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Souhrn
čtáner struěně piedstavuje vfstedky plojektu Yav/65o/5/o2

v oMobí 2oo2-2oo5. Řešení směiovato k obecné metodice vyjádiení
dzika a potenciálnÍch škod. Základní chalaktedstiky rysledné mďodiky:
postupy doporučované metodikou jsou v maximá|ní míÍe vdzány na
standardnídatabáze pořzované, provozované a spravovalÉ v čn; zp eon
využití vfstupti' věrohodnost a dostupnost vstupních iidai a náklady
na vlastní iešení urěuií míru podrobnosti pohledu na ohrďené Íizemí
a vymezují tedy okruhy vhodnych postupti a metod pro dvě Íirovně;
posloupnosti ákladních proces , které tvoií kostru metodiky' jsou
uplatněny pro obě rovně podlobnosti; potenciální škody isou implicitně
stanovovány jako souhrn škod pÍímych; stanovení vÍše nepžÍmfch
matedálních škod a nehmotnfch škod je doporuěeno uvádět odděleně
od škod piímfch. vÍs|edky prcjektu budou podkladem př rozhodování
piÍslušnfch splávních olgán o alternativách pŤi da|šÍm plánování
zemniho roaoie a ástavby v zemích ohlďenych povodněmi, dále

budou zoh|edřovány pň preventivní ochraně, p|ánování zabezpeěovacích
a áchrannfch pracÍch během povodní a přspěií ke afšení povědomí
oběan o dziku.

a

1 Úvod
V našich geografickych podmínkách patií právě povodně, povodĎové

záp|avy a nás|edky piíva|owch sráŽek k nejvyznamnějšÍm Žive|nÍm pe
hromám. Řešeníprob|ematiky návrhu v praxi široce vyuŽite|né metodiky
stanovenípovodĎovych rizik i potenciálu povodĎoWch škod v záp|avovych
uzemÍch je piitom o to na|éhavějšt' Že naše domácíděníby|o v nedávné
m i nu |osti nečekaně poznamen áno něko I i ka m imoiádnym i extrémy |etních
povodnÍ, a to V červenci !997, kdy by|a postiŽena ve|ká část povodí
Moravy, odry a hornÍho Labe, a V srpnu 2oo2, kdy zasáh|a většinu
povodí V|tavy a dá|e do|nÍho Labe i hornÍ Dyje. LetošnÍ rok se nám vryje
do paměti dky jarnÍ povodni, která svym prŮběhem a zejména dÚs|edky
zasáh|a ve|kou část rizemíČR. Tato situace by|a zpŮsobena náh|ym tánÍm
značnych zásob sněhu ve stiedních po|ohách a souběhem rozsáh|é
sráŽkové činnosti. Piekvapivou pak mnoŽstvÍm spad|ych sráŽek, rych|ostí
nástupu a svou extremitou dosaŽenych ku|minačních prŮtokŮ by|a
povodřová situace ze zač,átku června 2006' Kerá postihla arláště povodí
hornÍ Dyje, hornÍVltavy a LuŽnice. Samoziejmě nelze opomenout anijiné
povodĎové udá|ostiv České repub|ice z h|edisek d|ouhodobého s|edování
i piedpok|adŮ ce|kového trendu vyvoje k|imatickych podmínek.

Posuzovan í m íry povodĎového nebezpečí a stanovován Í moŽnych dŮs|edkŮ
patií k ve|mi aKuá|ním prob|émŮm ve vodnÍm hospodáĚství. Uvedená
prob|ematika není samoziejmě v našich podmínkách nová, pouze t|ak
na soustieděny vyzkum otevienych prob|ému vjrazné zesilil v souvis|osti
s vyslrytem ve|kych povodní a rozsahem jejich negativních dopadu.

objeKivn í hodnocen í na|éhavosti iniciace tvorby systémŮ preventivn í
ochrany pied negativnÍmi činky povodní je tedy piínosem do široké
problematiky s vysokym stupněm spo|ečenské objednávky. V současné
době j so u Žádány piístu py scho pné o bje Kivizovat poso uzen Í synergi ckého
činku iady faktorŮ a Vazeb, Keré mají zásadnÍ vyznam pro míru škod

v potenciá|ně zap|avovanych zemÍch. Zejména nepifemnou v|astností
spo|ečnou pro více up|atĎujícÍch se faKorr]l je neurčitost, se Kerou se
musí kaŽdé iešení setkat a uspokojivě lypoiádat.

Cí|em č|ánku je podat stručnou informaci o vys|edcích projektu
vaY/650/5/02Í74), na jehoŽ iešeníse kromě pracovníkŮ Vyzkumného
stavu vodohospodáiského T. G. M. podfle|i zejména specia|isté z Falru|ty

stavebnÍ Českého vysokého učenÍ technického v P|aze, Faku|ty stavebnÍ
Vysokého učenítechnického v Brně, pracovníci PovodÍLabe, S. P.,z Hradce
Krá|ové a HydroprojeKu Praha, a. s.

2 Gelospolečenská naléhavost stanovování
povodřovych rizik a škod
J edn ím z k| ičovych faKorťt popisované prob| em ati ky je nevrzpytate I nost

prŮběhtj povodĎovych jevŮ. Na druhé straně však tato závaŽná oko|nost
piispívá svym dÍlem k tomu, Že si mnohem více neŽ piedtím uvědomujeme
ce|ospo|ečenskou na|éhavost  prob|émŮ spojenych s  povodněmi
a Žive|nÍmi pohromami obecně, coŽ je směiuje k nezbytnému zjištovánÍ
povodĎovych rizik a odhadu moŽnych škod. Ce|ospo|ečenská na|éhavost
sta novová n í uvedenych parametru negativn i.ch d Ů s| ed kŮ povod n Í je z| ejmá
nejen z h|ediska veiejného zájmu, n,fbrŽi ochrany všech subjeKŮ, jejich
záimŮ a aKivit v ohroŽen1/ch zemÍch.

Současněje vhodné piipomenout i oko|nost, Že stanovovánípovodřo
vych rizik a škod se bezprostiedně tlká téměi všech oborŮ po|itické
i hospodáiské scény charaKerizované dvěma adjeKivy majetkoprávnÍho
charakteru: soukromy (privátní) a veiejny. Souvisí tedy těsně jak se
soukromym seKorem a soukromfmi zájmy - často také nevyapytatelnymi
a nesnadno odhadnute|nymi, tak s neméně nesnadno uchopite|nymi
zájmyveiejnymi, s obtiŽně piedvÍdate|nfm vyvojem iady parametrŮ (napi.
veiejné finance, nestabiIizovaná veiejná správa atd.).

3 Gí|e metodiky
Zák|adní cfle metodiky stanovení povodĎovych rizik a potenciá|u škod

v záp|avovych zemÍch jsou těsně spjaty s ce|ospo|ečenskymi poŽadavky,
vynro| anym i nezbytnostÍ zm írn it ne piÍzn ivé riči n ky povodn í v České repu b-
Iice. Je však namístě si pripomenout, Že vŮbec nejde o snadnou rj|ohu, at
uŽ wh|edem k dostupnosti potiebnych dajŮ i informact, lybavenostigeo
grafickymi a statistickfmi systémy, moŽnostem na rŮznfch rozlíšovacích
rovnÍch, vyuŽite|nosti, srovnateI nosti i konzistenci disponibi lnÍch daj

a samoziejmě i s oh|edem na poŽadavky up|atĎovánÍ strategickych,
taKickych i operativnÍch zásad v konkrétních zemÍch a situacích.

Podobně jako u jinych ti|oh systémového charaKeru je nezbytné roz|išit
strategické, taKické a operativní cfle. JiŽ na první poh|ed je z|ejmé, Že
specifické v|astnosti povodřovych jev a specifická tÍ|oha zjištování
povodřovych rizik i škod v záp|avovém zemí determinují nutnost
naplĎovat všechny uváděné cí|e, nicméně je však zjevné vysadní
postavenÍ cí|Ů strategickych.

3.7 Strategické cÍIe
Strategické ci1e se zaměiují na d|ouhodobé chovánÍ systému a jejich

k|ičovym znakem je kvalitativnÍ charakter, ktery by pri stanovovánÍ
povodĎovych rizik a škod v záplavovém uzemímě| p|nit rozhodujícítllohu.
Jde piedevším o komp|exnost a systémovost iešent' zvyšenf duraz na ]<va
Iitu Života IidÍŽijících i pŮsobícÍch v ohroŽenych oblastech a o kva|itativně
vyššÍ stupeĎ ochrany Živottj, zdraví i majetk obyvate| pied p sobením
povodřovych Žive|nÍch pohrom, o udrŽite|nou ochranu pitrodních hodnot
i fu n kcÍ záp| avovych zem Í a oh roŽenych síde|, včetně adekvátn í och rany
bytového fondu, nezbytné infrastruKury, potiebnych s|uŽeb i ostatních
hmotnych a nehmotnych statkŮ, potenciá| ně ov|ivřovanych inundacemi.
V Žádném piípadě ne|ze v souhrnu strategickych tj|oh opomenout aní
ekonomické, sociá|nÍ a existenční podmínky |idÍ, včetně vlastnickych
i pracovních vztahŮ v inundačních zonách i mimo ně.

Stejně tak je zapotiebí zv./šit kva|itu současnych databázÍ' toku in-
formací, správních i operačních systém a co moŽná nejdiíve piekonat
problémy spojené s tÍm, Že v souěasné době nejsou pro všechna zemí
k dispozici stejně kva|itní podklady, ani efeKivní systémy zpětnych vazeb
k jinym databázím a materiá|um iednésprávnÍ, evidenční, geografické,
zemněp|ánovacíi statistické dokumentace, ke krizovym a záchrannym

systémum.



NavrŽená metodika je prioritně orientována na strategické cÍ|e,
strategická iešení i zpracování strategickych dokumentŮ samotnou
podstatou svého zadání,tj. s oh|edem na stanovovánípovodřovych rizik
a potenciá|u povodřovych škod. Prob|émem však zŮstává jiŽ zmiĎovaná
ne p|nost disponibi|ních dat i informací a nedostatky i neprovázanosti
i nform ačn Ích, geografickych, zemně.správn ích, stati stickych a d a| š ích
systémŮ.

3.2 Postupné zvyšování kvality íešení

Z piedchozího rozboru Wp|yvá' Že mnohé dosavadnÍpodk|ady a nástroje
neu moŽř uj í ve všech aspeKech sto procentně nap| n it kva| itativn í po Žadavky
strategickych cílŮ integrované a udrŽite|né ochrany pied povodněmi, coŽ
samo o sobě vybízÍk nutnosti urych|eného a piitom postupného zvyšování
této kva|ity. Zde je nezbytné iniciovat a udrŽet procesy' Keré vedou
a povedou k optimá|nímu stavu potiebnych databází, věrohodnych infor-
macÍ a podk|ad . Jde právě o urych|ené nap|ĎovánÍ uváděnych poŽadavkŮ,
Keré da|y zák|adní podnět k vypracování metodiky stanovení povodĎovych
rizika potenciá|u škod vzáp|avovych zemÍch. Metodika je formu|ována
tak, aby moh|a p|nit funkcijednotného závazného dokumentu na ce|ém

zemí České repub|iky.
Vyznamnou oko|nostÍ je i roz|išovací roveĎ, Kerá usměrĎuje mtru

podrobnosti iešenÍ |oh zaměienych na stanovení povodĎovych rizik
a škod. Je však zíejmé, Že závaznost nap|něnÍ stanovenych cÍlŮ vyp|fvá
z |egis|ativně vymezenych povinností pro jednot|ivé subjekty piÍs|ušné
zemní p sobnosti, tj' pro stát, kraje, obce, povodÍ ijinak definované
zemní ce|ky. Zmínéná roz|išovacÍ roveř má tedy piÍmy v|iv na aplikaci

metodiky pod|e potiebné podrobnosti, na piÍs|ušné speKrum zák|adních
skupin vstupnÍch informact, jejich vyběr a zpŮsob zjištovánÍ i na h|avnÍ
skupiny potenciá|nÍch uŽivate|Ů Wstupu.

3.3 Hlavní problémové okruhy protipvdfiové ochnny v našich
pdmÍnkách

K cfl Ů m rizi kové ana|f4 záp| avovych zem í patiÍ poskytn utí od bornych
podk ladu pro kvaI i f ikované rozhodovánÍ
o vyuŽití zemí v rámci zemntho p|ánovánÍ
i o potiebách a rozsahu opatÍenÍ proti vzniku
povodiiovych škod' Součástí rozboru by mě|o
byt i č|enění inundačních uzemí pod|e stupně
povodĎového rizika a stanovenÍ priorit pro
ap|ikaci protipovodřovych opatiení. K|ičovym
momentem pro zahájení vah o rea|izaci,
doplněnÍ či změně systému ochrany je defi-
nování poŽadavku na ochranu. K tomu zásad-
nÍm zpusobem piispívá právě zna|ost míry
povodřového nebezpečí a jeho d s|edky
vyjádiené stu pněm rizika nebo /a vyší moŽnych
škod. PoŽadovaná míra ochrany jako vystup
po| itického rozhodnutÍ by měla byt stanovována
v motivačním prostiedÍ (iady IimitŮ), zejména
ve vazbě na ekonomické moŽnosti nejen s|oŽek
státu (veiejny zájem), a|e všech ,,konzumentu
ochrany... DÚ|eŽité je také nezjednodušovat
prob|ém protipovodĎové prevence jen na
zajištění investičnÍch prostiedkŮ. Mnohdy
je systémové ieŠení generovánÍ a a|okace
provozních prostiedk na d|ouhou dobu, Keré
siIně kore|uje s udrŽenÍm spo|ehIivosti ochran-
né funkce, s|oŽitějšÍ a bo|estnějŠí. Rozpor
mezi nák|adností iešení a danymi aKuá|nÍmi
finančnÍmi moŽnostmi směiuje k další fázi
iešení, k hodnocenÍ efeKivnosti protipovodĎovych opatiení a investic.
Jde o |ohu, Kerá navazuje na postupy uváděné v tomto textu.

DŮ |eŽitym zák| adem pro efeKivn í postu py v prob lem atice proti povodĎové
prevence je pÍtjetístandard piijate|ného rizika jako zák|adu vyjadiujíciho
právě veiejn! zájem v ochraně pied negativními činky povodní.

Je ziejmé, Že sporné otázky musí byt zodpovězeny v nejkratšÍ moŽné
době, tj' zejména V procesu formu|ování cÍlŮ Plánu h|avních povodí,
nebot by mě|y byt uplatĎovány piib|iŽně stejné piÍstupy pro ruzná rizemr,
samoziejmě s piih|édnutÍm k systémovym h|ediskum p|atnym opět pro
ce|ou Českou repub|iku. V širším evropském kontextu pak pro ČR vyply-
nou v popisované prob|ematice závazky, konkretizované v piipravované
směrnici Evropského par|amentu a Rady o vyhodnocovánÍ povodnÍ
a protipovodnovych opatieních [10].

4 Zák|adní charakteristika metodiky - v|astnosti
Metodika je obecně zaměiena na témata, Kerá patiído prob|ematiky

rizikové ana|,!zy záp|avovych zemí. V metodice jsou vymezeny vyuŽiteIné
datové zdroje, obsahuje popisy postupŮ a metody, Keré s|ouŽÍ ke kva|i.
tativn Ím u vymezen í či kvantitativn ímu stanoven í dŮ s| ed kÚ povod Ďového
nebezpečí. DŮ |eŽitou součástÍ doporuěovanych piístu pr]r je jej ich správná
interpretace. obecně je metodika otevienym nástrojem, u Kerého se

piedpok|ádá da|šÍ rozvoj a dop|řovánÍ. Návrhy ochrannych opatienÍ pied
učinky povodnÍ a hodnocenÍm efeKivnosti systémŮ (prvkŮ) ochrany se
metodika nezabyvá.

Základní vlastnosti:

A. Věrohodnost a dostupnost vstupnÍch rÍdajŮ, zpŮsob vyuŽití Wstupr]r
a nák|ady na v|astnÍ iešenÍ určujÍ míru podrobnosti poh|edu na
ohroŽené tlzemÍ, a tedy vymezují okruhy vhodnych postupri a metod
pro dvě rovně: | - část zemÍ, || - objekt (vertiká|ně orientovany
postup).

B. Pos|oupnosti zák|adních procesŮ : identifikace povodĎového nebezpečí,
stanoven Í zranitelnosti, expozice, kvaIitativnÍ/sem r kvantitativní
vyjádi ení r i zi k a, vyh od n oce ní pote n c i á l n íc h š kod, kvantitativn í vyj ád ien í
rizika, Keré tvoiÍ kostru metodiky (horizontá|ně orientovany postup),
jsou up|atněny pro obě rovně podrobnosti.

C. Postupy doporučované metodikou jsou v maximální mí7e vázány na
standardnídatabáze poiizované, provozované a spravované v České
republice.

D.Potenciá|nÍ škody jsou imp|icitně stanovovány jako souhrn škod
prímych. Vyjádieny jsou podÍlem z ekviva|entu hodnoty majetku, Kery
se rovná reprodukční hodnotě hrubého kapitá|u.

E. S oh|edem na ve|mi obtiŽnou objeKivizaci postupŮ stanovenÍ vyše
nepŤím|ch materiálních škod a nehmotn ch škod je doporučeno
uvádět je oddě|eně od škod piímych. Dt]tleŽitou charaKeristikou pro
skupiny nepťímych materiá|ních a nehmotnych škod jsou pĚedpoklady,
na zák|adě Kerych by| proveden v|astnívypočet.

4.7 Úrovně podrobnosti metodlky a potenciálnÍ uživateté uÍstuptt
Ve schématu na obr. 1jsou zjednodušeně vyjádieny zák|adní prvky

a vazby, Keré se tykají rovní podrobnosti metodiky, zák|adních skupin
vstupních informací i h|avních skupin uŽivate|Ů vystupŮ zaměienych
na stanovovánÍ povodřovych rizik a potenciálu povodĎovych škod
v podmÍnkách České repub|iky.

lIivdďé qFfuP Úrovně podÍobnogti
č|eněnÍ

ZáHadní skupilty
Yst{'íÍch inforrmcí

,,* - - ; . ! _ * _

obr. 1. Zák|adn( skupiny vstupnÍch informací a dat, rjrovně podrobnosti metodiky a h|avní skupiny
uŽivate|Ů vystupŮ

4.2 Klíěové procesy a faktory spojené s problémy ohrožovanjch
záplavovfch zemí

Pii formu|aci prob|ému, orientovaného na ohroŽovaná záp|avová
neboli inundačnÍ uzemÍ, je tieba odpovědět na otázku, čemu metodika,
piedstavujícÍ určité schéma postupu, specificky nástroj a současně
i systém, s|ouŽÍ. Tato formu|ace se V daném piípadě rráahuje k procesŮm
a změnám v ohroŽovanych inundačnÍch zemÍch i k vyhodnocování
těchto jevu. K podstatnym faKorum zmíněné metodiky jako systému
zaměieného na ohroŽená záp|avová zemí patiÍ:
o povodĎové nebezpeěí, jehoŽ drjsledkem jsou povodĎové roz|ivy

i da|šídynamické změny podmínek v inundačních rjzemích, a které je
vyrazem stochastického charakteru tohoto extrémního hydrologického
jevu;

o zranitelnost zemÍ, která se projevuje náchy|ností objektŮ nebo
zaŤizení ke škodám v dťts|edku ma|é odo|nosti vrjči extrémnímu
zatižení povodně a v d s|edku|zv. expozice, kterou se rozumídoba,
během níŽ jsou |idé i objekty vystaveni povodřovému nebezpečí;

. povodúové riziko, vyjádiené nejčastěji mírou pravděpodobnosti
u/skytu neŽádoucího jevu; vzniká v dr]s|edku spiaŽení povodĎového
nebezpečí, zranitelnosti a expozice;
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. povodĎové škody, vyhodnocované jako piímé a nepÍímé ěinky
povodřové udá|osti, které nepiíznivě postihnou určité zemí a pro-
jevují se piedevším rozsahem poškození nebo zničení materiá|ních
inemateriá|ních hodnot, ztrátami na majetku, na Životech azdraví
|idí i da|šími ztrátami nehmotnfmi a nepÍímfmi.

4.2.7 Definice rizika v širšÍm ulznamu

Pojem rizika pojímany v obecné rovině je dosti široky [7]. I v piÍpadě
povodřové prob|ematiky mŮŽe byt riziko vnÍmáno rŮznfmi zpŮsoby. Je
proto vhodné věnovat pojmu rizika ještě drobny prostor.

Jak je uvedeno v piedcházejícíkapito|e, nejčastějije riziko vyjádieno
mírou pravděpodobnostivyslrytu neŽádoucÍho jevu, Kery má za dŮs|edek
nepiíznivé tičinky na Životy' zdraví, majetek nebo Životníprostiedí. Riziko je
pak spojením nebezpečí, zranite|nosti a expozice. Zák|adnÍmi operacemi
rizi kového inŽenfrstvÍ jsou
r identifikace nebezpečí,
. odhad pravděpodobnosti ufskytu nepiízniu/ch udá|ostí,
. kvantifikace rizika.

Riziko je v rámci tohoto piístupu definováno jako n-tice veKoru [7]:

R I  =  (Sc , , 4  ,C , ) ,  i  = I , . . . , f f  ( 1 )

kde Sc je scénáÍ nebezpečÍ, P je pravděpodobnost vysk)^u scénáie
nebez@Ía Cjsou nás|ed @IďLa, škoda)' vyjádiené vg odnfch jďnotkiách.
Všechny tyto ve|ičiny jsou časově závis|é, nebot jak scénái nebezpečt' tak
pravděpodobnost jeho vysltytu a škoda se mohou v čase měnit.

V sou|adu s uvedenou obecnou definicÍje moŽné riziko R|.vyp|1ruajÍcí
z rea|izace i-tého scénáie nebezpečí určit napiíklad ze yztahu:

H, = P, 'C,  (2)

Ce|kové riziko Rl z rea|izace n statisticky nezávis|ych scénáiÚ
nebezpečíje moŽné určit ze vztahu:

L
RI = LP, .C, (3)

i= l

Riziko R/, resp. R/,se piitom uztahuje k referenčnídobě, pro Kerou by|y
hodnoty pravděpodobnosti { a nás|edky (škoda) C, stanoveny. ReferenčnÍ
dobu |ze uvaŽovat napiÍk|ad jako dobu Životnosti objeK v záp|avovém
Územ(, nebo jako smIuvně stanovenou frekvenci zaplavenÍs oh|edem na
charaKer zástavby v potenciá|ně záp|avovém uzemí.

4.2.2 Rozsah problematiky stanovenÍ povodriou.|ch rizik
a potenciálních škod v záplavoulch zemích

Popisovaná metodika se zaměiuje na stanovení povodĎolych rizik
v záp|avovych zemích a potenciá|ních povodĎovych škod, piedevším

na bytovém fondu, stavebnÍch objektech ijejich za|Ízeních, občanské
vybavenosti, da|šÍ infrastruKuie (komunikace, inŽenyrské sftě), v prÚ.
mys|ové a zemědě|ské vyrobě.

Na obrázku 2 je znázorněn zák|adní rozsah povodřové prob|ema.
tiky směiujícÍ ke stanovenÍ povodřovych rizik a potenciá|ních škod
v záp|avovych zemÍch. Levou část schématu piedstavujÍ procesy určení
- vyjádienÍ k|Íčovych faKorŮ dané metodiky. Tyto faKory do jísté míry
s po| uurčuj Í a spo| uvytváiej í scén áie povodĎového nebezpečí.

