebranÝch vzorkŮ sedimentÚ, povrchovych a podzemnÍch vod' z hydrogeolog|ckého h|ed|ska doš|o na |oka|itě k pok|esu hladinymě|ké
chemickÝmi ana|Ýzami by| sledován obsah kov (cd, co, cr, cu, Mn, zvodně' v rámci terénnÍch měrenÍ neby|a ve většině monitorovacich vrt
Ni, Pb' zn) a PcB. zastižena podzemnívoda' ačko|i p vodně dosahovala h|adina podzemnÍ

vody dostatečné \.'Íše. vítyjsou ď pňes 80 mďr h|uboké'

podIoŽí |okaIity tvoiÍ siIně kaoIinizované sedimenty karbonského stáiÍ
s  p i evahou  a rk Ó z ,  Vyznamné je  zas toupení  an t ropogennÍch
sedimentŮ, část p|ochy v okolí zaujímají navezené horniny (napi.
skryvkové zeminy), ve dnech depresÍ jsou rovněŽ umÍstěny zbytky
po u|oženych odpadech.

Z hydrogeo|ogického h|ediska patií zemÍ do rajonu c. 511 - p|zeĎská
pánev. Hydrogeo|ogická struktura p|zeĎské pánve je tvoiena souborem
několika ko|ektorŮ, oddě|enych od sebe neprŮběŽnymi, p|ošně si|ně
omezenymi izo|átory. V piipovrchové vrstvě se na |okalitě vyskytuje
nesouvis|á mě|ká zvodeř; roveĎ jejÍ hladiny v minu|ych deseti|etích
vjrazné pok|es|a.

Historie lokality
Na |oka|itě by| na pie|omu devatenáctého a dvacátého sto|etítěŽen

kao| i n. Povrchovou těŽbou byly vytvoieny dvě rozsáh |ejšÍ terénn í deprese
- tzv. severnÍ a jiŽní oprám.

opuštěné terénnídeprese by|y v šedesátych a sedmdesátych letech
dvacátého sto|etí ,,vyuŽity.. pro uk|ádánÍ kapa|nych odpadu. By|y sem
uk|ádány zejména odpadní ka|y čistírny odpadnÍch vod chemického
závodu v Kaznějově, od roku 1967 pomocÍ hydrau|ické dopravy
ka|ovodem. Chemicky podnik v Kaznějově vyráběl širšíšká|u produktŮ,
z nichŽ nejvyznamnější by|a kyse|ina citronová, d|ouhodobou konta-
minaci |oka|ity zpŮsobily a|e zejména odpady z intenzifikované vyroby
s|oučenin koba|tu a nik|u. Mezi da|šíodpady uk|ádané do oprámu patii|y
zejména papÍrenské su|Íitové vy|uhy.

Současny stav lokality

Na adekvátnÍ sanaci kontaminace se nepodai i|o získat f inančnÍ
prostiedky' Chemicky podnik v Kaznějově skončiIjiŽ podruhé v konkurzu,
na dotčené |oka|itě však zabezpečuje monitoring kva|ity vod'

Existuje podeziení, Že by se kontaminace mohIa Ši7it k uŽívanému
jÍmánÍ podzemnÍch vod v b|ízkosti města HornÍ B|íza, cca 1,5 km
jihovychodně od |okality oprámŮ.
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Rozsah a mfta kontaminace
Provedenymi pracemi  by la  ově iena s i |ná kontaminace zemin

v depresích (oprámech), kam byly v minu|osti vypouštěny odpadnívody
a uk|ádány odpady. Ve znečištěnych zeminách jsou nejvyraznějšími
kontaminanty nikl (aŽ pies 27 g/kg), koba|t (aŽ pres 5 e/ke) a kadmium
(aŽ pres o,2 g/kg)'

Vody jezírek v oprámech většinou dIouhodobě nesp|Ďují |imity naiízenÍ
v|ády č. 67/2003 pro povrchové vody, zejména z h|ediska obsahŮ nik|u
a koba|tu. Z h|ediska zaíazenítěchto vod však nenízce|a jednoznačné,
zda se skutečnějedná o vody povrchové či spíše o zbytkyvod odpadních.
V hodnotách obsahŮ Ni a Co ve vodě jezírek většinou ne|ze vys|edovat
Žádnlj d|ouhodoby trend, časté je ko|ÍsánÍ obsahŮ, zpŮsobené ziejmě

rŮznou intenzitou vymyvánítěchto kovu z pod|-
oŽních ka|Ů a ieděnÍm vody jezírek sráŽkovou
vodou. obsahy nik|u se pohybujÍ aŽ v |ádu
jednotek mgl|.

Naopak sledované podzemní vody z oko|Í
|oka|ity nejsou většinou vyrazněji kontami-
novány kovy z jezírek v oprámech. ÚroveĎ
obsahŮ nik|u a koba|tu d|ouhodobě dosahuje
maximá|ně setin mgl|, koncentrace odpovídají
pi irozenému pozadí. Vyjimkou je jediny vrt,
|eŽb( v těsné západní b|ízkosti severnÍho
oprámu'

Vyhodnocení a doporučení
Loka|ita oprámu u Kaznějova je kontami-

nována těŽkymi kovy, piedevšÍm Ni, Co a Cd,
a mŮŽe piedstavovat vyrazné ohroŽení |id.
ského zdraví' Vzh|edem k tomu, Že na adekvát-
nÍ sanaci kontaminace (ceIková těŽba kontami-
novanych zemin a je j i ch zneškodněnÍ atd.)
chybÍ Íinanční prostiedky' byla navrŽena a|e-
spoř některá di]čÍopatrenÍ k minima|izaci r iz ik.
Jedním z těchto finančně nenáročnych opatiení
je osazení informačních tabuIek v oko|íoprám ,
které by in formova|y návštěvnÍky IokaI i ty
a varova|y je pied riziky poŽívání vod, koupání
v jezÍrkách apod' Doporučen Í vychází z vysokych
koncentracÍ a značné toxicity zastoupenych
kovÚ.

Naopak piímé ohroŽení jímání podzemních
vod u HornÍBiízy neby|o pracemi potvrzeno, ana|yzované podzemnívody
z okolí oprámŮ ve směru k dotyčnému prameništi nejsou vyrazněji
kontaminovány. V rámci měiení neby|a ve většině monitorovacích vrtŮ
na |oka|itě zastiŽena podzemnÍ voda, duvodem je pravděpodobně
odvodněnÍob|asti do kao|inového ve|ko|omu |eŽícího cca 1 km západně
od oprámŮ.

Vzh|edem k potiebě aktuálních informací o staw |oka|ity doporučujeme
pokračovat v monitoringu kva|ity vod. Kvalita prováděnych ana|ytickych
stanovení by|a v rámci prací (odběrem a ana|yzami dě|enych vzorkŮ)
mezilaboratorně ověiena

Na s|edované |okaI i tě  se v  zeminách vyskytují  značně vysoké
koncentrace niklu a koba|tu (iádově gramy kovu na kg zeminy). Pokud
by by|a ověiena moŽnost ekonomicky vyhodného znovuzískávánÍtěchto
kovŮ, mohIa by byt sanace |oka|ity oproti současnym piedpok|adŮm
vyrazné |evnější, a tÍm i reá|nější.

PoděkovánÍ
Vyzkumny záměr byl finančně podpoňen v rámci Programu a vyruoje
MŽP (MŽP ooo2o71Lo2\.
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Open pits near Kaznejov - an unsolved problem with contam-
inated site (Eckhardt, P.)

Submitted article summarizes results of investiglation and assesses
the place as strongly contaminated by heavy metals. Pollution is
a result of chemical waste deposition in the past.
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JAlď VYZKUM JE PoTREBA
V PovoDí LABE?
V1Ís|ed ky dotazn íkového pr zkumu
k h|avním problém m vodního hospodáŤswí
a potŤebného rn/zkumu v povodí l-abe
na zemi čn (projekt NeWater)

Marta Martínková', Šárka B|ďkovál, Corne|ia Hesse2, Va|entina
Krysanova2, Romana Košková3
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Souhrn
Text shmuje vfsledky dotaznikového prtzkumu, kterf proběh| mezi

respondefi zairrteresovanymi ve vodním hospodáňství v povodí Labe na
rizemíčn. prrzrum se uskrrteěnit v Émcievropského proiektu NeWater
souběátě v ěeské a německé ěásti povodí tabe. Jeho cí|em bío zjistit'
jaké ploblémy vodniho hospodářství považuje zainteresovaná veiejnost
v povodí |-ann. za nejvěGíí aiaké směry vyzkumu považule za potiebné.
Bylo získino celkem 2fi) odpovědí' ze kteďch rryp|ynulo' že za neivětšÍ
prob|ém povďují lespondenti inteuivněiší povodně, dále ov|ivttěníjakosti
vody pr mys|ovfmi zdloii znečištění a komuná|ními zdrcji zneěištění.
V komtÍnaci s vfsledky pr zkumu v SRN vyplynu|y jako potiebné Uto
směry vfzkumu: zahmutí vadatÍlity k|imďu do integlovatÉho vodniho
managementu, věďně povodřové ptob|emďiky a prob|ematiky sucha,
a vfzkum v|ivu aktuálních zněn k|imatu, změn ve vytĚ1ání pozemk ,
změn hoo@aienÍ s vodou a p dou na iakogt a dostupttost vody.

a

1, Úvod
Vyznam zapojení veiejnosti do iízení v ob|asti zacházení s piírodními

zdroji (hospodaiení s pudou, |esnÍ a vodní hospodáistvi) se stá|e zvyšuje
(napi. [2' 5,7,8,9])' Tato skutečnostje zoh|edněna iv Rámcové směrnici
pro vodní po|itiku 2ooo/60/ES - Water Framework Directive (WFD)' kde
je v preambuIi zdurazněna závislost uspěšného up|atněnÍtéto směrnice
mj. na konzu|tacích a zapojení veiejnosti včetně uŽivatelŮ. V č|ánku 14
je pak ustanovena povinnost podpoiit zapojeníveÍejnosti pii up|atĎování
WFD, zejména pii zpracování, piezkoumání a aktua|izaci p|ánu povodí.

Nejširší veiejnost by mě|a byt nejen informována o vodnÍm hospo
dáiství, ale vzh|edem k jejímu podi1u na zacházení s vodou by mě|a mft
moŽnost byt zapojena do spo|uvytváienÍ rozhodnutí v této sféie. Toto
zapojenÍ má dva základní piínosy: kva|ita rozhodnutÍ bude většÍ, vyměna
informací umoŽnÍ provádět nej|epšÍ iešení v konkrétních situacÍch [7].

Je ve|mi uŽitečné up|atĎovat tyto principy i ve vyzkumnych projektech
zaměienych na vyvoj strategií iízenÍ vodnÍho hospodáiství v povodích
a vwoj adaptivnÍho managementu v povodÍch [5].

V projektu NeWater se zainteresovaná veiejnost podÍlí pomocÍ
dotaznÍkovych akcÍ, rozhovor a workshop na zjištování současného
stavu iÍzení v ob|asti vod a piedevším na vyběru h|avních Wzkumnych
prob|ému, které jsou nás|edně ieŠeny v pÍípadovych studiích projektu.
Ce|y název projektu 6. rámcového programu EU NeWater je ,,New
Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty". Jeho
h|avním cílem je vwoj koncepčního a metodo|ogického rámce pro piechod
od současného vodnÍho hospodáistvÍ k adaptivnímu reŽimu. Projekt
zahrnuje něko|ik piÍpadoWch studiÍ v Evropě, Africe a Asii. Participace
pracovnÍkŮ vodohospodáiské praxe je k|ÍčoWm prvkem všech studií.

