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PobočkaV1/zkumného
tjstavuvodohospodáiského
T. G. Masaryka
v ostravě by|a za|oŽenaV roce 7942 jako regioná|nÍ|aboratoi tehdejšíhoStátníhot]stavuhydro|ogického
v Praze. Má tedy téměi šedesátiletoutradici.
V současnédobě tvoií pobočkavědeckov./zkumnouzák|adnu
vodníhohospodáistvíseverníMoravya S|ezska.Svou činnostza.
měÍujezejménana v./zkumzměn jakosti povrchov./ch
vod v tocích
a nádrŽíchv povodíodry, novétechno|ogiezneškodĎování
a prav
vod a hospodaienís vodou. Provádíchemické,bio|ogické,
bakte
rio|ogickérozbory vod a testy akutnía chronickétoxicity. Nynější
h|avnípracovnínáp|níje ,,ProjeKodra ||'',jehoŽcí|emje návrh konprost edÍna seku vod a obnov*
cepce ochranya tvorbyživotního
ní ekosystémuV povodíieky odry. V1fstupyz projeKu jsou zamé
ieny na podporučinnostíveiejnésprávy.
Pracovlštěchemickfch anallz a technologiízajišťuje
rutinnÍprí
ce pod|eosvědčenío správnéčinnosti|aboratoieč.81198' Wda
néhoAkreditačním
|abora
stiediskem pro posuzovánízpťrsobi|osti
toríASLAB Praha:
. fyziká|nía chemickérozborypitnfch, povrchov.fcha odpadních
vod,
o ana|Y4 těŽk]fchkovri,
o stanoveníextrahovate|nfch
látek a nepo|árních
uh|ovodíkŮ,
. speciá|nÍorganickéana|yzy,
. feno|y,těkavéorganické|átky,ch|orovanéuh|ovodÍky'
po|ycyk|ické aromatickéuh|ovodíky,
práce v následujících
a metodické,v./zkumné
a v.Ívojové
ob|astech:
. vypracovánímetod pro speciá|nÍana|yzyodpadnÍchvod,
o poradenskáa konzu|tační
činnostv ob|astiana|1/zy
vod.
Pracovlště blo|oglckfch anallz a technologlí zajišťujerutinní
práce rovněŽ pod|e osvědčenío správnéčinnosti|aboratoieč.
87/98:
. mikrobio|ogické
rozboryv pitn]fch,povrchovfcha odpadníchve
dách,
o stanovenÍ
speciá|níchskupin bakterií,
o testY akutnÍa chronickétoxicity |átek a odpadníchi povrchov.fch
pod|emezinárodních
norem |So,
vod,testy na mikroorganismech
podle ISo,
testy na bezobrat|fchi na obrat|ovcích
práce v následujících
a metodické,v./zkumné
a v.fvojové
oblastech:
. prritočné
|átek nebojejich dí|čích
testy toxicitynov./chchemick1/ch
s|oučenin
na bezobrat|Ých
a obrat|ovcích,
. stanovenítoxicityza pouŽití|uminiscenčních
baKerií.
Pracoviště hospodaienís vodou a koordlnace zajišťuje:
. posuzovánÍhospodarenís vodou,ochranyjakosti vod a čistoty
odvody v tocích a nádrŽích,čištěníměstskfch a prťrmys|ov.fch
padníchvod,
. odbornéposuzovánívlivu na Životníprostiedí,
. monitoring, hodnocenÍa prognÓzovánítrendŮtzměn a metod
ochranyzdroj vody,návrh asanačníchopatienÍ,vypočtyv|ivŮtna
vodní toky pomocí matematickéhomode|u programu USA-EPAQUAL-2e,
. V}^/oj
programov.fchproduktťrpro hodnoceníukazate|rjjakosti,
včetněWstupťtdo G|S.

Pracovlště lnformat|ky a plovozu zajišťuje:
. provoz počÍtačové
sítě propojující
všechnyiešitele, vedenÍa |a
boratoie,
. zajištěnÍbezpečnostidat v sÍti,
. odběr a transport odebranfchvzork .
lng. Jan Sviták
vedoucípobočky
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Uvod
Do povrchov./ch
vod se zejménav|ivemkontaminaceodpadními
produktyprťrmys|ov.fch
techno|ogiídostávají|átky,kterémohou pťrsobit na genetickÝaparát organism a poškoditinformaciu|oŽenou
v DNA.Změněná informacemrjŽemít|etá|níričinky,
častějivšakvyvo|ávánádorovéprocesy,p sobímutagenněnebo v embryoná|ním
v.fvojiorganismuzpťrsobuje
defeKní poškozenÍ.
Genotoxick! činek
je někdy vyvo|áni ve|mi nízkoukoncentracíchemick1fch|átek a zde
je drileŽitouve|ičinou
čas,V prťrběhu
Keréhopr]rsobí
|átka na orgapoškození
genetickéhomateriá|uorganismuse
nismus. Dťrs|edek
tak projevíza de|šídobu, někdyteprve v da|šígeneraci.Genotoxické činky|átek proto piedstavujíznačnériziko pro organismya je
velmi dťr|eŽité
najítvhodnémetody pro detekci genotoxick1fch
che
mickfch s|oučenin.
V rámci kolu V1fvoj,zaváděnía prověiováníap|ikace metod pro
s|edováníhydrosféryse zab1fvámev.fvojemvhodnémetodypro hodpovrchov./cha nás|edně i odpadních
rjčinkťr
nocenígenotoxick1/ch
vod na organismyŽijÍcÍ
v tomto prostiedíÍl,2,3].

Testy genotoxlcity
Pii iešeníuko|u by|a ověiována vhodnost stanovenímutagenity
pomocíkomerčnědodávanfch sad - SoS Chromotest kitu a Muta
ChromoP|atekitu, Keré jsou za|oŽenyna modif|kacik|asick1fch
testťr (Amesova a SoS chromotestu). oba produkty dodává firma
Environmental Bio{etection Products Inc. /EBPI/ (Brampton,
ontario, Kanada).Sady obsahujÍvšechnypotiebnés|oŽkyk prove
denÍtestu a majíre|ativně|ehképostupyvedoucík získánív./s|edk.
Testy byly prováděnyna |átkách standardníchi na vzorcíchpovrna tocÍchpovodíieky odry by|o
chov.fchvod. U vzorkťrodebran1/ch
pied samotnfm stanovenímgenotoxicityprovedenozahuštěnÍ
organickéhoznečištěnÍ
absorbcÍna )(ADresiny postupem,Ker:Ípub|ikova|So|dána Leontidis[4]. UvedenápÍed pravaumoŽřujestano
vit krátkodob1fmi
testy genotoxickéučinky,pro kteréje typická chro
nická expoziceorganismu(vodníorganismynepiicházejí
do kontaktu s |átkouformou dávek, a|ejsou vystavenypr}sobení
této|átkypo
v prostiedí_ piijem s potravou,dlcháním
ce|ou dobu jejíhov.Ískytu
i pies tě|esnépovrchy).
Vzhledem ke skutečnosti,Že toxickép sobení |átky m Že neŽí
doucímzprisobem ov|ivnitstanovenÍgenotoxicity(u mrtv.Íchbuněk
nenímoŽnosledovat reakci reparačního
aparátu _ hodnotyjsou fa
piedcháze|osamotnémuprovedenítestu |umino
lešně negativní),

metrické stanovení akutní toxicity koncentrátťr.Ze získanych Ws|edkťtby|aurčena roveĎzahuštění,Kerá pii 3ominutovéexpozici
vpo|ává 20% inhibici svÍtivostibakterií(Ec 20). Uvedená hodnota
inhibiceje povaŽovánav pouŽitémtypu testr]za signifikantněod|išnou od kontro|y,udává tedy nejniŽšíkoncentracilátky majícíjiŽ to
xickétičínky.
Tato hodnota by|av prvnímko|etestování nejvyšší
ově
iovanou koncentrací.
VšechnastanovenÍby|aprovedenaVe dvou variantách- bez me
tabo|ické aktivace (tzn. bez pÍidánÍjaterního homogenátu 59)
a s metabo|ickouaKivací (tzn.s piídavkemjaterníhohomogenátu).
(nepÍl.
Varianta s vyuŽitímfrakce 59 umoŽnÍtestovat proximativnÍ
mé)genotoxické|átky,jejichŽ r]ěinekse projevíaŽ po biotransformačníchprocesech v organismu.Principemje vystavenítestované
|átky ptjsobenÍjaterních enzym , zejména systému inducibiIních
monooxigenázzávisejícíchna cytochromuP45o, kterémajíh|avnÍ
ro|iv metabolicképieměně chemiclc.fch|átek a ov|ivněníindikátore
v./chbaKeriá|níchbuněk wnik|yimmetabo|ickfmproduKem. Běžně
se pii testování vyuŽíváhomogenát piipraven1fz jater |aboratornÍch
potkanri,u Ker1fchse zvyšujeaKivita inducibilníchenzymriaplikací
něKer1fchchemickfch |átek (nejěastějiDe|oru 103 nebo Aroc|oru
t254). Vzh|edem ke skuteěnosti, Že cí|emnašeho kolu bylo vypracovat postup pro stanovenígenotoxickfch tičink znečištěnfch
povrchov.fchvod na vodníorganismy,by|a ověiena moŽnostvyuŽití
extraktu mikrosomá|nífrakce pŤipravenéz jater ryb (oncorhyncus
mykiss),Ker;fm by| interperitoneá|něap|ikováninduKor enzym De|or103, rozpuštěnfve s|unečnicovém
oleji [5].