Zák|adn( podněty k ochraně obyvate|, piÍrodnÍho bohatství, obcÍ,
měst a majetkŮ pied povodněmi jsou piímym vybídnutÍm k ana|,!zám
a vyhodnocovánÍ povodĎového nebezpečÍ ve všech zemÍch i místech, '

Kerá mohou byt povodněmi ohroŽena a zasaŽena.
Ve scénáiích povodĎovych nebezpečí je tieba vzft v uvahu něko|ik

faKorŮ:
o faKory dané geografickymi, geomorfo|ogickymi, gleo|ogickymi, pedo

|ogickym i a hyd rometeoro|ogickym i podm Ín kam i ;
o statistické a pravděpodobnostní zákonitosti procesu i zákonitostÍ

pod|e teorie chaosu, Keré se podílejí či mohou podí,|et na vyskytu,
četnosti a opakován í extrém n ích hod not souvi sej ících hydro|ogickfch
procesu;

o faKory antropogennÍho hospodaienív do|ních nivách, tj. faKory, Keré
se podfle|y a dosud podflejí na historickém v'./voji osíd|ent, současném
vyuŽívání krajiny, současnych podmínkách a tváinosti urbanizace,
industria|izace a zemědě|ského hospodaienÍ i na očekávanych vyvo
jovych tendencích v těchto zemích.
Zák|adní scénáťe povodĎového nebezpečí mohou vycházet z něko|ika

zd roj Ů : z databází kon krétn í vě rohod ně lyhod n oce né povod Ďové s itu ace,
nebo jde o zpracované teoretické prťlběhy minimá|ně s dobou opakovánÍ
ku|minačních prutoku 5,20,10o |et (Q5, Q2o, Q,oo) [9].

Pos|oupnosti zák|adních procesÚ - identifikace povodĎového nebez-
pečí stanoven( zran ite l nosti, expozi ce, kva| itativní/semi kvantitativn Í
vyjádien í ri zi ka, vyhod nocen í pote nci á l n ích škod, kvantitativn í vyj ádien Í
rizika,}<teré tvoiíkostru metodiky (horizontá|ně orientovany postup)-jsou
up|atněny pro obě rovně podrobnosti.

Pravou stranu reprezentujÍ podstatné dokumenty a datové zdroje,
Keré piedstavuj í sku pi ny nejvyznam nějších podk| adu pro Ěešen í spojená
s prob|ematikou povodĎovych jevŮ.

4.2.3 základnÍ pŤÍstupy vyjádÍení rizika
Z koncepčnÍho h|ediska |ze ana|fzu rizik č|enit na kvalitativní, lg/anti.

tativ n í a se m i hta ntitati vn í.
KvalitativnÍ ana$za spočívá v identifikaci moŽnych pos|oupnostÍ

událostl' tz,t. scénáŤu nebezrečí Keré schematicky nebo mode|ově i|ustrují
potenciální udá|osti mající za nás|edek škody. KaŽd! scénái je následně

tieba samostatně posoudit a ana|yzovat. Na
zák|adě vys|edku této ana|yzy jsou určeny typy
nebezpečí a souěasně i prvky systému, Ker1/m
je zapotiebí věnovat alyšenou pozornost. Ve|ice
dŮ|eŽitou ro|i tu p|ní ved|e scénáÍŮ nebezpečí
sestaven í kontrol n ích seznam Ů, di agram prvkťt
systému a ana|,!ty na základě druhu poruch
a nás|edkŮ (FMEA)' pomocístromŮ poruch (FIA)
a stromu udá|ostí (E|-A).

KvantftatlvnÍ analjza spočÍvá ve stanovenÍ
pravděpodobnosti fi n á| n ího stavu ce|ého systé
mu, a tím souěasně vyjádieníjeho spolehlivosti
na základě pravděpodobnostíWskytu stavu jed.
not|ivych prvk systému, resp. pravděpodobnosti
Wskytu jednotlivych scéná|u nebezpečÍ. Píi
kvantifikaci dÍlčÍho rizika se jako kvantifikátor
pouŽívá pravděpodobnost vzniku škody (pe
tenciálnÍ škody| v rámci jednot|ivého scénáŤe
nebezpeěÍ_ viz rovnici (1). Kvantifikace dflčích
rizik jak z poh|edu odhadu pravděpodobnosti,
tak kvantifikace dopadŮ -tj. ve yztahu k vyčÍs|enÍ
škod _ patrí k nejnáročnějšÍm činnostem riziko
vého inŽenyrství. Hodnotí se piÍmá i nepiÍmá
poškození, piÍmé a nepiímé škody, provádějíse
soci ál n Í a ekonom ické ana|,!zy i ana|,jzy dopad Ů
na Životní prostiedt, piírodu, krajinu i plošné
vyuŽití inundačnÍch zemí.

obr.2.Základni rozsah prob|ematiky, kter! je adekvátní
nzika potenciá|ních škod v záp|avou|ch zemích

vďupy do metodilE

iešená prob|ematika

návrhu metodiky stanovován í povodĎoufch

SemikvantitatlvnÍ analjza piedstavuje
mezistupeř mezi kva|itativní ana|yzou, jeŽ
neposkytuje piedstavu o miTe povodřového
rizika, a kvantitativní ana|yzou, Kerá pro kvan-
tifikaci rizika, obvyk|e numerickou, vyŽaduje
poměrně rozsáh|é a spo|ehlivé daje spo|ečně
s pouŽitím speciá|nÍch technik, mezi něŽ patií
napiÍk|ad statistické mode|ování. Vys|edkem
semikvantitativnÍho hodnocení je re|ativnÍ vyše
rizika vyjádiená napi. pomocÍbarevné šká|y nebo
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čÍse|né stupnice. K nejdŮ|eŽitějším metodám patiÍ metoda maximá|ního
piijate|ného rizika, metodaza|oŽená na maticÍch rizika nebo metoda druhu
poruch, jejich nás|edku a kritičnosti (FMECA).

4.3 Vstupní informace, datové podklady - standardnÍ databáze ěR

Do skupiny standardních databáz(, Keré jsou doporučeny metodikou
zejména pro vyjádienÍ zranite| nosti zemt, patií:
o katastrá|nÍ mapy - geograficky podklad pro určování právních vztah

k nemovitostem ; da l š í i nform ace http: //www .cuzk.cz.,
. rastrová Zák|adní mapa ČR 1 : 10 000 - digitá|ní rastrovy kartograficky

model zemí v měiftku t : to 000 (http:/ /eeoporta|.cuzk.cz);
. státnÍ mapa 1 : 5 000 - digitá|ní kartograficky model zemív měiítku

1 : 5 000; obsahuje s|oŽku katastrá|ní, vyškopisnou a ortofotomapu
(htilp: / / geoporta l. cuzk.cz) ;

o ZABAGED 1 : 10 00o - Zák|adn( báze geografickych dat - digitá|ní
vektorovy topograficky mode| zem í (http: / / geoporta |. cuzk. cz) ;

o ortofotomapy - barevné ortofotomapy - bezešvé (http://geoporta|.
cuzk. cz, http : //www. geod i s. cz, http:. / / gis.vs b. czl m i d as ) ;

. zemně p|ánovací dokumentace ve|kych zemnÍch ce|kťt - zdroj:
krajské iady; da|ší informace http:/ / portal.uur.cz;

. zemně plánovacÍdokumentace měst a obcí- zdroj: obecnÍ, městské
a krajské iady (http: / /porta|.uur.cz);

. Registr sčÍtacÍch obvodŮ (Česky statisticky iad) - obsahuje geo-
grafická i popisná data (http://www.czso.cz);

. Registr ekonomickych subjeKu (Česky statisticky rjiad)- popisná data
(http://www.czso.cz).

4.4 PotenctálnÍ škody

Potenciá|nÍ škody se tykají movitého i nemovitého majetku, rŮzně
definovanych piírodních a krajinnych hodnot v inundačním zemÍ.

Ap|ikace metod stanovenÍ potenciá|ních povodĎovych škod závisÍ na
dvou zák|adnÍch faKorech:
. na roz|išovacích rovních z h|ediska potiebné podrobnosti(tj. roveř

podrobnosti I nebo ll),
o na materiá|ních a popť. i nemateriá|ních škodách v inundačních

zemích; uvedené majetky nebo jinak oceněné hodnoty mohou bi/t
buď poškozeny (částečně, stňedně nebo značně), deformovány,
znehodnoceny (zhoršením kvality, neprodejností atp.), odp|aveny,
zaneseny (bahnem, pískem, sp|ávím), zničeny.
Ve většÍm měiftku se posuzují potenciá|nÍ škody:

. na bytovém fondu a vybavenosti byt , rodinnfch dom ida|ších
obytnfch dom ,

. na občanské vybavenosti (ško|y, zdravotnická za|izeni, obchody,
ku|turní stánky, historické památky, sportoviště aj.),

o v dopravní infrastruktuie a v dopravě (si|nice, Že|eznice, nádraži,
mosty, propustky, parkoviště, vodní cesty, dopravní prostĚedky),

. v systémech inženlrskfch sítí,
o ve vodním hospodáiství (vodní toky, vodnídí|a, vodárenské systémy,

čistírny odpadních vod, kana|izace),
o v zemědě|ství (objekty, pěstování rost|in, chov hospodáiskfch

zvíiat),
. v |esním hospodáiství (včetně hynu vo|ně Žijících zvíĚat),
. V pr myslu, energetice, s|uŽbách a těŽbě surovin,
o škodY postihující rŮzné s|oŽky Životního prostiedí (vodu, pťrdu, vege-

taci, Živočišné druhy - v souvis|osti se sk|ádkami odpadu, nikem
nebezpečnyich |átek aj.)'

. škodY nepiímé, nehmotné, rrjzné ztráty hospodáiského rázu.
|mplicitně jsou pro vyjádiení potenciá|ních škod navrŽeny piístupy

za|oŽené na aplikaciztrátovych kiivek (poiizovacíceny a ztrátové funkce)
s vyuŽitÍm interva|ového vyjádiení hodnot poškozenÍ. Potieba vyššÍ pe
drobnosti - uroveĎ ||, napi. vyznamné ekonomické subjeKy [6]' vyŽaduje
individuá|nÍ posouzení, popi' samostatné studie.

KaŽdá z uvedenych ob|astí se vyznačuje svymi specifickymí vlast-
nostmi. Na znalostech o vyskytu hodnotovych struKur uvniti inundačních
zemí i o moŽném poškozenÍ nebo zničení těchto hodnot nás|edkem

rŮzně definovanych povodnÍči záp|av jeza|ožen postup piís|ušnych ana|,!z
a hodnocení. většinou ekonomického charaKeru.

5 Poskytovatelé vstupních informacÍ' spoluplacující
olganizace a uživatelé vysledk Íešení

Je ziejmě, Že mŮŽe existovat ce|á iada poskytovate| vstupnÍch
informact, spo|upracujících kompetentnÍch uiadŮ, odbornych institucí,
rŮzně specia|izovanfch organizací a uŽivate|Ů vystupŮ i vys|edkŮ'
K nejvyznamnějšÍm subjeKŮm však patiíinstituce i organizace spadajícÍ
pod soustavy vodnÍho hospodáiství a uzemnÍho p|ánování.

5.7 Soustava ochrany vod a vodnÍho hospodáktvÍ
Podstatnym oko|ím iešené prob|ematiky je systém ochrany vod

a vodnÍho hospodáÍstvÍ, které zahrnuje mimo jiné souhrn všech
dÍlčích aKivit souvisejících s vodnÍm bohatstvím včetně systému fuení
ochrany vod a vodnÍho hospodáÍství, v némŽ probÍhají nezbytné iídicí,

organizačnÍ, správnÍ a kontro|ní procesy' zabezpečující piís|ušná cílová
chovánÍv soustavách ochranyvod a vodního hospodáiství' spadajících do
pravomocí dvou resortu: Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí a Ministerstva
zemědě|ství.

Jde o:
o sulsysťém vykonu státní správy (tistiední orgány, kra1ské orgány

a orgány pověĚenfch obcí, obce);
. subsysťém hospodážsk\|ch a odbornych činností (podniky Povodí,

ČHuÚ, Státní |esy, VÚV T.G.M' atd.);
V rámci systému Ěízení ochrany vod a vodnÍho hospodáiství probÍhajÍ:

. druhy procesu fÍzení (organizování, p|ánování - tvorba strategií
či koncepcí rozvoje činností ochrany vod a vodního nospodáÍství,
operativní |ízení - napi. dispečinky podnik Povodí);

. složky procesu Ťízení (správa, organizování, rozhodování, ov|ivĎování,
kontrola).
oko|í systému ochrany vod a vodního hospodáistvíje dáno mnoŽinou

vazeb na piírodní poměry i dě|bou práce mezi ochranou vod, vodním
hospodáĚstvím a ostatnÍmi seky spo|ečenskych aKivit, jako je ŽivotnÍ
prostiedí, zemědě|ství, prŮmys|, |esní hospodáiství, doprava.

5.2 Soustava zemnÍho plánování

Systém zemnÍho plánovánÍ zahrnuje souhrn všech činností sou-
visejÍcÍch se zpracováním zemně p|ánovací dokumentace, v daném
pÍÍpadě h|avně se zaměiením na potiebnou kvalítu vymezenÍ zásad
a postupŮ v re|aci k záplavovym zemím a k ochraně pied povodněmi.
Ke k|ičovym prob|émŮm a nedostatkŮm dosud zpracovávanych uzemních
p|ánŮ patií piedevšÍm [5]:
o stanovení obecněji p|atnfch |imit , regu|ativťt a zásad protipovodĎou/ch

opatiení se ziete|em k moŽnému ohroŽení záp|avami,
o nutnost etapizace d|ouhodobého urbanistického rozvoje síde|,
o stanovení kritérií pro vybíránízptjsobťt, postuptj a prostiedk zmíněné

etapové rea|izace,
. Íešení prob|ém p|ynoucích z chybějících pravidel pro vypracování

studií odtokovfch poměrri,
o Íešení potíŽi spojenfch s některlmi technicklmi nedostatky,

piedevším v piípadě získáván í geodetickyich pod k|ad ťr,
o ťešení otázek souvisejících s nevyjasněnlmi zásadami chování

v záp|avovych zemích,
. iešení prob|ém spočívajících v nedostatečném zajištění prová-

zanostizamfš|enfch a realizovanyich opatÍení, :
o jednoznačné iešení otázek spojen1ich se zpťtsoby f inancování

souboru prací, t1ikajících se protipovodĎové ochrany (zajištění dat'
zpracování studií, rea|izace, provoz a ÚdrŽba protipovodĎovlch
opatiení),

o nezbytnost centrá|ní evidence dokumentací vztahujících se k ochraně
pied povodněmi a k zemním p|án m,

o popÍípadě i nutnost da|ších dop|řujících iešeníve váahu k technickfm,
hyd rotech n ickf m a hyd ra u I i ckf m vodoh ospodá ťskf m otázkám.
Mnohá z uvedenych témat souvisejÍse stanovováním povodĎot,ych rizik

i potenciá|u povodĎovych škod a jedním ze zák|adnbh cí|Ů piedk|ádané
metodiky je piispět v tomto směru i ke z|epšení stavu a podmínek
v ob|asti zemnÍho p|ánovánÍ' Také v tomto piÍpadě jde jak o subsystémy
vykonu státnÍ správy, tak o subsystémy souvisejících hospodáiskych
činností. Tyto subsystémy však jiŽ nejsou jednoduše identifikovate|né tak
jako u vodohospodáiskych činností. oko|Í systému zemntho p|ánování
je určeno mnoŽinou vazeb na piÍrodní poměry, hospodáiské činnosti,
s|uŽby, systémy občanské vybavenosti, infrastruKury atd.

5,3 Uživatelé ufsledkÍt žešenÍ

H|avními uŽivate|i ÍešenÍ jsou v první iadě občané České repub|iky,
zejména pak ti, Keií jsou tou či onou měrou vystaveni povodĎovému
nebezpečÍ, ohroŽenÍ, riziku a moŽnym povodřovym škodám. ldeálnÍtok in-
formací mezi kom petentnÍm i a odpovědnymi orgány, odbornymi i nstitucem i
i pověienymi organizacemi na jedné straně a pĚís|ušnou částíobčanŮ na
straně druhé musí zajistit odpovídajícÍ ao|ená zastupite|stva.

Jinymi s|ovy, všechny uváděné Ťady a instituce jsou pouze zprostiedko
vate|i v systému ,,povodřového.. toku informacÍ směrem k občanŮm.
Samoziejmě také mnohé Úiady, instituce a organizace ijejich zástupci
mohou patiit v jistém smys|u s|ova mezi uŽivate|e uváděnych systémŮ,
podk|adŮ' dat a informací.

6 Závét
Metodika pro hodnocení míry rizika v záp|avovych zemích vycház(

zejména ze zranite|nosti ohroŽovaného zemÍ a stanovenÍ potenciá|u
povodĎovych škod. Současnějsou navrŽeny postupy, najejichŽ zák|adě
|ze - pro konkrétní zadání, konkrétní |oka|itu či zemí o určitém rozsahu
a s danou mÍrou p|nosti datovych podk|adŮ i nutnych informací- zvolit
vhodnou metodu rizikové ana|,!zy a jí odpovÍdající nástroje. NavrŽené
metody a pĚístupy pouŽité v metodo|o$ii by|y v mnoha oh|edech ověieny
právě v podmínkách povodí Labe a V|tavy i v da|šÍch zemÍch zasaŽenych
povodníV srpnu 2oo2.
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Vzh|edem k vysoké aKuá|nosti iešeného tématu je návaznym krokem
promftnutÍ návrhu metodiky do metodického pokynu MŽP, coŽ umoŽní
promftnutí jednotlivych ustanovenÍ návrhu i do strategickych, |egis|a-
tivn Ích, ekonomickych, norm ativn ích, správn ích a kompetenčn ích nástroj Ů
České repub|iky. Metodika je nejenom odrazem zkušeností z minu|ych
dob, z nedávnych povodĎovych jev , zkušeností ze zahraniět, dosavad-
nÍch i aKuá|ních poznatk , novych mode|ou./ch Žešent' n,ÝbrŽi rozdílnosti
podmínek oproti minu|osti.

Zák|adnim konce ptem n ávrhu metod i ky stanovován í povodĎovych rizi k
a potenciá|u povodřovych škod v záp|avovych zemÍch je na jedné straně
riziko jako hodnotové vyjádrení ve vztahu k minulosti - pomocí ekono
mickych parametru a specifickych ztrát. Na straně druhé bude zapotiebl,
aby v nás|edujících etapách iešenÍ by|y vhodně ap|ikovány postupy'
vyp|fvajícíz teorie spolehlivosti a rizika, a to ve vztahu k uvaŽované, tj.
budoucÍ proti povodĎové ochraně pomocí nei nvestičn Ích, a|e i i nvestičn Ích
opatienÍ- včetně vystavby nebo modernizace hydrotechnickych staveb
a za|ízení. Lze také očekávat, Že se postupně z|epší i kva|ita informačních
toku a provázanost potiebnych dat i informací.
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Methodolog1t Proposal of Flood Risk and Damage Ássessment
Aimed a Floodplain Area (Drbal, K.)

The artic|e shows P]oiect vav /6il/5/o2 outpttts in a view ď solrÉion
fiom20íJ,2till 2q)5. PÍoiéct solution was directed to general methodol.
ogy fula determinďion of ||ooding dsk deglee that lesults from a frood
hazard and Íor a descdfiion ď potential damages. Principa| Íeatures ď
the methodologr procedures recommended by the methodologr have
been conneďed to the utmost to standard database established, oFOt.
ated and administrated within the Gzech Republic; application ways
of outputs, leliability and accessibi|ity oÍ input data, costs related
to respeďive solution have dďned a detailed degtee with a view to
threatened area in terms to speciÍy fields of suitab|e procedures and
methods Íor two regional |eve|s; successions ď main procedures reple
sent a Íramework of the methodology and successions in the question
are applied for both regional levels in terms ď dďailed view; potential
damages are implicitely dďemined as a sum ď dilect damages and
in regards of indireď tangible damages and ď intangible ones; there is
recommendď to involve them separate|y outside ď dilect damages. The
Ploiec't resuJts will be used as bases Íor autho ties by decision making
procedures dealing with variants of tenitodal and lanluse planning and
re!ďive buildings within f,oodp|ain aleas. The Ploject outpttts will be
taken into account in the frame ď preventive fiood plotection ďsecudty
and rescue activities duringfloods. Likewise, the results will contdbute
to the increase ď pub|ic awaleness re!ďed to the dsk.

PUBL|KAGE vÚv T.G.M.

Využití juvenilních ryb v rámci monitoringu kontaminace vodniho
plostíedí cizorodymi |átkami
Autoii: Tomáš Randák - ondiej S|avÍk - V|adimír Žlaoet<- Pave| Horky
Praha : Vyzkumny stav vodohospodáislc.Í T. G. Masaryka' 2006. 28 s.
rsBN 8G8590G599

Ve Vyzkumném stavu vodohospodáiském T. G. Masaryka vychází
ve 4. čtvrt|etí 2006 pub|ikace, Kerá informuje o moŽnosti vyuŽÍvat ju-
ven i I n Í ryby jako i nd i kátor zatiŽen í vodn Ího prostied í cizorodym i | átkam i.
Některé z těchto látek (napi. rtut, perzistentní organoch|orované pe
|utanty) se totiŽ kumu|ují ve tkáních ryb a praKicky nedochází k jejich
biodegradaci.

Metodická piíručka objasĎuje, Že s|edování kontaminace juveniIních
ryb (tj. ryb ve věku do jednoho roku) je časově i ekonomicky méně náročné
neŽ vzorkování dospělé rybÍ popuIace. Vyhodou pouŽitíjuvenilních ryb je
skutečnost, Že ryby v prvních měsících exogennÍ vyŽivy téměi nemigrujt'
zatŽenÍjejich organismu tedy odpovídá dané |okalitě. Ana|yzu juveniIních
ryb je moŽno také vyuŽívat p i monitoringu bodovych zdrojŮ znečištění
a s|edovánÍ zátéŽe podé|nych profi| tok .

PiÍručka popisuje zpusob odběru a pÍípravy vzorkŮ a jejich piedání
an a|yticlc./m I aboratoiím.

Uvedená metodika by měla piispět ke zjednodušenÍ, objeKivizaci
a z|evněnÍ monitoringu kontaminace vodnÍho prostiedí. Mohou ji vyuŽívat
piedevším instituce, Keré se s|edovánÍm znečištění vodnÍho prostiedí
zab,Ýv aií (v eteri n á rn í s práW pod n i ky Povod Í, Č H m Ú, vyzku m n á pracovi ště
atp.).

Knihu je možno si obiednat na adrese:
vÚv T.G.M., Podbabská 30, 160 62 Praha 6, te!. 22o L97 260,

email : zuzana kuckova@vuv.cz.
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PROJEKT MORAVA IV
lnÍormace o zaměňení, cílech, členění, zprisobu
Ťešení a dí!čích vfsledcích projektu VaV v roce 2005

Zdeněk Šunka a ko|ektiv

K!Íěová slova
komunální bodové zdroje znečištěnÍ, prÚmyslové bodové zdroje
zneěištění, plošné a difuznÍ zdroje znečištění, hodnoceni stavu jakosti
povrchovych vod, stav a ochrana využívanlch vodnÍch zdrojťt podzemních
vod, hodnoceni stavu vodních ekosystému ŤÍční nivy, návrhy opatfenÍ,
informačnÍ podpora fešení Projektu Morava lV

Souhrn
Gi|em vfzkumného Projektu Morava |V je hodnoceníplněnípožadavk

národních a evropskfch pňedpisti z oblasti ochrany vod. Jde pžedevším
o zákony ě.2g/2o01 sb.' é. 274/2oo1 sb.' směrnici Evropského
partamentu a Rady 2ooo/6o/ES a Úm|uvu o spotupráci pro ochranu
a nosné vyuŽívání Dunaje. 

.