V rámci iešení projeKu NeWater proběh| dotazníkovy prŮzkum (tabul|<y
74) mezi respondenty, KeiÍjsou z r innych h |ed isek za i nteresován i v povod í
Labe. Jde o bv. "stakeholders'' 

_ podilníky, v tomto s|ova smys|u osoby, Kerych
se jakymko|iv zpŮsobem Ifl<á zacházení s vodou v povodí Labe. DotaznÍková
akce probÍhala současněv povodíLabe na zemíČR a SNR kromě Bavorska.
Vysledky prŮzkumu na zemí SNR jsou podrobně diskutovány v [3]. Tento
text se sousťedÍ na vys|edky prŮzkumu na rjzemÍ ČR.

2 Materiál a metody
Nejprve by|y definovány okruhy potenciá|ních respondentŮ v povodÍ

Labe. Ti by|i následně os|oveni dopisem, v jehoŽ piÍ|oze by| dotaznÍk
a ofrankovaná obá|ka se zpátečnÍ adresou, aby vyp|nění dotaznku by|o
pro respondenty co nejsnazšÍ. Na zemí povodÍ Labe v Čn oyo rozes|áno
242 dotazník . PrŮzkum by| piísně anonymní. V dopise by|i potenciá|ní
respondenti téŽ poŽádáni, aby s dotaznkem seznámi|i i své ko|egy.
2.7 Struktura respondentťt

ProtoŽe potenciálnÍ respondenti netvoií homogenní skupinu a zájmy
jednot|ivych skupin jsou protich dné [1]' by|y na počátku definovány
tyto pÍedpok|ádané skupiny respondentŮ podle oborŮ: iÍzení na iovni
státu, iÍzení na urovni kraje, iÍzenÍve vodním hospodáistvt, zásobovánÍ

Vodou, odváděnÍ a čištěn í odpadních vod, zemědě|stvt' prŮmys|, energetika,
vodní doprava, těŽba, ochrana prÍrody' turistika, zemnÍ p|ánovánÍ, věda
a jiné. Nás|edně se vyč|eni|y ještě dvě skupiny respondentŮ: obecní iad
a |esnictvÍ. Respondenti si vybralijednu nebo vÍce ob|astí své pŮsobnosti
v povodÍ Labe. V piÍpadě, Že respondent označi| více obor , by|y jeho
odpovědi zahrnuty do kaŽdé skupiny pod|e oborŮ.

2.2 Struktura dotaznÍku
Ce|y název rozesílaného dotaznÍku by|: "DotaznÍk k h|avnÍm prob|é

mŮm vodnÍho hospodáistvÍ a potiebám vyzkumu v povodí Labe...
PrvnÍ otázka (tabulka 1) se zabyva|a h|avnÍmi prob|émy vodnÍho

hospodáistvÍ. Respondenti by|i téŽ dotázáni na hraničnÍ problémy
s Německem. Druhá otázka (tabulka 2) se tyka|a názoru respondentťl
na to, jaky vyzkum je potiebny pro iešení h|avnÍch prob|émŮ vodnÍho
hospodáistvÍ v povodÍ Labe. Na to naváza|a tietí otázka (tabulka 3\
o potiebnosti dia|ogu mezi uŽivate|i a vědci.

ZvláštnÍ postavenÍ mě|a otázka čtvrtá (tabulka 4), která v sobě
zahrnova|a prob|ematiku $|obá|ní k|imatické změny, s tÍm souvisejÍcÍ
povodĎovou prob|ematiku a nap|řování poŽadavk WFD' U kaŽdé
podotázky by|i respondenti vyzváni k upiesněnÍsvého názoru. Na konci
dotaznÍku by| prostor určeny k dop|něnÍ piípadnych da|šÍch komentáiŮ.

Tabulka 1. První otázka: "Co povaŽujete za h|avnÍ prob|émy vodnÍho
hospodáistvÍ v povodí Labe?"

Velml
d ležité

D |ežité Nepiíliš
d |ežité

Povodně
častějšÍ
extrémnější

Sucha
Ietní sucha
jamí sucha

Jakost vody

nedostatečně čištěné
městské odpadní vody

nedostatečně čištěné
pnJmys|ové odpadní vody

plošné znečištění
ze zemědě|stvÍ

KIimatická
změna

sušší a tep|eiší k|ima

v|hčí a tep|ejší k|ima

chIadnějŠí k|ima

nejistoty v k|imatické
změně

Změna
užívání
pozemk

preměna omé p dy
na iiné formv uŽívání

revitaIizace mokĚad

revitalizace krajiny
narušené těŽbou

změna struktury |esa

ano ne

Ceny vody piíliš vysoké

pií|iš nízké

mě|y by blt počítány na m ' " pouŽité
vody
mě|y by blt počítány na h|avu
mě|y by blt počítány částečně na m"
pouŽité vody a na h|avu

Hraniční česko-německé problémy: které?

Jiné problémy: které?

Tabulka 2. Druhá otázka: "Jak,Ý vÝzkumje pod|e Vašeho názoru potiebny
k iešení h|avních vodohospodáÍskych prob|ém v povodÍ Labe?"

Naprosto
nezbvtnÝ

Majici menši
dtllgŽltoet

Povodtlové riziko

Riziko vzniku sucha

Management jakosti vody

SpolehIivější scénáŤe kIimatické změny

Dopad k|imatické změny na zabezpečenost
vodních zdrojt)

Dooad k|imatické změnv na iakost vodv

Dopad k|imatické změny na u/nosy
v zemědě|ství a na oiirozenou veqetraci

Dopad změny uŽívání pozemk na
zabezpečenost vodních zdroj

Dooad změnv uŽivání oozemk na iakost vodv

Jinf vfzkum?

Tabulka 3. TÍetÍ otázka: ,,Je dia|og mezi uŽivate|i a vědci potiebny
k lepšímu iešení prob|émŮ?..

ano ne

Je ve|mi dŮ|eŽitÝ oro sorávné stanovení směru v.Ízkumu

Je potĚebn! pro |epší určení moŽnfch strategiÍ iÍzení
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2.3 Zptlsob vyhodnocenÍ pr zkumu
obdrŽené dotaznky by|y zpracovány kvantitativně (respondenti vybíraIi

jednu z nabízenych odpovědÍ) i kvaIitativně (zpracovánÍ komentáiŮ
respondent ). Dotaznky by|y zpracovány pro jednot|ivé skupiny oborŮ.
V piÍpadě, Že respondent označi| v dotaznkujako ob|ast svého pusobenÍ
více oborťl, by|y odpovědi zpracovány pro kaŽdy obor.

Kvantitativnízpracování se provádě|o pro jednot|ivé otázky dotaznÍku
rozdílnym zpŮsobem: u otázek, kde respondenti vybÍra|i jednu ze tĚÍ
moŽnostÍ (napi. veImi du|eŽité, dŮ|eŽité, nepiÍliš dŮ|eŽité), by| počet
zaškrtnutych odpovědÍ pro ,,ve|mi dÚ|eŽité.. vynásoben dvěma, pro
stiední moŽnost jednou, odpověd i,, nepií1 iš dŮ|eŽité.. mě|y váhu o. Tento
zpŮsob zpracování odpovědí umoŽniI zohlednit vyznamnost odpovědi
a pro soubor respondentŮ určit nejvyraznější odpověď.

3 Vfsledky prrizkumu a diskuse
Rozes|ánÍm 242 dotaznkŮ bylo zÍskáno 113 vyp|něnych dotaznkŮ,

tedy 46 %. Vzh|edem k tomu, Že část respondentu označi|a dva nebo
více oborŮ, ve kterych pŮsobí, by|o ce|kem zpracováno 20o dotaznÍkťr.
Nejvíce respondentŮ, kteiÍodpovědě|i, pracuje v oborech, Keré se prímo
tykajívodnÍho hospodáis|cv( (obr. í). To je částečně ov|ivněno strukturou
rozesÍ|ánÍ dotaznkŮ, a piedevšÍm větší motivacÍ těchto respondentŮ
odpovědět, protoŽe obsah dotaznÍkŮ se jich piÍmo t}iká t1]. Z tohoto
h|ediska má zv|áštní postavení skupina respondentŮ ,,obecnÍ Ťad",
která v německé části prr|rzkumu neby|a vyč|eněna [3] a odIišuje se
svymi odpověďmi od zbytku respondentu.

3.7 Co ie podle názoru respondent hlavním problémem vodnÍho
hospodáÍství v povodÍ Labe?

Ze zpracovánÍ ce|ého souboru odpovědÍ Vyplyvá, Že respondenti
povaŽují za největšÍ prob|ém intenzivnější povodně a dá|e ov|ivněnÍ
jakosti vody prumys|ovymi a komunálnÍmi zdroji znečištěnÍ (obr. 2).

To, Že respondenti označi l i jako největšÍ prob|ém i ntenzivnější povodně,
piÍmo souvisÍ s čerstvou zkušenostÍ s povodřovymi udá|ostmi v roce
2oo2, se strukturou respondentŮ, kde pievaŽují |idé piÍmo nak|ádající
s vodou a s tÍm, Že povodeř se z nabÍzenych prob|ému (povodně, sucha,
jakost vody, klimatická změna, změna uŽíván( pozemkŮ) mŮŽe prav-
děpodobně nejvyrazněji odrazit v osobním Životě respondentŮ.

Da|šÍm dŮ|eŽitym prob|émem pro respondenty je jakost vody, a to
piedevšÍm znečištění z prŮmyslovych a komuná|nÍch zdroj . Relativně
méně vyznamné je pro ně znečištění z p|ošnych zdrojŮ ze zemědělstvÍ.
V této otázce se respondenti v ČR vyrazně rozcházej( s dotázanymi
v SRN, kteiÍoznačiIiznečištěnívodyz p|ošnych zdrojťr za vŮbec největšÍ
prob|ém vodnÍho hospodáistvÍ v povodÍ Labe [3]. Tato disproporce by
moh|a byt zpusobena mj. tÍm, Že v povodí Labe v Německu pievaŽujÍ
chudé, propustné pudy, tedy p|ošné zdroje znečištěnÍ ze zemědě|ství
jsou obecně povaŽovány za vyznamné.

Respondenti povaŽují nejistoty v k|imatické změně za větší prob|ém
neŽ ostatní nabízené moŽnosti (tabulka 7, obr.2). To dobie koresponduje
s názorem respondentu, Že jako největŠí prob|ém v povodÍ Labe označiIi
extrémnější povodně. Z h|ediska změny uŽivání pozemkŮ je pod|e
respondentu ve|mi dŮleŽitá pieměna orné pudy na jiné formy uŽfuání
(tabulka 7, obr. 2).

Mezi respondenty pievaŽuje názor, Že cena vody by mě|a byt počítána
na m3 spotiebované vody a také to, Že ceny vody jsou pií]iš vysoké
(obr. 3). Tento názor pievaŽuje i mezi respondenty, kteiíjako obor své
pŮsobnosti označili zásobovánÍvodou (obr. 3)'

otázku,,Hraniční česko-německé prob|émy.. zodpovědě|o devět
respondentŮ. Nejvyraznějším problémem je potieba |epší koordinace
mezi oběma zeměmi a znečištění vody.

Respondenti měli moŽnost jmenovat da|ší prob|émy vodnÍho hospo
dárstvÍ v povodÍ Labe, které povaŽuj( za vyznamné. Z komentáiŮ
respondentŮ vyp|ynulo, Že da|ším vyznamnym prob|émem je zajištěnÍpitné
vody a čištěnÍodpadnÍch vod v piípadě rozpty|enych síde|. ČištěnÍodpadních
vod v rozpty|enych sÍdlech je jako dŮ|eŽity prob|ém popisován i ve [4].
3.2 takf ufzkum ie podle názoru respondent potÍebnÍ k Íešení
hlavnÍch vodohospodáÍskfch problém v povodí Labe?