SOS Ghromotest

Obr. 1. MutaChromoPlateT498, +S9
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Obt.2. MutachromoPlate TA98, -S9
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SoS Chromotestkit vyuŽívábuĎkámv|astnímechanismuspro de
.5 30
tekci poškozeníjejich genetickéhomateriá|u.Jde o tal. SoS enzy. PN
maticlc!reparačnÍ
systém,Ker;fje v buĎkách aKivován k opravě po
820
škození'V testu je vyuŽívángeneticky upraven1fbakteriá|nÍkmen
,8
po
poškozenÍ
10
Escherichia coli, u Kerého se
detekci
neaKivuje reÍL
paračnísystém,a|e docházík indukci enzymuBga|aktosidázy,kt+
0
rf je následně zjištěnpomocíchromogenníhosubstrátu. VÝs|edek
|ze stanovitna zák|adě stanovehíaKivity &ga|aktosidáry(uŽitímod*.ďuo*
réhochromogenu)- indikace stupně mutagenity,nebo současnfm
"-}"*"""-"*""";"-*ďstanovenÍmts.ta|aKosidázovéa a|ka|ickofosfastázovéaKivity (piÉ
davek modréhoa Ž|utéhochromogenu)- odečetmutagenityvzorku
a ŽivotaschopnostidetekčnÍch
buněk (zachycenítoxickÝchefekt ).
Úroveř genotoxicityje riměrná intenzitě modrého,popr. ze|eného
zbarvení,Keré je pod|e návodu v.frobce moŽno vyhodnotit(ještě Obr.3. MutaOhromoPlateTA 98, +S9
tenlfžden) dvojÍmzp sobem - vizuálně a spektrofotometricky
[6,7].
SoS Chromotestje prováděn na 96jamkovémikrotitrační
destič90
ce postupem, Kerf je pÍi|oŽen
v kaŽdésadě. Na jednététodestičĚ
8
0
je
ce testováno většímnoŽstvívzork v závis|osti na počtuÍeděnÍ,
Ero
pouŽitímetabolickéaKivace (S9 frakce), zaíazenípozitivníchkontro| se standardními|átkamiatp.
t- uo
'=
50
Genotoxicitaby|a SoS Chromotest kitem zjišťovánau jedenácti
vzork odebranfch na tocích s rrlzn1fmstupněm znečištění
a čtyŽ .E 40
standardťr(4nitrochinoIinoxid,2-amoniantracen,benzo(a)pyren, 8 3 0
2-aminofluoren).
620
'E
ÚroveĎ odpovědi u vzork by|av porovnánÍs kontro|nÍm
stanove
10
nímse standardyve|minízká(odečetv.fsledk nenÍmoŽnf bez pou0
Žití pÍístrojové
techniky). Signifikantní,tÍicetiprocentní
a4fšeníino**tt"u*.,*o*
tenzity zabarvenÍoproti kontro|ebylo zaznamenáno pouze na iece
Bě|év profilu Miku|ovice(tabulka7).

Muta hromoPlate
MutaChromoP|ateje za|oŽenna principu Amesova fluKuačního
testu, Ker]Íprobíháv.fhradněv tekutémmédiu.YyuŽíváauxotrofní
mutantníindikátorovékmeny Salmonella typhimuriumHis-, Keré by|y odvozeny od standardnÍhokmene Salmonella Uphimurium LT2
a |išíse umístěnímmutace v něKeré z oblastíkÓdujícíchbiosynté
zu histidinu.Nás|edkemtétomutace nejsou auxotrofníindikátorové
kmeny schopny syntetizovatpro ně nevyhnute|něpotiebnou amine

Obr.4. MutaOhromoPlate
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Tabulka 1. Porovnání rovně genotoxicityu lybran;fchvzorkri povrchovlch vod
Název vzorku,/stupeř zahuštěnÍ
SpálovskÝ m|Ýnl1o00

RozdÍ|oprot! kontro|e [%|
-s9
+S9
6,7

16,9

0

6,4
31
17,5

Bě|áStaffč/100o
Bě|áMikuIovice/10oO

21'3

opavaustÍ/125

8,6

Ostramo/62,5

0,5

Lučina/o

0

.9

,E 30
N
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ÍL

0
.{.oŇ.o\a

19,9
L2,8

ďoo*ďo*unou**o*

Pozn.: U všechobr. udává čís|oza náayemvzorkustupeĎ zahuštění
2-NPD - 2-nitret,4tenylendiamin

2

kyse|inu(histidin)a rostou pouzev prostiedí,do Keréhoje histidin Llteratura
externě piidáván.Jest|iŽena indikátorov.f
kmen prisobímutagenní
ap|ikacemetod
[1] Have|'L. et. a|.:Vwoj' zaváděnÍa prověÍování
|átka, dojde u něj ke zpětnémutaci (reverziv histidinovémopero
pro s|edováníhydrosféry.Souhrnná zprávaza rol. 1997, VÚV,
nu) a tento kmen dokáŽerrjstv prostiedíbez histidinu[8, 9, 10]'
Praha 1997.
Muta-ChromoP|atekit obsahuje všechnyroztokypotiebnék pro
zavádénía prověiováníap|ikacemetod
[2] Havel, L. et. a|.:V}nyoj,
vedenítestu, 10 disk |yofilizovaného
baKeriá|nÍhokmenu a 10
pro sledováníhydrosféry.Souhrnná zpráva za rok 1998, VÚV,
je
mikrodesek.oproti SoS Chromotestu zdejedenvzorekap|ikován
Praha 1998.
do všech96 jamek mikrotitrační
destičky.Test je vyhodnocovánpo
metody.Vfzkumná zpráva
up|ynutídoby inkubace (5 dní)vizuá|ně nás|edujícím
zpťrsobem: [3] Kajtová, H.: Hydroekotoxiko|ogické
za rok 1998, VÚV, ostrava 1998'
Všechnyjamky Žluté,částečněŽ|uténebo zaka|enéjsou vyhodno
standardizace
[4] Soldán P., Leontidis,S.: Hydroekotoxiko|ogická
jamky fialovéjsou vyhodnoceny
jako negativní'
ceny jako pozitivnÍ,
a informatika.Etapovázprávauko|u,VÚV, ostrava 1995.
Mutagenitavzorkuje pak zjišťována
na zák|adě porovnánípočtupo
[5] Kajtová, H., So|dán, P.: Piípravarybí59 frakce pro stanovenÍ
zitivníchjamek v kontro|ea na desce s testovanlm vzorkem'
genotoxicity.Zpravodajpro hydroana|ytické
|aboratoie,1998'
Pomocí Muta-ChromoP|atekitu by|y testovány |átky standardní
25,3742.
pfe
(2-aminoantracen,
benzo(a)pyren,
azid sodn!, 2-aminofluoren,
[6] Quillardet,P., Hofnung,M.: The SOS Chromotest,a colorime
ny|endiamin,nitrofurantoin),
ale i vzor}<y
odebranéz tokťrpovodÍieky
tric bacterial assay for genotoxins: procedures. Mutation
(obr. 74). U vzorkťrpovrchov./chvod bylo pied testovánÍmproveResearch,1985, 147, 65-78.
deno zakoncentrovánÍ
organickéčásti znečištění.
Testem byla pro
The
SOS Chromotestkit version6.0, instructionfor use.
[7]
kázána závis|ostučinkuna testovanékoncentracivzorku.Učinekbyl
[8] Ames, B. N., McOann,J., Yamasaki,E.: Method for detecting
zjištěni u vzorkunezahuštěného,
coŽ svědčío dobrécit|ivostitestu.
carcinogens and mutagens with the Sa/monella/mammalianCe|1/
test je moŽnoprovéstbez pouŽitíoriginá|ních
sad. Potiebné
microsome mutagenitytest. Mutation Research, 1975, 31,
chemiká|ie,testovacídesky i kmeny|zezískati u našichdodavate347-364.
| . Cena testu se tímsníŽí,
avšaksoučasněk|esá takéuŽivate|skf
[ 9 ] C l a x t o n , L . D . , A l l e n , ) . , A u l e t t a ,4 . , M o r t e l m a n s ,K . ,
komfort.
Nestmann, E., Zeiger, E.: Guide for the Salmonella typhimuobecně |ze konstatovat, Že pouŽití detekčnísady Mutarium/mammalian microsome tests for bacterial mutagenity.
Chromoplatekit je uŽivate|sky
ve|mi,,piáte|ské...
Na rozdí|od SoSMutationResearch,1987, 189, 83-91.
je
pouh1fm
pouŽití
piístro
Chromotestkitu možnfodečet
okem, bez
[1O] Rao, S., Lifshitz, R.: The Muta-ChromPlateMethod for
jovétechniky.|ndikace činku(změnabarvyz fia|ovéna Ž|utou)
je
MeasuringMutagenicityof EnvironmentalSamples and Pure
dostatečněznate|náa pouŽitívyhodnocovací
tabulky,uvedenév náChemicals, EnvironmentalToxicologyand Water Quality:An
vodu k pouŽitísady,jasně specifikujesignifikantnÍučinekna zák|aInternational
Journal,1995, 10, 307-313.
jamek v kontro|ea na desce s tesdě porovnánípočtupozitivních
tovanlm vzorkem.ProtoŽeje zabarvenímédiav jamce si|nězávis|é
Mgr. Hana Kajtová
na hodnotěpH,je nutnápeč|ivákontro|atohotoparametruve všech
vuv T.G.M.- pobočkaostrava
používan;fch
roztocíchchemiká|iÍ,
v testu. Jistou nev.fhodouMuta
te|.:069/6134í 81' linka 31
je potiebavětšÍho
Chromop|atu
mnoŽsWí
vzorku(minimum15 m|),
pii testovánízahuštěnfchvzorkťr
v.fznamněďšit potiebu
coŽ mťrže
vzorku,,surového...
Ássessment
of Genotoxic Effects of Surface Waters
Pollution (Kajtová, H.)