1 Stručnf rozbor plob|ematiky
Věcná náp|Ď a forma iešenÍProjeKu Morava |V (200}2006), iešeného

Vyzkumnym stavem vodohospodáiskym T. G. Masaryka, pobočka
Brno, navazuje na piedchozí etapy Projektu Morava iešené v |etech
t992-2oo2, zab,fvající se prob|ematikou ochrany vod a jejÍho prostiedí
v rámci uce|eného povodÍ Moravy. Projekt Morava |V je zaměren na
rozší enídosud zÍskanych poznatkťt v oblasti komuná|ních a prŮmys|ovych
bodovych zdrojťt znečištění, p|ošného a difuznÍho znečištění, jakosti
povrchovych a podzemních vod a stavu vodnÍch ekosystému. Vzh|edem
k tomu, Že Česká repub|ika piija|a určitá piechodná opatienÍ směiujícÍ
ke sp|něnÍ směrnice Rady 9t/271lEHS a všechny povrchové vody na
rizemÍ České repub|iky byly vymezeny jako cit|ivé ob|asti, je podrobně
monitorován a hodnocen stav kva|ity odpadních vod se zaměienÍm na
p|něnÍ stanovenych cÍlťt' S ohledem na seznam prioritních a prioritnÍch
nebezpečnych látek pod|e piÍlohy ,,X.. směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2ooo/6o/ES a v sou|adu se seznamem nebezpečnych a zv|ášt
nebezpečnych |átek pod|e piÍlohy č. 1 vodnÍho zákona jsou nadá|e
roarfreny nové poznatky o těchto vybranych |átkách. Dá|e jsou téŽ sy-
stematicky rozvfieny aktivity zaměiené na hodnocení stavu povrchovych
a podzemnÍch vod a na hodnocení poznatku o odbouráván( nutrientÚ
mokiadnÍmi společenstvy.

2 Cí|e Projektu Morava lV
CÍ|em ProjeKu Morava |V je podle vyh|ášené veiejné soutěŽe hod-

nocení mÍry nap|Ďování poŽadavkŮ národních a evropskych piedpisťt
z ob|asti ochrany vod' vyp|yvajÍcÍch zejména ze zákonu Ó.254/2oo1 sb.,
č'.20/2oo4 Sb. a č. 274/2ool Sb., ze směrnice Evropského par|amentu
a Rady 2ooo/60/ES (dále jen Rámcová směrnice) a z Úmluvy o spo|upráci
pro ochranu a nosné vyuŽívání Dunaje. K da|ším cflŮm patiÍ vypracovánÍ
návrh nápravnych opatien í ke z|epšen í stavu tohoto nap| Ďování a pod pora
státní správy České repub|iky po Vstupu do Evropské unie, a to na zemÍ
ob|astí povodÍ Moravy a Dyje.

3 čtenění Ploiektu Morava tV
Pro dosaŽení vyše uvedenych ci1Ů a nap|něnÍ zák|adních piístupŮ je

Projekt Morava |V č|eněn do nás|edujících osmi dilčích rj|oh: DÚ 01
Komuná|níbodové zdroje znečištěnr, DÚ 02 PrŮmys|ové bodové zdroje
znečištěnr, DÚ 03 P|ošné a difuzní zdro1e znečištěnÍ, DÚ 04 HodnocenÍ
stavujakosti povrchovych vod, DÚ 05 Stav a ochrana vyuŽÍvanych vodnÍch
zdroju podzemních vod, DÚ 06 Hodnocenístavu vodnÍch ekosystémŮ iiční
nivy, DÚ 07 Návrhy opatiení, koordinace ProjeKu a prezentace vys|edku,
DÚ 08 |nformační podpora iešení ProjeKu Morava |V.

4 Zptisob Íešení
PÍístup k rešení ProjeKu Morava |V akcentuje

. komp|exnost v piístupu k prob|ematice ochrany vod ob|astí povodÍ,

. ap|ikaci nejnovějších vědeckych poznatkŮ,
o kontinuitu prací a návaznost na pÍedchozí etapy ProjeKu Morava,
. s|edovánía uplatĎovánÍnástroju a směru pouŽívanych v zemích EU,
o piímou ap|ikovate|nost vys|edkŮ iešeníve vodohospodáiské praxi.

PiednostítaKo široce pojatého projeKu je jeho komp|exnítematické
zaměiení na hodnocení jakosti a eko|ogického stavu vod a vodních
ekosystémŮ a hodnocení stavu a v|ivu zdrojŮ znečištění na jakost vod
a ekosystému v rámci ob|astÍ povodí. Tento typ projektu se osvědči|jak
v našich, tak evropskych podmÍnkách jako nejvhodnější postup směiujÍcí
k sestavení p|án konkrétnÍch rea|izovate|nych opatienÍ a programŮ
s prokazate|ně k|adnou odezvou, napi. vjakosti vod. V iešeníprojektu,
pii č|eněnÍ a spo|upráci mezi dÍlčÍmi ko|y bude tak jako v piedchozÍch
etapách up|atněna metodika doporučovaná oECD a Evropskou environ-

mentá| n í agentu rou. Veškeré kon krétn í závěry, lystu py a návrhy o patien Í
jsou poskytovány v poŽadované podobě orgánŮm státnÍ správy a budou
piipraveny v e|eKronické podobě k prezentaci a zveiejnění. Podk|adové
a datové daje jsou archivovány v eleKronické podobě k da|šímu vyuŽití,
napi. pro p|ánovánÍv ob|asti vod.

ProjeK Morava |V je koncipován tak, aby vystupy a závéry iešenÍ by|y
piímo vyuŽite|né v praxi, a to jak v činnosti vodohospodárskych a jinych
státních orgánŮ, tak i pri stanovovánísměrŮ a cí1Ú vodnípo|itikyv iešenych
ob|astech povodí. Vys|edky získané pii iešenítohoto projeKu piedstavují
d |eŽity zdroj aKuá|ních informacÍ o situaci v ob|astech povodí Moravy
a Dyje, a to jak z h|ediska p|něnímezinárodních závazkŮ České repub|iky,
tak z h|ediska potieb státní správy, správcŮ a uŽivate|u vod, popi. i pro
občanské a eko|ogické iniciativy. ProjeK poslqÁuje vědecky pod|oŽené poď
k|ady potiebné pro rozhodovánÍmanagementu v danych oblastech povodt,
jehoŽ konečnym cí1em je dosaŽení dobrého chemického a eko|ogického
stavu vod s piirozenou struKurou spo|ečenstev ryb a da|ších s|oŽek těchto
ekosystému, coŽ nab1ruá značného vyznamu zejména v antropogenně siIně
ovlivněnych ob|astech povodÍ Moravy a Dyje.

V rámci iešeníProjeKu je navázáno na vysledky dosaŽené v piedchozích
tiech etapách ProjeKu Morava, Keré probíha|y v |etech 1992-1995'
1996-1999 a 2ooo_2oo2 a ze tiÍ |et etapy čWrté. V závěrech tietÍ etapy
by|y pro všechny prob|émové okruhy doporučeny da|šÍsměry iešenía by|a
téŽ n avrŽena kon krétn í opatien í pro z|epšen í současného stavu. Sledován í
dopadu těchto opatieni pokud by|a rea|izována, je součástÍ kaŽdé dÍlčí
ulohy tohoto ProjeKu.

Metoda iešeníProjeKu a jeho jednot|ivych dilčÍch tlkolŮ zaručuje získání
konkrétních vys|edku a piínosu v nás|edujících ob|astech:
. zhodnocení dat charaKerizujÍcích současny stav a dosavadní vyvoj

jakosti vod, sedimentŮ a biomasy ichtyofauny v kritickych secích toku
pod pri oritn ím i zd roj i zneči štěn í z h led i ska j ej i ch zátéŽe nebezpečnym i
a zv|ášt nebezpečnymi |átkami,

. hodnocení aKuá|ního bio|ogického stavu vybranych vyznamnych tokŮ
daného povodí nazák|adě podrobné ana|yzy struktury makrozooben-
tosu a stanovení jejich posunu od piirozeného stavu vycházejbbh
z poŽadavk Rámcové směrnice,

r testování a vyhodnocenÍ stupně zátéŽe vod v kritickych secÍch tokŮ
nebezpečnymi organickymi |átkami na zák|adě apl ikace nízkoná-
kladovych semipermeabiInÍch membrán (SPM)'

o prohloubenízna|ostío stavu a ochraně vyuŽívanych zdrojŮ podzemních
vod,

. hodnocení kvality vypouštěnych komuná|ních odpadnÍch vod s orientací
na redukci Vnosu duskatych |átek a fosforu do hydrosféry z h|ediska
národních i nadnárodních poŽadavku,

o sledování kva|ity vypouštěnych odpadních vod s oh|edem na vyskyt
prioritn ích a prioritně nebezpečnych | átek, baKeri á| n Íh o zatften(, event.
toxickych tjčinkŮ ve smys|u piís|ušnych piedpisŮ Evropské unie,

o hodnoceníkva|itativnÍch parametrŮ čistírenskych ka|ťl a stavu odkana|i-
zování a čištěnÍ odpadnÍch vod ve vybranych síd|ech nad 2 000 Eo,

. hodnocení kva|ity odpadnÍch vod vypouštěnych z prŮmyslovych zdrojŮ
znečištění z h |ediska vypouštěn Í nebezpečnych a zv|ášt nebezpečnych
|átek do vodnÍho prostiedía ekotoxikoIogickych dŮsledkŮ v návaznosti
na poŽadavky právních piedpisŮ ČR a Evropské unie,

o prÚzkumny monitoring a posouzení v|ivu vybranych vyznamnych
prŮmys|ovych znečištovate|u na stav povrchovych vod a vodní eko
systémy,

o vyhodnocení sezonních a prostorovych změn toplanktonu Ve Vy-
branych tocích a jejich vazba na roveĎ Živin a aKuální hydro|ogické
podmÍnky,

o stanovenÍ v|ivu plošného znečištění pocházejícÍho z bezprostiední b|Íz-
kosti tokŮ, v|ivu meliorací a protierozních opatiení v povodí na jakost
vody v povrchovych tocÍch,

. hodnocenÍ odbourávánÍ nutrientŮ mokiady v ob|astech povodÍ Moravy
a Dyje, vwoj a ap|ikace v|astnÍho metodického piístupu, ana|,!za jin,lch
metodickych postu pťt zaměienych na odbouráván í nutrientťr mokiadn Ími
spo|ečenstvy, srovnán Í s Ws|ed ky wp|yruaj ícÍmi z aKivit M KoD ( Du n aj sky
program sniŽení znečištění, Dunajsky regioná|ní projeK UNDP/GEF
atp.),

. p|osouzení vyuŽite|nosti směrnice č, 92/43/EHS o ochraně stanovišt
a soustaw Natura 2000 v ochraně, obnově a managementu vodnÍch
a mokiadních ekosystému v podmínkách rešenych ob|astÍ povodÍ,

o vyhodnocení kompatibility stávajících vodních a mokiadních zv|áště
chráněnych zemÍ (podle zákona č' 1.1.4/7992 sb', o ochraně piírody
a krajiny) a tzv. chráněnych zem( ve smys|u Rámcové směrnice
o vodách.

r hodnocení efeKu revitalizačnÍch akcí provedenych na mokiadních loka
litách nominovanych ČR v rámci aKivit MKOD; hodnocení revita|izací
vodních a mokiadnÍch ekosystémŮ v ob|astech povodí Moravy a Dyje,

. posouzenÍ odezvy rea|izovanych nápravnych opatiení navrŽenych
v piedchozích etapách Projektu Morava, jejich aktua|izace a návrh
novych opatÍení ke z|epšení stavu povrchovych a podzemních vod,
obnovu iičnÍho kontinua a stavu vodních ekosystémŮ iÍční nivy,
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. Wpracovánípodk|adŮ nutnych pro p|ánovánív ob|astivod pod|e zákona
č,254/2oo1 sb..

o prŮ běŽné poskytován Í poŽadovanych i nform ací orgán Ů m veiej né správy
o kva|itě vodního prostiedí v ob|astech povodí Moravy a Dyje jako
podk|ad pro jejich rozhodovacÍ činnost.

5 Stručnf pŤehled wsledk za Íok 2oo5
Vysledky iešenÍ piinášejí iadu novych poznatkŮ a udajÚ, Keré svym

charaKerem a vypovídací schopností vyznamně dop|ĎujÍ existujÍcÍ soubor
informacío kva|itativnÍm stavu vody a vodních ekosystémŮ v ob|asti povodÍ
Dyje a Moravy.

Z vys|edkŮ pracízaměienych na aKua|izaci stavu kva|ity odpadních vod
v základních ukazate|ích u komuná|ních zdroju znečištění se zaměiením
na ag|omerace nad 2 000 ekviva|entních obyvate| Wp|}^/á' Že vypouŠtěné
znečištěnÍ, a tím i zatftení povrchovych vod ve většině s|edovanych
ukazate|Ů nadá|e k|esá a je piedpok|ad, Že proces sniŽovánívypouštěného
znečiŠtění z evidovanych zdrojÚ bodového znečištění bude pokračovat
i v da|šÍch |etech. S|edování 20 prioritních a prioritních nebezpečnych
|átek v letošním roce ukazuje, Že ve většině piÍpadŮ jsou Ws|edné hodnoty
koncentracítěchto látek v odpadnÍch vodách vyrazné pod|imitní. Z vys|edku
ekotoxiko|ogickych testŮ vyp|yvá, Že vypouštěné odpadnÍvody jsou v radě
prípadŮ mírně toxické, a proto je ŽádoucÍ věnovat zvyšenou pozornost
komp|exnosti všech indikátorŮ kva|ity odpadnÍch vod. Za dosaŽené vys|ed}<y
práce |ze označit aKua|izaci poznatkŮ o prioritních ČoV, vystavbě ČoV
a stavu odkana|izovánr, kva|itě ka|u z Čov a novych poznatkŮ tykajícÍch
se baKeriá|ního zatiŽení povrchovych vod.

Práce zaměiené n a prŮ mys|ové bodové zdr oje zneči štěn í podávaj í uce I eny
preh|ed zejména o znečištěnÍodpadních vod vypouštěnych ze s|edovanych
prŮ mys I ovyc h bodovych zdr o1Ú zneč i štěn í vybranym i nebezpečnym i a a/ ášt
nebezpečnymi |átkami re|evantními pro ČR a o vlivu tohoto znečištění na
kvalitu povrchovych vod. Vysledky jsou podkladem pro reporting MKOD
a mě|y by byt podnětné pro orgány státnÍ správy, zejména pro stanovení
emisnÍch Iimitu kombinovanym piístupem. obdobně jako v etapách 2003
a 2oo4 by| monitoring prováděny odběrem worku odpadních a povrchovych
vod dop|něn kontinuá|ním monitoringem s vyuŽitím semipermeabi|ních
membrán. S|edovány by|y vybrané prŮmys|ové podniky z h|ediska p|něnÍ
poŽadavkŮ stanovenych NVČR č).6I/2oo3Sb', o ukazatelích a hodnotách
piípustného znečištěnípovrchovych vod a odpadních vod, NV č. 368/2003
Sb., o integrovaném registru znečištovánl' Evropskym emisnÍm registrem
znečištění (EPER) a Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (MKoD).

V dÍ.|čím uko|u P|ošné a difuznÍzdroje znečištěnÍby|a stejně jako v |ořském
roce podstatná část prostiedkŮ věnována s|edování v|ivu pesticidu na
jakost povrchovych vod. Provedeny monitoring prokáza|, Že se činné látky
z ap|ikovanych ochrannych prostiedku dostávají do vod ma|ych vodních
tokŮ, něKeré |átky jsou v zachytite|nych koncentracích iv monitorovanych
profi|ech na větších tocÍch. PrŮzkum v zájmovém zemí horní Svitavy ve
srovnání s |oĎskymi poznatky ze Žoánicxéno |esa potvrdiI pietrvávajÍcíve|ké
rozdfly ve zpŮsobu obhospodaiovánÍ krajiny i v aKuálním ap|ikování Zásad
správné zemědělské praxe. Sestaveníbilance nutrientŮ na zemědě|ské pŮdě
na stav roku 2oo4 ved|o k poznatku, Že hodnoty ve srovnání s |ety 2000
a 1996 stagnují' popr. i k|esajÍ. Toto kolÍsánÍ |ze piičÍst zejména rozdílnym
podmÍnkám pro rÚst p|odin v jednot|ivych |etech. Pii ŠetienÍv|ivu sk|ádek
by| a provedena prostorov á ana|,!za produ kce kom u n ál n Ích od pad Ů ; obdobn á
ana|yzajejich uk|ádánínemoh|a byt provedena, nebot by|o zjištěno, Že v této
fázi nak|ádánÍ s odpady je zachováno trŽní prostiedí bez centrá|ntho (nebo
krajského) vedení dat. LaboratornÍ pokus se sniŽovánÍm amoniakálního
dusÍku ve sk|ádkovych a ka|ovych vodách pokračova| sestavenÍm po|nÍho
zaíízení na Čov Modiice. Dopad p|ošného znečištěnÍ na vodní toky by|
s|edován jako sezonníroaloj fitoplanKonu, a to i v do|nÍMoravě po soutok
s Dyjí, v souvis|osti s časovym prŮběhem da|šÍch ukazate|Ů. Potvrdi|ve|kou
rozdflnost do|ních toku Moravy a Dyje, piičemŽ nenímoŽno jednoznačně určit,
vliv Keré ieky pievaŽuje po jejich soutoku. Morfologie do|niho toku Moravy
umoŽĎuje da|šívyznamn,j rontojtéto bio|ogické s|oŽky' skutečny stavje však
dán ijakostívody a druhovym s|oŽením fftop|anKonu z našeho uzemí'

Práce zaměiené na identifikaci vyuŽívanych vodnÍch zdrojŮ podzem-
ních vod umoŽnily zÍskat potiebné informace u 168 zdrojŮ na uzemí
okresŮ JindiichŮv Hradec v kraji Jihočeském, o|omouc, Prostějov, Pierov
a Šumperk v kraji olomouckém, Chrudim, Svitavy a Ústí nad orlicí v kraji
Pardubickém a Bruntá| v kraji Moravskos|ezském. S|edování prŮběhu
a odezvy sanačnÍch pracív loka|itách, kde doš|o ke kontaminaci podzem-
ních vod, by|o provedeno u 48 |oka|it spadajÍcích do pŮsobnosti ČŽP o|
v Hradci Králové, Hav|ičkově Brodu, o|omouci a Brně, ná|eŽejících do
zájmového rjzemí ob|astí povodí Dyje a Moravy iešeného V roce 2005.
Z provedenych prací vyp|yvá' Že sanačnÍ práce neprobihají v osmi |oka-
|itách, piípravné práce k zahájení sanačnÍch prací pak probihají v sedmi
|oka|itách. V 19 |oka|itách sanační práce probíhají a ve 14lokalitách by|y
j iŽ u končeny. Pro sn ÍŽen Í ohroŽen í vyuŽívanych vodn ích zd roj Ů podzemn Ích
vod a pro zamezen( ši7eníznečištěníby|a navrŽena nová či aKua|izována
diÍve navrŽená nápravná opatiení.

Práce provedené v rámci hodnocenístavu vodních ekosystémŮ iÍčnínivy
umoŽni|y dop|nit informace o stavu vodních ekosystémŮ a na vodu vázanych

biotopŮ v nivě reky Dyje. I pres rŮzny stupeĎ atropogennÍho ov|ivněnÍ
a eutrofizace prostiedí mají všechny s|edované |okality potenciál oŽivit
nivu ieky Dyje, at uŽ s oh|edem na vyskyt bobra evropského, r znych druhŮ
vodních Živočichtj (obojŽive|nikŮ, ptákŮ atd.)i s oh|edem na prokázanvWsl$^
vzácnych druhŮ mikrofyt. Ne u všech je a|e reá|né propojení s v|astnÍm
vodním tokem. Pod|e konzu|tacÍ s pracovnky PovodÍ Moravy, s. p., je ze
sledovanych loka| it asi nejpravděpodobnější moŽnost restaurace piÍrodě
b|ízkych poměrŮ v ob|asti Herdy (rameno BobiÍ a soustava vodnÍch kaná|Ů
a ramen) a Ladenské Dyje. Dá|e pokračova|y práce na prob|ematice vyuŽitÍ
chráněnych zemÍvymezenych ve smyslu Rámcové směrnice pro podporu
ochrany ma|op|ošnych zv|áště chráněnych zemÍ a zajištěníjejich stabiIity.
V rámciv|astníl.to v1zkumu a v1nroje by|a i v roce 2005 roauflena a ap|ikována
metodika hodnocení odstraĎování nutrÍentŮ pomocí mokiadnÍch |oka|it.
Vys|edkytéto práce by|y prezentovány na dvou mezinárodních konferencích.
Ze s|edování odstavenych ramen, Kerá mají periodicky nebo praKicky
Žádny prutok, vyp|yvá, Že ne|ze posoudit jejich v|iv na snŽenÍ znečištění
krajiny nutrienty. Jejich ro|e je spiše v pozitivnÍm v|ivu na vodní bi|anci kra
jiny a v tom, Že tvoií součást ekologie nivnÍho ekosystému. Z vyhodnocenÍ
stavu revita|izačních projeKŮ nominovanych do JAP MK0D za ČR vyp|yvá,
Že se podaii|o rea|izovat (nebo reaIizace bude dokončena v nejb|iŽšídobě)
práce na pěti akcÍch z24, a to pouze z prostiedkŮ správcu |oka|it či Pre
gramu revita|izace iičních systémŮ. By|a zpracována prvníverze piehledu
provedenych revitaIizací v ce|ém povodí Moravy.

Piedk|ádané aKuá|nÍvysIedky systematického s|edovánÍ mikropo|utanty
potenciá|ně nejvíce zatéŽovanych sekŮ tokŮ naznačuji, Že současnou
zátěŽ povrchovych tekoucích vod v povodí Moravy |ze charaKerizovat
jako vesměs mÍrnou. Za nep|íznivé v|ivy |ze označit občasny nebo spiše
ojedině|y Wskyt zvyšenych hodnot něko|ika ukazate|Ů ze skupin těŽké
kovy, PCB, oCP a ToL. Ve smys|u poŽadavkŮ naŤízení v|ády č. 67/2003
Sb. by|a nejčastěji piekročena imisnÍ hodnota u rtuti, a to piedevším
v tocích povodí Dyje, a ukazate| ch|orpyrifos v Moravě, Svratce a Jih|avě.
Z pesticidt) by| ve vÍce |oka|itách piekročen fenitrotion, fention a azinfos-
methy|, a to rovněŽ pieváŽně v povodÍ Dyje.Z těkavych |átek by|o ve dvou
|oka| itách zaznamenáno piekročen í v ukazate| i perch|orethy|en. Z h |ediska
PracovnÍch cilu MKOD vesměs prísnějŠÍ imisní |imity nesp|Ďova|y pouze
hodnoty antracenu v Moravě pod otrokovicemi a pod Uherskym Hradištěm.
Hodnocení pod|e směrnice EU pro nebezpečné |átky potvrdi|o piekročení
hodnoty hexachlorbutadienu v Jihlavě pod lTebičív hodnoceném období.
ZátěŽ sedimentu nebezpečnymi |átkami |ze označit za kritickou z h|ediska
Metodického pokynu MŽP pouze v ukazate|ích olovo, benzo(a)pyren, fention
v povodí Dyje a diethylhexy|fta|át v povodí Moravy. Řada da|ších ukazate|rj
jako kadmium, E PCB, většina ukazate|u ze skupiny PAU, paration-methy|
a a|ach|or signa|izuje potenciá|nÍriziko zátéŽe v ce|ém rozsahu s|edovanych
|oka|it daného povodí. Piekvapivě zátěŽ sediment rtutí nevykáza|a oproti
vodě zvyšené hodnoty. Hodnocení zátéŽe vybraného druhu ichtyofauny
- je|ce t|ouště - signa|izuje vyšší akumuIaci rtuti ve sva|ovině ryb ve všech
pětis|edovanych |okalitách Bečvy, Svratky i Svitavy, piekračujícípiípustné
mnoŽstvÍ pod|e naiízenÍ v|ády i,. 61./03 Sb. (ve tiech |oka|itách i pod|e
vyh|ášky MZ), coŽ koresponduje i s Ws|edky hodnocenÍzátěŽe povrchoWch
vod rtutí. obdobně by|o zjištěno piekročení uvedenych IimitnÍch hodnot
u šesti ukazate|Ů skupiny PAU vč. E PAU, a to Ve všech hodnocenych |oka
|itách, piekvapivě v menším rozsahu v Bečvě pod Va|ašskym MeziiičÍm.
Ve|mi perspeKivnÍjsou v tomto roce vys|edky obsahu semipermeabiInÍch
membrán, kde se ukazuje moŽnost podchycenÍnárazové vyššiho vypouštění
nebezpečnych po|utantŮ ze zdrojŮ znečištění. Ze skupiny PCB by| v SPM
podchycen nad|imitní obsah PcB 52 a PCB 153 ve Svratce. Ve skupině
PAU byly zjištěny hodnoty prekračujícÍ |imit Pracovních cÍlŮ u antracenu,
benzo(g,h,i)pery|enu a benzo(a)antracenu, a to vesměs pieváŽně v iekách
Moravě, Bečvě a Svitavě. Ve skupině PAU by|y v membránách podchy-
ceny koncentrace piekračujÍcÍ imisní |imity PracovnÍch cílŮ piedevŠÍm
v Bečvě pod Va|ašskym MeziiičÍm, a to hned u sedmi ukazate| této
skupiny' Z nich nejWraznějšÍ piekročení by|o zaznamenáno u antracenu,
benzo($,h,i)pery|enu, fenantrenu a pyrenu. obdobně pestrá šká|a pie
kročení ukazate|u této skupiny by|a zjištěna u Svitavy pod Svitavami,
nejhoršÍ stav zde by| u fluorantenu, Kery by| nad|imitní také ve Svratce
pod Brnem. Bio|ogické hodnocení reky Svratky ukáza|o, Že z h|ediska
porovnánÍ saprobnÍho indexu s očekávanfm piirozenym je stav tohoto
toku aŽ po Brno vcelku ve|mi dobry aŽdobr,j, v da|šÍtrati pouze prŮměrny.
Z h|ediska hodnocenÍ aKuá|ní struktury spo|ečenstva makrozoobentosu
odpovídá dobrému aŽ ve|mi dobrému stavu jen prostredn| tietina toku,
zatímco stav hornÍho toku Svratky je pieváŽně hodnocen jako prŮměrny
a do|nítrat tohoto toku náleŽí do kategorie poškozenych.