V této otázce jednak respondenti vybÍra|i z nabízenych směrr]r vfkumu,
jednak moh|i také dop|nit da|šísměry vyzkumu, Keré povaŽuj ( zavlznamné
(tabulka 2). odpovědi na tuto otázku kore|ujís odpověďmi na prvníotázku
dotaznku: pod|e pievaŽujícítro názoru respondentŮ je naprosto nezbytny
vyakum povodĎového rizika (42 o/o z ce|kového počtu 200 odpovědi), za
má|o vyznamny povaŽuje tento vyzkum pouze 6 % respondentr]r. Dopad
k|imatické změny na zabezpečenost vodnÍch zdroj je pod|e respondentŮ

další potiebny směr vyzkumu (37 o/o pro, II o/o
jiny názor)' MuŽe se zdát paradoxnr, Že ačko|iv
respondent i  povaŽujÍ vyzkum souv ise jící
s k|imatickou změnou za potiebny, nepovaŽujÍza
du|eŽité k|imatické scénáie (L5 o/o pro, 25 o/o jin,j
názor). Je pravděpodobné, Že k|imatické scénáie
povaŽují respondenti za piÍ|iš akademické
a odtrŽené od praxe. Z toho p|yne, Že osvěta
a informovánÍ veiejnosti o vyzkumu k|imatické
změny a jeho vyuŽitÍ v běŽném Životě má stá|e
rostoucí vyznam. S tím souvisí i vyakum wniku
sucha, Kery téměi stejné mnoŽstvÍ respondentŮ
povaŽuje za ,,naprosto nezbytny.. _ 2Io/o a ,,méně
d Ů |eŽity'' _ 23 o/o (ob r. 4)' Respondenti si uvědomuj Í
vyznam g|obá|nÍ k|ímatické změny, a|e pouze
v souvis|osti s prob|émy' Keré dosud zaŽi|i' Tento
piístup je popisován také v [1' 6].

Vliv změny k|imatu na jakost vody je da|ším
potiebnym směrem vyzkumu. S tím souvisÍ v|iv
změny uŽívání pozemkŮ na jakost vody, ktery
po|ovina respondentŮ skupiny ,,obecní iad"
povaŽuje za potiebny zkoumat, coŽ se a|e
v ce|kovém objemu odpovědÍneprojevilo (obr. 4).

NěmečtÍ respondenti povaŽujÍ za nejdŮ-
IeŽitějšívliv změny k|imatu na dostupnost vody,
dá|e k|imatické scénáie a vyzkum manage-
mentu jakosti vody [3].
3.3 te potíebnj dialog mezi uživateli a vědci
k lepšÍmu Íešení problém ?

Pod|e názoru respondent je dialog mezi
uŽivate|i a vědci ve|mi dŮ|eŽitj (tabulka 3). Pro
správné stanovení směrŮ vyzkumu jej 50 %
z nich povaŽuje za d |eŽit,! a za méně dŮ|eŽity
pouze 7 o/o. Pro |epší určení moŽnych strategii.
iÍzenÍdoporučuje tento dia|og 40 % respondent
a jako méně dŮ|eŽityjej nedoporučuje 5 %. Pod|e
taKo vyrazné odpovědi se dá soudit , Že ,,zapojen(
se.. se mŮŽe stát samo o sobě pro veÍejnost
cilem [6].
3.4 ovlivnění ěinnosti respondent povodnÍ
2oo2 a klimatickou změnou
a naplřování wFD

Pos|ednÍ otázka dotaznÍku se sk|áda|a ze
čtyr dí|čÍch částí (tabulka 4). Respondenti,
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obr. 1. Počet zÍskanych odpovědí podle oborŮ

(ve|mi d |ežité x2 + drj|ežité + nepĚíliš dr]|ežité x 0)

140

120

100

povodně sucho jakost vody k|imatická změna změny v užívání pozemkri

obr. 2. H|avní prob|émy vodnÍho hospodáistvÍ v povodÍ Labe (váŽeny počet odpovědi)
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jej ichŽ činnost by|a ov|ivněna povodnÍ 2oo2,
většinou vyuŽiIi moŽnosti dá|e se k této otázce
vyjádiitv komentáii. V komentáiÍch se objeviIo
mj' konstatování rozporŮ mezi vodním záko- 70%
nem a zákonem o ochraně prtrody a rozporŮ
mezi zájmy vodohospodáru a ochráncŮ pitrody.

V komentáiích k v|ivu klimatické změny na 60"/o
činnost  respondentŮ se často vyskytova|
prob|ém nedostatku a nedostatečné jakosti ^^o/^
vody v ma|ych sÍd|ech. Ve|ká část respondentŮ "' ,"

otázky 4c a 4d vubec nevyplni|a anebo zaškrt|a
odpověď,,nevÍm.,, pro'otázku 4c by|o 63% a pro 40%
otázku 4d 87 o/o'

U pos|edníotázky měli respondenti moŽnost
piipojit své da|šÍ komentáie, které konstatova|y 3o"/"
opět rozpor mezi vodnÍm zákonem a zákonem
o ochraně piírody, nedostatečnou informova-
nost veiejnosti o WFD a problémech souvi- 20%
sejících s k|imatickou změnou. Da|šÍ komentár
pi ipoji|o šest respondentŮ. 

rc%
4 Závét

Popisovany dotaznkovy pruzkum v povodí
Labe mě| jako hIavnÍ cÍl získání zpětné vazby
od , ,s takehoIderŮ. .  (podí|níkŮ) a ve ie jnost i
a zoh|ednění jejich názoru na to, co je pod|e
nich hlavnÍm prob|émem vodnÍho hospodáistvÍ
a jak,Ý vyzkum je potieba. PrŮzkum probíha|
souběŽně na uzemÍ povodí Labe v SRN a ČR.
odpovědi jednot|ivych respondentŮ by|y ov|iv-
něnyjej ich osobnísituacÍa oborem, ve kterém
pracují.

Motivací by| h|avnÍ ci] EU projektu NeWater,
coŽ je vwoj adaptivního a integrovaného vodního
managementu. Z kombinace vys|edkŮ dotaznÉ
kového pruzkumu v povodí Labe v ČR (tento text)
a v SRN [3] vyplynuly tyto okruhy vyzkumu:
. zaíazení varíabiIity k|imatu do integrovaného

vodnÍho managementu, včetně povodĎové
problematiky a problematiky sucha,

o v1izkum v|ivu aktuá|ních změn k|imatu, změn
ve vyuŽÍvánÍpozemkŮ i hospodarenís vodou
a pŮdou na jakost a dostupnost vody.
Z české části prŮzkumu vyp|ynu|o, Že za

největŠí prob|émy vod n iho hospodáisWÍ v povod í
Labe povaŽuj í respondenti i ntenzivnějš í povodně,
dá |e  ov | i vnění  j akos t i  vody  p rŮmys |ovym i
a komuná|ními zdroji znečištěnÍ.

S těmito hlavními prob|émy zce souvisí
směry vyzkumu, které povaŽujÍ respondenti za
potiebné. Jde piedevším o vyzkum povodĎového
rizika, vyzkum managementu jakosti vody
(částečně i v| iv změny uŽ(v ání pozem k n a j akost
vody) a v|iv změny k|imatu na dostupnost vody.

O%"
vysoké

obr. 3. Porovnání názorŮ
cenu vody

nízké

respondentŮ

na m3 na hlavu kombinovaně

z oboru ,,zásobování vodou.. a všech respondentŮ na

457o

407"

35"/o

30%"

25"/"

20%

15Y"

107"

5"/o

0"/o

v|iv změny k|imatu na v|iv změny vyuŽívání
pozemk na

obl. 4. Názor respondentŮ na to, jaké směry vyzkumu jsou potiebné

Poděkování
ŘešenÍ pÍípadové studie Labe projektu 6. rámcového programu
NeWater (511179 GocE) je harmonizováno s iešenÍm projektu
Labe lV (vav/65a/5/BMŽPll Ve|ice děkujeme vŠem, kteÍívěnovali
svŮj čas a dotaznÍk vyplni|i.
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Tabulka 4. Ctvrtá otázka: ''Jak by|a Vaše dosavadní práce ov|ivněna
povodní 2oo2, očekávanou klimatickou změnou a Rámcovou směrnicí
pro vodní politiku?..

siIně stŤedně slabě nevtm

4a' Jak ov|ivni|y Vaši práci povodně
2002?

Prosím, vysvět|ete podrobněji:

si]ně stÍedně slabě nevtm

4b' Jak ov|ivtiuje Vaši práci v povodí
Labe piedpovídaná kIimatická
změna?

Prosím, vysvět|ete podrobněji :

si lně stŤedně slabě nevtm

4c. Zaznamenal(a) jste pokroky
v integraci ochrany pÍed
povodněmi a nap|Ěování
poŽadavk Rámcové směrnice
(zejména z hlediska jakosti vody)
do iízení?

Prosím, upŤesněte:

siIně stiedně sIabě nevtm

4d. Zaznamena|(a) jste pÍekáŽky
v integraci ochrany pÍed
povodněmi a naphlování
ooŽadavkťt Rámcové směrnice
(zejména z h|ediska jakosti vody)
do Íízení?

ProsÍm, upŤesněte:
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l ANo (všichni respondenti)
l NE (všichni respondenti)
tr ANo (zásobování vodou)
tr NE (zásobování vodou)
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What research is needed in the Elbe basin? (Martínková, M.,
BlaŽková, Š., Hesse, C., Krysanová, V.)

Presented text summarized Questionnaires for stakeholders on
major water resources related problems and lesearch needs in the
Gzech part of the Elbe basin (project NeWater). The aim was to Íind
which problems of water management in the Labe catchment are
important in stakeholderc'opinion. The problems in the Gzech part
oÍ the Elbe basin are intensity of floods and not sufÍiciently treated
industrial and municipal sewage water. Generally, these are main
needed research branches in the Elbe basin: integration of climate
variability in integrated water management and research of different
influences on water quality and availability (climate change, land-
use change, changes in water and tand management).

LOSOSOVE A KAPROVE VODY
Věra K|adivová, Jitka Svobodová

KlÍčová slova
implementace směrnic EU, lososové a kaprové vody, naŤÍzenÍ vlády
č. 77/2oo3 Sb., programy opatŤení

Souhrn
V lámci implementace směrnice Rady Eu 78/659/EHs vymezila

ěeská repubtika 174 tososovfch a 131kaprovÍch vod naiízením vtády
é,.71./2oo3 sb. Monitoring těchto vod, probÍhající od roku 2oo1,
zahrnuie cca 650 profilti. Detailní vymezení v grafické podobě ie
k dispozici na internetovÍch stránkách heis.vuv.cz.

Limitníhodnoty byly stanoveny podle zmiřované směrnice. Vyhodno
cením monitoringu by| získán seznam povrchovych vod, které nevy.
hovují limit m. Je pŤipraven Program na snÉenÍ znečištění těchto
vod. V záií 2oo5 byla zas!ána Reportingová zpráva o implementaci
směrnice 78/659/EHs.

a
Česká republika vymezi|a tososové a kaprové vody naíízením vlády

č. 77/2oo3 sb., o stanovení povrchoujch vod vhodnlch pro život
a reprodukci puvodních druhŮ ryb a dalšÍch vodních Živočichu
a o zjišťování a hodnocenÍ stavu jakosti těchto vod v rámci imp|emen-
tace směrnic EU. Konkrétním spo|ečnym dokumentem EU je směrnice
Rady č. 78/659/EHS z 18. července 7978, o jakosti povrchovych vod
vyŽaduji,cÍch ochranu nebo z|epšení pro podporu Života ryb. Naiízení
v|ády č. 71'/2oo3 Sb. naby|o učinnosti k datu piistoupení České
repub|iky k Evropské unii , tedy k 1. 5. 2oo4.