Závét

Miniaturízované
testy genotoxicityvyhovují|épepotiebám širšího
rutinníhozavedenítohoto specia|izovaného
stanoveníbio|ogickfch
čínkjakosti vody na vodníorganismy.Porovnáme-|i
cit|ivostobou
sad, povaŽujemeza vhodnější
Muta-Chromop|ate
kit. RovněŽmoŽnost odečtupouh1fmokem (nenÍnutno investovat do piístrojové
techniky)vlraznézu./hodnuje
danéstanovení.oba typy sad jsou cenově dostupné,piib|iŽně7000-8500 Kčza sadu, která umoŽnísta
novenígenotoxicityu 3 aŽ 10 vzorkťr.
To v konečnémefeKu piib|iŽujecenu ana|,!zystandardně proveden1/m
testťrm.

tÉŽxÉ
K9vY

Water pollutlon may contalns substances whlch can have lmpact on genetlc apparatus of aquatlc organlsms. Presented artlc|e glve the br|eÍlnformatlon about h|therto results oÍthree years
study concerned selectlon, verlf,catlonand standardlsatlonof the
most approprlate method for detectlon of thls feature. On the
base oÍour experlence we can state that Íorthls purpose can be
successfully used mlnlaturlsed form of tenotoxlclty test (Muta
GhromoPlate test) wlth and wlthout metabollc actlvatlon by 59
!!ver fractlon from trout.

vat do sedimentr]a do Živ.fchorganismŮ.
koeficientymajÍkadmiNejvyššÍ
akumuIační
um, rtuťa o|ovo.TěŽkékovyse akumuIujÍta
ké v pťtděa p sobíjejÍsterilitu(Ni) nebo
piecházejí do rost|inn:/chprodukt (cd)'
Huminové|átky v povrchov.fchvodách mo
JiríŠajer
hou vázat těŽké kovy do poměrně stá|Ých
komponent .
Uvod
S|edovánív./skytuosmi z nich povaŽuje
TěŽkékovy piedstavujískupinu asi 40
Jde o kadmium,rtuť,
me za nejd |eŽitější.
prvk s hustotouvětšíneŽ 5 t/m3. S ohle
měď, chrom, arzen, o|ovo, nik| a zinek.
dem na ana|ogickétoxicképťtsobení
zafazu- V souvislosti s chystanfm vstupem do
jeme mezi tuto skupinu látek i některéam- Evropskéunie je v zájmu Českérepub|iky,
foterní prvky, jako jsou se|en a arzen' aby v povrchov./ch
vodách neby|ypiekračo
je v nízk:fchkoncentra. vány meznÍhodnotya jakostnící|edanépro
VětšinatěŽkÝchkovťr
cích nezbytná pro Životnípochody organis- těŽkékovysměrnicemiEU.
mťr(stopovéprvky).Ve vyššíchkoncentraV povodí odry je obsah těŽk:Íchkovťt
pravideIně dvanáctkrát ročně sIedován
cÍchse projevíjejich toxicita, docházÍk de
pro
pěti státníchprofi|ťr.
naturacienzym , bí|kovina k ov|ivněnÍ
v šestnácti ze čtyÍiceti
pustnosti buněčn1fch
membrán. Těžkékovy PozornostostravsképobočkyvÚv t.G.rrll.se
se jako prvky WskytujÍzíídka,častějise Vy. pii s|edovánítěŽk}ichkov zaměii|a v roce
kterése mG
skytuj[vrťrzn1/ch
s|oučeninách,
1999 na povodíieky opaw a povodíieky
hou měnit na organokovové
s|oučeniny,
ob- Odry nad soutokems Opavou.Jde o oblast
vyk|emnohemtoxičtější.
Toxicitazávisítaké spadajícípňeváŽnědo okresrjrNov.f Jičín,
mo
na formě v./skytu(napi. CrV|a As|||jsouto
Bruntá|a opava. V rámci v.fzkumného
xičtější
neŽ Cr|||a AsV).Pokud se vyskytuje nitoringubylo s|edovánodeset profiltis četvíce těŽkfch kovrj, mohou se jejich tičinky nostíčtyiiodběry v pr běhu roku. Nachází
zesi|ovat,nebo zeslabovat.VětšinatěŽkfch se mezi nimi některéstátnÍprofi|y,ve Ke
kovťtmá schopnost postupněse akumu|o rlch nejsou běŽně s|edovány těŽké kovy

V POVOD!ODRY
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(odra-Jakubčovice,
odra nad JičÍnkou,
LubinaKošatka,opava.MaléHoštice,MoraviceBranka, HvozdnicetjstÍ)
a dá|e pak profily na Husím potoku Ve FuIneku nad
Gručovkoua nad Děrensk;/mpotokema pre
fil VÍtovka-ustí.Kromě s|edovánÍobsahu
těŽkÝch kovrjrv povrchovévodě je nutno
rovněŽ věnovat pozornost i jejích obsahu
v ,,nevodnfch,.
matricích,Keréjsou součástí
hydrosféry,
tj. v sedimentech,p|aveninách,
biotě (nárostech,muš|Ích,
makrozoobento
su, rybách)apod. Dá|eje nutnověnovatne
ma|oupozornosti zdrojťrm,
ze Ker1fchtěžké
kovy pocházejÍ.ostravská pobočkaprovádě
|a ve zmíněnéčásti povodív prťrběhupo
kovťt
slednÍch|et s|edováníobsahu těŽk1fch
vodách u zhruba 50 bode
ve vypouštěn1/ch
vlch zdrojťr
znečištění.
Pri vytváreníce|kovéhopoh|eduna v.fskyt
těŽkfch kovrjv s|edovanéčásti povodíby|y
vyuŽityWsledky zjištěnéve vzorcíchodebranépovrchovévody,p|avenina sedimentuorganizacemi VUV, SMS, GEOMIN Jihlava
a Povodí odry, á.S., v |etech 1991 aŽ
1999' |nformace o v./skytutěŽk1fchkovti
v pt]tdáchv povodíby|ypievzaty z registru
kontaminovan1/chpť|d, kterf zpracovaI
Ústiední kontro|nÍ
a zkušebníustav zemé
dě|sk1/Brno (dá|e jen U|\A)Z Brno).

Metody hodnocení obsahu
těžkÍch kovúv povrchovÍch
vodách, ŤÍěních
sedlmentech
a púdách

Tabu|ka1. Kritéríapro hodnoceníobsahu těŽlc.fchkov v povrchovfchvodách
Legislativa