6 Závét
Účetem tohoto piíspěvku by|o podat informaci o zaměieni cílech,

č|enění, zpŮsobu iešehí a dílčích vys|edcích projektu VaV "Projekt
Morava |V.. v roce 2005. Syntéza ročnÍch poznatk naznačuje, Že
nastoupeny trend postupného sniŽování zátéŽe tekoucÍch vod cizo.
rodymi |átkami, započaty v České repub|ice počátkem 90. |et, i nadále
spěšně pokračuje. Z vys|edkŮ hodnocení zhruba stovky prob|émovych

mikropoIutantŮ, zaiazenych vesměs mezi nebezpečné |átky, se ukazuje,
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Že pouze něko|ik málo ukazate|Ů pÍekračuje, a to mnohde ojediněle,
uvedené limitníhodnoty' piičemŽ ce|kov.Í obraz stavu je re|ativně pŤíznivÝ
a z|epšujícÍ se. Tato syntéza dosaŽenych poznatk ze všech iešenych
okruhŮ téŽ umoŽni|a stanovit souhrn náwhŮ a sestavit priority u bodovych
zdroj znečištěnt' a to jak u komuná|nÍch, tak pr mys|ov./ch. Postupná
real izace navrŽenych nápravnych opatien Í pŤispěje k ce| kovém u zlepšen í
jakosti vody a vodních ekosystém v ob|asti povodí Moravy.

tng. Zdeněk Šunka
vÚv T.G.M., pobočka Brno

te|. 541ť16 3o9
email: zdenek.sunkaQwf .cz

LeKorova| |ng. Josef Švejda, 8. 8. 2006.
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Project Morava tV (šunka, Z., et al.)
Proiect Morava lV is a research proieď aimed at assessing the

extent of meeting the demands glven by the national and European
directives on wďer protection following mainly the Law 2il/2ooL
Golf., and Law 274/2OO1Col!., as well as the Directive 2OOO/6O/EC
of the European Parliament and ď the Gouncil, and the Gonvention
on cooperation íor the protection and sugtainable use of the Danube
River.

HoDNocENí vÝsrcrru
PEsTlclDNícn lÁrer
v PovRcHovÝcn VoDÁcH
oBLASTI PoVoDí MoRAVY
Danuše Beránková, Milena Forejtníková, Jitka Vejvodová

Klíěová slova
znečištěnÍ povrchou.|ch vod, pesticidy, prioritní látl<y, FIID, registr pove
lenfch pÍipravkťt

Souhrn
Jsou prezentovány vfs|edky hodnocení vfskytu pesticid na

odběrnÍch profilech vfznamnfch tokti v oblasti povodÍ Moravy za
oMobÍ 2oo3-2oo5. Bylo hodnoceno 26 iiěinnych látek uvedenfch
ve směmicích EU' které jsou měieny v rámci stcitniho monitodngu.
KomentáŤk nalezenfm koncentracím je dop|něn inÍormacemi o ukoněení
doby povo|ené celop|ošné ap|ikace pesticidních pffpravk .

o

Úvod do problematiky
Piíspěvek seznamuje s poznatky zÍskanymi pŤi iešení tématu P|ošné

zdroje znečištění v rámci ProjeKu Morava lV. Povrchovymi sp|achy se
dostávají do vod v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě spo|ečně
s eroznÍmi produktytaké veškeré agrochemiká|ie pouŽívané v zemědělské
vyrobě. o tom, Že tyto prob|émy jsou stále aKuá|ní' svědčí i obr. 7.
Kromě pr mys|ovych hnojiv jsou tÍmto zpÚsobem sp|achovány do vod
také piípravky na ochranu rost|in, bez jejichŽ aplikace se však současná
zemědě| ská vyroba neobejde. PouŽÍuán Í pesticid Ů m á svuj h istoricky vfvoj.
H|avnÍ rozmach jejich vfroby nasta| po 2. světové vá|ce, kdy začaly byt
celosvětově vyuŽívány inseKicidní v|astnosti DDT a zavedeny systémové
herbicidy pro hubení široko|ist'./ch pleve|u v porostech obi|ovin a ap|ikace
organofosfátovych inseKicidŮ. AŽ do 70. |et minulého století' v obdobÍroz-
voje chemizace druŽstevního zemědě|swr, se v české repub|ice pouŽíva|y
všechny typy pesticidnÍch piípravkÚt často preventivně, bez oh|edu na
jejich negativní dopad na sloŽl1y ŽivotnÍho prostÍedÍ. Po zjištění závaŽn, ch
vlastností mnohych z těchto látek (ekotoxicita, bioakumu|ace aj') zaéa|y
byt však postupně k|adeny pÍísnější poŽadavky na jejich bezpečnost pro

obr. 1. Účinex si|né vodní eroze na svaŽitém zemědělském oozemku
(povodÍ ieky Svitavy' 2006)

č|ověka a prostiedí a nejškod|ivějšÍ pŤípravky by|y postupně stahovány
a nah razovány j i nym i. P ouŽív ání rtzi kovych i n seKicidŮ n a bázi ch |orovanych
uh|ovodÍktj (DDT' hexachlorhexan) by|o u nás zakázáno V roce 1974 a tento
proces, Ker! je v sou|adu s poŽadavky směrnic EU, stá|e pokračuje.
V české repub|ice je kaŽdoročně vydáván StátnÍrost|ino|ékaiskou správou
(SRS) 'Pieh|ed registrovanfch piípravk na ochranu rostlin", Kery uvádÍ
seznam povo|enfch pŽÍpravkŮ, dá|e seznam pÍípravkŮ pouŽite|nych pouze
do spotÍebování zásob a podmÍnky ap|ikace. Co se tyče mnoŽstvÍ' doš|o
k zásadnímu pok|esu spotieby pesticidtjt (aŽ o 50 %) po roce 1990
v dŮs|edku rozpadu celého systému zemědělské ve|kovyroby. V současné
době je trend ap|ikace pesticidních piÍpravkŮ setrva|f a pohybuje se
ce|ostátně na rovni O,2 t.km-z zemědě|ské p dy.

VÍs|edky hodnocení
K vyhodnocenÍ piftomnosti pesticidních |átek za obdobÍ t/2oo3

aŽ t2/2oo5 v povrchovych vodách ob|asti povodí Moravy byly vyuŽity
statistické Wstupy z databáze orac|e Českého hydrometeoro|ogického
stavu, tj. poěet hodnot, počet hodnot pod mezí stanovitelnosti, mini.

mum, maximum, medián, C,o á C,u. Hodnoceno by|o ce|kem 24 profi|il
v.fznamnych vodnÍch tokri, Keré jsou monitorovány t2krát ročně.

Tabulka 1. Seznam hodnocenych profi|tl v povodí Moravy

DBČ NM TOK DBČ PROFIL TOK
407 LanŽhot Morava 1186 Beranov Jihlava

402 Pohansko Dyie LL87 Ivančice Jihlava
LL34 Blatec Morava 1188 Ivář Jihlava

1135 KroměiÍ.Ž Morava 1196 LanŽhot Kyjovka
1.L37 Spytihněv Morava 1199 Rajhrad Svratka
1138 Nedakonice Morava 3558 Brumov Y|ára
1139 HodonÍn Morava 4008 Raškov Morava
1169 Bezměrov Haná 4009 Olomouc Morava
LL74 Otrokovice Dievnice 4010 Dluhonice Bečva
LL75 Kunovice o|šava 40L2 Uh. Brod o|šava
1180 ŽidIochovice Svratka 40L4 Bí|ovice Svitava
1185 Židlochovice Litava 1186 Beranov Jihlava

Y tabulce 2 je uveden pieh|ed s|edovanych tičinnfch |átek pesticidŮ
a jejich zaíazení mezi nebezpečné a al|ášt nebezpečné |átky Seznamu 1
nebo Seznamu 2 (směrnice Rady 76/464/EHS o znečištěnÍzptitsobeném
určitÝm i | átkam i vypouštěnymi do vodniho prosťed í Společensfuí) a prioritn Í
látky př|ohyX Rámcové směrnice (směrnice 2ooo/6o/ES ustawjícÍrámec
pro činnost Spo|ečenstvÍ v oblasti vodní po|itiky). Dále je uvedena infor-
mace o imisnÍch |imitech podle naŽÍzenÍ v|ády é,.61-/2003 Sb. (naÍízení
v|ády o ukazatelích a hodnotách pÍípustného znečištěnÍ povrchov./ch vod)
a daj o povo|enÍ ap|íkace Státní rost|ino|ékaŤskou správou.

Poznámka k tabulce 2:
Hexachlorbenzen - v maximech se vyskytovaly hodnoty nad stano

venym imisním |imitem 5 ng.|1 naŤÍzenÍ v|ády č' 6Í/2003 na všech
s|edovanych profilech ieky Moravy od KroměiíŽe po LanŽhot, z toho
nejvyššízaznamenané koncentrace aŽ 20 ng.|1 byly na|ezeny na profi|u
Morava v Nedakonicích.Z ce|kem 743 hodnot bylo 733 hodnot pod mezí
stanovitelnosti (MS), tj.98,7 %.

Lindan, izomery HcH - imisní |imit v naŤízení v|ády č. 6112o03 činÍ
10 ng.11. Tato hodnota nenív charaKeristickfch hodnotách pÍekračována
- cas, c9o dosahují2-8,6 ng.|1, pouze v maximech by|y na profi|u Morava-
-LanŽhot a SvitavaBflovice zjištěny hodnoty 53, resp. 63 ng.|.1, extrémnÍ
hodnota 216 ng.tL by|a zachycena na iece Jih|avě v |vančicích. Hodnoty
-HCH s|edujÍ zvyšené koncentrace u 1-HCH, extrémní hodnota by|a na
|ezena v Ťece Jih|avě v |vančicích (228 nE.tL). Pro 1.HCH by|o ze 743
měÍení 718 pod mezÍ stanovite|nosti (96'6 %)' pro &HCH by|o z 651
měienÍ 1o0 % nalezenych hodnot pod mezÍstanovite|nosti a pro p.HcH
by|o ze 743 naměienych hodnot 727, ti. 97,8 %.

DDT a metabo|ity- limítníhodnota p,p.-DDTje stanovena na 10 ng.|1.
Tato koncentrace byla v maximech na s|edovanych profi|ech piekročena

I



Tabulka 2. Pieh|ed.monitorovanych tÍčinnych |átek a jejich re|evance

pouze v jednom pÍÍpadě, a to na svratce v Žid|ochovicÍch (3O,8 ng.r'),
mÍrně zvyšené hodnoty do Iimitu vykazujÍ profi|y na iece Moravě. Ce|kem
98,6-98,2 % hodnot ze73o měieníp,p-.DDD a p,p--DDE a p,p--DDT |eŽÍ
pod MS pouŽité metody.

crendosulfan - inseKicid d|ouhodobě není povo|en k pouŽití' Iimitní
hodnota je 5 ng.l.1, 99,2 % z 654 měienÍ |eŽí pod mezÍ stanovite|nosti,
maximá|nÍ hodnota by|a 1'4 ng.r1 na Svratce v Tišnově.

Trif,uralin - herbicid (nitroderivát aniIinu) - stá|e pouŽÍvany, IimitnÍ
hodnota 30 ng.|-1. z632 měienych hodnotje 94oÁpod mezÍstanovite|.
nosti, v charaKeristice C.u dosahovaly koncentrace 2-2Ing.l'I, maximum
36,9 ng.|.l na iece Litavě v Zid|ochovicÍch.

Aldrin, dieldiln' isoddn - tzv. driny jsou obsaŽeny v Seznamu 1, |imitní
hodnota 5 ng.|1 pro všechny zástupce by|a piekročena pouze vjednom
piípadě maximá|níhodnotou na iece Svitavě v Bílovicích u aldrinu (8 ng.|l)'
na Jihlavě v lváni (6'2 ng.|{) u isodrinu. U všech tiech zástupc se z 651,
resp. 632 měienÍvyslrytova|o 99,7-99'8 % p ÍpadŮ na|ezenych koncentrací
pod mezí stanovitelnosti.

Atrazin - |imitníimisníhodnota pro atrazin je 5o0 ng.|.1, v maximech byly
tyto koncentrace piekročeny na iece Hané v Bezměrově (50o ng.|l) a Litavě
v Žid|ochovicích (860 ng.|.')' Hodnoty Cnu se' pohybova|y na jednot|iwch
profi|ech v rozmezí 4u23 ng.r1 a svědčí o všeobecném vyslrytu tohoto
herbicidního pir-pravku, jehoŽ uŽívánínenÍpovo|eno od roku 2006. Zď1ímavé
bude sledovat sniŽováníobsahu ve vodě po ukončeníjeho ap|ikace.

Desetylatrazin - má imisní |imit 5o0 ns.|-L, z ce|kem 715 měienÍ
by|o 713 měienÍ pod mezí stanovite|nosti, tj. 99,7 o/o hodnot. NejvyššÍ
naměiená hodnota 100 ng.|.l by|a zachycena na Svratce v Rajhradě.

Simazin -triazinovy herbicid (imisnÍ|imit 10o0 ng.|-1), jehoŽ pouŽívánÍ
by|o zakázáno pÍed vÍce lety, na|ezeny iádově niŽší koncentrace oproti
atrazinu, Keré se pohybova|y v C,u v rozmez( 2_92 ng.|L, v maximech
2_t8o ng.r1 s nejvyššími hodnotami na Dyji v Pohansku.

Hexazinon - imisnÍlimit na tento pouŽÍvany triazinovy herbicid nenídán,
naměiené hodnoty se pohybova|y v Cnu v rozmezí 7_L21. ng.|.1, V maximu
by|a nejvyšší koncentrace na profilrr Svitavy v BílovicÍch (418,5 ng.|.l)
a 251' ng.| 1 na Svratce v Rajhradě.

Terbrrtryn je da|ší|átkou ze skupinytriazinŮ, jehoŽ ap|ikace všakjiŽ není
povo|ena. Zjištěné koncentrace jsou měiite|né v rozsahu 12-130 ng.|.1,
v maximu by|y nejvyšší na Íece Jih|avě v lvančicích a o|šavě v KunovicÍch
(obě 146 ng.|.1). Na iece Moravě v o|omouci by|o zachyceno 128 ng.|.1.

oktachlorstyren je zaíazen do monitoringu, i kdyŽ se v zemědě|ství
d|ouhodobě nevyuŽÍvá, všechny na|ezené hodnoty jsou pod MS 2 ng.|L.

Alachlor je dosud pouŽíván, |imitnÍ koncentrace činí 100 ng.|.1, patií
k prioiitním |átkám. Na|ezené koncentrace se pohybujív charaKeristickych
hodnotách Cnu v rozmezí 2,*1'45 ng.|1, zjištěné maximum by|o na iece
Svitavě v BílovicÍch 247,2 ng.|.l a na iece Moravě v KroměiÍŽi 106 ng.|{.

Ghlorpyriíos - thiofosfát dosud pouŽÍvany jako inseKicidní a akaricidnÍ
piípravek, imisní|imitje stanoven na 5 ng.|.1. Ce|kem 95 % hodnotje pod

mezÍ stanovite|nosti, naměÍené koncentrace u C.u PiesahujÍ
ěasto povo|eny |imit a pohybují se V rozmezí 2,9_55 ng.|.L,
maximum by|o zjištěno na Svratce v Žid|ochovicích (153 ng.|1)
a Svratce v Rajhradě (241-ng.|-L), coŽvfrazné pÍevyšuje stano
veny imisní. |imit. Ná|ezy jsou Ws|edkem stá|ého vyuŽÍvánÍ
této prioritní látky.

lsoproturon patií mezi substituované moěoviny' |átka je
v zemědě|ství stá|e vyuŽívána k hubení p|eve| v ozimech
a je uvedena v seznamu pií|ohy X. S|edovánÍobsahu ve vodě
proběhlo pouze na něko|ika profi|ech a neby|y zjištěny hodnoty
nad mezÍ stanovitelnosti.

lnformace o aplikaci pÍípravkri na ochranu
rostlin

Uvedené hodnocenÍ vyskytu pesticidu ve vodách je dop|-
něno pieh|edem o ce|kovém pouŽití s|edovanfch tičinnych
|átek na rjzemí okresŮ: B|ansko, Biec|av, Brnovenkov, Ho
donín, Jih|ava, KroměiÍŽ, Prostějov Tiebič, Uherské Hradiště,
Vyškov, Z|ín, Znojmo.

Na obrázku 2jegrafickyznázorněn časovy prÚběh pouŽÍvání
piÍpravkŮ a|ach|or, atrazin, ch|orpyrifos, isoproturon a tri-
f|ura|in, zíejmá je k|esajÍcÍ tendence u a|ach|oru, terbutryn
by| vykazován jiŽ pouze minimá|ně v roce 2005. Pro další
období s počátkem od roku 2006 iiŽ není povo|en atrazin,
jen do spotiebování pouŽite|nych zásob je povo|en trif|ura|in
a isoproturon. DoznívánÍ spotieby endosu|fanu, hexazinonu
a simazinu ukazuje obr. 3.

Diskuse
Pii souhrnném zhodnocení vys|edkťt monitoringu se jevÍjako

nejvíce zatften! profi| Svitava v BílovicÍch se zjištěnym vysky-
tem jiŽ d|ouhodobě nepouŽívanych ch|orovanych pesticidtj
(|indan, a|drin, HcH), Svratka v Žid|ochovicÍch s vyskytem
nepouŽÍvanych DDT, HCB a dosud povo|eného chlorpyrifosu
a Morava-LanŽhot s Ws$em HcH, HcB a ch|orpyrifosu.

Ch|orpyrifos je prioritnÍ|átkou, Kerá seze 24 hodnocenych
profi|Ú vyskytova|a v nadlimitnÍ koncentraci v 11 pÍÍpadech. V šesti
piípadech se vyskytova| také HCB, zde je však sporné, zda se jedná
o dťrs|edek diívějšÍho pouŽÍvání v zemědě|ství, anebo v prÚmys|ové
činnosti.

Vzh|edem k sorpci tlčinnych |átek na nerozpuštěné |átlry bude doplněno
v navazujícÍch pracích hodnocenÍ piftomnosti pesticidŮ ve 'vodním eko
systému o da|šÍ analyzované s|oŽky, zejména sedimenty a p|aveniny'
popi. biotu.

Směrnice 2ooo/6o/ES ustavujÍcÍ rámec pro činnost Spo|ečenství
v ob|asti vodní po|itiky zavazuje č|enské státy k opatÍením ke sniŽování
a zamezení znečištování prioritnÍmi a prioritnÍmi nebezpečnfmi |átkami
uvedenfmi v pií1oze X. V čR je většina těchto po|utantu jiŽ monitorována
a ana|ytické metody pro měiení da|ších |átek re|evantnÍch pro hydro
sféru ČR ze skupiny pesticidŮ, jako napi. diuron, ch|orfenvinfos aj., jsou
v současné době zaváděny' Vyznamnym opatienÍm pro z|epšení stavu
je od roku 2006 zákaz ap|ikace atrazinu, jehoŽ vfs$tt je ce|op|ošně
velmi signifikantnÍ. Pouze do spotiebovánÍ zásob je povo|ena ap|ikace
trifl uralinu a isoproturonu.
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obr. 3. Ukončení spotieby endosu|fanu, hexazinonu a simazinu [k$]
na zemÍoBo sRs Brno v obdobÍ2000-2005

Závét

Hodnocení piines|o zajímavé poznatky o minimálním vyskytu |átek
ze skupiny k|asickych organickych pesticidŮ, Keré nejsou pouŽÍvány
v zemědě|stvíjiŽ vÍce neŽ 30 |et a naopak o četnějším Wskytu atrazinu,
trif|uarinu i ch|orpyrifosu a a|ach|oru - prioritních |átek, jejichŽ ap|ikace
byla, popi. je dosud povolena.

ZatÍmco u první skupiny |ze jiŽ uvaŽovat o ukončenÍ pravidelného
monitorovánÍ vzhledem k vysokému procentu vyskytu hodnot pod mezí
stanovite|nosti, u druhé skupiny je naopak nezbytné dá|e s|edovat
doznívání zátéŽe v ce|ém ekosystému.
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The Overview of Pesticides Substances Occurrence in Rivers
Belongingto the Morava River Basin (Beránková, D., ForejtnÍk,ová,
M., Vejvodová, J.)

The pesticides occurance in rivers belonging to the Morava River
Basin is presented. The statistical assessment was made on the basis
ď results of 26 active pesticide components of state monitoring, data
set obtained during 200$2OO5. Results of monltored pesticides, listed
in EU directives, are comleted by using information about finishing of
their allowed application in agriculture.