Tento |egis|ativn í piedpis vymezuje 174 lososovfch a 131 kaprovfch
vod. Jsou to toky nebo seky toku, kde ŽijÍ nebo by mohly ŽÍt ryby a jinÍ
vodní Živočichové, pokud by j im v tom nebráni|o znečištění. Tak je
Íormu|ován text vyše uvedené směrnice. Vody v níjsou označeny jako
|ososové - ,'Sa|monid.. a kaprové - ,,Cyprinid... DŮvodem rozdě|enÍ je
rozdÍlny poŽadavek na kva|itu vody. Pro |ososové vody jsou proto limity
jakosti vody v některych ukazate|ích piísnějšÍ. Za |ososové vody jsou
označeny vody s vyskytem lososovitych ryb a |ipana; za kaprové pak
vody s vyskytem kaprovitych ryb nebo jinych druh , jako jsou štika,
okoun, uhoi.

Práce na vymezenÍ rybnych vod v České repub|ice zača|y v roce 2ooo.
By| vyuŽit mode| členění tokŮ pod|e Strah|era. Rozdě|ení na |ososové
nebo kaprové vody bylo provedeno na zák|adě reá|ného vyskytu obou
skupin ryb. Jako signá|nÍ druh pro |ososové vody by| pro rizemÍ České
republiky vybrán lipan podho rn( (Thymallus thymal lusl. Matematickou
ana|yzou byly vybrány části toku, kde se nachází dostatečně hruby
substrát dna, ktery umoŽĎuje piirozeny vyvoj této ryby. Tím by|o
Vymezeno rozhraní mezi |ososovymi a kaprovymi vodami.

Pro podrobnější rozč|eněnÍ by|y pouŽity podk|ady od rybáiskych svazŮ
a mÍstnÍch odbornÍkŮ' Bylo vyh|ášeno 305 lososovych a kaprovych vod.
S vyjimkou drobnych pieshraničních toku a vlrazné modifikovanych
rjsekŮ by|y v České repub|ice Vymezeny toky od tĚetÍho iádu pod|e
Strahlera vyše. V některych secích by|y s oh|edem na zemÍ Natura
2ooo vyh|áŠeny i toky prvního a druhého iádu.

Detai|nÍvymezen( |ze na|ézt piÍmo v piÍloze naiÍzenív|ády č,.7t/2oo3
Sb., obsahujícÍseznam stanovenych povrchovych vod vhodnych pro Život
i reprodukci pŮvodnÍch druhŮ ryb a dalších vodních ŽivočichÚ. LepšÍ
orientaci poskytujíinternetové stránky heis'vuv.cz, kde je moŽné prohIiŽet
vymezení |ososovych a kaprovych vod piímo v mapové vrstvě. Lze také
vo|ně stáhnout geografická i tabu|ková data.

Da|ším krokem po Wmezení |ososovych a kaprovych vod je jejich

pravide|né měsiční s|edování. Monitoring rybnfch vod zahrnuje cca
650 profi|Ů ve správě ČHvtÚ, všech pětistátnÍch podnikŮ Povodía zVHs.
Pravide|ně jsou monitorovány uzávěrové profi|y vyh|ášenych vod. Dá|e
jsou s|edovány profily dop|řkové, které s|ouží k vyhodnocenÍ pŮvodu
znečištění v jednot| ivych secích. Prvn í komplexn í hodnoty pro všechny
vyh|áŠené vody by|y získány V roce 2oot' PravideInym vyhodnocováním
monitoringu rybnych vod se zab,lvá Vyzkumny stav vodohospodáisky
T. G. Masaryka.

Limitní hodnoty pro zmiĎované vody jsou dány směrnicí Rady EU
č,.78/659/EHS a musí byt piijaty č|enskymi státy v takové mÍe, aby
se nezhoršila jakost vody v tocích' Jsou zde uvedeny piípustné i cÍlové
hodnoty.

PiÍpustné hodnoty jsou stanoveny pro ukazate|e rozpuštěny kyslÍk,
vo|ny amoniak, amonné ionty, tep|ota, pH, ce|kovy chlor, ropné |átky,
feno|y a veškery zinek. Tyto hodnoty nemají byt ve vyhlášenych tocích
č|enskych státŮ piekročeny.

Cílové hodnotyjsou stanoveny u ukazatelŮ BSK', nerozpuštěné |átky,
dusitany a rozpuštěná měď.

Pro většinu ukazate|Ů p|atÍ' Že jakost je sp|něna, pokud vyhowje |imitu
95 % worku pii minimální frekvenci workování jednou měsičně. Toto tedy
p|atípro volny amoniak, amonné ionty, pH, ce|kovy ch|or, ropné |átky' veškery
zinek' BS[, dusitany a rozpuštěnou měď. Maximální hodnota musÍ byt
dodrŽena u tep|oty, prŮměrná hodnota u nerozpuštěnych |átek. U kon-
centrace rozpuštěného kys|ku nesmí byt piekročen |imit u 5o % workŮ
a současně nesmÍanijedna hodnota k|esnout pod minimálníhodnotu. Pokud
není dodrŽena frekvence monitorování a hodnot je tedy méně, automaticky
se s |imitem srovnává maximálnÍ dosaŽená koncentrace dané |átky.

Naiízení v|ády pievza|o Iimity včetně metod ana|,!zy a všech
zpiesĎujícÍch poznámek aŽ na jednu vyjimku' Hodnota cílového ukazate|e
koncentrace dusitanovych iontu byla zvyšena na o,6 mg/| No2 pro
lososové vody a 0'9 mg/| No, Pro vody kaprové. Toto bylo provedeno
na zák|adě ana|,!zy hodnot těchto nepiíliš stabilních iontŮ ve všech
dostupnych monitorovanych profi|ech, které ostatní kyslkové a duskové
Iimity p|ni|y. Puvodní hodnota dusitanového iontu o,oI mg/| a 0,03
mgl| No,.totiŽ neby|a sp|něna pii poŽadované frekvenci vzorkování
v Žádném seku vymezovanych vod.

StanovenÍropnych |átek a feno|Ů je pop|atné době wniku této směrnice.
VyŽaduje pouze vizuá|nÍ zkoušku ropnych |átek s měsičnÍ frekvencí'
V české |egislativě p|atí, Že pokud se na h|adině objeví ropné skvrny, je
provedeno stanovení NEL. V loka|itě, kde je piftomnost ropnych látek
a feno|Ů piedpokládána' se provádí i chutová zkouška rybÍho masa. Pro
chutovou zkoušku yytvoiil VÚRH ve Vodřanech speciá|nÍ metodiku na
hodnocení senzorickych v|astností rybÍho masa. Je prováděna pouze na
ma|ém počtu |oka|it, Keré byly vyhodnoceny jako prob|émové.

Pi i zavádění monitoringu jsme narazi| i  na prob|émy s měiením
ce| kového ch|oru, nebot pÍesnost metody DPD (diethy|-pfeny|endiamin)
je závis|á na precizním dodrŽovánÍpostupŮ. Z pos|ednÍch vysledkŮ zatím
Vyp|yvá' Že prob|ém se omezÍ pouze na nece|ou desÍtku profi|Ů.

Na zák|adě monitoringu je vyhodnocováno plnění či neplnění limit
rybnych vod. Jakost vody ve vyh|ášeném toku se vztahuje k uzávěrovému
profiIu. Nejproblémovějším piÍpustnym ukazate|em pro rybné vody České
repub|iky se jeví vo|ny amoniak a amonné ionty na kaprovych vodách'
Toxicita vo|ného amoniaku je v našich podmÍnkách jednou z nejčastějších
piičin poškození a hynu ryb. Na |ososovych vodách jsou nejzávaŽnějším
prob|émem kyslkové poměry. V hodnocenÍ rozpuštěného kys|ku se
vlraznéji projevuje jeho stanovená minimá|nÍ hodnota (6, resp. 5 mg/|
o,) neŽ |imitovaná hodnota stiední. Nejméně prob|émŮ vzniká pii p|nění
ukazate|e ce|kovy zinek, kde by| V roce 2004 limit piekročen pouze
v jediném uzávěrovém profiIu na hornÍ Litavce. Také feno|y podle
hodnocení směrnice i. 78/659/EHS nepiedstavují v České repub|ice
prob|ém. Ropné látky (referenčnÍ rok 2oo4) by|y senzorickou zkouškou
rybí sva|oviny prokázány vjednom seku toku - Labe stiednÍ.
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Z cí'|oWch ukazatel je nejprob|ematičtějšÍ |imit pro BsKs (3, resp. 6
mg/| o2), ktery p|ni|o V roce 2oo4 jen 36 oÁ vyh|ášenych vod' Stejně
jako zinek u piÍpustnych ukazatelÚ není u cÍ|ovych ukazate|Ů prob|ém
s mědí. Rozpuštěná měď sp|řuje |imity v 99 o/o profi|Ů.

Pii ceIkovém poh|edu většina vod nesp|Ďuje Iimitv jednom, maximá|ně
dvou spo|u souvisejÍcích ukazate|ích. Piekvapivě mezi ně patiÍ i si|ně
zneěištěné toky (pod|e Čst.t zs 7227), napi' Bí|ina, Trkmanka, Kyjovka,
Litava, Chomutovka nebo Cid|ina díky rozdflnému vy.běru parametrŮ v obou
pÍedpisech. Extrém piedstavuje pět nesp|něnych piípustnych ukazate|Ů
na Rusavě hornív roce 20o4.

Jakost vod vyhlášenfch tokii vykazuje změny, ale zatím není možno
pozorovat vltazné zlepšující se ani zhoĚující se trendy.

Po vyhodnocenÍ monitoringu nastala da|ší fáze imp|ementace vyše
uváděné směrnice EU, tedy zpracovánÍ programu opatienÍ na z|epšenÍ
jakosti vody v rjsecÍch piekračujÍcÍch Iimity. Č|enské státy mají povinnost
stanovit Programy pro sn íŽen í znečištěn Í a zaj istit, aby jakost povrchovych
vod vhodnych pro Život ryb vyhovova|a do pěti |et od jejich vymezení
stanovenym limitÚm.

Pro dosaŽenÍvyhovujícího stavu rybnych vod do roku 2o09 by| vytvoien
Program na snižení zneěištění povrchovfch vod vhodnych pro život
a reprodukci ptlvodních druhri ryb a dalších vodních živoěichti.
obsahuje 327 konkrétnÍch opatienÍ na 87 rybnych vodách. Z nich je
273 zaměŤeno na odkana|izovánÍ a čištění městskych odpadních vod.

Programy by|y zpracovávány V roce 2oo3 pod|e monitoringu z dvou|etÍ
2ooL_2oo2. obsahujÍ popis současného stavu a návrhy na opatienÍ
ke z|epšení. Jsou to ze dvou tietin konkrétní investiční akce, tykajÍcÍ
se vystavby nebo dostavby kana|izačních sítí nebo ČoV. Realizace
něKerych staveb jiŽ probÍhá, něKeré obce teprve Žádaií o dotaci, někde
situaci zatím vŮbec neieší. Některé akce tohoto programu vycházejÍ
z piedpok|adu, Že sniŽené hodnoty, piedevšÍm ukazatele minimá|nÍho
kyslÍku, rybí popu|aci nemusÍ vŽdy ohrozit. Směrnice dává moŽnost
kompetentnÍmu iadu č|enského státu rozhodnout, zda|ze piekročení
tohoto ukazatele to|erovat. Pro jednoznačnost takového rozhodnutÍ by|
proveden monitoring juveniInÍch stadií rybích popuIací na 55 secích,
ktery bude v roce 2006 opakován a vyhodnocen. Zbytek opatienÍ se

IÝká píeváŽně hospodaiení na rybnÍcích a kontro|e WpouštěnÍ u něko|ika
konkrétn ích znečištovate|Ů.

Legis|ativní vyh|ášenÍ tohoto programu by|o navrhováno jiŽ v závěru
roku 2004 jako samostatné naiízenÍvlády, postupně piešlo do návrhu
nove|y naiízenív|ády č.71./2003 sb. a nenívy|oučena anijiná varianta,
vzh|edem k problematické formu|aci zmocnění pro programy opatienÍ
rybnych vod obsaŽené ve vodním zákoně.