NaÍ'v|ádyč.8211999sb.
ostatní
vodárenské
povrch.
toky
vody

ČsNls lzzt

trída| < trída||< tÍída|||< tiída|V< tiídaV >
zatíldění
Prozatímnímezinárodní komise pro
ochranu odry pied znečištěním
zaved|a
[1]
posuzovana
tabe|árnígrafickf zptjsob hodnoceníjakosti
c90
c90
c90
c90
c90
c355 neboc90 c355 neboc90
povrchov.fch
vod vzhledem k povinnfm limihodnota
t m uvedenfm ve směrnicíchEU. V zájmu
jednotky
pg/l
pgl
pg/l
pg/l
pg/l
mg/l
mg/l
zachováníjednotného piístupu pro ce|ou
10
20
50
50
As
0,05
0,1
L
pokra
odru VÚV T.G.M.stejn:Ím
zpťrsobem
čova|v hodnoceníjakosti povrchovévody
L
L
0,001
0,05
0,1
0,5
Hg
0,0005
v povodíodry i na českém zemÍ.Z tl.Ís|ed- cd
2
2
0,5
L
0,001
0,005
0,1
ktj sledováníčeskéhomonitoringuve stát100
20
50
100
Cu
0,05
0,1
5
ních kontro|nÍchprofi|ech v povodí odry
z |et 1997 a 1998 by|a pro jednot|ivéukans
ns
ns
0,05
ns
ns
cÉ*
0,02
zate|e vypočtenahodnota s pravděpodob0,3
5
20
50
100
100
CÍvesx
0,05
o/o.
ností nepÍekročení
95
By|a pouŽitam+
3
8
15
30
30
Pb
0,05
0,1
toda uvedená ve Zprávé o jakosti vody
v Labí za rok !997 Í2). Zásady a zpťtsob
20
50
100
100
Ni
0,025
0,15
5
hodnocení jakosti povrchov.Íchvod jsou
200
0,2
15
50
100
200
7n
0,02
stanoveny směrnicemi Evropské unie
75/44O/EHS [3] a 78l659/EHs [4].
Pod|esměrnice75/440/EHs se vodydě
76/464/EHS
Cí|.záměr
75/440/EHS
Legislativa
|ído tií kategoriÍAl, A2 a A3 s odpovídajícíve zněnídodatkťl
MKOL
mi hodnotami parametrťrjakosti. Pro kažp.>
pov.vody
vnitrozemské
Aí->
A3>
zatiídění
jiné metody pradou kategoriise pouŽÍvajÍ
posuzovaná
hodnota
c95
c95
c95
c50
vy vod:
. Kategorie A1 - zjednodušenátechnole
jednotky
mg/l
mg/l
mg/l
tlg/l
ttg/l
gie: fyziká|níprocesy a dezinfekce, napi.
50
As
0,05
0,05
0,1
zrych|enáfi|tracea dezinfekce
o KategorieA2 - normálnÍtechnololie: fyzt0,1
L
Hg
0,001
0,001
0,001
ká|ní,chemické procesy a dezinfekce,
0,005
0,005
0,005
L
5
cd
napi. tivodních|Órování,koagu|ace,sedi.
ns
0,05
ns
30
Cu
mentace,fi|tracea konečnádezinfekce
. Kategorie A3 - vysoce učinnátechno|o
ns
ns
ns
cÉ*
gie: fyziká|ní,chemicképrocesy a dezin0,05
0,05
0,05
50
Cívešt<
fekce, napi. tivodních|Órováník inf|exnÉ
Pb
0,05
0,05
0,05
50
mu bodu, koagulace,flokulace,sedimenNi
ns
ns
ns
50
tace, fi|trace,adsorpce, konečnádezinfekce.
Zn
3
5
5
500
PodrobnéhodnocenÍobsahu těŽk:Íchko
v v povrchovévodě v povodíieky opavy
7816se/EHS
Legislativa
a v povodÍ ieky odry nad soutokem
s opavou by|oprováděnopod|enaiízenív|ájednotky
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
dy č. 82/99 sb. [5]' jehoŽ kritériapro uve
10
100
50
300
500
denÝch osm těŽklch kovťrbuď odpovÍdají, tvrdostvodymg /l CaCO.
pstruhové
7n
vody
0,03
o ,2
0,3
0,5
nebo jsou prísnější
neŽ kritériaobsaŽenáve
směrnicíchEU (tabulka7). Zárove by|ooripstruhové
rozp.Cu
vody
0,005
0,022
0,04
0,rt2
jakosti vody
entačnězjišťováno,
Keré tťÍdě
Zn
kaprové
vody
0,3
0,7
L
2
pod|enovéČslttzs 722! [6Jjednot|ivé
na.
vody
0,005
0,022
0,04
O,LL2
měiené hodnoty odpovídají.Jednoznačné Rozp'Cu kaprové
zaíazenÍ
do tiíd by|omoŽnépouze u hodnot
ns - nenístanoven
s pravděpodobnostínepiekroěenÍ90 % vy- Vysvět|ivky:
počtenÝcha|espoĎz 11 měiení.Pro odhad
mÍrydopadu vypouštění
těŽkfch kov z bo
dov.Íchzdroj na jednot|ivévodní toky by| |átek v pt]tdě.Ekologickouzátéž|ze posou- n m potokem pro ukazateleCd, Cu a Pb,
pouŽit poměr vypouštěnéhomnoŽstvÍnad dit pod|e Metodickéhopokynu t Žp e. s z
v profi|uČesk1/
TěšÍnna o|ši v i. km 32,8
profi|emk 355dennÍmupr toku a jednot|ivé roku 1996. Uvedenákritériapro hodnocení pro Hg a v profiluMuglinovna Ostravicipro
profi|yna tocÍchpak by|yseiazeny pod|eve
obsahu těŽk1fchkov v p|avenináchsedi- Cd. ostatnízjištěnéhodnotyjsou niŽšíneŽ
povinné hodnoty A1 pro zjednodušenou
Iikostipoměrusestupně.
mentech a pr]rdáchobsahuje tabulka 2.
K|asifikace kontaminace sediment těŽtechno|ogiiupravy povrchovévody na vodu
pitnou.
.kÝmi kovy v jemnozrnnéfrakci by|a prová- HodnocenÍjakostl povrchové
děna pod|eG. Mu||era[7] pomocíw. geoa- Yody Ye státních profilech
Vysoké obsahy kov ve Z|atémpotoce
kumu|ačního
indexul*"o,kterÝje za|oŽenna
souvisÍ
s intenzivnÍ
h|ubinnoutěŽbou po|ypodle směrnic EU
koncentracigeogenníhopozadípiís|ušného
meta|ick1/ch
rud, Kerá probíha|a
v minulosprvku'Jeho principje následující:koncentobsah těŽkfch kovrj v povrchov./chve
ti, a nyníjsou prováděnanápravnáa reku|tirace geogenníhopozadÍprvku v piÍrodním dách povodíodry je pravide|němonitorován vačníopatiení.Naprotitomu vysokéobsahy
jí|ovitém
sedimentunásobená faKorem 1,5
v 16 státních profi|echa v.fs|edkyjsou ar- těŽklch kovťtv povrchov./chvodách Černé
(aby by|yzahrnutypiirozenévariace)spadá chivoványna ČHvtÚv Praze. Hodnotys prav- ho potoka jsou zprisobenynepiíznivougeodo |n"otiídy o (nekontaminovan!).KaŽdé děpodobnostínepŤekročení
95 o/oza období chemickousituacív piirozenémprameništi
zdvojéní
vede k hornímu|imitunás|edující 1997 aŽ 1998 by|yporovnánys povinnlmi jeho pravostrannéhopiÍtoku- Zámeckého
potoka. V této |oka|itědocházíke vzdušné
hodnotami podle směrnice 75/440lEHs'
Wššítiídy,aŽ je dosaŽeno otevienétrídy6
(ve|misiIně kontaminovanf).
Veškeré
získané kterou se posuzujevhodnost pro odběr pit- oxidaci hornin s vysokfm obsahem pyritu
je snihodnotypak by|yještě porovnáványs cílov.f- né vody a pod|e směrnice 78/659/EHs,
za vznikukyse|inysírové.Dr]rs|edkem
mizáměry MKoL pro aloratickáspo|ečenstva kterou se posuzujevhodnost pro určitédru- ŽovánípH a vyluhováníkovťrz po|ymetaliczáméryMKOL pro zemědě|ské hy ryb (tabulka3).
a s cÍlov.fmi
k:Íchrud do povrchovévody. Unigeo Z|até
vyuŽitísedimentu.Vyh|áškač. 13193 sb.'
V:Ís|edky
ukazují,Že pro odběr pitnévody Hory podniká iadu opatienÍk zamezenÍvykterou se upravujíněkteré podrobnosti nevyhovujepovrchovávoda v profi|uČern1/ Iuhování
kovri(reku|tivace,
neutralizaceváp
fondu, vy- potok nad Zlatym potokem pro ukazatele něnímapod.).Na částečném
ochrany zemědě|skéhopťrdního
zlepšenístavu
mezujenejv.fšepÍípustné
obsahy škod|iv.Ích Cd, Cu a Zn, v profilu Z|at./potok nad Čer- mě|a podí|povodeĎV roce 7997, kdy doš|o

4

Tabulka 2. Kritériapro hodnoceníobsahu těŽkfch kovr]v p|aveninách,sedimentech a pťr- k odp|aveníkontaminovanlchnánosrj a Ííčdách
níchsediment .
Ve druhécitovanésměrnicije stanovena
Ukazatel
Cí|ov.f
záměrMKOL
Zemědě|ské
vyuŽitÍ
Ho|andské
normativy
povinná hodnota u těŽkÝchkovti pouze pro
prochráněnfstatek
(total)
sedimentrj- cí|ovfzámér
ji
zinek. Ze s|edovan1/ch
16 státníchprofi|ťt
pro
pro
životní
MKOL
chráněn!
statek
Ííční
sedimenty*
nesp|Ďujepouze povrchová voda v profi|u
"Akvatická
spoIečenstva"
a sedimenty"
Černf potok nad Z|atlm potokem, a to ani
"Plaveniny
v p|aveninové
fázi
v p|aveninové
fázi
pro vody kaprovité.V profi|u Z|at.Ípotok
pozadÍ mezníind.
nad Černlm potokem je sp|něna povinná
hodnota, Kerou je posuzována vhodnost
As mg/w
40
30
20
30
pro roaroj kaprovit.fchryb. V ostatních pro
cd mg/l<g
L,2
1,5
L
5
fi|echje sp|něnapovinnáhodnota,Kerou je
Cr ng/lg
320
100
250
150
posuzována vhodnost pro roaroj |ososovit'.fchryb.
Cu mg/}tr
80
80
50
100
Porovnáme|ivÍs|edkyza období1997 aŽ
Hg mg/kg
0,8
0,8
0,5
2
1998 s v.fs|edkyza období1995 aŽ 1996
Ni
mg/I<g
L20
60
50
100
pro státníprofilyna tocíchodie, opavě, o|ši
a ostravici (tabulka 4), m Žeme zazname
Pb
mE/},É
100
100
50
150
nat, Že se stav z|epši|.Tlká se to zejména
Zn ME/Rg
400
200
200
500
zinku ve vztahu ke směrnici 78/659/EHs.
*Tweedekamervergaderjaar
Ve vztahu ke směrnici 75/44O/EHS doš|o
198&1989,2L250 nrs. 1-2
ke z|epšení
u kadmia a rtuti v profi|uo|še
.VěiĎovicea u o|ovav profiluodraBohumín.
pokynuodboruMŽP ČRč.3 z roku1996
Kritéria
hodnocení
znečištění
zeminypod|emetodického
Podrobnéhodnocení vfskytu
Ukazatel jednotka
A
B
Cpr,im
Cooyt
Crek,.
Cvšestl
As