80

70

60

slEDovÁttí naorŘeoŮ V oBlÁsTl
DoLNíno PoDYJí v nÁMcl
PROJEKTU MORAVA
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Souhrn
Záměrem piíspěvku je prezentace ci|ri a vfsledk sledování mokia&

ních lokalit v oblasti dolniho Podyií' kterou lze vymezit mezi VD Nové
MlÍny' Bieclaví a oblastÍ soutoku iek Moravy a Dyie. Podrobnějijsou
prezentovány vfs|edky s|edování odstavenfch a mrtvfch ramen Ťeky
Dyje s ohledem na zneěištění vod a pr zkum spo|eěenstev Íytoplank.
tonu a fytobentosu 

o

Úvod
Poiiční nivy ko|em do|ního toku iek Dyje a Moravy by|y ještě zhruba

pred 35 |ety prostoupeny stovkami drobnych vod, které zde vywoii|y
meandrujÍcÍ a pravide|ně se roz|évajÍcÍ ieky. V těchto vodách a v těsné
návaznosti na ně wnika|a specifická spo|ečenstva organismŮ, vyjimečná
svou druhovou rozmanitostí. Z|omovym obdobÍm v zájmové ob|asti se
stala vystavba VD Nové M|yny a regu|ace iek Dyje a Moravy. Po za.
h|oubení a ohrázování nového koryta ieky Dyje docházÍ k postupnému
odvodĎování uzemÍ doprovázenému pok|esem h|adiny spodní vody. To
vryo|alo odezvu praKicky ve všech spo|ečenstvech Žijících na zemÍ Údo|nÍ
nivy dolniho toku Dyje. Piesto v zemímezi Novymi M|yny a soutokem iek
Moravy a Dyje zŮsta|a zachována íada zajímavych mokiadních biotop ,
Kerym však stá|e cite|něji chybě|a pravide|ná dotace vodou ze záp|av.
To by| také jeden z d vodŮ, proč by|o počínaje rokem 1990 započato
s iízenym povodĎováním v ob|asti rezervace KÍivé jezero (v lese pod
do|ní nádrŽÍ VD Nové M|fny) a v ob|asti Soutok (nad soutokem Moravy
a Dyje). Typy biotopŮ stojatych vod, se Kerymi se mŮŽeme setkat v této
nivnÍ krajině do|nÍho Podyjt' jsou: odstavená ramena ieky po posledních
vodohospodáiskych pravách, stará mrtvá nebo slepá iičnÍ ramena,
rybníky, zazemĎujícÍ se rybníky, pískovny a hlinÍky, močá|y abaŽiny,
zaplavované kontinentá|nÍ |ouky, |učnÍ a |esní tŮně a periodické tŮně
(Rozkošny, 2005).

Vybrané mokiadníbiotopy, Keré se nacházejív iÍčnÍnivě ieky Dyje, se
sta|y piedmětem vyzkumu pii iešenÍ dilčí ri|ohy,, Hodnocen í stavu vodn ích
ekosystém iiční nivy.., která je součástí,, ProjeKu Morava.. (od r. 2003
projeK YaV/650/3/03), Yljzkumné práce jsou zde prováděny od roku
2000. Vyzkum je zaměien na posouzení vyznamu vybranych mokiadŮ
pro e|iminaciznečištěnívod duskem a fosforem, pro zhodnoceníefektu
revita|izačních praci Keré by|y provedeny na některych |oka|itách a mezi
něŽ se iadÍ i umělé povodĎování a také na mapovánÍ aktuá|ního stavu
vyuŽití krajiny v oko|í jednot|ivych |oka|it, mapování vyskytu rŮznych
biotoptlt a vyskytu vybranych chráněnych druhŮ rost|in, napi. kotvice
p|ovoucí (Trapa natans)'

Vyběr typ biotopÚ pro monitoring v |etech 2oo5 a 2006 a Wběr kon-
krétnÍch Ioka|it t,ycháze|y ze záměru dokončit uce|eny preh|ed o vyznamu
a funkci mokiadnÍch bíotopŮ v nivě ieky Dyje v ob|asti pod VD Nové M|yny.
Vybrané |oka|ity jsou autonomnÍ mokradní systémy vznik|é v dus|edku
vodohospodáiskych prav ieky Dyje s piímou nebo nepiímou vazbou
na p vodnÍtok.

Konečny vyběr |oka|it pro rok 2005 byl upiesněn na základě vstupní
terénní rekognoskace. Š|o o |oka|ity: tii odiíznuté meandry ieky Dyje
(,,1-Dat|Í.., ,,2.BobŤ(,' - v ob|asti Herdy a ,,4-Pa|esky,.) a dvě odstavená
stará iÍčnÍ ramena (,,3-Ladenská Dyje,, a ,,5-Pohansko..). Ramena ,,1.,,
a ,,4.. jsou rybáiské revíry. Rameno ''1.. je napájené z ieky Dyje a piftokŮ
z po|í, rameno ''2., je propojeno kaná|y s jinymi rameny a tÚněmi v ob|asti
,,Herdy.., rameno ,,3., je napájeno piftoky z po|í a oko|ní krajiny, rameno
,,4,, má pravděpodobně napojení na ieku Dyji pomocÍ nátokového
a vytokového objeKu a rameno ''5.. je napájeno piftoky z IuŽnÍho |esa
a oko|ních nivních |uk. PodrobnějšÍ popis je uveden ve zprávě o iešení
projektu (Rozkošny, 2005).

Zároveí by|jako srovnávacíprofi| vybrán sek ieky Dyje pod VD Nové
M|yny s cí,|em získat podk|ady pro posouzenÍ vlivu reky Dyje na tyto
mokiady. Řeka mŮŽe ov|ivřovat chemismus vody ramen prusakem pies
spo|ečné štěrkopískové pod|oŽí, nárazově pak piijarních záp|avách, kdy
se voda z|eky roz|évá do mezihrázÍa zaplavÍvšechna ramena. Pieh|edná
situace zemÍ a vybrané |okality jsou zobrazeny na obr. 7.

Metodika sledování
Loka|ity jsme s|edova|i během Vegetačního období, konkrétně od

dubna do zá|í 2oo5.Yzorky vody jsme odebtra|i na dvou mÍstech kaŽdého
ramene (v piÍpadě, Že je rameno protékáno - na piÍtoku a odtoku).
Na kaŽdé loka|itě by|y odebÍrány vzorky vody pro fwiká|ní a chemické
ana|yzy. odebrané vzorky vod by|y prŮběŽně zpracovávány a mimo
zák|adní fyziká|ně-chemické ukazate|e jakosti vod by|y stanovovány
prioritně koncentrace jednot|ivych forem dusÍku, fosfor a uhIk (ce|kovy,
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kovat mnoŽstvíŽivin ve vodě. Ve všech ostatnÍch |oka|itách má koncen-
trace fosforu v prŮběhu Vegetační sezony (počínaje červnem) stoupajícÍ
tendenci, která svědčío ma|é spotiebě Živin (chudy fytop|anKon).

Dat|í je rybáisky intenzivně vyuŽÍvany revft. Zpočátku vysoky obsah
Živin v květnu by| v prŮběhu sezony intenzivně spotiebováván. Hodnoty
koncentrací chlorofylu-a se pohybova|y ve s|edovaném obdobÍ v rozmezÍ
|V.-V. trídy jakosti pod|e ČSN 75 7221' (eutrofní aŽ po|ytrofnívody). Ve
srovnání s ostatnÍmi s|epymi rameny a vodou v iece Dyji je to zhruba
2._4krát více. Pod|e mnoŽství biomasy vyjádiené koncentracÍ chloro!|u
by|a v roce 2005 nejproduKivnější |oka|ita Dat|Í, nás|eduje BobiÍ; |okality
Ladenská Dyje, Pa|esky a Pohanskojsou zhruba na stejné urovni.

Vfsledky s|edování jednotlivych |okalit
,,7.DatlÍ, (plocha hladiny 7,2 ha)

LevobieŽní odiÍznuty meandr ieky Dyje se strmymi biehy, bez |ito
rá|ních rákosin, s doprovodem vysokych dievin, které však stíní jen
má|o, neboť rameno je dostatečně široké. V současné době je to hojně
navštěvovanj rybáŤsk! revÍr. Časté Vegetačnr záka|y znemoŽřují roanoj
submerznÍ Vegetace. )ezero |eŽÍ v bezprostiednÍ b|ízkosti do|nÍ nádrŽe
VD Nové Mlyny.

Ze s|edovanych ramen nejsi|nějšÍ rozvoj Íytop|anKonu, v pruměru asi
10krát vyšší abundance neŽ v iece Dyji, v dubnu s vysokym podÍlem

lfosfor celk. trdusík ce|k. Edusík anorg.

názov |oka|lty a mě3íco

obl. 2. Koncentrace fosforu a dusku ve vodě s|edovanych ramen
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lrytnirv ťrnlecn I

obl. 1. Mapa mokiadních |oka|it sledovanfch v ProjeKu Morava v do|ním PodyjÍ v období 2000-2006

anorganicky, organicky). Rozbory oŽivení (fytop|ankton a Íytobentos),
ch|oroÍy|-a a trofie vody by|y ana|yzovány v |aboratoiÍch Limni, s. r. o.,
a vÚv T.G'M., pobočka Brno'

Vys|edky telénních šetÍení
Ve|ice vyznamny dopad na ekosystémy odstavenych ramen má skutečnost,

Že v obdobÍ květen aŽzáŤí pk|es| obsah rozpuštěného kys|íku pod kritickou
mez 6 mg.|l' Zejména to by|o zaznamenáno V ramenech ,,!" , ,,3" , ,,4', a ,,5,. ,
Rameno ,,2,, má |epšÍkys|kovou bi|anci díky stabi|nÍmu piÍsunu vody sousta
vou kanálŮ. Za Iimitníh|adinu rozpuštěného kys|Íku (o,) se pro drobné vodní
organismy povaŽuje 2 mg.|.L, pro ryby je to Více či méně pod|e druhŮ (kapr'
karas a |ín pieŽÍvají i pod touto hranicÍ). Z tohoto h|ediska - pii minimá|nÍch
moŽnostech prowdušřování vody v ramenech mechanícky (stojatá voda)
a pfi nízkych stavech h|adiny-je nejrizikovější|oka|ita "5.., kde koncentrace
o,v červenci kles|a do b|Ízkosti kritické meze. Podobně je tomu v |oka|ítě
,,3.. (červen, červenec). Ko|ÍsánÍ koncentrace kys|i}<u v prŮběhu sezony je
ovlivněno všemifaKory, pŮsobÍcÍmi na roaroj futop|anKonu (tj. producentu
o,). Kromě tep|oty vody je to také zástin a prŮh|ednost vody.

NejvyššÍzatíŽenÍfosforem bylo zaznamenáno v měsÍcích červnu a srpnu
v rameni ,,3.., kdy by|o dosaŽeno po|ytrofie vody; koncentrace fosforu
dosáh|a V. tiídy čistoty vod pod|e čst.t. v ramenech ,,7,, a ,,2,, nepiesáh|a
koncentrace fosforu |imitní hodnoty pro |||. tiídu. Pro ce|kovy organicky
uh|k by|y zjištěny nejvyšší koncentrace ve vzorcích z |okalit ,,I,, , ,3', a ,,5,.
a pro nerozpuštěné |átky pak v |okalitě ,,1,.
pii všech odběrech. Nejvyšší hodnoty za-
so|ení (pod|e koncentrace ch|oridŮ, sÍranŮ
a hodnoty konduktivity) by|y naměieny
v rameni ,,5.., zÍejmě v dŮs|edku p|ynu|ého
vysychání v prŮběhu Vegetační sezony.
Zde by| také potvrzen vyslqrt s|anomi|nych
druhŮ fytoplanktonu. Mimo ramena ,,3..
a ,,5,,, kde doš|o v prŮběhu Vegetační
sezony k velkému vysychání (maximum
v zá|), koncentrace dusku a fosforu ve
vodě odebrané z odstavenych ramen kle
sa|a od jarnÍch maxim. To je zpusobeno
odběrem Živin fftocenozou včetně makrofut
Lemna sp. apod., jejichŽ plošny rozsah na
h|adině ramen naopak prŮběŽně uzrŮsta|.
Z vysledk chemickych rozborŮ vodyvyp|yvá
vlrazná tendence k pok|esu poměrného
zastoupení dvojice h|avních biogenních
prvkŮ N a Pv pruběhu h|avníhovegetačniho
obdobÍ (obr. 2\.

V |oka|itě ,,1.. fiako v jediné) dokáza|
bohaty rozvoj fytop|anKonu vyrazněji redu-
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jemnych vláknitych sinic (Pseudanabaena/Limnothrix), v květnu a červnu
s pievahou ze|enych koká|ních ias, později pak opět se slabym vod-
ním květem. Kva|ita vody je poměrně piíznivá, index saprobity/trofie
odvozeny ze s|oŽenífftop|anKonu ko|ísá v prŮběhu roku ko|em 2,o, coŽ
odpovÍdá typické stiedně eutrofnívodě. Ze vzácnych druhŮ pozorována
sinice Raphidiopsis mediterranea, tep|obytny druh, v pos|ednÍch |etech
opakovaně na|ézany v jihomoravskych vodách'

,,2.BobíÍ, (plocha hladiny 4,o ha)

PravobieŽní meandr |eŽí pod obcí Nejdek pod skupinou rybničkŮ
v Herdách. By| odiÍznut od hlavnÍho toku Dyje na i. km 38,0 po upravách
ieky v r. L973' Má obouÍady doprovod vysokych dievin, avšak na hladinu
dopadá vce|ku dostatek záiení. objevuje se tu okrehek (Lemna sp./. V |étě
jím by|a h|adina zce|a zakryta. Je zásobován vodou z h|avnÍho toku Dyje
(ziejmě prŮsakem) a je sem za stěn piepad z posledního z rybníčku
v Herdách. Ve|mi strmé biehy.

Abundance fftop|anKonu je v prŮměru piib|iŽně stejná jako v iece
Dyj i. Ve srovnán í s loka| itou Dat| Í zaujímaj í ve fftop|an Kon u vyznamnější
postavenÍrozsivky, coŽ souvisÍpatrně s větším zastíněnÍm tohoto ramene'
Sinice jsou ve|mi s|abě zastoupeny, ze|ené iasy se ujímají dominance
jen v červenci a srpnu. Vyšší čast aKivně pohyblivych skrytěnek (Cryt
tophyta) v červnu a monadoidních typu ze|enych ias v červenci souvisÍ
patrně s tÍm, Že h|adina vody na této |oka|itě nenívystavena vlivu větru.
To se projevuje i tvorbou jemnych neustonickych pov|akŮ s Chromulina
rosanoffii.

Indexy saprobity počftané pod|e s|oŽenÍ fytop|anKonu a futobentosu
vycházejÍ v prŮměru o něco vyšší neŽ na |oka|itě Dat|Í, rozdíl je však
neprukazny.

,,&Ladenská DyJe" (plocha hladiny 2,3 ha)

Je to dlouhé, mě|ké, zanesené a bahnité staré s|epé iičnÍ rameno,
pricházejÍcíz |evé strany k Dyji od obce Ladná, Keré by|o pŮvodně spojeno
s mateiskym tokem. ProcházÍokrajem Ladenského |esa a končína hrázi
Nové Dyje na i. km 31'5. od jihozápadu je otevieno slunci. Je napájeno
prŮsakovou vodou a vodou z odvodĎovacÍch stok na oko|ních |oukách.

Rozvoj fytop|anKonu je v tomto rameni vyrazné omezován rozvojem
vyšší vodní Vegetace. PÍi prvních odběrech to by| stu|k Ž|uty (Nuphar
lutea), pokryvajÍcÍve|kou p|ochu h|adiny. Pii srpnovém odběru jevi|y po
rosty stu | íku známky ve I m i si I ného poškozen í (vadnoucí květy, zasychaj ící
|isty)' jehoŽ piičina nám nenÍznáma. Později v prŮběhu roku nastoupi|y
p|ovoucí makrofyta (s dominanc( Spirodela polyrhiza).

Ve srovnání s piedeš|ymi Ioka|itami má fytop|ankton podstatně
uŽšÍ druhové speKrum (asi 50 druhŮ, tj. méně neŽ po|ovina taxonŮ
zjištěnych na |oka|itě Dat||. Pr měrná hodnota indexu saprobity (pod|e
fftop|anKonu i fftobentosu) je asi 1,95. V květnu se zde pod|e s|oŽení
Íytoplanktonu i Íytobentosu kva|ita vody piib|iŽi|a stavu odpovÍdajÍcÍmu
mesotrofii.

,,*Palesky" (plocha hladiny 0,9 ha)

Rameno se nachází 1 km jihozápadně od obce Ladná, v Ladenském
|ese. Podobně jako rameno Bobiívznikly i Pa|esky v r. I973 pii pravách
ieky Dyje jako |evobieŽnÍ odiíznuty meandr na i. km 31,0. Je tu sice
nápustní objeK, a|e domnÍváme se, Že rameno je napájeno pieváŽně
z Dyje prusakem a pii vysoké vodě i obvodovou stokou, Kerou je na jaie
spojeny s Hanáckym ramenem.

Ve srovnání s |oka|itou ''3.. je fytop|anktonu vÍce, i tak však dosahuje
v prŮměru jen asi po|oviny stavu v iece Dyji. PÍitom i zde docházÍv prŮběhu
roku k vyraznému stupu p|anktonních ias, zjevně zpŮsobenému si|nym
rozvojem su bmerzn í vegetace (zejm. C a l l itriche)' Pii pos ledn ím záfljov ém
odběru však ias opět vyrazně piiby|o' piestoŽe se i na této |oka|itě si|ně
pomnoŽiI okiehek (Lemna sp.). Kva|ita vody měiená indexem saprobity se
pies |éto mÍrně zhoršova|a, v záiÍvšak opět doš|o ke z|epšenÍ. PrŮměrné
hodnotyjsou zde podobné jako na loka|itě ,,2...

,,$Pohansko" (plocha hladiny 7,5 ha)

Zbytek zaneseného iičnÍho ramene troj helnkového tvaru s ostrovem
uprostied má nynÍ charaKer spíše mě|ké baŽiny' v |étě s rych|e zakle
sajÍcÍ vodní h|adinou, piičemŽ se obnaŽuje bahnité dno, pokryté vrstvou
rozk|ádajÍcÍho se |istÍz okolních vysokych dievin. Rameno je široké, proto
nezastíněné, většinu roku zce|a zakryté porostem okiehku menšího
(Lemna minoťy. Rameno |eŽí v těsné b|Ízkosti zámečku Pohansko.

Je to dalšÍ rameno s ve|mi s|abym rozvojem fytop|anKonu, ziejmě
brzděnym souvislym pokryvem h l ad i ny p| ovoucím i m akroffty. oproti j i nym
|okaIitám jsou v bentosu vyšším procentem zastoupeny druhy preferujícÍ
vyššÍ sa|initu. Jejich poměrné zastoupenÍ je vyššÍ a druhové speKrum
širší. Ke vzácnym druhÚm zjištěnym na této |oka|itě patiízejm. Navicula
streckerae (teprve nedávno popsany druh, dosud pozorovanf jen na
něko|ika stiedoevropskych |oka|itách - na rjzemÍ ČR zatím jen na jiŽní
Moravě) a Pinnularia acidophila (Marvan a Heteša, 2005). Ta je zatím
známajen z vod s vys|oveně kyse|ou reakcÍ. Zde se vyskytuje s da|šími
acidofi I n ím i dr uhy (Eu n oti a b i I u n a ri s, Gom ph o ne m a graci l e),jej ichŽ vyskyt

je ziejmě podmÍněn zhoršením kys|kovych poměrŮ pod okiehkovym
krytem. K poměrně vzácnym druhŮm patiÍ dá|e Fragilaria bidens, zde
zastoupená ve|mi početnou popu|aci. Jde tedy o |oka|itu, na nft. koexis-
tujÍdruhy si|něji sa|innÍch vod s druhy preferujícími vody o niŽším pH aŽ
v ázanymi n a m i kroaerobn Í prostied í ( pu rpu rové baKerie). I ndex saprobity
odvozeny ze s|oŽenífytop|anktonu kolísá v prŮměru ko|em asi 2,O5.

Shmutí
Troficky stav |oka|it posuzovany indexem saprobity je u všech zkou.

manych ramen ve|mi podobny a odpovídá typické eutrofii (Rozkošny,
2005). Loka|ity se nicméně vlrazné |iší podmínkami pro rozvoj p|ank-
tonních ias. Ty jsou nejpiÍznivějšÍ na |okalitě ,,!,, , na niŽ probÍhá cyk|us
sezonnÍho stiídán Í dom inance hI avn icí taxonom ickych sku pi n s |etnÍ fází
sinicového vodnÍho květu (Marvan a HeteŠa' 2005). Na |oka|itě ,,2,, se
vjrazné projevuje zastÍněnÍ a omezení v|ivu větru na čeiení h|adiny. U tií
zbyruaj ÍcÍch I oka| it je rozvoj Íytop| an Kon u omezován kon ku renc í vodn ích
makrofft. Jejich v|iv se projevuje jak na kvantitě, tak i na z Žení(a|espoř
v piípadě fytoplanktonu) druhového spektra. Na všech |oka|itách jsou
určitym procentem zastoupeny druhy preferujícÍ zvyšenou sa|initu vody
(Marvan a Heteša, 2005). Tyto druhy patií k pravide|nym prŮvodcŮm
mě|kych poiičnÍch vod jiŽnÍ Moravy a jejich zastoupeníje mj. závis|é i na
daném hydro|ogickém reŽimu loka|ity.

Závét

U odstavenych ramen iek či odiÍznutych meandrŮ, které jsou po-
zustatky prav vodních toku, se dá obecně očekávat niŽší diverzita
mikrobiotopŮ, a tÍm tedy i niŽšídruhová diverzita fauny a f|Óry' I piesto
piedstavuj í odstavená ramena vodn í p|ochy, které by moh |y sIouŽit jako
refugia pro druhy našíf|Óry, jeŽ jinde vymize|a v dŮs|edku eutrofizace.
Druhové spektrum jejich spo|ečenstev by mě|o byt h|avnÍm kritériem
eko|ogické hodnoty těchto |oka|it, proto se jejich komp|exnější hod-
nocení opírá o inventarizace jej ich fauny at|Óry a da|šÍ biologická
kritéria. Propojení ramene s mateiskym tokem je pok|ádáno za jedno
z nejvyznamnějších revita|izačních opatiení, které s|ibuje z|epšit eko|o-
gickou hodnotu jak ieky, tak i ramene. Tento zásah lze doporučit zejmé.
na v těch piÍpadech, kdy rameno trpÍ nedostatkem vody, nebo ink|inuje
k vytváiení souvis|ého pokryvu hIadiny souvis|ym porostem p|ovoucích
makrofl1t. PropojovánÍby naopak neby|o Žádoucíu ramen, která fungují
jako refugia mizejícÍch druhŮ fauny a f|Óry. V kaŽdém piÍpadě se jako
vhodné jevÍ propojovánÍ ramen s v|astním tokem ieky pouze jédním
koncem. Specif ické sloŽenÍ spo|ečenstev pak mají periodické tŮně
během VegetačnÍ sezony vysychajÍcí, jak ukazuje piÍpad starého iÍčnÍho
ramene ,,S-Pohansko'.. Na konci roku 2006 bude provedeno souhrnné
vyhodnocení vys|edkŮ zÍskanych jak na prezentovanych odstavenych
ramenech ieky Dyje, tak i na odstavenych a mrtvych ramenech ieky
Dyje v useku po soutok s iekou Moravou. SoučástÍvyhodnocenÍ bude
i porovnání s u./s|edky zÍskanymi vyzkumem na jinych vodních tocích'
Závéry budou součástÍ závěrečné syntetické zprávy Projektu Moravy
|V, která bude od prosince 2006 k dispozici v knihovně VÚV T.G.M.
B r n o a u a u t o r Ů č | á n k u .
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Monitoring of Wetland Localities along the Dyje River Floodplain
(Rozkošn|, M., Heteša, J., Marvan, P.)

The aim of this paper is the presentation of some results of the
monitoring of selected wetland localities in the lower Dyie river floo&
plain (South Moravia, Czech Republic). This research is a part of the
Project Morava lV and has been carried out since 2OOO. The work
presented in this pape] íocuses on the assessment of the state of water
ecosystems, phytoplankton and phytobenthos communities, and the
nutrient load, uptake and elimination at the localities studied.
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ztMN! PROVOZ V zimním období' kdyjsou nádrŽezamrz|é, v nich nedocházík dennímu
kolísání parametrŮ. Tep|ota piitékajícÍ vody se pohybova|a od 1 do 3 oC.
V nádrŽi pod |edem se udrŽova|a v |ednu a unoru tep|ota v interva|u
0,3-0,8 oC, na počátku b|ezna kolem 2-3 oc. TánÍ |edu nasta|o ve s|e
dovanych oblastech na pielomu biezna a dubna.