Stav |ososovych a kaprovych vod za tiÍ|eté obdobíje zasílán do Bruse|u
formou Reportingové zprávy o implementaci směrnice 781659/EHs.
Pos|ednÍ reportované období by|o 2oo2_2oo4. Vzh|edem k tomu, Že
Česká repub|ika pi istoupi|a k EU dne I. 5. 2oo4, zpracovánÍ dat
monitoringu za období č|enství v EU není re|evantní. Pro reportingovou
zprávu České repub|iky by|o vybráno obdobÍ2oo7_2oo2, Keré je zároveř
vychozÍm obdobím pro Program na sniŽenÍ znečištěnÍ rybnych vod.

!ng. Věla Kladivová, RNDI. Jitka Svobodová
vÚv T.G.M. Praha

tel.22O 197 366, 22OL97 466
Recenzoval RNDr. Jindíich Duras, Ph.D., 37. 3. 2006.

Key words
implementation of the EU directives, salmonid and cyprinid Waters,
Government decree 77/2OO3 Coll., programmes of measures

Salmonid and Cyprinid Waters (Kladivová, V., Svobodová, J.)
Within the implementation of Gouncil Directive 78/659/EEG the

Gzech Republic designated 174 salmonid and í.3í. cypdnid waters ln
Government decree No. 71,/2003 Goll. Monitoring of this waters
has run since 2oo1' and it includes 65o proÍiles. Detailed designing
in graÍical shape is available on heis.vuv.cz web page. Limits were
determinated accordinE to this Dilective. List oÍ surface waterc,
which d|d not fu!Íill the limits, was obtained by evaluation of this
monitoring. Program on decreasing pollution of this waters is
prepared. Report oÍ implementation oÍ Council Directive 78/659/
EEG in the Gzech Republic was delivered in September 2005.

zDRoJE FlNANcovÁt.t í pnouEKrŮ
oCHRANY VOD (COV KANALTZACE)
He|ena Grunwaldová

Klíěová slova
projekty ochrany vod, čistírny odpadních vod, kanalizace

Souhrn
Htavním Íikotem české republiky po vstupu do Evropské unie je

zabezpeěení požadavk vyplfvajících ze směrnice 2ooo/6o/ES pro
vodní potitiku. Aby čR dostála svym závazkŮm, je nezbytná piíprava
dostateěného mnoŽství kvalitních proiekt , které budou Íinancovány
z prostiedk fond Evropské unie i z národních zdlojti.

Národní zdroje fi nancování tvoží plostŤed ky státního rozpoětu, které
jsou poskytovány prostiednictvím dotačních program Ministerstva
zemědě|ství a M inisterstva životniho prostiedi prostied ky spravované
Státním Íondem životniho prostŤedíčeské repubtiky a dá|e plostiedky
z vlastních zdroj investor .

Ke zdroj m financování z Evropské unie patií Fond soudržnosti
a strukturálnÍ fondy ERDF.

a

Úvoo
H|avním rjko|em České repub|iky po vstupu do Evropské unie je

zabezpečen í poŽadavkŮ vyp|yruaj ících ze směrn ice 2ooo / 60 / ES pro vodní
po|itiku. V roce 2o03 by|a nove|ou vodnÍho zákona č,. 254/2oot sb'
zabezpečena transpozice této Rámcové směrnice. Největším prob|émem
bude vystavba chybějící vodohospodá iské inf rast ruktury ČoV
a kana|izačních systémŮ, rekonstrukce a z|epšení techno|ogiÍ čištění
odpadních vod ke sp|nění poŽadavku směrn ice 91./27!/EHs
u ag|omerací nad 2 O00 ekviva|entních obynrate| (Eo) v rámci piechodného
obdobÍ, tzn. do konce roku 2O1o. Aby ČR dostála svym závazkŮm, je
nezbytná pĚíprava dostatečného mnoŽství kvaI itnÍch projeKu, Keré budou
financovány z prostiedkŮ fondŮ Evropské unie i z národních zdrojÚ.

Zák|adn ím pied pok| adem pro spěšné zaj i štěn í fi n ančn ích prostied k
pro budoucÍ projekty ochrany vod je vytvoienÍ funkční organizačnÍ
struktury pro Wběr a piípravu projektŮ.

KoNcEPcE FlNANcovÁní PRoJEKTŮ ocnnnNY voD
Aktualizovaná stÍategie ÍinancovánÍ

Usnesení vlády č. 852 z roku 2oo5 u|oŽi|o ministrum zemědělství,
Životního prostiedÍ a pro místní rozvoj koordinovat a prosazovat

nap|Ďování aktuaIizované strategie financování impIementace směrnice
Rady 97/27llEHs' o čištěnÍ městskych odpadních vod, pod|e moŽností
státn Ího rozpočtu České republ i ky. Pro na p| něn í závazku České repu b| i ky
musÍ byt na zemí ČR zajištěno:
. všechny ag|omerace větší neŽ 2 ooo Eo budou vybaveny stokovymi

soustavami městskych odpadních vod,
. městské odpadnÍvody odváděné stokovymi soustavami V aglomeraci.ch

větších neŽ 2 oo0 Eo budou pied Wpouštěním podrobeny sekundárnÍmu
nebo jinému ekviva|entnÍmu čištěnt'

. městské odpadnÍvody odváděné stokovymi soustavami V ag|omeracÍch
většÍch neŽ 10 o0o Eo budou pied vypouštěním čištěny pod|e piÍsnějších
poŽadavkŮ pod|e naiízenívlády č. 6112003 sb''

. městské odpadnívody odváděné stokovymi soustavami V ag|omeracích
menších neŽ 2 oo0 Eo budou pied vypouštěním podrobeny

"piiměienému čištěnÍ..
Pieh|ed počtu aglomerací ČR, které je nutno vyiešit v rámci imp|e-

mentace směrnice Rady č' 97/27L/EHS, je uveden v tabulce 7.
Finanční náročnost opatrení, které je nutno na rizemí ČR rea|izovat
k nap|něnÍ poŽadavkŮ uvedené směrn ice v  ob|ast i  komuná|nÍch
odpadnÍch vod v |etech 2005-2010, bude piedstavovat asi 61 miliard
korun v běŽnych cenách a nezbytná opatrení musí byt rea|izována
v ce|kem 593 ag|omeracích Čn tll.

Piedpok|ádany vyvoj financovánÍ imp|ementace směrnice je zazna-
menán v tabulce 2 |1-l. z pieh|ed v nÍ je patrné, jak,! vlznam má pro
nap|něnÍ poŽadavkŮ směrnice čerpánÍ fondŮ Evropského spo|ečenství
(ES). ČerpánÍ finančních prostiedku z fondu ES je moŽné pouze za
piedpokladu, Že bude zaj ištěno v adekvátní vyši národní spoIu-
financovánÍ. Vzh|edem ke stavu veiejnych rozpočtŮ v ČR se jevÍjako
nezbytně. nutné posílit národnÍ zdroje z věrovych zdroj od mezi-
národnÍch finančních institucí, napi. dIouhodobym věrem od Evropské
investičnÍ banky'

Z pieh|edu v tabulce 2 je rovněŽ patrné, Že investoii jednot|ivych
opatienÍ budou muset vynaloŽit z v|astnÍch zdrojŮ minimá|ně 15,7 m|d'
Kč, coŽ piedstavuje cca 26 o/o z ce|kovych nák|adŮ na imp|ementaci
směrnice Rady č. 97/27L/EHS. Do podÍ|u v|astnÍch zdroj investorŮ
uvedenych v této tabu|ce nejsou zahrnuty finanční nák|ady souvisejícÍ
s piípravou a zabezpečením staveb, Keré budou pravděpodobně v p|né
vyši hrazeny z v|astních zdrojŮ investorťl. Skutečná vyše podílu investorŮ
na financovánÍ jednot|ivych opatiení pak bude v prŮměru činit 3G-35 %
z ce|kovych nák|adŮ projektu.

Upiesněnívyše uvedenych piehIedŮ vycháze|o ze schvá|enfch P|ánŮ
rozvoje vodovodŮ a kana|izacÍna rjzemÍjednot|ivych krajŮ ČR (PRVKÚK).
Vypracované PRVKÚK by|y kraji schvá|eny nejdé|e na dobu 10 |et
a budou vychozími podk|ady pro zpracování ce|kového p|ánu rozvoje
vodovodu a kana|izacÍ České repub|iky.
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Aglomerace
2 000-10 000 Eo

Tabulka 1. Pieh|ed potieb vystavby a rekonstrukcí kana|izacÍ a čistíren
odpadních vod

Tabu|ka 2. Piedpok|ádany vyvoj Íinancování imp|ementace směrnice
Rady č. 97/27L/EHS

FINANČN|zDRoJE 2005.2010 (mil. Kě)

Zahraniční zdroje
FS/ISPA
oPl
tF l

31 200
4 200
3 000

Zdrqe státního rozpočtu

MZe
MŽP

2700
1 325

sFŽP 3 000

V|astní zdroje investor 15 734

Celkem na implementaci 61 159

Poznámka: FS - Fond soudrŽnosti, ISPA - piedvstupnÍ fond' oP| - operačnÍ
program |nfrastruktura' |F| - zdroje mezinárodních finančních institucÍ, MZe -
Ministerstvo zemědě|ství, MŽP _ Ministerstvo Životního prostredÍ, SŽP ČR -
Státní fond Životniho prostredÍ České republiky

Národní zdroje financování
NárodnÍ zdroje financovánÍ tvoií prostiedky státnÍho rozpočtu, které

jsou poskytovány prostiednictvím dotačnÍch programŮ Ministerstva
zemědě|ství a Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí, prostÍedky spravované
Státním fondem ŽivotnÍho prostiedí České repub|iky a dá|e prostiedky
z v|astních zdrojŮ investorŮ.

Státní fond životnÍho prostiedí
Státní fond ŽivotnÍho prostÍeoí ČR jaxo vyznamny finanční zdroj na

podporu ochrany a z|epšovánÍŽivotniho prostiedíje jedním ze zák|adních
ekonomickych nástrojŮ státnÍ po|itiky ŽivotnÍho prostiedÍ.

Zák|adní piÍstupy k poskytovánÍfinančních prostiedkŮ ze SŽP jsou
definovány směrnicí Ministerstva ŽivotnÍho prostiedÍ o poskytovánÍ
finančnÍch prostiedku ze StátnÍho fondu ŽivotnÍho prostÍedí České
republiky [2].

Formu a zaměienÍ podpory stanovÍ v sou|adu s obecně závaznymi
právními piedpisy a pod|e vnějších a Vnitrních ekonomickych podmínek
Pit.lohy k vyše uvedené směrnici [3].

Podpora ze SrŽp je poskytována v rámci jednot|ivych vyh|ášenych
programŮ, které jsou Wmezeny technickymi a eko|ogickymi podmÍnkami'
V kaŽdém z programu je prováděn samostatny vyběr a hodnoceníakcÍ;
sŽp Čn podporuje rea|izaci opatiení v:

programu StÍední zdroje; opatiení u zdrojŮ znečištěníve|ikosti 2 0o0
aŽ lo 000 Eo, u nichž dosud nenÍ vybudována čistÍrna odpadních vod,
nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod rozšÍiena nebo rekon-
struována na kapacitu uvedené ve|ikosti (vztahuje se i na vybudování
veiejné části kana|izace);

programu ochrana zdrojťt pitné vody, nebo pfírodnÍch léčiu.|ch zdrojťl
a zdrojŮ pŤÍ,rodních minerálnÍch vod, nebo opatíení u zdrojÚ znečištěnÍ
na zemÍ národnÍch parkŮ (NP) a chráněnlch krajinnlch oblastÍ (CHK))
a jejich ochrannych pásem; opatienÍ u komuná|nÍch zdrojťt znečištěnÍ
do 2 000 Eo, které |eŽív ochrannych pásmech zdrojŮ pitné vody, nebo
piírodních |éčivych zdrojŮ a zdrojŮ piÍrodních minerá|nÍch vod, nebo na
zemí národních parkŮ a chráněnych kra j innych ob lastí  a  je j i ch

ochrannych pásem;
p rogr a m u R o z š ÍŤe n í, i nte n z i fi k a c e a re ko n str u kce st áv aj Íc Íc h o be cn íc h

čistÍren odpadních vod; opatíení u obecních čistÍren odpadnÍch vod
formou rozšíienÍ kapacity, intenzifikace čistírenského provozu nebo
rekonstrukce Čov na kapacitu ve|ikosti 10 000 aŽ 50 000 Eo; stanovená
vyše Eo piedstavuje priváděné znečištěn í splaškoWm i od padn ím i vodam i ;

programu RozšíŤenÍ kanalizačních systémÚ; opatiení u zdrojŮ
znečištěnÍ, kde se na vybudovanou kana|izaci (tyká se oddí|né sp|aškové
nebo jednotné kanaIizace)' jejiŽ součástíje kapacitně vyhovujÍcí čistírna
odpadnÍch vod, piipojuje da|šÍ zdroj znečištění ve|ikosti od 300 do
10 000 Eo.