mE/I<g

cd

mg/j<g

CÍvešr

mg/lE
mg/kg

cÉ*
Cu
Hg

mg/kg
mg/a<g

Ni

Pb
7n

30
0,5

65
10

70
20

100
25

1,40
30
50
1000

2

L2

20

25

130
70

450

500
600

800
1000

250
300

300
500

2500

3000

500

mE/l'e

0,4
60

180

mgRg
mg/Rg

80
160

250
1500

55
L2
380
190

1500

10
2L0

500
800
5000

300

720

K|asifikace
kontaminace
na zák|aděgeoakumu|ačních
index podleG. MÚ||era
sedimentrj
geogenní
indexu
trídageoakumuIačního
pozadí
bridlice*
barva
v hodnocení

stupen
kontaminace
mezní
hodnoty
Hg mg/Rg

cd mg/j<g
Cu mg/Rg
Zn Mg/RE
Pb

mg/j<g

As mg/kg
Cr mg/kg
Ni

0,4
0,3
45
95
20
13

7
2
0
tmavě
světIe
tmavě
modrá
modrá
zeIená
nekontam.n ekontam. stredně
aŽstredně kontam.
kontam.
horní
mez horní
mez
0,6
0,45
67,5
L42,5
30
19,5
135

L,2

2,4

0,9
135

1,8
270

285
60

570
L20

39
270

78

3
světle
zeIená

4

Ž|utá

5
6
0ranzova cervena

stredně
siIně
si|něaŽ ve|mi
si|ně
aŽsi|ně kontam. ve|mi
si|ně kontam.
kontam.
kontam.
mez do|nÍ
mez
hornímezhorní
mez hornÍ
4,8
3,6

9,6

7,2

L9,2
1,4,4

540
LL4O
240

1080
2280

2L60
4560

480

960

156
1080

3L2
2L60
L632

624
4320

960
624
4320

3264

3264

90
540
mg/Rg
68
L02
204
408
816
*prirozené
geogenní
pozadípod|eTurekiana
a Wedepoh|a

L9,2
14,4
2160
4560

prvkyv ptlldách
prípustné
ná|eŽejících
do zemědě|ského
Maximá|ně
hodnotypro rizikové
pr]dního
fondupod|evyh|ášky
č.1311994sb.
|ehképtjdy
ostatníp dy
Ukazatel
rozk|adIučavkou
rozk|adlučavkou vfluh2M HN0.
v.fluh2M HNO.
krá|ovskou
krá|ovskou

0,8

0 ,6

Hg

mg/lÉ

cd
Cu

ng/kg
nglRg

0,4
30

7n

mg/j<g

50

Pb

As
Cr

mg/I<g
mg/.<g

Ni

0,4

t

60
130

50
100

50
4,5

100

70
4,5

mg/kg

40

mg/Rg

15

100
60

30

t
100
200
L40

40

30
200

25

80
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těžkÍch kovrl v povodíieky opaw
a Y povodíŤekyodry
nad soutokem s Opavou

Bylo zjištbváno,zda koncentracetěŽk:Ích
piípustnéhodnotypro VG
kovťrnepiekračují
dárenskétoky a pro ostatnípovrchovévody
pod|enaÍízení
v|ádyč,'82/99 Sb' Tídyjakosti povrchovévodyjsou uváděnypod|ene
véČsn 75722t.Zatíženísedimentuje uváděno v trídách|."o.ProtoŽepro odru ještě
neby|y samostatně vyt..Íčeny
cí|ovézáméry
pro jakost sedimentu,je prováděnoporovnánÍ v.fs|edkt)s cí|ov./mizáměry MKOL.
Eko|ogickázátěŽ p d by|a posuzována pod|e kritériÍ
uvedenfch v metodickémpokynu
odboru pro eko|ogickéškody MzP _ kritéria
znečištění
zemin a podzemnívody z roku
1996. Hodnota vypouštěníz bodov./ch
zdrojrirnad jednotliv./miprofi|yby|a vypočte.
na z rldajťr
získanlchsledováním,kterépro
váděl VÚV, a z daj pievzat..fchz databáze
Povodíodry, a.s.

Kadmlum
Kadmium doprovázíve vodách zinek.
Antropogenním
zdrojemkadmiajsou odpadnívody z povrchovéupravykovr],keramicképr mysho, fotografického,po|ygrafického
Iu, m tŽese vy|uhovatz potrubívyrobeného
z některlch p|ast , b:ÍváobsaŽeno i v ně
kterfch prťrmysIov.fch
hnojivech. JednÍm
z h|avníchzdrojrjjsou exha|átyvznikajícípii
spalovánífosi|níchpa|iv,nafty,topn;fcho|e
j a odpadk obsahujícíchp|asty.Vyznamnym zdrojem kadmia je v./roba baterií.
jedy.
Kadmiumpatiímezi ve|minebezpečné
Značněse kumu|ujev biomase.Zesi|ujeto
jinfch kov , napi. zinku a mědi.
xickétičinky
Kadmium má negativnív|iv na reprodukci
savcr]t.
U č|ověka
zp sobujeanémii,pigmen.
taci zubrja odvápněnÍkostí.Pod|esměrnic
76/464/EHS a 83/513/EHS je stanovena
mezníhodnota kadmia ve vnitrozemsk;fch
povrchov./ch
vodách 5 ttg/| a jeho koncentrace V sedimentech' měkk!ších,korfšÍch
a rybách se nesmíznate|nězvyšovats ča
sem. Uvedená mezní hodnota je shodná
s piípustnouhodnotoupro ostatnípovrche
vévody pod|enaiízení
vlády č.82199 Sb'
V profi|ech,ve kter1/chbyla s|edovánajakost povrchovévody, nesplni|yimisní|imit
pro ostatní povrchovévody a zároveĎ se
ocit|y v páté trídě vzorky z profi|ri Lichnovskf potok - i. km 0,4 (1994, pak zlep
šení v rozmezí páté aŽ čtvrté tiídy),
Stranick! potok
i. km O,2 (1998),

Tabutka 3. HodnocenÍobsahu těŽlrfch kov v povrchovÍchvodách v povodÍodry podle směrnic EU za obdobÍ1997.98

vYsVĚrLMKY:

- Í.km
Grasmanka- r. km 0'6 (1994)' JičÍnka
1,3 (v roce 1992, pak z|epšenína 5. aŽ 4,
tíldu)' DěrenskÍpotok - Í.km 5'5 (1998)'
potok - Ť. km 0,5 (1994)
Bartošovic]<.Í
a PustějovickÝpotok - i. km 0'2 (1994). Ve
čtvrtétÍtdě by|y zjištěny worky u proÍi|ri
Bě|otínskfpotok - Ť.km 0,2 (1997 a 1998)
a Luha - Í.km 5'6 (1994 a 1996).
Cflovfm záměrem MKOL pro zemědělské
vyuŽitÍsedimentu pro kadmium je 1,5
mg/Fe a cÍ|ov.fmzáměrem MKoL pro akva
tická společensWaje 1',2 mg/}É.V sedi.
mentech z |et 1992 aŽ 1999 byly zjištěny
vyššÍhodnoty kadmia, neŽ jsou cflovézá
měry MKOL pro akvatická spo|ečenstva,
u většÍhomnoŽsWÍvzork z povodÍJičínky'
Moravice, BÍ|ovkya na do|nímtoku opaw.
Nejvyššíhodnoty by|yzjištěnyv roce 1995
v JičÍnce(lV. tiÍda) a v profilu Moravice
Branka V roce 1994 (rovněŽ lV. títda).
U ostatnÍchrrzorkťrse hodnoty pohybova|y
v rozmezítÍtdydruhéaŽ tÍetÍ.
U kontaminovanfch prjd uvedenfch v da
tabázi Út<zÚs by|ynejwššíhodnoty kadmia
zjištěnyv rozmezíkritériÍA aŽ B. Tyto pt]dy
se nalézajízejména v povodí pravostran.
nfch pÍltok Odry - Jičínky' Sedlničky'
Lubiny a dále pak v povodíosob|ahy'v po
vodÍopavice, podé|stiedníhotoku Moravlce
a hornÍch částech povodí Bflovky' Seziny,
Setiny' Polaněice a Porubky.
Poměr Wpouštění kadmia z bodovÍch
zdrojri k 3SSdennímuprutoku v recipientu
vychází nejnepÍznivěji pro do|ní tok
KopÍivničky'pak pro do|ní toky Jiěínky'
Lubiny, černého potoka nad SIezskou
Hartou, Bí|ovkya pro odru pod Lubinou.