Většina systému by|a v zimním období provozována bez aerace, ať
jiŽ z dŮvodŮ absence aeračnÍho zaíízení či náchy|nosti povrchovych
aerátorŮ k zamrzání. Vyjimku tvoii|a pouze jedna Čov se dvěma
nádrŽemi vybavenymi podpovrchovou jemnobub|innou aerací. Kon-
centrace rozpuštěného kys|Íku v nádrŽi zde v prŮměru dosahova|a 13
mg.|'. U ostatních s|edovanych Čov se hodnoty rozpuštěného kys|íku
pohybova|y oko|o 7,5 mg.|.'. V jediném piípadě vytéka|a voda ze zamrz|é
nádrŽe zahni|á s hodnotami oxidačně-redukčntho potenciá|u -160 mV
a nu|ovou koncentrací rozpuštěného kys|ku.

PiÍčiny vzniku anaerobních podmÍnek v zimním i letnÍm období jsou
nepochybně obdobné: |ed v zimě nebo souvis|á vrstva okiehku v |étě sniŽí
prostup kys|Íku h|adinou ze vzduchu do vody a mŮŽe dojft k vyčerpánÍ
rozpuštěného kysIku probÍhajícími rozk|adnymi procesy.

odstlařování nerozpuštěnych látek a olganického
zneěištění

Hodnocení učinku odstraĎování rŮznych forem znečištění poněkud
komp|ikuje skutečnost' že piitékající odpadní voda je re|ativně má|o
znečištěná a mezi jednot|ivymi odběry vykazuje nezanedbateIné rozdíly.
NádrŽe mají ve|kou dobu zdrŽení (teoretická hodnota nejčastěji ko|em
10 dn ) a odtok vyčištěné vody muŽe byt ov|ivněn nezaznamenanymi
udá|ostmi v obdobÍ pied odběrem, napi. ''vyp|áchnutím.. kana|izace pii
yyraznějším dešti.

Srovnání čisticÍho tjčinku nádrŽí v zimnÍm provozu s obdobím, kdy
nemrzne, vystihuje graf na obr' 7. Jsou zde uvedeny prŮměrné hodnoty
zjištěné ze všech s|edovanych |oka|it.

SniŽování koncentrace organického znečištění a nerozpuštěnych látek
je efeKivnější v zimnÍm obdobÍ, a to zejména dky si|nému regresnímu
vztahu mezi tímto druhem znečištěnÍ a mírou rozvoje fytop|anktonu
v nádrŽích. obecně se udává, Že rozvinuty vodní květ mŮže zpŮsobit 60
aŽ9oo/o nárŮst BSK' na odtoku [a]. VyŠšíefeKivita odstraĎováníje a|e
také vys|edkem niŽšího hydrau|ického zatiŽení nádrŽ( v zimnÍm období
s vyšší koncentracÍ piitékajÍciho znečištění a de|ší dobou zdrŽení vody
v systému [5].

odstrařování nutrient
Ač se v Iiterature často udává opačně Í7, 6, 7], míra odstraĎování

ceIkového dusku nevykazovala vyznamnějšÍ sezonní rozdÍly a pohybova|a
se ko|em 23 oÁ. By|o patrné pouze efektivnější odstrařování amoniaká|-
ního dusku v tep|ejŠím období roku, coŽ souvisí s vyraznym snÍŽením
aktívity nitrifikačních bakteriÍ pii nÍzkych tep|otách. U ostatni.ch forem
dusÍku neby|y pozorovány vyznamné rozdfly v odstraĎování mezi zimním
a |etním obdobím.

odstraĎování fosforu v bio|ogické nádrŽi by|o tičinnější v tep|ejším
obdobíroku (24%o) neŽv obdobímrazu(I4yo). ZvyšenÍpH během |etních
d nŮ zpŮsobené či nnostÍ fotosyntetizujících ias měn í fyzi ká|něchem ické
prostiedív nádrŽi, coŽ vede k intenzivnějšímu sráŽenífosforečnanŮ' Také
sorpce fosforu je ov|ivĎována tep|otou [8' 9].

odstrařovánÍ miklobiá|nÍho zneěištění
V pos|ední době se zai,há věnovat zvyšená pozornost zatéŽování

tokŮ patogennÍmi mikroorganismy ve vypouštěnych odpadnÍch vodách.
Z tohoto dŮvodu by|o sledováno i odstraĎování mikrobiálnÍho znečištění
v bio|ogickych nádrŽích' Získané vys|edky ukazují, Že mechanické
piedčištění nemá v|iv na redukci počtu mikroorganismŮ, k vyraznému

odstrařování dochází ve v|astní bio|ogické
nádrŽi'

Během zimnÍho s|edování byla e|iminace
termoto|erantních ko|iformních baKeriÍ 70 aŽ
99,82 % (prŮměrné mnoŽství v odtoku 410
ktj.mll); Escherichia coli 76-99,82% (226
Kj.ml4) a enterokoku 32-100 o/o (99 Kj.mll).
V |etnÍm období jsou tyto učinky vyšší, coŽ
potvrzuje daje z |iteratury [10, 11], Že rych|ost
redukce mikrobiá|nÍho znečištěnÍ se vyrazně
zvyšuje s intenzitou radiace.

V zimním ani v |etním období neby|y zjištěny
Žádné charakteri stické den n Í prŮ běhy m noŽstvÍ
mikroorganismŮ, stejny vys|edek vychází i pii
s|edovánÍ čistíren s jinymi techno|ogiemi'

Provozní problémy v zimním období
K největším provozním prob|émŮm v zimním

období patíí zamrzánÍ povrchovych aerátorŮ.
Zamrz|á h|adina zvyšuje riziko vzniku anaerob-
ních podmínek v nádrŽi. Anaerobním čištěnÍm

Nelr.
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Souhrn
Vyhodnocením zimniho provozu biologickfch nádrží bylo ziištěno'

že činnost čištěnÍ odpadních vod se vfznamně ne|išÍ od ostatních
období roku. V zimním období se snižuje podí| balastnÍch vod a odtok
nepiÍznivě neovlivřuje vodní květ, coŽ v některfch ukazate|ích (cHsK'
NL) dokonce vede k lepšímu vÍs|edku. Jako problematickÝ se ukázal
zimní provoz povrchovfch aerátor .

a

Úvod
Bio|ogické nádrŽe mohou byt vhodnym zpŮsobem čištěníodpadnÍch vod

zejména v ma|fch obcích s jednotnou kana|izací s vyznamnym podÍ|em
baIastních vod. ČisticÍ rÍčinky bio|ogickych nádrŽí jsou siIně ov|ivĎovány
atmosférick1/mi změnami [1, 2' 3]. Piíspěvek shrnuje zjištěnt' jak se
bio|ogické nádrŽe chovají v něko|ikatydenním aŽ měsičním obdobt' kdy
prŮměrná tep|ota vzduchu k|esá pod bod mrazu.

Piedkládané vys|edky vycházejÍ z hodnocení provozu osmi reá|nych
|oka|it. Pět |oka|it zastupova|a zalízení v obvyklé sestavě česle, lapák
písku, štěrbinová (usazovaci) nádrŽ ajedna aŽ dvě bio|ogické nádrŽe
s moŽnostÍ aerace. ZbÝvající tii |okality reprezentova|y ce|kem běŽn!
piÍpad rybnka pod obcí se zaustěnÍm obecní kana|izace. Pr měrná
p|ocha nádrŽí činí 3 000 m2 a h|oubka 0,&1,5 m.

Zimní provoz nádrŽ( by| s|edován v období od |edna do po|oviny
biezna |etošnÍho roku pomocí 24hodinovych a dvouhodinovych měiení.
K porovnání s vysledky provozu z jinfch ročních obdobÍ by|a pouŽita data
z obdobíod dubna 2005 do června 2006.

odpadnÍ vody piitékající do hodnocenych čistÍren s bio|ogickou nádrŽ(
jsou si|ně ieděny balastními vodami, Keré tvoií 15 aŽ75 % prutoku. Vysoky
podÍ1 ba|astních vod zpŮsobuje posun v poměru Živin v odpadnívodě; za
tímco u sp|aškové vody se poměr N : P pohybuje oko|o 4 : I, na piftoku do
s|edovanych nádrŽí je 9 : 1. Kvalita piftoku vykazuje si|nou sezonnía méně
vyraznou denn Í dynam i ku. PrŮměrny roční pÍftok je charaKerizován hodno
tami: CHSK 88 mg.|.1, BsKs 30 mg.r', NL 32 mg.|.1, ce|kovy dusík 16 mg.|1
a ce|kovy fosfor 1,9 mg.|1. V období zámrazujsou prŮtoky niŽší a zvyšují
se prŮměrné koncentrace znečištěnína: CHSK 725 mg,|I, BSK' 43 mg.|.',
NL 48 mg.l't, celkovy dusk 17 mg.l1 a celkovy fosfor 2,2 mg.fL

KyslÍkové pomě]y v biologickfch nádtžích
ProvzdušĎovánÍ se provozuje v |etním obdobÍ v jedné |oka|itě trva|e

a v ostatnÍch pod|e potreby (pii pok|esu koncentrace rozpuštěného kys|ku
nebo pii vysokych tep|otách). Kys|kové poměry v neprovzdušĎovanych
nádrŽích vykazuj( zpravid|a vyraznou denní dynamiku. Fotosyntéza fyto
p|anktonu během dne zpŮsobuje piesycenívody rozpuštěnym kys|kem,
v některych piípadech i pies 20 mg.l.', a zvyšuje pH aŽ na hodnotu 9,5'
V noci pak docházÍk pok|esŮm koncentrace rozpuštěného kys|íku i hod-
not pH. V nádrŽích pokrytych souvis|ou vrstvou okiehku by| v něko|ika
piípadech zaznamenán zce|a od|išny prŮběh. Hodnoty rozpuštěného
kys|íku byly ve|mi nízké a odtékající voda se nacháze|a v anaerobních
podmínkách (redox potenciá| ko|em -150 mV).

Úči n nost odstrařován í znečištěn í v biolog ickfch nádržích
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obr. 1. Účinnost odstraĎování organického znečištění, nerozpuštěnych látek a Živin v bio|ogickych
nádrŽbh v závis|osti na ročním období

I teplota vzduchu > 0'C

tr teplota vzduchu < 0'C
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|ze dosáhnout obdobnych tÍčink odstranění organického znečištění,
tento proces je však spojen se rrznikem pachovych závad a odtékající
voda nepiíznivě ov|ivĎuje recipient (pokud odtok z nádrŽe tvoiívětšinovy
prŮtok v toku, v nezanedbate|ném r]seku se v něm udrŽují anaerobní
podm Ín ky charaKerizované zápornym redox potenci á|em ). V an aerobn Ích
podmínkách docházÍjen k minimá| nÍmu odstranění amoniaká|nÍho dusku,
naproti tomu je ve|mi dobie odstrařován dusičnan, pokud je v piitékajícÍ
vodě z nekvalitnÍ kana|izace piftomen.
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Performance of waste stabilisation ponds during frost weather
(Felberová, L.)

Waste stabilisation ponds are considered as a cheap alternative to
convential wastewater treatment plants in smal! settlements; espe
cially with singleplpe or old and leaky sewage systems. Treatment
efÍiciencies in ponds are stlongly influenced by atmospheric changes.
The main motive for this study was to find out how the systems work
while the winter air temperature drops betow zero.

No reduced efficiencies during days with freezing temperatures were
Íound in organics (expressed as both, BoD. and CoD) and suspended
solids remova!. Average pond treatment performancies during Íteez-
ing temperatures were for BoD,(unfiltered), GoD and SS:42o/o,52oÁ
and 58%, respectively. During nofieezing temperatures were: 15%,
27oÁ and.L4%o. Statistical|y signi|Ťcant differencies in CoD, BoD and
SS removals between frosty and nofrosty weather are connected to
often occured algae boom in warmer months causing secondary pol-
lution maniÍestative in the effluent water. other reason for reaching
a better performance in winter are reduced hydraulic loads and lower
dilution of the influent which is caused by keeping a large part of
ballast weighting in a frozen form.

The efÍiciency of nitrogen remova! was without significant difÍer-
ences during both, freezing and noÍreezing temperatures, detected
at about 237o. Phosphorus removal was stightly lower during winter
season' typical|y in a range oÍ L$2ooÁ.

Main problem connected to winter season WSPs operation was an
iceb|ockage oÍ surface aerators. There is an increased risk of water
putrescence in noaerated systems with compact icecovers.

HErS VUV V ROCE 2006
Jiií Picek

KlÍěová slova
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Souhrn
HydroekologickÍ informační systém vÚv T.G.M. (HEts vÚv; je cen.

trálním informaěním systémem odbornfch sekcí tÍstavu. Jeho hlavním
posláním je zajištění zpracován( uchování a zpiístupřování informací
v oblasti vodniho hospodáÉtví' a to pro zabezpečeníodbornych ěinností
stavu, podporu vežejné správy a v nepos|ední iadě pro zajištění infor.

movanosti odborné i |aické veiejnosti.

a

Z historie

Historie vzniku HE|S VÚV sahá do počátku devadesátych let. V té době
se VÚV T'G.M. stal koordinačním pracovištěm pro budovánÍ HE|S ČR,
v jehoŽ rámci byly práce na HE|s VÚV, spo|u s pracemi na informačnÍch
systémech da|ších z častněnych subjeKu, také zahájeny. Projekt HE|S
ČR probihal pod patronací Ministerstva ŽivotnÍho prostiedí. Kromě VÚV
T.G.M. se na projektu dá|e podÍlel Česky hydrometeoro|ogicky rÍstav
a tehdy akciové spo|ečnosti Povodí. V dŮs|edku postupného vwoje
piedstav iešite|Ů' změn podmÍnek v ob|asti |egis|ativního prostiedí ve
vodn ím hospodáistvÍ a v ne pos |ed ní iadě vjr azného rozuoje i nform ačn ích
technologií se od puvodnÍho návrhu centrá|nÍho informačního systému
s jednou spo|ečnou databází dospě|o ,,pouze., ke společnym datovym
standardÚm pro zajištění pievodu dat mezi dílčími informačními sy-
stémy. V konečné podobě tedy myš|enka HE|S ČR zajišťova|a kompati-
bi|itu informačních systémŮ vyše zmÍněnych institucÍ formou definice
spo|ečnych datovych struktur a v|astní informačnÍ systémy pak by|y
budovány oddě|eně tak, aby co nej|épe p|ni|y potieby jednot|ivych
subjektŮ.

Budování v|astnÍho HE|s VÚV by|o zahájeno zpracovánÍm r]vodního
projeKu, datovych a funkčních ana|,!z a prováděcÍho projektu' Nás|e

dova|o poiízení nezbytného technického vybavenÍ a zahďjen( prací na
uváděnísystému do Života (imp|ementace datového modeIu do prostiedÍ
re|ačního databázového systému, programování admin is t račních
a uŽivate|skych aplikací atd.). Pro VÚV T.G'M. se pri budování systému
od samého počátku sta|a partnerem spo|ečnost Hydrosoft Ve|es|avín,
s. r. o., Kerá se ve spo|upráci s rešite|skym tymem VÚV T.G.M. podi1e|a
zejména na zpracovánÍ prováděcí projeKové dokumentace a nás|edné
rea|izaci systému'

Za k|ičové etapy |ze ve q1voji HE|S VÚV povaŽovat:
. rok 1996 _ zahájenÍ projektu s nás|ednou rea|izací systému,
. rok 2OOO _ zahá1ení provozu v rámci VÚV T.G'M.,
o rok 2oo1 - HE|S vÚv na internetu,
. rok2oo4 - součástÍ věcné náp|ně se stává zaj ištování agendy

informačnÍch systémŮ verejné správy (lsvs).

Současnost
V současné době je systém vÍce neŽ pět |et v rutinním provozu a posky-

tuje s|uŽby uŽivate|Ům jak ve VÚV T.G.M., tak i vnějším uŽivate|Ům. Kromě
toho, v závis|osti na změně poŽadavkŮ na systém, docházík rozvoji HE|S
vÚv. ten spočívá zejména v rozšiiování a pravách datového modelu
a nás|edně i ce|ého informačnÍho systému a jeho funkcítak, aby pokryva|
co největší rozsah rostoucÍch uŽivate|skych poŽadavkŮ a nároku. Nedfl-
nou součástÍ tohoto vyvoje je tematické rozšiiování obsahu databáze
o nové entity/atributy a také ap|ikace novych techno|ogií, zaměiené
zejména na rozšiÍování moŽnostÍ piístupu k datŮm a práce s daty pro
koncové uŽivatele. Re|ativně nová je agenda souvisejícís ISVS. Vyh|áška
č' 39I/2o04 sb., o rozsahu udajŮ v evidencÍch stavu povrchovych
a podzemních vod a o zpŮsobu zpracován(, uk|ádánÍa piedávánítěchto
dajŮ do informačnÍch systémŮ veiejné správy, stanovuje ce|kem dvacet

Šest evidencÍ. Vedením jedenácti z nich je pověien VÚV T.G.M. HE|S
VÚV pak zajištuje vedení těchto evidencÍ a zároveĎ také rozhraní mezi
VÚV T'G.M. a ostatnÍmi subjekty ISVS. Poskytuje data evidencÍ |SVS
vedenych VÚV T.G.M. ostatním subjeKŮm |SVS a naopak Íešite|Ům uko|Ů
zprostiedkovává data z evidencí externÍch, vedenych jinymi subjekty.

Gharakteristika systém u
JakjiŽbylo zmíněno, HElS vÚvje v prvníiadě centrá|ním informačnÍm

systémem odbornych sekcí t]stavu' 7abezpečuje zejména datovou
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podporu pro rešite|e projeK , kdy je uŽivate|Ům z Íad pracovnkŮ VÚV
T.G. M. k dispozici databáze zpÍÍstupněná prostiednictvÍm uŽivate|skych
aplikact' dá|e pak s|uŽby spojené s hromadnlm zpracovánÍm dat, tvorbou
specifickych uŽivate|skych Wstupu atp.

Da|št' neméně d |eŽitou funkcÍsystému je podpora externích uŽivate|Ů.
Ta je v podstatě dvojÍho druhu:
o podpora poskytovaná prostÍednictvím vystupŮ projektťt iešenych ve

VÚV T.G.M.,
o on-|ine s|uŽby piÍstupné prostÍednictvÍm sftě internet (portá| HEts VÚV

- viz dále), ale i jiné Íormy poskytování a distribuce dat, jako je tvorba
a distribuce prezentačnÍch CDIDVD, technická podpora uŽivateltj
systému atd.

Poltá| HE|S vÚv
Z hlediska externÍho uŽivate|e je nejdÚ|eŽitější pŤímá dostupnost dat

na internetu. Tu zajištuje tzv' portá| HEls VÚV. H|avnÍ stránka portá|u
je všem uŽivate|ťtm dostupná na adrese http://heis.vuv.cz a lze se na
ni dostat také pÍímo z h|avní stránky internetovych stránek VÚV T.G.M.
(http://www.vuv.cz).

Portá|je univerzá|ním rozhraním systému - poskytuje všechny infor-
mace, Keré uŽivate| potiebuje, a to od sluŽeb poslrytovanfch on-|ine po
kontakty na správu systému (pro ŤešenÍpiÍpadnÝch prob|émŮ a vyÍizovánÍ
dotazŮ).

Portá| je č|eněn do tií zák|adnÍch sekcÍ pod|e typu informact, Keré
jsou poskytovány. V jednot|ivych sekcích se |ze pohybovat pomocÍodkazu
nebo |ze ke zrych|ené orientaci vyuŽft také ta. "Mapu servelu... Jednot|ivé
sekce si v nás|edujÍcím textu piib|ÍŽíme.

Sekce ,,o systému" obsahuje informace o systému, jeho vyvoji'
architeKuie a technickych prostiedcích. Jde zejména o textové infor-
mace, schémata a dokumenty (napiÍk|ad datové standardy).

Sekce ,,DataMze. zprostiedkovává uŽivate|Ům piístup do databáze.
Je tematicky členěna do pěti h|avních oddílŮ:
. Mapy a data - zde jsou zpiístupněna data a k nim pÍíslušejícízák|adnÍ

informace. Tento oddÍl s|ouŽÍ k rych|ému, piÍmému pÍÍstupu ke kon.
krétn ím datu m formou interaKivn Ího proh I iŽen Í.

. ProjektY - oddÍl, v němŽ jsou pub|ikovány komp|exnívystupy projeKťt.
Zpravid|a jde o kombinaci zpráv, interaKivních i statickfch mapek,
schémat a obrázkťl, souborŮ ke staŽení a podobně.

o Datové sady - obsahují samostatné datové sady a k nim piíslušné
metainformace. Tato data jsou v podobě uŽivate|skych poh|edŮ pouŽita
v sekci ,,Mapy a data", piípadně 

"Projekw", zde jsou však publike
vána v podobě datovych sad, vhodnych ke staŽení pro pouŽití k práci
s v|astním softwarem.

. Evidence |svs - data vyp|wající z povinností tjstavu ve vztahu
k rsvs.

. Metainformace - oddíl obsahující "informace o informacÍch"' Jde
zejména o data o projektech iešenych VÚV T.G.M. a taKo vznika.
jÍcích vystupech a datovych sadách. oddíl sám o sobě Žádná v|astnÍ
data neprezentuje, poskytuje však ve|mi potiebné informace o tom,
Že konkrétnÍ data existují, o jejich dostupnosti pro uŽivate|e, at jiŽ
adm inistrativní nebo technické.
Data jsou rozdě|ena do tematickych skupin. K orientaci v těchto tema

tickych skupinách |ze vytŽft tal. dďovych stromŮ, nebo (k vyhledání kon
krétn Ích dat) fu n kci' l ndex", umoŽř uj ící vyh |edávání pod |e k| ičovych slov.

|nteraKivnípráce s datyje uŽivatelŮm umoŽněna prostiednicWím dvou
r zn1fch nástrojťt:
o Data, Kerá majígeografickou reprezentaci (tj. mapovou vrstvu), jsou

zpiÍstupněna s vyuŽitím mapového serveru "WebMap.. (HydrosoftVele
s|avÍn, s. r. o.). Ap|ikace se z poh|edu uŽivatele chová jako jednoduchy
nástroj GlS. UŽivateli zpiístupřuje pŤeddefinované mapové pohledy
a ten si pak sám mŮŽe upravovatjejich zobrazení. Jde o Wpínánínebo
zapÍn án íjednot| ilych Vrstev, změnu sytosti rastrovfch podk| adŮ, vo| bu
vrstvy pro Wběr atributnÍch (tabu|kovych) dat. Tato data |ze pak vybírat
piÍmo kliknutím na konkrétní mÍsto v mapě nebo sestavenÍm dotazu
(zadánÍm podmínek pro vyběr objekt : pod|e numerické hodnoty,
znakového Íetězce nebo vyběrem ze seznamu hodnot, moŽná jetaké
kombinace podmínek |ogickym "a" a "nebo"). Vybraná data mŮŽe
uŽivate| westupně nebo sestupně Ťadit a jednotlivé vybrané objekty
automaticky loka|izovat v mapě. Mapové poh|edy mají svou vychozÍ
podobu nadefinovanou správcem databáze a kromě v|astních mapo
vych vrstev a tabu|koWch dat obsahujÍtaké zobrazení daju v podobě
tematickych map, grafŮ, tabu|ek časovych iad nebo pÍipojenych
obrázkil a souborŮ.

o Data, Kerá nemajÍ geografickou reprezentaci, tzn. obsahujÍ pouze
tabu| ková data, jsou uŽivate| um zpiístu pněna pomocí aplikace " i Data"'
Jde o nástroj specia|izovan1/ na uŽivate|sky piÍvětivé zadáván( dotazŮ
a vyhledávánÍ informací. Aplikace umoŽřuje zobrazení všech dat,

vyh I ed áván í vysltytu zn akového ietězce kdeko| iv
v datech a také vyh|edávání dat pod|e p esně
zadanych podmínek (zadánÍm hodnot nebo
jejich rozmezi Wh|edáváním ietězce v zadané
po|oŽce, kombinací podmínek).