Kritéria pro vyběr akcÍ k podpoie v rámci programŮ v ob|asti ochrany
vod jsou stanovena takto:
. měrná finančnÍ náročnost vypočÍtaná z nákladŮ na rea|izaci opatienl,

poŽadované ceIkové podpory z Fondu a podpory poŽadované formou
dotace, vztaŽená n a jed notku odstraněného piepočteného znečištěn t,
které se stanovÍ z hodnot odstraněného znečištění BSK', cHsKc,,
NL,  N,  P ,

o vyhodnocení ekonomickych parametrŮ pilemce podpory, zejména
ekonomické zpŮsobi|ost i ,  dá|e za j ištěnÍ ce|kového f inancování
piedmětu podpory po ce|ou dobu vystavby (vč. obdrŽenÍ zahraničnÍ
grantové podpory či podpory formou vyhodné pujčky poskytované
EBRD, E| B, WB, poprÍpadě j inou mezinárodní f inančnÍ institucí apod.,
pokud nejsou iešeny pod|e jiné směrnice), ekonomika piedmětu
podpory,

o priority regioná|nÍch po|itik ochrany Životního prostiedí krajskych uiadŮ
a priority z h|ediska usnesení v|ády č. 7236/2oo2, o opatienÍ
k p|nění směrnice Rady 9I/271- ES,

o eko|ogická na|éhavost ochrany uzemÍz h|ediska ochrany vod, v němŽ
je akce rea|izována (tj. zejména ochrana zdrojŮ pitné vody s pii-
h|édnutÍm k vyznamu vodnÍho zdroje, chráněnych ob|astí piirozené
akumu|ace vod, národnÍch parkŮ, chráněnych krajinnych ob|asti),

. roveĎ technického iešenÍ,
o zaj iŠtění vyššího vyuŽití j iŽ vybudovanych kapacit a kompletace

systému likvidace odpadnÍch vod.

Zásady pro poskytování finančních prostíedklt ze StátnÍho fondu
životnÍho prostÍedí [3]

Podpory se poskytují na zák|adě ,,Rozhodnutí ministra Životního
prostiedí ČR o poskytnutÍ podpory ze StátnÍho fondu Životního prostiedí
ČR" (dá|e jen ,,RozhodnutÍ.,) a iádně uzavienych sm|uv mezi Fondem
a pifremcem podpory.

,,Rozhodnutť. s b|iŽšími pokyny k uzavienÍsm|ouvy zaš|e Fond piÚemci
podpory do 15 dnŮ po jeho podpisu ministrem ŽivotnÍho prostiedí.

obvyk|ou formou zaj ištěnÍ bude zástava nemovi tostí  formou
notáiského zápisu s doIoŽkou vykonateI nosti nebo ručen í tietí osobou,
dá|e kombinace zástavy nemovitostí a ručení budoucÍmi pifmy (pouze
u statutárních měst)'

PiedběŽně bude zajištění poh|edávky Fondu projednáno ještě pied
vydáním ,,Rozhodnutí... SoučástÍ dok|adŮ pro vyhodnocení Žádosti
o podporu je i predběŽny návrh na zástavu čijinou formu zajištěnÍ pujčky.

Podpora bude poskytnuta aŽ po komp|etnÍm vyiešenÍ zajištěnÍ pŮjčky.
U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, Že finanční prostiedky
budou uvoIněny kromě jinych ná|eŽitostÍaŽ po pied|oŽenÍvypisu z katastru
nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vk|ad zástavního práva.

Pro če|y směrnice Ministerstva ŽivotnÍho prostiedÍ o poskytování
finančnÍch prostiedkŮ ze StátnÍho fondu Životního prostiedÍ ČR a jejrcn
Piíloh se za den zahájení rea|izace stavby povaŽuje den, kdy je
objednate|em piedáno dodavate|i staveniště se zpracováním zápisu
(protoko|u) o piedání staveniště. Za den ukončení stavby se povaŽuje
den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutío ko|audaci pod|e piÍs|ušnych
ustanovenÍ stavebnÍho zákona v aktuá|nÍm znění.

Typy Žadatelu o podporu
A - právnické osoby, které jsou za|oŽeny k nepodnikate|skym če|Ům,

zejména
o obecně prospěšné organizace (zákon č.248/7995 sb., v p|atném

znění),
o nadace a nadačnífondy (zákon Ó,.227 /L997 sb., v platném zněnÍ,

o nadacÍch a nadačních fondech),
. uzemní samosprávné ce|ky,
. občanská sdruŽení(zákon č.83/1990 Sb., o sdruŽováníobčanŮ)

a cÍrkve.
. svazky obcí (pod|e zákona č, L28/2oo0 sb., o obcích - obecnÍ

zl(zen(,
o právnické osoby za|oŽené nebo zÍízené zemnÍmi samosprávnymi

ce|ky (piíspěvkové organizace a organizační s|oŽky).
P - podnikate|ské subjekty, zejména

. obchodní spo|ečnosti,
o státní podniky,
o druŽstva.
o Íyzické osoby - podnikate|é.

E - obyvate|stvo (fyzické osoby nepodnikajíci).

Podpora formou dotace
Dotace na rea|izaci opatienÍ muŽe pod|e typu subjektu dosáhnout

maximá|nÍ hranice dotace v procentuá|nÍm vyjádiení ze zák|adu pro
vypočet podpory pod|e vyhlášenych programu.

Maximá|ní vyše dotace je stanovena u jednot|ivych programŮ nejen
procentem, a|e současně je limitována i pevnou maximá|ní částkou.
Fond má právo změny poŽadovaného procenta poměru a finančního
objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna
poŽadovaného poměru a vyše dotace vycház( vŽdy i z finanční ana|'!zy
a zejména d|uhové sluŽby Žadate|e a technickoekonomické ana|,!zy
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pied|oŽeného opatienÍ. o piÍpadnou změnu bude upravena i vyše
v|astnÍch zdrojŮ.

Dotace se uvo|ĎujÍ procentním podí|em aŽ do vyše 90 % ce|kově
piiznané vyše dotace, zbytek finančních prostiedkŮ do Wše 10 % celkové
dotace uhradíFond po konečném piiznání dotace v rámci závěrečného
vyhodnocení, které Žadate| piedk|ádá v termÍnu pod|e sm|ouvy.

Podpora formou pťljčky
Fond má právo změny poŽadovaného procenta poměru a finančnÍho

objemu pujcky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna
poŽadovaného poměru a vyše pŮjčky vycházi vŽdy i z finanční ana|yzy
a zejména d|uhové s|uŽby Žadate|e a technickoekonomické ana|'!zy
pied|oŽeného opatiení. o prípadnou změnu bude upravena i vyše
v|astnÍch zdrojŮ.

Doba sp|atnosti pujčky se iídÍ jednot|iWmi programy, piičemŽ tato
IhŮta nabíhá rokem nás|edujÍcím po pos|edním roce zas|ánÍÍinančnÍch
prostiedkŮ pii]emci pŮjčky.

odk|ad sp|atnosti se iÍdí podmÍnkami stanovenymi pro jednot|ivé
programy a započítává se do ce|kové doby sp|atnosti.

PÚjčka na rea|izaci opatienÍ mŮŽe pod|e typu subjektu dosáhnout
nejvyše maximá|ní hranice v procentuá|ním vyjádien( ze zák|adu pro
Wpočet podpory, piípadně maximá|ní částky v Kč stanovené pod|e
jednot|ivych programŮ.

V pÍÍpadě jinych neŽ podnikate|skych subjektŮ činí maximá|nÍ vyše
roku 30 o/o zák|adn( rokové sazby, v piípadě podnikate|skych subjektŮ

pak 90 o/o zák|adní rokové sazby.
Nejvyšší objem finančnÍch prostiedkŮ Fondu by| k 31. 12' 2oo4

poskytnut obcím a městŮm v ce|kové Vyši 2 894,8 mi|. Kč (7I,o3 o/o

z ce|kově poskytnutych finančnÍch prostiedkŮ).

Ministelstvo životního prostÍedí [4]
V roce 2OO5 vyda|o Ministerstvo Životního prostiedÍ směrnici MŽP

č. 3/2oo5 o vydání Pravide| pro poskytování finančnÍch prostiedkŮ
v rámci Programu revita|izace iičních systémŮ - program 275 Ito.

Pravid|a Programu iešÍ i prob|émy s odkana|izováním a čištěním
odpadních vod malych obcí s počtem ekviva|entnÍch obyvate| niŽšÍm
neŽ 2 ooo, vymezují zpťtsob financovánÍ a kontro|ní mechanismy.

Vystavba kana|izací a čistíren odpadních vod je d|ouhodobym
problémem, a to jak z h|ediska zabezpečeníodpovídajících čistírenskych
efektŮ, tak také z h|ediska obecného zájmu. V současné době je ve
ve|ikostnÍ kategorii 300_499 obyvate| ce|kem 1 1oo obcí, z nichŽ pouze
193 obcÍ je s kana|izací napojenou na čistírnu odpadních vod, 907
obcí je tedy bez čištění odpadnÍch vod.

Ve ve|ikostní kategorii 5oo-999 obyvate| je 7 24I obct z nich 333
je s kana|izacÍ napojenou na čistírnu odpadních vod a zbyvajÍcÍch 908
je bez čištění odpadnÍch vod.

VelikostnÍ kategorie 1 000-1 999 obwatel _ z ce|kového počtu 645
obcÍje 305 obcÍ s kanalizacÍ napojenou na čistÍrnu odpadních vod, bez
čištění odpadních vod je tedy 340 obcí, 133 obcí je bez kana|izace.
Pouze v 59 obcích je na čistírnu odpadních vod napojeno vÍce neŽ80 o/o

obyvate|. V kategorii 300-2 000 obyvate| je tieba zajistit čištěnÍ
odpadních vod u 2 155 obcí.

Ce|kové nák|ady na vystavbu kanaIizací a čistíren odpadních vod
v obcích do 2 00o obyvate|jsou odhadovány na cca 10 m|d. Kč.