Rtuť
Rtuťse m Že dostat do podzemníchvod
v okolí na|ezišťrumělky. S|oučeninyrtuti
jsou obsaŽenyv odpadníchvodách z e|ek.
tro|jzy,organic|c.fchsyntéz,rudnfch praven
a.ze zemědělskfch hnojiv (rtuthatépestici.

prozjednodušené
techno|ogiepravyna vodupitnou
vodyvhodné
pro
riprawna vodupitnou
vodyvhodné typoYou
techno|ogll
pro
techno|ogiipravyna vodupitnou
vodyvhbdné vysoce činnou
pro
vodyvhodné roaoj |ososovitfchryb
ryb
vodyvhodnépro roaoJ kaprovitÍch
podlepťÍs|ušné
nevyhovuje
směrnlce
dy). Na ostravsku se pravděpodobnědo pro
stiedÍ dostává ve většÍmÍe spalovánÍm
uh|Í.Rtuť,Kerá má jeden z nejwššÍchkumu|ačnÍch
koeficientr](105 aŽ 106), se mimoÍádněsi|ně kumu|ujev sedimentecha ve
vodnÍ flÓŤe a fauně. Pod|e směrnic
76/464/EHS a 82/L76IEHS je stanovena
mezníhodnota rtuti Ve vnitrozemslafchpovrchov.fchvodách 1' mgll a jeho koncentrace
v sedimentech, měkkÝšÍch'korÝšÍcha ry.
bách se nesmíznate|nězvyšovats časem.
Tato meznÍhodnotaje shodná s piípustnou
hodnotou pro ostďnÍ povrchovévody pod|e
naÍÍzenÍ
vlády č.82199 sb.
lmisnímustandardu pro ostatní povrcho
vévody newhově|ya zároveiíse ocitly v pá
té třdě ]\lzorlrypovrchovévody v profilech
Her|ička- Í.km o'4 (1998), Jakarka (Velká)
- Í. km o'3 (1998), opava - i. km 36'3
(1999), ČernÝpotok nad S|ezskou Hartou
(199t'), l.lvozdnice - i. km 1 (1999), Šté
pánka - Í.km 5'8 (1997)' opava - i. km 8,8
(1999)' Lhoteckf potok - Í. km 0'1 (1997
a 1998)' Polančice- Í. km 6 (1994)' LuŽnÍ
potok - Í. krn o,5 (1997)' Bě|otínskf potok
- Ť.km 0'2 (1998). V pátétÍldě' a|e sp|řu.
jícÍimisní standardy pro ostatnÍ povrchové
vody byly \zorky z profihl Lichnovskf potok
- Í.km 0'5 (1995 a 1997) a HusÍpotok - Í.
km 2 (1999). V .[čínce. i. km 1,3 se hod.
noty pohybova|yve ětvrté tÍldě (1991 aŽ
L992), poté.došlo ke změně na tÍdu tÍetí
(1993 aŽ 1998).
Cflovézáměry MKOL pro zemědělskévyuŽitÍsedimentu pro rtuťjsou totoŽnés cÍ|ovfmi záměry MKOL pro akvatická spo|ečen.
stva, a to 0,8 mE/.<g.V sedimentech ode
branfch v letech t992 aŽ 1999 by|yzjišté
ny wššÍ'hodnotyrtuti, neŽjsou cflovézám*
(1995)' Moravice
ry MK6-, v povodíJičÍnky
pod nádrí (1996) a lerného potoka nad
hodnotabyla zjiš
Slezskou Hartou. NejvyššÍ
těna v roce 1995 v JičÍncenao Čov tvovf
Jičín- odpovÍdalašesté tÍtdě. obsah rtuti
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v sedimentu v profi|uMoravice pod nádrŽÍ
odpovÍdalčtvrtétrÍdě.U Černého
IrruŽbe"rk
potoka nad Slezskou Hartou hodnota bdpo
vída|aprvnÍtÍÍdě.
U kontaminovanfch prid uvedenfch v da
hodnoty rtuti zjištabázi Ú}(ZÚs byly nejvyšší
těny v povodí JičÍnky'opavice, osob|ahy'
i.
odry mezi Í.km 75 a 90 a opaw pob|ÍŽ
km 90. NejvyššÍ
obsah rtuti v ptjdě, kterÝ
metodického
nevyhovujeŽádnémuz kritériÍ
poJ<ynu,by| zjištěn v povodÍopaw v blÍzkosti Í. km 90. V povodÍJičÍnkybyl v pťt.
dách zjištěn nejWššÍobsah rtuti v rozmezí
kritériíB aŽ Cobyt. V ostatnÍchjmenova
n1fchob|astech by| v pťtdáchzjištěn nejvyš.
šÍobsah rtuti v rozmezíkritériíA aŽ B cito
vanéhometodickéhopokynu.
Poměr Wpouštěnírtuti z bodoWch zdroj
k 3SSdennÍmupr toku v recipientuwch#
zÍ nejnepÍznivějipro do|nÍtok Kopiivniěky'
pak pro do|ní toky Černéhopotoka nad
S|ezskou Hartou, Jičínky'Bflovky Lubiny
a Odru pod Lublnou.

Měď
ZnačnémnoŽsWÍmědi se dostává do
podzemníchvod pÍi rozkladu sulfidickfch
rud. Antropogennímzdrojem mědi v povrchovfch vodách jsou odpadní vody z povrchovÍch rjprav kovťr.Do vodovodnívody se
mr]Žedostat většímnoŽstvímědi z měděné
ho potrubí a pÍčinoujejího Ws]qÁu V povr.
chovfch vodách mt]ŽebÝt pouŽitÍalgicidních
preparát , Keré se do vody pfidávajÍproti
nadměrnémuroaojiŤrasa slnic. Toxicitamě
di vtjčirybám a ÍasámzávisÍna formách je
jÍhovÍs]qytu.
Ve s|edovan ch profilech nepÍekroči|a
Žádná ze zjištěnfch hodnot mědi mez sta
novenou naÍízením
v|ády č. 82/99 Sb. pro
vodárenské toky. Hodnoty se u pÍeváŽné
většiny profilú pohybovaly v rozmezí prvnÍ
a druhétÍtdy.NejryššÍhodnoty by|yzjištěny
(do roku 1993 tietí tÍlda,od roku
u JičÍnky

1994 druhá tÍlda).obdobně je tomu u pro
fi|rjBílovka-i. km 6,7 aodra_í.km25,4,
kde se hodnotyWskytova|yve tietí tÍíděješ
tě v roce 7994, od roku 1995 se však nejvyšší hodnoty pohybujÍv druhé trídě.
Yyrazně rozko|ísané
v.fs|edkyjsou u profilu
Herličkyv Í. km 0,4, kde se od roku 1995
do roku 1998 vyskytovaly hodnoty stiídavě
v prvnía ve tÍetítiídě.
CílovézáméryMKoL pro zemědělskévyužitísedimentujsou totoŽnés cílov.fmizámě
ry MKOL pro akvatická společensNa,a to
80 mg/kg. V sedimentech odebranyfch
druŽstvemGEOM|NV |etech L992 aŽ t993
dochází k piekroěení těchto záměrrj v po
vodÍ Jičínky,Bí|ovky' Lubiny, Bí|é vody,
Po|ančice,Porubkya na do|nÍmtoku opavy.
V sedimentech odebran ch v letech
t992 aŽ 1999 by|y zjištěny vyššíhodnoty
mědi, nežjsou cílovézáměry MKOL, v po
vodí Jičínky,BÍ|ovky,Černéhopotoka nad
S|ezskou Hartou, PodoIského potoka,
Moravice,Bí|ovky'Lubiny,Hvozdnicea V pro
filech opavaHoštice a opava stí. Nejvyšší
hodnoty by|yzjištěnyv roce 1995 v JičÍnce
(tretí aŽ čtvrtá tiída) a v BÍ|ovce nad
Sezinou (tietÍtiída). U ostatnÍchvzork se
hodnoty pohybova|yv rozmezÍtííd zatíŽení
nu|aaŽ dva.
U kontaminovanfchptjd by|ynejvyššÍ
hod.
noty mědi zjištěnyv povodíJičÍnky
a opavice. V povodíJičínkynepÍesahují
kritériumA