Sekce ,,StuŽby" je věnována specifickfm
sluŽbám, jako je napiík|ad če|ové zpiÍstupněnÍ
e|ektronickych dotaznÍku ke staŽení nebo
piedávání souborŮ,  zp iÍstupněnÍ sIuŽeb
WMs - openG|S1, podpo e pro uŽivatele
pracující s daty z databáze s pomocÍ r zn1fch
softwarovych nástrojŮ (zejména nástroje G|S
- Map|nfo a ArcGlS, dá|e napŽík|ad tabulkové
procesory, statistick software).

Nedí|nou souěástÍportá|u je dá|e "Nápověda".
Její součástí je pieh|ed technickych poŽadavkťt
na počftač a programové vybavenÍ uŽivate|e,
návody ke správnému nastavení internetov./ch
prohliŽeču, návody pro iešení piípadnych tech-
nickych prob|émŮ a pÍedevšÍm popis práce
s aplikacemi pro piístup do databáze včetně
ukázek pracovních postupŮ.

Data a jeiich dostupnost' databáze
JakjiŽby|o uvedeno, HE|S vÚvje centrá|nÍm

odbornfm informačním systémem VÚV T.G.M.
Do databáze jsou uk|ádána jak data interní

(data vznikajÍcÍ ve VUV T.G.M.), tak data externí (data nezbytná pro
iešenÍ kolŮ nebo tvorbu vystupŮ, jejichŽ zdrojem/poiizovatelem jsou
jiné subjekty). Všechna data procházejí nejprve vstupnÍmi kontro|ami
a primárnÍm zpracováním a poté jsou uk|ádána do databáze.

1 WMs (Web Map Services) - s|užby on.|ine sdflenÍ dat mezi servery a uŽivate|.
skymi programy, definované standardy konsorcia openG|S

obl. 1. H|avní stránka portá|u HEls VÚV: http:/,zheis.vuv.cz

obr. 2. H|avní č|enění portá|u HEls VUV
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obr. 3. |nteraKivní prohlíŽenÍ dat

Databáze HE|s VÚV je navrŽena jako geodatabáze, tzn. integruje
geografické a atributnÍ (tabu|kové) daje. Atributní data jsou u|oŽena
v podobě re|ačnídatabáze' tj. jsou uloŽena ve struKuie datového mode|u,
Kerá je tvoiena tabulkami, vazbami mezi nimi, integritnÍmi omezeními
atp. ProtoŽe orientace v taKo u|oŽenych datech by by|a pro koncového
uŽivate|e obtiŽná a data v této podobě nesnadno zpracovate|ná, jsou
nad těmito daty \^lváreny správou systému tar. uŽivate|ské poh|edy'
Jsou vytváieny na zák|adě prŮzkumu potieb a poŽadavk uŽivate|Ů.
TaKo uspoŤádaná data jsou prostiednictvím identifikátorŮ propojena
s geografickymidaty a nás|edně je k nim vytvoieno uŽivatelské rozhraní
v podobě interaKivní ap|ikace. Data jsou pak, s ap|ikacÍ piípadného
omezení své dostupnosti, zpiÍstupněna prostiednicWím portá|u HE|S
VÚV internÍm (intranet) a externím (internet) uŽivate|Ům.

obr. 4. Tok dat v HHS VÚV

Databáze HE|s VÚV lze dekomponovat na dva subsystémy:
Subsyst m metainformace - obsahuje daje o iešenych tjko|ech,

jejich vÝstupech a datovfch sadách, poÍizovanfch nebo vznikajících
v pr běhu iešení ko|u. V souěasné době jsou to v./hradně informace
o existenci vfstup . Počínaje rokem 2oo7 (tedy pro vystupytznik|é během
roku 2006) piedpok|ádáme rozši7enÍ subsystému "Metainformace"
o v|astní e|eKronicky archiv zpráv zpracovanych v rámci iešenÍ projeKŮ
ve VÚV T.G.M. a s jejich piímou dostupností na internetu, s moŽnfmi
omeŽeními vyŽádanymi iešite|i projeK .

Subeystém evidence zdloiti a rrŽÍvánívody - obsahuje široké speKrum
dat z ob|asti vodnÍho hospodáistvÍ. Data jsou tematicky rozdě|ena do
čtyŤ zák|adnÍch modulÚ :
o povrchová voda,
o podzemnívoda,
o chráněná zemís vazbou na Vodu,
. uŽÍvánÍ vody a da|šÍ antropogennÍ v|ivy na stav vod.

V současné době jsou v systému u|oŽena a spravována zejména
data:
o evidence |SVS spravované VÚV T.G.M. pod|e S 21 a $ 22 zákona

č;.254/2oo1 sb., o vodách a o změně některych zákonťt (vodní

zákon), ve znění pozdějších piedpisu a vyh|ášky č. 39L/2oo4 sb.,
o rozsahu ridajrl v evidencích stavu povrchovych a podzemnÍbh
vod a o zpŮsobu zpracovánÍ, uk|ádánÍ a piedávání těchto daju do
informačních systémÚ veiejné správy,

. datové sady VÚV T.G.M. vedené v ce|ostátnÍm rozsahu a trva|e aKu-
aIizované,

o jiná vyznamná data z rjko|u VÚV T.G.M. (pod|e rozsahu a potenciá|u
da|šího vyuŽiti).
Do evidencí lsvs vedenych pod|e vyh|ášky č. 391-/2oo4 sb. VÚV

T.G'M. patiÍ:
. hydrogeo|ogické rajony,
. vodnÍ Wary včetně silně ov|ivněnych vodních tjtvarŮ a umě|ych vodních

Waru,
o stav vodnÍch tjtvarŮ2,
. eko|ogicky potenciá| si|ně ov|ivněnych a umě|ych vodnÍch titvarŮ2,
. chráněné ob|asti piirozené akumulace vod,
o ochranná pásma vodních zdroju,
o cit|ivé ob|asti,
o zranitelné ob|asti,
o ob|asti povrchou./ch vod vyuŽívanych ke koupánt'
. záp|avová zemí,
o povrchové vody, Keré jsou nebo se mají stát trva|e vhodnymi pro Život

a reprodukci pÚvodnÍch druh ryb a da|šÍch vodních ŽivočichÚ.
Mezi vyznamná data a komp|exnÍ registry vedené/zpracovávané VÚV

T.G.M. v ce|ostátním rozsahu ná|eŽí:
. registr komuná|nÍch zdrojŮ znečištěnÍ'
. registr prŮmys|ov./ch zdroj znečištění'
. hydrogeo|ogická rajonizace,
. koupacÍ mÍsta,
. |ososové a kaprové vody,
o charaKerizace ob|astí povodí ČR podle Rámcové směrnice EU pro

vodnÍ po|itiku,
. geografické vrstvy D|BAVoD3.

SoučástÍ databáze jsou samoz ejmě také referenční data nezbytná
pro zpracovánÍ/vyhodnocení dat v projektech a datové ana|yzy. Jde
zejména o:
o data z evidencÍ ISVS vedenfch jinymi subjekty,
. da|šÍ obecně vyuŽívaná data, jako napi. správní členěnÍ ČR, Registr

ekonomickych subjeK , vstupnÍ data pro zpracovánÍ vodní bi|ance,
data z monitoringu jakosti voo ČnuÚ.

Technické Ťešení
Ce|y systém je za|oŽen na techno|ogii k|ient-server. Jádrem systému

je databázovy server orac|e. V něm jsou data u|oŽena v podobě re|ační
databáze. Pro pub|ikaci dat jsou vytváieny uŽivate|ské poh|edy' Keré
jsou zpiÍstupřovány prostiednicWím wše popisovaného portá|u. Portá|
existuje ve dvou verzích - internetové, dostupné všem uŽivate| m, a in-
tranetové, dostupné pouze v rámci intranetu VÚV T.G.M. TÍm je zajištěna
vyššÍbezpečnost a zároveĎ ivyššÍv./kon a spo|eh|ivost systému.

Portá| HE|s VÚV je za|ožen na techno|ogiÍch HTML, AsP, PHP, css,
JavaScript a vyuŽívá mapovy server WebMap.

Správa systému navÍc vyuŽívá specifické programové vybavenÍ
v podobě nástrojŮ pro správu databázového serveru orac|e a správu
a zpracovánÍ dat (orac|e Enterprise Manager, SQL*P|us, QueryBuilder,
SQl*Navigator, orac|e Deve|oper a speciá|nÍ aplikace pro správu dat,
Microsoft Visua| Studio), pro piÍpravu a zpracovánÍgeografickych vrstev
(Map|nfo' ArcG|S) a da|šÍ software.

UŽivate|ské ap|ikace piÍstupné prostiednictvÍm portá|u pak na straně
k|ienta vyŽadujÍ pouze kompatibilni. internetow proh|iŽeč s podporou
jazyka Java (JavaApp|et a JavaScript) a jeho správné nastavení.

Závétem
Č| ánek je pokusem piedstavít vodohospodáiské veiejnosti současnou

podobu Hydroeko|ogického informačnÍho systému VÚV T.G.M. DÍky neu-
stá|ému vyvojije systém pruběŽně aKua|izován, modifikován a rozšiiován
jak po stránce datového obsahu, tak i po stránce vyuŽÍvanych a posky-
tovanych techno|ogiÍ' nástrojŮ a s|uŽeb. Nedílnou součástívyruoje systému
jsou pravy zaměiené na zajištění uŽivate|ské piÍvětivosti systému
v kombinaci se zajištěním co nejširšího speKra funkcÍ a pub|ikovanfch
informací. Sk|oubení těchto dvou zák|adnÍch poŽadavk je vzh|edem
k jejich ěástečné protichŮdnosti (rostoucí mnoŽství funkcí a informací
obvyk|e zároveř zn amená sn iŽován í uŽivate| ské piívětivosti, pieh |ed nosti
a jednoduchosti) poměrně náročné a neobejde se bez kompromisŮ.
Piesto doufáme, Že se nám práce v tomto směru daŤí a Že poskytované
informace i zpŮsob jejich zpÍístupněníjsou a v budoucnostinadá|e budou
praKickym piínosem pro vodohospodáiskou, a|e i |aickou veiejnost.

2 VedenÍtěchto evidencÍje vyh|áškou č.39t/2oo4 Sb. od|oŽeno do roku 2o1o
3 D|BAVOD (DigitálnÍ báze vodohospodáiskfch dat) - primárnÍ datow sk|ad urče
nf zejména pro kartografické vystupy tematich./ch vodohospodáisk1/ch map

ExtemÍ dmtta ldatové zdroie

Úrory Íciorriw vw r.c.u.

iízení dat pÍÍmo
VT.G.M.
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WRI HEIS and the vear 2006 - Presentation of lnformation
System (Picek, J.)

The article presents the Hydroecological !nformation System of the
T. G. Masaryk Water Research !nstitute and its state in the year 2006,
describes its structure, services and possibilities of its application.
This system contains and allows to process the water management
information of the Czech Republic.
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sLEDovÁN í N egezPEČNÝcn
sLoŽEK VE \níBRAruÝcn oDPADEcH
Hodnocení složení a vlastností odpadri

Věra Hudáková, Marie Ku|ovaná, Karel Hoch, V|adimír Kočí,
Simona VosáhIová

K|íčová slova
v|zkum,  hodnocení  odpadu ,  zp racování  au tov ra l ' t l  ,  zp racování
elektroodpadu, nebezpečné látky, směrnice EU, olovo, rtuť, kadmium,
šestimocn chrom, polybromované bÍfenyly, polybromované difenylethery,
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Souhrn
článex se zabyvá plob|ematikou vfzkumu stedování nebezpečnych

s|oŽek v nevyužite!nych frakcích z drcení autovrak a eIektrozažízení
a hodnocením odpad v piípadě pred pravy vzork pro stanoveníkovti
(Hg) v pienosnych bateliích a hodnocením ekotoxicity odpadti.

Ptojekt systematického s|edování skuteěného obsahu nebezpečnych
s|ožek v nevyuŽite|nych frakcích z drcení autovrak a elektrozaiízení,
které prozatím končí na skládkách odpadri, vyp|ynul z poŽadavkri omezení
obsahu Pb, Hg, Cd a Cr6- ve vozid|ech vyrobenych po 1. červenci 2o03
(směrnice 2ooo/53/ES) a omezení obsahu Pb, Hg, cd, cr6*, PBB
a PBDE u elektrozaňízení vyrobenych po 1. ěervenci 2o06 (směrnice
2OO2/s5/ES).

PÍed ptava vzorku je nedí|nou souěástí každé ana|,!zy, proto
byla velká pozornost věnována právě postupu pňed pravy vzorku
- demontáže pňenosnych baterií. Vlastní stanovení obsahu rtuti po
pievodu do kapaIné Íáze pak bylo už prováděno rutinními analytickymi
postupy.

Pro hodnocení nebezpeěné vlastnosti ekotoxicity odpad je
v ěeskych právních predpisech pžedepsáno stanovení akutní eko-
toxicity na čtyňech organismech ve vodném vyluhu. Tyto kIasické
,,ekotesty.. ve vodném vjluhu však nemusejí mít dostatečnou vypoví.
dací schopnost, proto byly v lámci vyzkumného záměru zahájeny práce
na pŽípravě podklad pro hodnocení ekotoxicity s d razem na využití
kontaktních/terestrickf ch test .

a
V Evropské unii jsou predpisy na ochranu Životniho prostredí pr1Ímány

j iŽ  dIouhou dobu,  v  nedávné době zača|y byt  pr i jímány predp isy na
ochranu Životniho prostredí j iŽ s ohledem na ce|y Životní cyk|us vyrobkÚ.
Tato ochrana 1e zvaŽována uŽ pri vyrobě některych vyrobku vzh|edem
k moŽnym nás|edkum, které by nebezpečné s|oŽky obsaŽené v těchto
vyrobcích mohly zpusobit v době, kdy tyto vyrobky prestanou s|ouŽit
svému uče|u a stanou Se pro své majite|e odpadem, tzn. věcí, které se
chtějí zbavit. Prijímané směrnice se zabyvají i zpusoby vyuŽívání těchto
odpadu a k|adou na členské státy ambiciozní ci le pro jej ich p|nění.

Zpusoby nak|ádání s odpady prímo závisejí na s|oŽení a v|astnostech
odpadu, proto je veImi duIeŽitá znaIost jej ich skutečnych v|astností.
Z tohoto duvodu je věnována ve|ká pozornost zkoumání a stanovování
sIoŽení a skutečnvch v|astností  odpadÚ s  oh ledem na prítomnost
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moŽnych škod|ivych |átek, Keré ve svém d s|edku mohou ohroŽovat
zdraví lidÍ a Životní prostiedí.

1Sledování nebezpečnfch složek ve Wbranych odpadech
Vyzkum se zaměii| na tu část směrnic, ve kterych je piedepsáno

omezenÍ nebezpečnych sloŽek ve vyrobcÍch, aby by|o moŽné časem po
rovnávat dŮs|edky, Keré to pro Životní prostiedí piinese. Do současné
doby neby| v odpadech, Keré jsou po zpracovánÍ a vyuŽití uk|ádány na
sk|ádky, systematicky s|edován obsah nebezpečnych sIoŽek omezenych
prijatymi směrnicemi EU. Pozornost by|a zaměiena na dva okruhy vyrobku,
pro Keré by|y taKo komp|exní směrnice jiŽ piijaty.

Jde o prob|ematiku nak|ádánÍ s autovraky vznik|ymi z motorovych
vozide| kategorie M1, N1 a tiÍko|ovych. PoŽadavek zák|adní směrnice
Evropského par|amentu a Rady 2ooo/53/ES o vozid|ech s ukončenou
Životností (vybrané autovraky) se tyká ja k zpŮ sobu n ak| ádán í s autovraky,
jejich financování a stanovení cflŮ pÍi jejich vyuŽívání, tak i omezení ob-
sahu olova (Pb), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a šestimocného chromu (Cr6-)ve
vozid|ech vyrobenych po 1. červenci 2003. Doba Životnosti motorovych
vozidel se pohybuje v ČR ko|em t5 aŽ2o |et, proto se Wrobky s omezenym
obsahem nebezpečnych s|oŽek
nedajíještě dIouho v ,,odpadovém
toku.. očekávat.

Druhou prob lemat ikou je  na-
k|ádánÍ s odpadnÍmi elektrickymi
a e|eKron ick,jmi za|fuením i (OEEZ)'
pro Keré by|y piijaty dvě zák|adní
směrnice. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2OO2/96/ES
stanovujÍcÍ povinnosti pii sběru
a f inancovánÍ nak|ádání s OEEZ
a p|něnístanovenych cilŮ pro jejich
vyuŽívání a sesbírané mnoŽství.
Druhou směrnicíje směrnice Evrop
ského par|amentu a Rady 2oo2/95/ES o omezenÍ pouŽívání některych
nebezpečnych |átek v e|ektrickych a e|ektronickych zaiízeních. Tato
samostatná směrníce stanovuje omezení obsahu o|ova (Pb), rtuti (Hs)'
kadmia (Cd), šestimocného chromu (cÉ*), po|ybromovanych bifeny|u
(PBB) a po|ybromovaného difeny|etheru (PBDE) u e|ektroza|ízen( vy-
robenych po 1. červenci 2006. Doba Životnosti e|ektroza(ftení 1e rŮzná,
a|e dá se piedpok|ádat, Že něKeré tyto nové vyrobky se do ,,odpadového
toku.. začnou dostávat asi aŽ V roce 2oLI.

U obou těchto komodit je v současné době jedinečná pifleŽitost získat
iadu dajŮ, Keré budou reprezentovat obsahy nebezpečnych s|oŽek
ze zpracovávání vyrobkŮ, u kterych k ci]enému omezení nebezpečnych
s|oŽek pii vyrobě ještě nedocháze|o.

Dopady tohoto omezení na Životní prostredÍ by se mě|y projevit
h|avně v odpadech, Keré z obou komodit zŮstávajÍ jako nevyuŽite|né
a jsou uk|ádány na sk|ádky. Zde by se mě|o projevit sniŽenÍ obsahu
nebezpečnych s|oŽek jak v pevné matrici, tak i ve vy|uhu. Pro kvantifikaci
těchto pied po kl ad Ů je n utn é zahá1it system ati cké s I ed ován í n ebezpečnyc h
s|oŽek v odpadech ze zpracovate|skych zaíízení na autovraky a e|ektro-
odpady. V roce 2006 by|y os|oveny dvě firmy zabyvající se zpracováním
autovrakŮ, a to Kovošrot K|adno, a. s. (www.kovosrot-k|adno.wz.cz)
a MetalšrotT|umačov, a. s. (www.meta|srot.cz). Dá|e by|yos|oveny i dvě
fi rmy zpracovávaj ícÍ e I ektrood pady _ Safi n a Vestec, a. s. (www. s afina.cz)
a Kovohutě PiÍbram nástupnická, a. s. (www.kovopb.cz).

7.7 Spoluptáce se zpracovateli

Kovošrot K|adno a Meta|šrot T|umačov zpracovávají autovraky podob-
nou technikou, kterou je drt icÍ a separačnÍ |inka s|oŽená z něko|ika
samostatnych techno|ogickych ce|kŮ, které jsou navzájem propojeny
pásovymi dopravnky. Po vyjmutÍ nebezpečnych s|oŽek z autovrakŮ
(vypuštění všech kapa|nych náp|nt' demontáŽ kata|yzátoru, akumu|á-
toru, airbagŮ, nádrŽe na stlačeny plyn apod.) nás|eduje drcení zbytku
autovraku v uzavÍeném kladivovém drtiči. Do cyk|onu soustavy ,,cikcak..
padá veškery drceny materiá|. Lehky podi1, tzn. nekovovy, je odsáván do
suchého odIučovače. Tímto zpŮsobem je podrcená oceIzbavena prachu
a lehkych nečistot, jako jsou částigumy, dieva, p|astickych hmot apod.
Prachu zbaveny materiá| je dopravnkem piiváděn k magnetické sepa-
raci,"kde je podrcená směs vytiíděna na magneticky podÍl (obsahuje Fe)
a nemagneticky podÍl (obsahuje neŽe|ezné kovy a těŽšínečistoty), ktery
je veden dopravnkem k rotačnÍmu tiídicÍmu bubnu. Tam je pomocí tií
druhŮ ok v sftu tiíděn na tii podt1y (do 15 mm, 15-80 mm a nad 80 mm).
Podfly do 15 a 80 mm jsou uk|ádány do zásobnkŮ. Podi] nad 80 mm je
ručně dotiÍďován a jsou zde vybtrány neŽe|ezné kovy.

Techno|ogie zpracování e|ektroodpadŮ jsou opět u obou firem podob-
né. Pro názornost je uveden popis techno|ogie pouŽívané v Kovohutích
PiÍbram: zpracován( elektroodpadu je zahájeno ručnÍ pied pravou,
pii Keré jsou odstraněny nebezpečné s|oŽky a rovněŽ části, které |ze
jednoduše demontovat a je moŽno je pouŽÍt k piímému zpracování ve
stávajÍcích procesech Kovohutí anebo u jinych zpracovate|u druhotnych

surovin. Cástečně piedtiíděny e|eKroodpad je vstupním dopravnÍkem
dávkován do techno|o$ické |inky, kde dojde k jeho rozdrcení (ietězoty
drtič) na poŽadovanou ve|ikost, a vibračním podavačem (frakce nad
a pod 10 cm) pokračuje na dopravnÍky, kde probÍhá ruční separace
zájmoWch Wstupu. 7de je moŽno Vytrídit napiíklad kusovou měď, hIink,
Že|ezo, desky tištěnych spojŮ a da|ší materiály. Drt je dá|e podrobena
separaci magnetickych kovŮ pomocÍzávěsného pieběhového separátoru
a dá|e nás|eduje druhy stupeř drcení (dvourotoroly drtič) a vys|edkem
této operace je frakce o velikosti cca 2 cm. Následuje opětovná sepa-
race magnetickych kovu, tentokrát prostiednictvím bubnového tiídiče
a nakonec separace nemagnetickych kovtj od p|astŮ a ostatního ba|astu
dÍky eIeKrodynamickému separátoru.

Se všemifirmamiby|a počátkem |etošnÍho roku dom|uvena spolupráce
pri odběrech odpadŮ, Keré wnikají během celého techno|ogického procesu
a v současné době jiŽ nejsou dá|e vyuŽite|né. Jde pieváŽně o zbytky
p|astŮ, pryŽe, sk|a, textiIu a nevytiídite|nych kovovych a nekovovych částí.
V rámcivyzkumného záměru by| pro rok 2006 nap|ánován odběrtiívzorku
zkaŽdého zpracovate|ského zaíízen(. Tyto vzorky budou analyzovány
v rozsahu uvedeném v tabulce í v centrá|ních |aboratorích VÚV T.G.M'

Ve trzorcích odpadŮ z tzv. |ehké šrédrové frakce se mohou pochopitelně
nacházet ijiné rizikové |átky, napi' antimon, nik|, zinek, po|ych|orované
bifeny|y (PCB) a po|yaromatické uh|ovodiky (PAU)' a|e protoŽe ci]em tohoto
vyzkumu je s|edovat pouze s|oŽky, Keré jsou omezeny směrnicemi EU,
nebudou ana|yzy da|ších |átek prováděny.

Laboratoie by mě|y do konce záíí 2006 zpracovat všechny odebrané
vzorky odpadŮ a v závěrečné zprávě vyzkumného záměru za rok 2006
pak budou zjištěné hodnoty porovnány a vyhodnoceny.Z těchto vys|edkÚ
bude moŽné naplánovat pokračovánÍtohoto ukolu a jeho rozsah.