P|edmětem poskytovánífinančních prostiedkŮ je vystavba a obnova
Čov a kana|izace. Prostiedky se poskytují:
r poUZO na akce, na které by|o vydáno rozhodnutÍ o piidě|ení dotace

V roce 2003 a diíve'
. pouze na akce, které schválí ministr Životního prostiedÍ a s proká-

zanym mimoiádnym dopadem na ochranu prÍrody a krajiny (napi.
v soustavě Natura 2oo0)'

. u ag|omeracÍ s počtem minimá|ně 3oo Eo na vystavbu ČoV a kana.
lizace,

. u ag|omerací, kde je Čov piipojená ke sběrnému systému s mecha-
nicko-bio|ogickou nebo obdobnou pravou, nebo existuje kmenová
stoka, která piipojuje ag|omeraci k čistírně odpadnÍch vod s|ouŽÍcÍ
více ag|omeracÍm,

o pokud je pr točnostvypustívětšÍneŽ7/250 z Q.uuvodnÍho recipientu;
pokud je menší, |ze vody vypouštět do recipientu bez čištění a tento
zpŮsob se povaŽuje za piiměiené čiŠtění. Piiměiené čištěnÍznamená
čištěnÍ městskych odpadnÍch vod jakymko|iv zptitsobem anebo
zpusobem zneškodĎován í, ktery zajistí, Že po jejich vypouštěn í vyhoví
recipient jakostním cí|Ům a piís|ušnym ustanovením směrnice
č.9I/27I/EE9.
Žadatelimohou byt obce, svazky obcí, akciové spo|ečnosti vodovodŮ

a kana|izací (VaK) zajištujÍcí odvádění a čištěnÍ odpadních vod z obce.
Žadate|em nemŮŽe byt zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická.

Pied mětem poskytován Í fi nančních prostiedkŮ jsou :
a) vystavba, piípadně rekonstrukce sp|aškové kana|izace ve stávajÍcí

zástavbě, vč. rozestavěnych staveb' V prÍpadě nové vystavby mŮŽe byt
piedmětem dotace pouze sp|ašková kanalizace (tedy ne jednotná). Pouze
v piípadě, kdyŽ je kana|izace vybudována jako jednotná, mŮŽe byt

piedmětem dotace rekonstrukce jednotné kana|izace. PodmÍnkou je,
aby obec mě|a zajištěno čištění odpadních vod v kva|itě, sp|ĎujÍcí
poŽadavky naiízenív|ády Čn e . 67/2003 Sb., o ukazate|ích a hodnotách
piÍpustného znečištěnÍ povrchovych a odpadních vod, ná|eŽitostech
povo|eník vypouštěnÍodpadních vod do vod povrchovych a do kanalizací
a o citlivych oblastech,

b)vystavba, piípadně rekonstrukce čistÍren (Čov) veetně koienovych
čistíren odpadních Vod (KČou s podmínkou, Že po rea|izaci akce budou
sp|Ďovat limity stanovené naiÍzením v|ády Ča e ' auzoo3 Sb.,

c) vystavba kana|izací v obcích, v nichŽ je jiŽ vybudována funkční KČoV
neboje KČoV ve vystavbě,

d)vystavba Čov (xČov) současně se sp|aškovou kana|izacÍ (tedy
oddílnou) v obcích, v nichŽ kana|izace ani čištění není,

e)rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce Čov (xČou v obcích, které
mají nedostatečnou kapacitu odkana|izování a čištění s podmínkou,
Že po rea|izaci akce budou sp|Ďovat |imity stanovené naiízením v|ády
Čae.auz003 sb.
Pied mětem poskytován í fi nančn ích prostiedkŮ nejsou :

a) domovnÍ čistírny, soukromé ani veiejné části kana|izačních piÍpojek'
šachtičky, deštová kana|izace, piímé čištěníodpadních vod vodními
nádrŽemi, nová vystavba jednotné kanaIizace,

b) Wstavby kana|izací a čistíren pro bytovou nebo jinou vystavbu, která
ještě nenÍ zrea|izována,

c) opatienÍ, kterájsou běŽnou drŽbou či péčí, tedy zákonnou povinnostÍ
v|astnÍka vodohospodáiského dila,

d)vystavba kanaIizace v piípadě, Že obec nemá zajištěno čištění.
Nejprve musÍ byt vybudována Čov ei KČoV, nebo musÍ byt stavba
zahájena.
Ve všech piÍpadech se musí jednat o stávajÍcÍ zástavbu se stá|e

byd| ícím i obyvate| i. Piedmětem poskytován í nen Í vystavba na tzv.,,vo| né
p|oše.., tedy zainvestování nezastavěnych pozemkŮ pro nás|ednou
bytovou nebo jinou vystavbu.

Tabu|ka 3. Pieh|ed rozpočtovych nák|adŮ v závis|osti na počtu ekvi.
va|entnÍch obyvateI

PoČET EKVIVALENTN|CH oBWATEL RozPočTovÉ nÁxuovlxce
v mil. Kč

do 150 d o G

151-200 d o 8

201-250 do  10

251-500 do  14

501-2 000
nebo i větší, pokud se akce tlká jejich
místních částís méně neŽ 2 000 Eo
a ce|kov! počet Eo obce je menší neŽ
3 000 Eo

do 25

Rozpočtovymi nák|ady se rozumí nák|ady stavebnÍ části stavby, pri
vystavbě Čov naxtaoy techno|ogické části stavby.

Pii projednávánÍ Žádosti obce prokáŽí, Že jiŽ mají prostredky ve vyši
75 o/o nák|adŮ stavby (mimo věry a jiné dotace).

Poskytování finančních prostÍedků
Podpora financovánÍvodohospodárskych staveb ze státního rozpočtu

se poskytuje formou:
r piímé dotace v maximá|nÍvyŠi do 80 % nák|adŮ stavebnía techno|ogické

části v prÍpadě vystavby xČov a kana|izace ke KČoV (z dotace mohou
byt hrazeny pouze nák|ady stavebnía techno|ogické části stavby),

o piímé dotace v maximá|ní vyši do 70 o/o nák|adŮ stavební a techno.
|ogické části '

Program drobnlch vodohospodáískfch ekologickjch akcí ( PDVEA)
za rok 2OO4

V roce 2OO4 bylo prostiednictvÍm stredisek AoPK ČR rea|izováno
ce|kem 73 akcí s ce|kovou dotací 279,465 mi|. Kč. Pokračova|o se ve
35 rozestavěnych akcÍch (dotace 1-1.o,523 mi|. Kč) a nově zahájenych
akcí se rea|izova|o 38 (dotace 768,942 mi|. Kč).

Celkem by|o v roce 2oo4 vyna|oŽeno:
r 96 616 tis. Kč na 25 akcÍ, jejich piedmětem vystavby je cca 73,5

km kanal izace,
. 77o 701 tis. Kč na 43 akcí, jejichŽ piedmětem vystavby je cca 80

km kana|izace současně s ČoV,
. 72 748 tis. Kč na pět akcÍ, jejichŽ piedmětem vystavby je pouze ČoV'

Program drobnlch vodohospodáÍsklch ekologicklch akcív roce 2oo5
V roce 2005 by| ce|kem na24 rozestavěnych akcíz piedcházejících

|et p|ánován objem finančnÍch prostiedkŮ ve vyši 76,186 mi|. Kč.
Vyh|ed na rok 2006 je zatím orientačnÍ, na 13 rozestavěnych akcÍ

se počÍtá se 42,302 mi|. Kč.
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Ministerstvo zemědělstvÍ [5' 6]
Finanční prostiedky k hradě vydajŮ na opatieníve veiejném zájmu,

na zák|adě priorit stanovenych Ministerstvem zemědě|stvÍ se poskytujÍ
pod|e Závaznlch pravidel poskytování finančnÍch prostÍedku v oblasti
vod v roce 2oo5 a zpťtsobu kontroly jejich užití.

V roce 2oo 4 by|y prostied n ictvím MZe poskytn uty fi n ančn Í prostred ky
na podporu vystavby kana|izací a čistÍren odpadních vod v rámci
programŮ:

program 329 o4o "Vfstavba a technická obnova čistÍ,ren odpadnÍch
vod a RanalizacÍ",

program 229 870 ,,Státní pomoc pŤi obnově zemí postiŽeného
povodnÍ v roce 2002 poskytovaná MZe, zaměŤená na obnovu a za-
bezpečování vodohospodáŤské infrastruktury vodovodťl a kanalizacÍ
postiŽen|ch srpnovou povodnÍ roku 2002".

V rámci programu 329 o4o "Vlstavba a technická obnova čistÍren
odpadních vod a kanalizací" bylo financováno ze státnÍho rozpočtu
ce|kem 78 akcív ce|kové Wši piib|iŽné 377 mi|. Kč. V rámci programu
229 87o "StátnÍ pomoc pťi obnově uzemí postiŽeného povodní v roce
2oo2 poskytovaná MZe" by|o podpoieno formou dotace ce|kově 103
akcÍ ve V}iši 713 mi|. Kč ze státnÍho rozpočtu.

Ziloie financování z EU
Ke zdrojŮm financování z Evropské unie patiÍ Fond soudrŽnosti

a strukturá|ní fondy ERDF.

Fond soudržnosti [8|
V rámci Evropskych programu by|y v čR financovány investičnÍ projekty

v ob|asti Životního prostiedÍ v rámci programu ISPA, jenŽ by| ukončen
vstupem Čn oo Evropské unie a nahrazen Fondem soudrŽnosti (Fs).
Programovy dokument NárodnÍ strategie Fondu soudrŽnosti stanovuje
podmÍnky a zp soby vyuŽÍvánÍ Fondu soudrŽnosti vzhledem k našÍ
I egi s| ativě. Je zaměien n a fi na ncován í ve| kych i nfrastru ktu rn ích projekt
v ob|astech Životního prostiedÍ a dopravy. Ce|kové nák|ady na projekty
či skupiny projektŮ musí činit minimá|ně 10 mi|ionu EUR. Na projekty či
skupiny projektu s nák|ady niŽšÍmi |ze podporu poskytnout pouze Ve
vyjimečnych piÍpadech a na zák|adě objeKivního zdŮvodnění. Poskytování
finanční pomoci je podmÍněno tím, Že HDP na obyvatele státu nesmí
piekročit 90 % pruměru EU.

Na rozdÍl od strukturá|nÍch fondŮ neposkytuje Fond soudrŽnosti
spo| ufi nancován Í program Ů, aIe piÍmo spolufi nancuje jasně defi nované
projekty. Kumu|ovat finančnÍ prostiedky na jeden projekt z rÚzn,fch fondŮ
EU není moŽné, a proto se vy|učuje f inancování projektŮ z Fondu
soudrŽnosti a StruKurálnÍch fondu současně. Dotace z FS mohou dostat
domácnosti nebo obce, niko|iv prŮmys|. Prioritní obIast č. 1 Fondu
soudrŽnostije zajištění mnoŽství a jakosti vod (pitné vody a odpadních
vod). Tato priorita se tyká h|avně budovánÍ a rekonstrukcÍ kana|izacÍ
a čistíren odpadnÍch vod, praven a rozvodu pitné vody s cí]em sp|nit
poŽadavky směrnic EU' V rámcitéto priority jsou definovány jednotlivé
dflčÍ priority:
. rekonstrukce a intenzifikace existujících čistíren odpadních vod

v sÍd|ech nad 2 000 Eo'
. vybavenístávajÍcÍch ve|kych čistÍren odpadních vod (nad 10 000 Eo)

zai(zením k odstraĎování dusíkatych s|oučenin a fosforu,
o rekonstrukce existujÍcích kana|izačních sÍtí piipojenych k technicky

a kapacitně odpovÍdajÍcím čistírnám odpadnÍch vod,
. vybudováníkana|izačnÍch sÍtía čistíren odpadnÍch vod v sÍd|ech nad

2 000 Eo,
. budování praven pitné vody a souvisejÍcích vodovodnÍch sítÍ,
o optima|izace a rekonstrukce s|edovánÍ mnoŽství a jakosti podzemních

i povrchovych vod.
StátnÍ fond Životního prostiedí ČR na základě směrnice č, 7 /2oo4

o poskytování a čerpánÍ finančnÍch prostiedk pro investiční projekw
rea|izované v rámci Fondu soudrŽnosti poskytuje finančnÍ podporu na
piípravu Žádosti o podporu, na zpracovánídokumentace i v|astní rea|izaci
projektu. Závazné podmínky pro pĚedk|ádánÍ Žádostí o podporu z Fondu
soudrŽnosti stanovuje směrnice Ó' 6/2oo4 Ministerstva Životniho prostredÍ.