zenov.fch pesticidr] v zemědě|ství. Protože
doprovázífosfor, je obsaŽen ve vodách z ve|.
kopráde|en.ZnaénémnoŽstvíarzenu obsa
hujíexha|átywnikajÍcípii spalovánífosiIních
paliv a W|uhy z e|ektrárenskfch popí|k.
V piírodníchvodách se vyslqrtujev ma| ch
koncentracích,piedevšímve vodách mine
rá|ních.S|ouěeninyjsou jedovatéa zpriso
bují chronická onemocnění. Bylo zjištěno
karcinogennípťtsobenÍ
arzenu.
Ve s|edovanfch profi|ech nepÍekroči|a
Žádná ze zjištěnfch hodnot u povrchovévo
dy imisní standard pro vodárenské toky.
Hodnotyse u pieváŽnévětšinyprofi|t]pohybova|y v rozmezÍ první a druhé tiídy.
Nejvyššíhodnoty by|yzjištěnyv roce 1995
v tjstí Her|ičky(čtvrtátiída) a v ki|ometru
1,3 P|esenskéhopotoka (tŤetí
tÍída).
V sedimentech odebranfch druŽstvem
GEOM|N v |etech t992 aŽ 1993 by|y ve
sledovanéob|astizjištěnyhodnotyniŽší,neŽ
jsou cí|ové
záméryMKOL pro akvatická spo
|ečenstva nepiesahova|y 15 mq/kg.
Vzorky odebranév roce 1995 v prostoru
odry nad o|šímajíobsah arzenuvyšší.
V se
dimentech odebran;fchVÚV ostrava v |e
tech 1992 aŽ 1999 byly zjištěnywššÍhoc|noty arzenu, neŽ jsou cílovézáméryMKoL
pro akvatickáspolečenstva,v profi|echČerná opava.Mnichov (1998), odra-Jeseník
n.O. (1999), OpavaKrnov (1999), Opava
-Ve|kéHoštice (1999)' MoraviceKylešovice

Chrom
V piÍrodníchvodách se vyskytujev malém
mnoŽství.Antropogennímzdrojem jsou od.
padní vody z koŽedě|néhoprrimyslu, povrchové pravykovr],texti|níhoprrlmys|u(sou.
část něKer;fch barvicích |ázní) a da|ším
zdrojem chromu jsou některéinhibitoryko
roze, napi. v ch|adicíchokruzíchnebo pii
roryodu tep|évody. Ve vodách se vysl1ytuje
jako Cr||la Cr|v. PÍedpok|ádají
se karcino
genní činky'ov|ivĎujechuťa barvu vody.Ve
formě Cr|vprlsobÍtoxicky na flÓru a faunu.
Ve sIedovanfch profiIech nepiekročiIa
Žádná ze zjištěnfchhodnot imisnístandard
pro vodárenskétolry. Vfjimku tvoÍi|pouze
profi|oborenskéhopotoka v i. km 4,3, kde
by|o vyhověno pouze imisnímu standardu
pro ostatní povrchové vody. Hodnoty se
u pÍeváŽnévětšiny profi|tjpohybova|yv rozmezí první aŽ druhétÍídy.NejvyššÍ
hodnoty
by|y zjištěny u oborenského potoka, kde
se do roku 1999 vyskytovaly hodnoty ve
čtvrtétiídě. Ve tretí tiídě by|y zjištěny hodnoty V tjstí Bartošovickéhopotoka v roce
1998' v Í' km 25,4 odry v |étech7992 aŽ
1994, v ustÍHer|ičky
v roce 1995 a v i. km
36,3 Opavyv roce 1999.
V sedimentech odebranlch druŽstvem
GEoMlN v letech L992 až 1993 by|yzjiště
ny vyššÍ
hodnotychromu, neŽjsou cí|ové
z*
měry MKOL pro akvatická spo|ečenstva,

Tabulka 4. PorovnánÍdvou|etÍ1995-1996 s dvou|etÍm
1997-1998 pro odru, o|ši,opavu a ostravici

VYSVĚTLIVKY:

vody vhodnépro zjednodušené
technologietjpravyna vodu pitnou
vody vhodnépro typovoutechno|ogiitipravyna vodu pitnou
vody vhodnépro vysoce činnoutechno|ogiirlpraw na vodu pitnou
vody vhodnépro roaoj |ososovit.fchryb
vody vhodnépro roaroj kaprovitfch ryb
nevyhovujepod|epiís|ušné
směrnice

a v povodíopavice kritériumB. Poměr vypouštěnímědi z bodov.Ích
zdroj k 355dennÍmuprrjtokuv recipientuvycházínejnepiíznivěji pro KopÍivničku,pak pro Bí|ovku,
Lubinu,Jičínku,
Černfpotok nad S|ezskou
Hartou a pro Odru pod soutokem s Lubinou.

(1999)' opava-Vrbnopod Pradědem (1999)
a MoravicePodhradí (1999). Kromě Mo
ravicePodhradí,kde by|y zjištěny hodnoty
odpovídající
tÍetítiídě, odpovídajídruhétiÉ
dé zatftení.Vyššíhodnoty neŽ cÍ|ov.fzáměr
MKOL pro zemědě|ské vyuŽitísedimentt]
by|yzjištěnyV roce 1998 v profilech odra
nad Jičínkoua odraStudénka (prvnÍtÍída).
Arzen
U ostatníchvzork se hodnoty pohybova|y
Arzen v piírodě doprovázív ma|fch mnoŽ- v rozmezínu|tétiídy zatíŽenÍ.
U kontamine
stvích téměÍvšechny su|fidickérudy a je
van1fchpťrdnepiesahujÍnejvyššÍhodnoty
častosouěástí rrjznÝchhornin a pr]d.Proto kritériumA.
je ce|kemrovnoměrněrozšffenv zemskéktj.
Poměr Wpouštěnímědi z bodov.fchzdro
ie a je vy|uhovávánpodzemnímia povrcho jti k 3SSdennímuprrltoku v recipientu ly.
v.fmi vodami. Antropogennímzdrojem arz+ chází nejnepiíznivějipro do|nítok KopŤivnu jsou odpadnÍvody z koŽe|uŽen,v.froby ničky,pak pro dolnítoky JičÍnky,
BÍ|ovky,
Čerbarviv a rudnéhopr mys|u.Do povrchov.fch ného potoka nad Slezskou Hartou, Lubiny,
a podzemníchvod se dostává pii ap|ikaciar- oborenskéhopotoka a odru pod Lubinou.

7

v povodíJičínky'Sedlnice a Lubiny.V sedimentech odebranfch VÚV ostrava v letech
L992 aŽ 1999 neby|yzjištěnyvyššíhodnoty
chromu, neŽ jsou cílovézáméryMKOL pro
akvatická spo|ečensilaani pro zemědě|ské
využitísediment . Nejvyššíhodnota 12o
me/}<eby|a zjištěna v oborenském potoce
V roce 1999' nepiekračuje však rozmezÍ
nu|tétiídy pro bÍid|ici.U kontaminovanfch
p d uvedenfch v dataoázi ÚxzÚs by|ynejvyšší hodnoty chromu zjištěny v povodÍ
JičÍnky'
Lubinya opavy v b|ízkostiÍ.km 90,
nepiekračují
však kritériumA.
Poměr Wpouštění chromu z bodov.fch
zdroj k 3SSdennímupr toku v recipientu
ivěji pro o borenslc.fpotok,
w cházínejnepÍízn
pak pro do|nítoky Koprivničky,
Jičínky,
Černého potoka nad S|ezskou Hartou, Lubiny,

Bí|ovkya pro opavu cca v i. km 36. V horní části povodíoborenskéhopotoka by| Wznamn! bodovÍzdroj chromu- chromovna,
která však by|a na zák|adě zjištěnéhoričinku na jakost povrchov.fchvod a sediment
V roce 1998 zrušena.

Nrkt
Nikl se mťrŽe
do piírodních
vod dostat ze
jménaz odpadníchvod vznikajících
pii povrchové pravě kovtj.V pŽírodních
neznečištá
n1fchvodách se vyskytujíkoncentrace nejv.fše v desítkáchmgl|.
Ve sledovanfch profi|ech nepiekročila
Žádná ze zjištěnfchhodnot imisnístandard
pro ostatní povrchovévody. Kromě profi|ri
Bartošovickf potok-tistí v roce 1998,
BÍ|ovkai.km 6,7 a 0,3 v roce 1994, odra
|. km 25,4 v |etech 1992 aŽ 7994, opava
i. km 36,3 v roce 1999 a Opavai. km 8,8
v roce 1991 všechnyostatnízjištěnéhodnoty vyhovova|ydokonce imisnímustandardu pro vodárenskétoky. NejvyššÍ
hodnotyse
vyskytova|y
v Bí|ovcev i. km 6,7 (7994 pátá tiída, pak tietÍ aŽ druhá) a i. km 0,3
(1994 čtvrtá tiÍda, pak tietÍ aŽ druhá),
v ostatníchvzorcíchneby|apiekročenahorní mez tietí tiídy.
V sedimentech odebranfch druŽstvem
GEOM|Nv |etech!992 aŽ 1993 byly zjišté
ny vyššíhodnotynik|u,neŽ jsou cÍ|ové
záměry MKOL pro akvatická spo|ečenstva,
v povodíJičÍnky,
Bí|ovkya Lubiny; v sedimentechodebran1/ch
VÚV ostrava pak u BÉ
lovky pod Velklmi Albrechticemi v roce
1994 (prvnítiÍda zatíŽen).Ve všech ostatních odebranlch vzorcíchby|yzjištěnyhodnoty odpovídající
nu|tétiÍdě. U kontamino
van1fchpťrduvedenÝchv databázi Ulcus
by|ynejvyšší
hodnotynik|uzjištěnyv povodí
Jičínkya Lubiny.V obou piípadechvšak ne
piesahujíkritérium
A.
Poměr vypouštěnínik|uz bodov./chzdro
j k 3S5dennímu pr toku v recipientu vychází nejnepiÍznivějipro doIní tok Kopiivničky,pak pro dolnítoky Bí|ovky,Lubíny,
Jičínky,Černéhopotoka nad Slezskou
Hartou, Odru pod Lubinou a Oborensk!
potok.V|ivemrozsáh|éeko|ogické
investice
do vlznamnéhobodovéhozdrojenik|uv po
vodí Bí|ovky,kterou piedstavova|av./stavba
novétechno|ogické|inkypovrchov.fchriprav
a nového objektu čištěníodpadníchvod,
se jakost povrchotl./chvod a sedimentťl
v Bí|ovceod roku 1994 postupněz|epšuje.