7.2 Dlouhodotté sledovánÍ

obdobítrvánÍvyzkumného záměru do roku 2011 nenísice dostatečně
d|ouhé, aby se Ve zpracovate|skych zaiízeních autovrakŮ objeviIa vozid|a
s rokem vyroby po 1. červenci 2003 a by|o tedy moŽnéjednoznačně po-
rovnat obsahy nebezpečn1/ch s|oŽek v odpadech z vozide| Wrobenych pred
a po 1. červenci2006. Tímto s|edováním a|e wnikne iada dat, Kerá bude
moŽné porovnat v piípadě, Že by se ve s|edování pokračova|o i v da|ších
|etech. U zpracovate|Ů e|ektroodpadÚ je naděje, Že by se V tomto obdobÍ
moh|a objevit některá e|eKtrozaíízení vyrobená po 1. červenci 2006.
Moh|o by se jednat i o vyrobky, které budou napi. staŽeny z trhu pro
něKeré fu n kčn í nedostatky. Rozhod ně je nav ázaná spo| u práce se zpraco
vate|i dobrou pii1eŽitostívyzkoušet v da|ších |etech rŮzné varianty s|oŽenÍ
vznikajících odpadŮ s presnějšÍmi ana|yzami vstupních lyrobkŮ.

2 Metodika pro stanovení obsahu rtuti v pÍenosnych
bateliÍch

Součástí ve|kého mnoŽství e|ektroza|ízení jsou i pienosné bateríe
a akumu|átory. Pro sběr pienosnych baterií a omezení obsahu rtuti
v nich jsou v Evropské unii (EU) piijaty samostatné směrnice. V návrhu
je projednávána nová směrnice Evropského par|amentu a Rady, která
se vztahuje na všechny druhy bateriÍ a akumu|átorÚ bez ohledu na
jejich tvar, objem, hmotnost, materiá|ové s|oŽení nebo pouŽití a uk|ádá
č|enskym státŮm zakázat prodej veškerych bateri í nebo akumu|átoru, at
zabudovanych do spotiebičŮ či niko|i, které obsahujívíce neŽ 0,0005 %
hm. rtuti a pienosnych baterií nebo akumu|átorŮ, které obsahují více
neŽ 0,002 % hm, kadmia. Zákaz se nevztahuje na knof|kové č|ánky
s obsahem rtuti ne vyšším neŽ2o/ohm.

Dosud p|atné piedpisy EU váahujícíse k povinnostem pri nak|ádánís ba
teriemi a akumu|átory jsou v ČR promftnuty v $ 31 zákona č. t85/2oo1-
Sb., o odpadech. Pro kontro|u dodrŽovánívyp|yvajících povinnostíje nutné,
aby státnÍ orgány měly moŽnost pomocí ana|yz ověiit, zda piedk|ádaná
osvědčenÍ odpovídají skutečnosti; proto by| prvnÍ rok zaměien na získánÍ
dostatečnych podk| ad Ů pro zpracován Í metod i ky n a demontáŽ prenosnych
baterií a stanovenÍobsahu rtuti v nich.

2.7 ExperimentáIní ověíenÍ
PiedÚprava je nedÍ|nou součástíkaŽdé ana|y4, proto by|a ve|ká pozor-

nost věnována právě postupu piedupravy vzorku - demontáŽi pienosnych

Tabulka 1. Pieh|ed ana|'!z ve vzorcÍch odpadu ze zpracování autovraku a e|ektroodpadu

Stanovení v odpadech PoŽadovanf rozbor Ve vfluhu
Ímg.lal

V pevné matrici
]Írnrr.kÉL euěinvl

Ze zpr acov ání a utovra kÚ
a eIektroodpadÚ

olovo (Pb) ano ano

rtut (Hg) ano ano

kadmium (Cd) ano ano

šestimocny chrom (CÉ-) ano

Ze zpracování
eIektroodpadŮ

po|ybromované bifeny|y (PBB) ano ano

po|ybromované difeny|ethery (PBDE) ano ano
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baterií. V|astní stánovení obsahu rtuti po pievodu do kapa|né Íáze pak
by|o uŽ prováděno rutinními ana|ytickymi postupy.

V prvnÍ tázi by|y s|edovány tzv. tuŽkové baterie typu R&M, Keré by|y
vytiíděny z boxu na zpětny odběr umÍstěny ve VÚV T.G.M. a byly v něm
zastoupeny v největšÍm mnoŽství. Ce|ková hmotnost baterií ve sběrném
boxu sesbíranych za pět měsícŮ byla cca 7 ,L }<g.

RozebÍrání č|ánkŮ na jednotlivé komponenty (elektrody, eIektrolyt)
je technicky ve|mi náročné na ručnÍ práci. Jde napi. o očištění Zn
ka|Íšku od eIektro|ytu, da|šÍm prob|émem je odstraĎování oba|Ů
ze zkorodovanych ka|íškÚ článkÚ' Současně jsou tyto pouŽité č|ánky
prakticky vysch|é a není moŽné vyjmout anodu bez porušení. Zkuše.
nosti s demontáŽíč|ánku ukázaly, Že nej čeInějšÍje odstraněnívšech
oba|Ů a samotny č|ánek (ka|íšek s e|ektrolytem a e|ektrodou) pievést
do roztoku.

K piÍpravě vzorkŮ pro stanovení obsahu rtutÍ v článcích by| ověiován
rozk|ad článku (bez oba|Ů) koncentrovanou kyse|inou dusičnou (63%)
a |učavkou krá|ovskou (HNo3 + HC| p.a.: 1 + 3). Porovnáním a statis-
tickym vyhodnocením vys|edkŮ stanovení by|a prokázána vyššÍ tjčinnost
rozkladu Iučavkou krá|ovskou.

StanovenÍ Hg bylo prováděno rutinními postupy pouŽívanymi pro
stanovenÍkovu v kyse|inovych vy|uzích. Metoda |CP by|a pouŽita k ověiení
koncentrační rjrovně Hg v č|áncích (pro piÍpadné ieděnÍvzorkŮ ke stano
vení pomocÍ AMA-254). PredběŽné vys|edky ukazova|y, Že obsah Hg je
pod mezí stanovení metodou |CR a proto by|o provedeno stanovení Hg
pomoc í AMA-2 54 (iednor]čelovy ana|yzátor pro stanoven í n ízkych obsah Ů
Hg pracujÍcí na principu atomové absorpce).

2.2 VyhodnocenÍ

Ve s|edovanych vzorcích baterií typu M R6 od rŮznych vyrobcŮ byl
obsah Hg niŽšÍ neŽ 2,4.Lo5 % hm. obsah rtuti tedy ve všech vzorcích
r,yhově| poŽadavku zákona o odpadech.

V roce 2006 bude ještě porovnán postup stanovení obsahu rtuti,
kadmia a o|ova, ktery pouŽívajÍ světoví Wrobcí baterií (European Port-
able Battery Association, Battery Association of Japan a National
E|ectr ica| Manufacturers Association). Postup je zaIoŽen na rozk|adu
článkťr kysel inou dusičnou v kombinaci s peroxidem vodíku a nás|ed-
nym stanovením Hg, cd a Pb metodami |CP-AES, AAS a metodou
,,studenych par".

3 Hodnocení ekotoxicity odpad
Pii sledování a hodnocenívlastnostíodpadŮ je ve|ky dŮraz k|aden i na

hodnocení odpadŮ podle vys|edku testŮ ekotoxicity. Testy ekotoxicity
zachycují ce|kové rÍčinky všech |átek piftomnych v testovacích vzorcÍch
bez nutné b|iŽší zna|osti jejich sloŽení či chemické struKury. PoŽadavky
na stanovení a hodnocení nebezpečné v|astnosti H14 (ekotoxicity)
odpadŮ v českych právnÍch piedpisech reší vyh|ášky r,lŽe č, 376/2007
Sb., o hodnocení nebezpečnych v|astností odpadŮ (v p|atném zněnQ,
a vyh|áška č.294/2oo5 Sb., o podmínkách ukládáníodpadŮ na sk|ádky
a jejich vyuŽívánína povrchu terénu a změně vyh|ášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nak|ádánÍ s odpady.

3.7 Experimentální ověíení

Vzhledem k tomu, Že odpady jsou většinou pevné heterogenní ma-
teriály, v nichŽ škodliviny mohou byt obsaŽeny v má|o rozpustné formě,
a k|asické ,,ekotesty.. ve vodném vy|uhu proto nemusejÍ mft dostatečnou
vypovÍdací schopnost, by|y v rámci vyzkumného záměru zahájeny práce
na aKua|izaci Metodického pokynu pro hodnoceníekotoxicity s dŮrazem
n a vyuŽití konta ktn íc h /te reste ric kyc h testu.

K testování by|y pouŽity vzorky s ruznou kontaminact }\Z I kontamino
vaná zemina z moienía impregnace dieva, M 2 kontaminovaná zemina
(zemina ve směsi s ka|y z prŮmys|ové cov), }\Z 3 ka|y z mechanické
čistírny prŮmysIovych odpadních vod, KZ 4 popi1ek z eIektroodIučovaču
tepe|né e|ektrárny spa|ujícÍ hnědé uh|í.

Metody testování by|y vybírány s oh|edem na jejich standardizaci
(postup je normován), na obsaŽenívšech druhŮ organismŮ (producenti,
destruenti, niŽší Živočichové, obrat|ovci, vyšší rost|iny). Současně
s novymi testy by|y vzorky testovány stávajícími testy ve vodném W|uhu
pod|e piís|ušné odpadové |egisIativy. Testy by|y prováděny ve spoIupráci
s Iaboratoiemi, které se uvedenou prob|ematikou d|ouhodobě zab,jva1í
_ |aboratoie VÚv T.G.M., poboěka ostrava, Ústav chemie ochrany
prostiedíVŠCHT Praha a ENV|SAN-GEM, a. s. Jako hodnocené postupy
byly vybrány testy na těchto organismech:

aquatické biotesty: Daphnia magna - hrotnatka (per|oočky)' Poecilia
reticulata - Živorodka duhová (ryby), Desmodesmus subspicatus - ch|e
rokokální íasa, Vibrio fischeri_ svftÍcí baKerie, Slnapsis alba _ hoičice
bílá (suchozemská rost|ina), Lemna minor - okiehek menší (vodní
rost|ina), Lactuca sativa - sa|át, Hordeum vulgare - ječmen, Triticum
aestivum - pšenice (suchozemské rost|iny);

terestrické/kontaktní biotesty: Folsomia candida - chvostoskok
(hmyz); ieděno pÍskem nebo standardnízeminou, Eisenia fetida- Žfta|a
hnojní(červ); test by| prováděn se 14 a 28denníexpozicía reprodukčně,

Vibrio fischeri - svÍtÍcÍ bakterie; suspenzní usporádánÍ, Sinapsis alba
- hoičice bí|á, Lactuca sativa _ sa|át, Hordeum vulgare -ječmen, Triticum
aestivum - pšenice (suchozemské rost|iny).

3.2 VÍsledky chemicklch ana$z

Vzorky by|y podrobeny chemické ana|,!ze s poŽadavky na stanovení
ukazate|Ů pod|e Whlášky č,,383/2001 sb., tab. 6'1., 8'1. a 9.1. Vy|uh
pro stanovenÍ chemickych ukazate|Ů i pro biotesty by| pÍipravován po-
dle Metodického pokynu k hodnocenÍ vy|uhovate|nosti odpadÚ z roku
2oo2. Pro chemické ana|,jzy byl vzorek filtrován pies membránovy fi|tr
o ve|ikosti porŮ 0,45 pm, pro ekotesty pies paptrové fi|try o stiední
ve|ikosti porŮ 5 pm.

Ve vzorku |(Z 7 by|y v pevném vzorku dominantní kontaminanty or-
ganické |átky, a to piedevším po|yaromatické uh|ovodÍky (PAU)' EoX
a NEL, z kovŮ piedevšÍm rtut a kadmium. Ve vy|uhu byl zvyšeny obsah
feno|Ů a rozpuštěného organického uhlÍku (Doc). Vzorek KZ 2 obsahova|
piedevšÍm organické látky - PAU, EoX, NEL, aryšeny by| obsah kadmia.
Vys|edky stanovenÍve vy|uhu vykazovaly zvyšené hodnoty pouze u DoC
a amonnych iontŮ. U vzorku |a 3 by|y h|avnÍ kontaminanty kovy (Cr, Ni,
Co) ve spojení s organickymi |átkami - NEL, EoX. Ve vy|uhu se pak pro
jevi|y piedevšÍm organické |átky (Doc). U vzorku |\Z 4 by|y kontaminanty
piedevším kow - As, Cd, Cr, Cu, Co'

3.3 VÍsledky biotestďt

Vys|edky testŮ ve formě závislosti dávka (koncentrace)/odezva or-
ganismu by|y zpracovány metodou nelineární regrese s ctlem obdrŽet
hodnoty ECuo. By|o navrŽeno za|azen( jednot|ivych vzork testovanych
na jednotlivych testovacích organismech do ,,kategoriítoxicity..: Al aŽ
A3 - efeK nepiekroči| 30 o/oi B - efekt piekroči| 30 % (event. Ecso je
v rozmez( tOO-500 ml.l't (t.l' ', 8.kgt); C - EC5oie v rozmez( 7G-1OO ml.l1
(g'|.', g.kg'); D - ECuo je v rozmezí 1-10 m|.|1 (g.|", g.kg'); E - ECuo niŽší
neŽ 1 m|.|.1 (g.| ' , g.kg').

Zde definované kategorie jsou pouŽity pro porovnání cit|ivosti skupin
biotest jako ce|ku, pŮjde o porovnánícit|ivosti aquatickych a kontaKnÍch
biotest .

3.4 Kinetick! tesÍ s luminiscenčními bakteriemi

Yzorky by|y testovány i kinetickym testem s |uminiscenčními bakte-
riemi v suspenzním uspoiádání. Ze vzorkŮ by|a piipravena suspenze
100 g suché hmotností na 1 | desti|ované vody proto, aby by|y vys|edky
srovnateIné s k|asickou metodou měrení inhibice Iuminiscence vodného
vy|uhu, ktery se piipravuje ve stejném hmotnostním poměru. Kineticky
test se suspenzípevného vzorku |ze však provádět i s vyšším hmotnost-
ním podílem vzorku.

3.5 Shrnutí ulsledk

Z aquatickych biotestu by|a nejcit|ivějším organismem per|oočka Daph-
nia magna, nás|edova|y |asy Desmodesmus subsplcatus aba}<terie Vibrio
fischeri.Z terestrickych biotestŮ by| nejcitlivějším organismem chvostoskok
Folsomia candida a baKerie Vibrio fischeri v suspenzním uspoiádání.

Z r,ys|edku vyp|yvá většícit|ivost terestrické sady biotestu na testované
vzorky ve srovnání se sadou testÚ aquatickych.

Tento projekt je realizován ve vjzkumném záměru ,,VÝzkum pro
hospodaÍení s odpady v rámci ochrany životnÍho prostÍedí a udržitel.
ného rozvoje" - MzP ooo2o777 02.
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Surveillance of hazardous components included in the selected
waste, analytical evaluation of composition and quality of waste
(Hudáková, V., Ktllovaná, M., Hoch, K., KočÍ, V., Vosáhlová, s.)

Paper gives informďion on technical knowledge gained in the course
of solving monitoring oÍ the real content of hazardous components
contained in non-utilisable fractions of shredded car wrecks and elec'
tricat appliances and the prob|ems of preliminary treatment oÍ sample
Íor determination of metals (HE) in portable batteries and evaluation
oÍ the ecotoxicity oÍ waste.
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Prelimlnary treatment of sample is an integral part of each analysis;
therefore large attention was paid mainly to the procedurc of prelimi-
nary treatment of sample - dismantling of portable batteries. Actual
determination of mercury content after transfer into liquid phase was
done then by means of the routine analytical procedure.

For evaluation of hazardous property of waste H 14 ecotoxicity
the determination of acute ecotoxicity on four organisms in aquatic
leachate is set in the Czech legislatlon. However, thesc classical
,,ecotests" didn't have to have adequate predicate capability, therefole
work on the preparation oÍ data Íor the evaluation of ecotoxicity was

taken up within the research with emphasis on the contact,/terrestric
tests utilization.

Project of systematic monltoring of the rea! content of hazardous
components contained in nonutilisable Íractions of shredded car wrecks
and electrical appliances, which in the meanwhile end in landfills, was
launched. The research work resulted ftom the requirements on limitation
of the content of Pb, Hg, Gd and Cr6* in the vehicles produced upon July
the íst, 2oo3 (Directive 2ooo/53/Ec| and limitation of the content
of Pb, Hg, Cd, Cr6', PBB a PBDE in the electrical appliances produced
upon July the íst, 20o6 (Directive 2oo2/95/Ec|.

KonÍerence ,,PITNA VODA 2006..
Konference ,'P|TNÁ VODA 2006" se kona|a ve dnech 5. aŽ 8, června

2o06 v krásném prostiedí nově zrekonstruovaného táborského hote|u
Dvorák. By|a pokračováním konferencí ,'Pitná voda z udo|nÍch nádrŽ(,,,
od páté (tedy od r. 1999) pojmenovanych pouze ''Pitná voda..' Letošní
by|a v poradí jiŽ osmá. Tak jako kaŽdá z piedeš|ych konferencí i tato
za|adi|a do svého programu něco nového. Kromě vzájemnych vztahŮ mezi
techno|ogiemi upravy pitné vody a ději probÍhajÍcÍmi v udo|ních nádrŽbh,
tocÍch a jejich povodích ta |etošnízahrnuIa i techno|ogie pravy podzemní
vody a vztahy mezi zdroji a jejich ochrannymi pásmy. Nově by|a za|azena
téŽ problematika hygieny pitné vody.

Program a jednáníkonference byly určeny provozovate|Ům a v|astnkŮm
upraven vody, pracovnkŮm podnikŮ PovodÍ, pracovnkŮm z oboru hy-
gieny, chemie a techno|ogie vody, |imno|ogie, zdravotnÍho inŽenyrstvÍ,
dá|e těm pracovnkŮm projektovych a konzu|tačních organizac( a také
orgánŮ státni. správy a samosprávy měst a obcí i da|ším, kterych se
prob|ematika pitné vody dotyká. Kva|ita pitné vody je závis|á na mnoha
nejen piírodních, technickych, aIe i organizačnÍch faktorech, které se
navzájem ov|ivĎují. Proto je nutné vzájemné pochopení smys|u spo|upráce
odborníkŮ rŮznych discíp|ín a její rea|izace v miTe nutné k tomu, aby bylo
dosaŽeno spoleěného cí|e - kvalitní pitné vody. Zaměiení konference
se promít|o i do profesní sk|adby. ÚčastnkŮ konference by|o ce|kem
227, z toho 18 ze zahraničí.

Účastníci reorezentovaIi: v %

Provozní sooIečnosti 40,3
ProiekčnÍ a konzultačnÍ firmv 16,7
Vědecké a wzkumné instituce 15 ,8
Dodavate|é za|ízení a staveb 13 ,1
Podnikv Povodí 5 ,4
Hvgiena E N

ostatní státní organizace 2.3
V|astnÍci i nfrastruktury 1-,4

Konference byla tradičně zahájena vodnÍ pane|ovou diskusÍ k ref|exi
současného Stavu a p|ánŮm pro zajištění bezpečné pitné vody ,,Water
Safety P|ans.. (pub|íkace vydané WHo)' Diskusi ved|i dva zástupci: MUDr.
F. KoŽÍšek, CSc., vedoucÍNRC pro pitnou vodu, SZÚ Praha, reprezentujÍcÍ
hygienu pitné vody, a RNDr. M. Vykyda|, generá|nírediteIVAS, a. S., Brno,
re prezentuj íc í provozovate I e vod áren s ké i nfra stru Ku ry' Vš ich n i učastn íc i
konference obdrŽe|i prek|ad zmÍněné pub|ikace jako dar Vodárenské
akciové spoIečnosti, d. S.

odborné jednání konference probÍha|o v ce|kem jedenácti okruzích
zaměienych tematicky:
. Koncepční otázky vodárenství a VH,
. Hygiena a ochranná pásma,
. Organismy a hygiena,

\\/F--P[Én VoDoHosPoDÁŘsxÉ
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INFORMACE
Redakěnírada: Ing. Jiřna 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., Ing' |van
Koruna, CSc., |ng. Vác|av MatouŠek, DrSc., RNDr. Hana
M|ejnková, PhD., |ng. Věra očenášková, |ng. Dagmar Sirotková,
|ng. Vác|av Šťastn1i, |ng. Nad'a Wannerová, |ng. Vác|av Zeman

. Limno|oElie nádrŽí a kva|ita vody,

. Hygiena vody a dezinfekce,

. Kva|ita vody a sedimenty nádrŽ(,
o Technolot|ie upravy pitné vody |-lV,
o PiedstavenÍ autorŮ posterŮ,
. Ú|oha IaboratoĚÍ a měiení pii pravě vody,
o Prezentace některych vystavujÍcÍch firem,
. Legis|ativní Úpravy |-||.

Během konference by|o predneseno ce|kem 75 odbornych deseti
aŽ patnáctiminutovych vystoupení a pět triceti m inutovych shrn uj ících
piednášek na tato témata: BiofiImy ve vodárenství, Ú|oha Iaboratore
V procesu u/roby pitné vody, Zkušenosti s f|otací (DAF) z rŮznych zemí
světa, Eko|ogick! potenciá| nádrŽí a kvaIita vody, Manganistan drase|ny
v technoIogi i vody (od kIasického pouŽití po in-situ dekontaminace
podzemních vod).

Účastníci konference mě|i moŽnost se seznámit se sedmi autory
a jejich zaj(mavymi postery na téma: Dusičnany a ko|oběh Živin ve vod-
ních nádrŽích, Biomonitoring pro prÍpady ohroŽenÍ, MoŽnosti vyuŽití
regenerovaného vodárenského ka|u pri vodárenské upravě, Ana|yza rizik
povodíVN V|r pro návrh novych ochrannych pásem, Vodárenské nádrŽe
v díle Vladimíra S|ádečka, Svratecká VH naučná stezka, Stanovenie ko|i-
formnych bakteriÍ a E. colimetodou definovaného substrátu vo vzorkách
pitnej a povrchovej vody.

V pri|eh|ych prostorách rea|izova|o své vystavky dvanáct firem.
V prŮběhu jednání konference by|o zorganizováno j iŽ tradiční jednání

ad.hoc diskusních skupin k aktuá|nÍm tématŮm z jednánÍ konference,
a to: k vyuŽití f|otace v Úpravě vody, monitoringu a provozu upraven
v krizovych stavech' Tyto diskusní skupiny se setka|y s ve|kym zájmem
ÚčastnkŮ konference.

Novinkou |etošní konference by|a téŽ soutěŽ sponzorovaná G|oba|
Water Partnership, a to o nej|epší prezentaci piednesenou m|adym
piednášejícím do 30 |et. Vítězi v této soutěŽi se sta|i (bez udánÍ poiadí,
pod|e abecedy): Ing. Marce|a Borovičková (FcH VUT Brno), Ing. Luboš
Maze| (VAS, a. s., divíze Žďár nad Sázavou) a Adé|a Moravcová PrF UK,
Praha) .

ÚspěŠnym organizátorem konferencí od jejich vzniku je W&ET Team,
České Budějovice' Spoluorganizátory jsou: Envi-Pur, S. r. o., Tábor; Hyd.
rotechno|ogia Bratis|ava, s' r. o; PraŽské vodovody akana|izace, a. S';
Vodárenská akciová spo|ečnost, a. s.; Faku|ta chemická, VUT Brno;
Čs. asociace vodárenskych expertŮ; SoVAK; Ministerstvo zemědě|stvÍ;
Česká Vědeckotechnická vodohospodárská spo|ečnost a Vodní k|ub GWP.
HIavními sponzory konference by|y Vodárenská akciová spo|ečnost, a. s.,
aPraŽské vodovody a kana|izace, a. s.
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