Financování projektŮ v rámci Fondu soudrŽnosti bude rea|izováno
s pouŽitÍm grantŮ FS, státnÍho rozpočtu (program MŽP 2t511O, dva
programy MZe: 329 03o Vystavba a technická obnova vodnÍch zdroju
a 329 040 Vystavba a technická obnova Čov a kana|izace), krajskych
rozpočtu, rozpočtu konečného pi i jemce a bankovnÍch tjvěrŮ (E|B
prostiednictvÍm MZe).

Piedpok|ádá se, Že ČR dostane moŽnost čerpat během |et 2oo4 aŽ
2006 ce|kem 472 mi|. EUR pro projekty na z|epšenÍŽivotnÍho prostredi,.

StrukturálnÍ Íondy [9]
Strukturá|nÍ fondy se zaměiují na sniŽování rozdflu v rjrovni rozvoje

rÚznych regionu.
M i n i ste rstvo Životn Ího prostied Í ja ko správce Státn ího fondu Životn Ího

prostiedÍČR vyda|o směrnici č,. !2/2oo4, Kerá upravuje zák|adnípiÍstupy
k poskytovánífinančních prostiedkŮ ze struKurálnÍho fondu - Evropského
fondu pro regioná|ní rozvoj (ERDR na investičnÍ projekty rea|izované
v rámci operačního programu |nfrastruktura (oP|)- Priorita 3.

lnvestičnÍ projekty v rozmezí 1-1O mi|. EUR budou podporovány
z operačního programu |nfrastruktura. Tento program by| predběŽně
schvá|en Evropskou komisív prosinci 2o03 a zahrnuje rozvojové priority
rezortu dopravy a rezortu ŽivotnÍho prostiedí pro obdobÍ |et 2oo4 aŽ
2006' Prioritou oP Infrastruktura je z|epšovánÍ infrastruktury ve vodnÍm
hospodáiství:
r 2v./šenÍ počtu ekvivalentnÍch obyvate| napojenych na vyhovujícÍčistírnu

odpadních vod,
. z|epšení čistoty vodnÍch tokŮ,
. z|epšenÍ urovně ka|ového hospodáistvÍ.

sŽp Čn mŮŽe v |etech 2004_2006 v rámci strukturá|ních fondŮ
zprostiedkovat více neŽ I42 mi|. EUR.
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Resources for Funding the Projects for Water Protection
(|A/WTP,s, sewerage systems/ (GrÚnwaldová, H.)

After joining the EU, the main task of the Czech Republic has
been to fulÍi| the requirements of the Directive 2ooo/6o/EG on water
policy. For this leason it is necessary Íor the czech Republic to
plepare a sufÍicient number of good projects which will be funded
from both EU and national sources.

The national funding consists of sources from the State Budget
(they are granted by means of the funding Programmes of the Ministry
of Agriculture and the Ministry of the Environment, the State Fund
for the Environment, and investors' own resources).

The resources from the European Union include the EU Gohesion
Fund and the ERDF structural funds.

VCOLlA
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Pražské vodovody a kanalizace' a. s.
PaÍížská 11, 11o 00 Praha í
Pracoviště: Na Rozhraní í, 180 00 Praha 8
Útvar stokové sítě

Tel: 284 01 3 280, 284 013 111, tax: 284 013 212,
mobil: 602 278 306, e-mail: michal.dolejs@pvk.cz

Expertníčinnost pÍi návrhu měrnlch objektŮ prŮtoku odpadních vod,
ka|ibrace a kontro|y měÍících systém pr toku odpadních vod
(zákon č.25412001 Sb.), měÍení hydrau|ickfch ve|ičin v objektech
stokové sítě, měŤení srážek, odběr vzorkŮ odpadních vod, proh|ídky
stokové sítě i domovních piípojek a vyh|edáváníprt)běhu kanalizace
teIevizn ím i nspekčn ím systémem, od borné zpracován í u./sIed kťt.
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PUBLIKACE VUV T.G.M.

Hydroecological Study of the lizerc River Gatchment
and the lizera Mountains
Edited oy Šárxa B|aŽková
Praha : Vyzkumny ustav vodohospodársky T. G. Masaryka, 2005.
224 s. ISBN 80-85900-57-2.

Podnětem k vytvo ienÍ pubI ikace by|a čast  autorŮ v  pro jektu
NeWater (New Approaches to Adaptive Water Management under
Uncertainty)6. rámcového programu EU. Pub|ikace piedstavuje souhrn
nejnovějšÍch poznatkŮ o integrovanych postupech iízení vodního
hospodárství v povodÍ horní Jizery'

Erudice autorského koIektivu umoŽnila autorŮm zhodnotit moŽnosti
vyuŽitÍ jed not| ivych metod i k pro ad a ptivn í iízen Í vod n Ího hospod á iství,
nap i .
(a) v otázkách zásobovánívodou z povrchovych i podpovrchovych zdrojŮ,
(b) pri vyhodnocování extrémnÍch hydro|ogickych podmínek,
(c) v iešení činku od|esněnÍ p|och vyvo|aného kyse|ymi dešti a jej ich

postupného zaIesĎovánÍ,
(d) v ieŠení hydro|ogickych i technickych aspektŮ správy experimen-

tá|nÍch povodÍ Čtttr,tÚ,
(e) v analyze vyznamu toku Jizery na migraci a reprodukci rybÍch

společenstev ve vztahu k Labi,
(f) V posouzeníinterakce povrchovych a podpovrchovych vod v kiÍdové

oblasti z hlediska kvantity i  kval ity,
(g) V rešení otázek spojenych se získáváním kontinuá|nÍch časovych

eko-hydro-klimato|ogickych dat z pozorovacích stanic PovodÍ Labe,
S. p., a v da|ších prob|émovych okruzích.

PubIikace je sestaven a ze 14 príspěvkŮ speciaIistŮ v rŮznych vodo-
hospodárskych oborech :

(1) Phytoplankton dynamics in the lizera River in relation to
nutrients and hydrologic condit ions. Jsou zde sledovány
časoprostorové změny vzorkŮ fytop|anktonu j iŽ osvědčenymi
metodikami. V porovnánÍ s vys|edky ana|yz tokŮ níŽinnych by|y
prokázány jisté abnorma|ity v sezÓnním rozdě|ení i v závis|ostech
na podé|ném profi|u tokŮ.

(2) Evaluation of the environmental status of the tizera River based
on macrozoobenthos removed within the framework of national
monitoring. Autoii zde upIatniIi stochastické metody ana|yzy
dopadu změn charakter is t ik  Ž ivotního prost iedÍ na bent ická
spo|ečenstva, včetně jej ich k|asif ikace.

(3) Fishways on the t izera River. V této kapito|e je podána
charakterist ika reky Jizery z poh|edu ov|ivnění migrace rybÍch
spoIečenstev hydrotechnickymi stavbami a jsou hIedány moŽnosti
k jejímu zprŮchodněnÍ' DŮraz je k|aden na ba|vanité rybí prechody
a da|ŠÍ, pi irozenému rázu b|hké konstrukce.

(4) Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Karany
using 15N and 18o isotopes. Autoii se v této kapito|e zaměrujÍ
predevŠím na časoprostorovou ana|yzu reŽimu vodních zdroju
v povodích jímacích objektŮ Kárany, na jej ich zhodnocení a na
a|okaci moŽnych zdrojŮ znečištěnÍtěchto zdrojŮ nitráty. K tomuto
uče|u jsou vyuŽity izotopy 15N a 18o.
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Redakěnírada: Ing. Jiřna Barchánková, RNDr. Dana Baudišová,
PhD., lng. Vác|av Bečvár, CSc., |ng. Šárka B|aŽková, DrSc.,
RNDr. B|anka Desortová, CSc., |ng. Jana Hubáčková, CSc.,
RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Ladis|av Kašpárek, CSc., Ing. |van
Koruna, CSc., |ng. Vác|av Matoušek, DrSc., RNDr. Hana
M|ejnková, PhD., lng. Věra očenášková, |ng. Dagmar Sirotková,
|ng. Vác|av Šťastnyi, |ng. Nad'a Wannerová, |ng. Vác|av Zeman

(5) Ássessment of the lizera water bodies. Pátá kapitoIa monografie
j e  věnována  Ieg i s I a t i vnÍm vodohospodá i s kym opa t i ením
v zájmové ob|asti '

(6) Ássessment of the groundwater bodies. Z h|ediska správy
podpovrchovych vod a aspektŮ hydrogeo|ogickych dop|Ďuje tato
kapitoIa predchozÍ.

(7) Survey of point sources of pollution over 5OO PE in the basin
of the lizera river. Kva|ita vody z jímacího systému Kárany je
ov| ivněna znečištěním ) izery ,  p iedevším dÍky nedostatečné
kapacitě čistíren odpadních vod podé| toku. Kapito|a se právem
zaměruje na ana|yzu ceIkového zatften( iíčnÍho odtoku odpadními
vodami a na moŽnosti kompenzace znečiŠtění.

(8) Modeling of groundwater flow in the tizera Basin' Predmětem
osmé kapi to|y je  mode|ování prouděnÍ podzemní vody podé|
strední a do|nÍ Jizery pi i  uvaŽování odběrŮ z jímacích vrtŮ'
Vys|edkem je prÚběh h|ad in podzemní vody a rych|ostní po|e.
Vys|edky mode|u jsou kaŽdoročně poskytovány správci toku pro
p|ánování zásobování HMP vodou z upravny Kárané.

(9) Modeling of the water flow and the contaminant transport in
the so i l  prof i le  of  the Píedměžice rcg ion.  VzhIedem
k potenc iá|nÍmu ohroŽení kvaI i ty  vod n i t rá ty  v  káranském
koIektoru v  obIast i  Skorkova by|  pro toto uzemí sestaven
simuIační modeI neustá|eného proudění podzemnívody a integro-
ván s transportními procesy po|utantŮ.

(7O) Modeling acidiftcation in the tizera Mountains: reconstructed
and predicted long.term changes in the UhlÍÍská catchment.
Piedmětem desáté kapito|y je simulace kyse|ych usazenin ve
stiedně- aŽ d|ouhodobém časovém horizontu v povodÍ UhIi7ská.
Pro iešení tohoto komp|exnÍho prob|ému by| vyuŽit program
MAGIc, zahrnujÍcÍ někol ik dí|čích procesŮ.

(II) Experimental basins of the Czech Hydrometeorological lnstitute
in the tizera mountains. V této části je provedena podrobná
pasportizace ch arakte ri sti k jed not| ivych experi mentá | n Íc h povod í
ČnvÚ v ob|ast i  J i zerskych hor .

(72) Quality of Water in the Experimental River Basins. Predchozí
kapito|u dop|nujÍ sdě|enÍ o monitorování kva|ity vod v experi-
mentá|ních povodích.

(13) Subsurface hydrology at UhlíÍská Watershed. Kapito|a poskytuje
zajímavost i  o  kompIexní moni torovací kampani  reŽ imu pod.
povrchovych vod v |okaIitě UhIi7ská a Tomšovka, včetně terénních
měienÍ da|ších stavovych vel ičin. Vys|edky by|y porovnány simu-
Iačním modeIem podpovrchového odtoku'

(14) Precipitatiotrunoff modelling in the tizera Mountains. Model
sráŽkoodtokového vztahu je závěrečnou kapito|ou monografie.
PÍedchozí ana|yzy jednot|ivych hydro|ogickych procesŮ v povodí,
včetně podrobné databáze časovych iad a parametrŮ procesŮ,
umoŽni|y reŠite|Ům s ve|mi dobrymi vys|edky uplatnit osvědčeny
TOPMODEL.

(z lektorského posudku prof, lng. J. Zezuláka, DrSc')
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vÚv T.G.M., Podbabská 30, 160 62, tel. 22o L97 260,

e-mail: zuzana kuckova@vuv.cz.
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