ny vyššíhodnoty zinku, neŽ jsou cí|ové
záměry MKOL pro akvatická spo|ečensWa,
v povodíJičínky,
Lubiny,do|níLuhy,BÍ|é
vo
dy a v ob|asti tlstíMoravicedo opavy.V se
dimentech odebran1/chVÚv ostrava by|y
zjíštěnynejvyššíhodnoty zinku v |etech
1994-1995 v t]stÍopaw a v profilu Me
raviceBranka (čtvrtátiída)a na do|nímtoku
JičÍnky(tietítiÍda).Druhétiídy dosahova|y
hodnoty zatíŽení
v sedimentechdolníchto
potoka nad
kri Bí|ovky,
Grasmanky,Černého
SIezskou Hartou, PodoIského potoka,
Hvoznicea opavy v profilech Hošticea stí.Sedimentyv profi|echopava pod Vrbnem
a odraJakubčoviceodpovídalyprvní tiídě
zatíŽení,pievyšova|y však cí|ové záméry
MKOL pro akvatická spo|ečenstva
v povodí.
U kontaminovanlchpťrduvedenfch v data
bázi Ú|(ZÚs by|ynejvyšší
hodnotyzinku zjištěny v povodíopavice,nepiesahují
všakkritériumB.
Poměr vypouštěnízinku z bodovfch zdro
jti k 3S5dennímupr toku v recipientuvychází nejnepiíznivějipro do|nÍ tok Kopiivničky,pak pro do|nítoky Bí|ovky,Černé
ho potoka nad Slezskou Hartou, Lubiny,
Jičínky
a odru pod Lubinou.

piivničky,pak pro do|nÍtoky Bí|ovky,
Jičínky,
Lubiny, Černéhopotoka nad SIezskou
Hartou,Vítovkya odru pod Lubinou.

VI|vpovodně v loce 1997
na obsah těžkÝch kovú
v plaveninách a sedimentech

ostravská pobočkaVÚV T.G.M.odebra|a
v červenci1997 těsně pied povodnívzorky
sedimentu v ustí opavy a u |evéhobÍehu
Odry nad soutokems Opavou.Po povodni
by| zaznamenán pokles u rtuti v sedimentech z opavy z páté na prvnÍtiídu a v sedimentech odry z páté na nultou tiídu zatÉ
Žení |geo.Kadmium pokleslo v sedimentu
opavy z tietí na druhou tiÍdu a v odie
z druhéna prvnítiídu.Zinek v opavě pied
i po povodni odpovídalprvnítiídě, v odie
nu|tétiídě.Chrom,měď, o|ovoa nikl v obou
piípadech by|y pied i po povodni v nu|té
trídě.
Ve vzorcíchodebíran1/ch
ČHtt,tÚby|ychemické rozbory p|avenina sedimentťrprová.
děnyteprveod biezna.To neumoŽni|odaje
povodněV roce 1997 srovnáz červencové
vat se standardními
udaji.Vfs|edkypozorovánínaznačují,
Že v sedimentechodry bylo
Olovo
mnoŽstvítěŽk1/chkovťrpo povodni v čero|ovo se pouze nepatrněhromadív d |venci roku 1997 ve většiněpiÍpad niŽší,
níchvodách, protoŽenepod|éháchemické
v./jimkutvoii|yv některlch profi|echarzen,
a biochemické
oxidaci.V1/znamnfm
zdrojem
nik|a kadmium.Porovnání dajŮto s|edovajsou
o|ova
v./fukovép|ynymotorov./chvozinfch prvcíchv p|avenináchza červencové
de|, obsahujícírozk|adnéprodukty tetraobdobís prťrměrn1/mi
daji za období3' 3.
ety|o|ova,Keré s|ouŽíjako antidetonační
prostiedek. Proto se do bezolovnatéhoben- aŽ 30. 8. 1997 ukazují,Že u vzorkrjpovodĎov.fchp|aveninby| podí|těŽkÝch kov ve
jiného pri
zinu zača|očástečněpouŽÍvat
jen u nik|udo
piípad vyraznéniŽší,
většině
pravku.o|ovo se hromadÍVe Vegetaciv oko
š|ok re|ativněmírnému
zv./šení.
Vzh|edem
|íkomunikací'dostává se do vod atmosfé
k ma|émupočtuana|fz však není moŽné
rickl/ch a splachem do vod povrchou./ch.
dělat z ana|,!zsedimentt]a p|aveninzobecDalšímzdrojem m Že b1/tkoroze olověnfch
Ďujícízávěry.
částípotrubía pigmentybarev'V našichie
kách se vyskytuje o|ovo v koncentracích Závét
zhrubaokolo 0,035 mg/|.Pro pitnouvoduje
Na zák|adě provedenlch rozborr]r
a poz}
nejvyššÍ
mezná hodnotaobsahu olovadána
zaměiit usi|Ína prověhodnotou0,001 mgll' o|ovo patií mezi lát. rovánídoporučujeme
v.fskytukadmia a rtuky toxickéa ve vodáchje ve|minebezpečné. ienÍmoŽnostísnÍŽení
ti, a to piednostně v povodíchKopiivničky,
Akutní otravy vodou s obsahem o|ova ne
jsou známy, zpťrsobujevšak otravychronic- Jičínky,Černéhopotoka nad SIezskou
NenÍjisté,
zdadvaké, protoŽe se hromadÍv něKer1fch orgá- Hartou,Lubinya Bí|ovky.
náct odběrrj ročně postačujek tomu, aby
nech (kostech,játrech, |edvinách).
Ve sledovan ch profi|echvšechnyodebra- by|o moŽno profil vŽdyjednoznačnězaiadit
né vzorky povrchovévody sp|Ďova|yimisní do určitétiídy.Usuzujemetak z toho, Že se
vyskyt rtuti v povodíJičínkyneprc
standard pro vodárenské toky, některé an.ÍšenÝ
mÍtá podstatně do jakosti vody v JičÍnce
z nich se však ocit|yaŽ v pátétiídě,napii
na zák|adédvanácti
k|ad Po|ančicev i' km 6 a 2,3 (1995)' v i. km 1,3, zjišťované
Zlnek
Her|ička
v i. km 0'4 (1995)' Ve čtvrté
tiídě měieníročně.Musímevšakvzítv vahu,Že
se na|éza|yvzorky z profilťrJičínka-ustí míraohroŽeníjakosti povrchov./chvod kon.
Ve většímmnoŽstvíse dostává zinek do
p
piedevšímna
podzemních
vod rozklademsulfidickch rud. (1991-1998), odra-i. km 25,4 (7997 aŽ taminovan1/mi dami závisÍ
p d a pokud se jedná o pridy,
zranite|nosti
(1991-1995).
1997)
a
Opava-i.
km
jsou
8,8
Antropogenním
zdrojem
odpadnívody
jejichŽprotierozníochrana není nutná, neCí|ové
záméryMKoL pro zemědělskévyuz povrchou./chprav kov a zwroby viskÓzy.
jejich kontaminacev povrchov./ch
Da|šímzdrojemzinku ve vodách mohou b1/t Žitísedimentujsou u o|ovatotoŽnés cí|ov./- musí se
pozinkovanékovy (nádoby, p|echy, okapy, mi záměry MKOL pro akvatická spo|ečen- vodách vyraznéprojevit'Rozborysedimentr]
povodíopaw
naznačují,
Že ce|kovézatíŽenÍ
aj.).V piirozen1/ch
vodách je obsah jen nízk'! stva, a to 10O mg/j<g.Vsedimentechode
povodÍ
rtutía kadmiemje většíneŽ zatíŽenÍ
(5-200 mg/|).Některékyse|évody (z v./roby branfch druŽstvemGEoM|N v |etech1992
až 1993 doš|ok piekročení
těchto záměrťr Odry nad soutokems Opavou.
viskÓzov./chvláken) majípr měrně asi 25
mgl|. Z hygienického
h|ediskaje zinek málo v povodí odry nad Čermnou,v povodí
Jičínky,
SedInice,Lubiny,PoIančicea doIní Llteratura
závadny.
Ve s|edovanfch profi|ech by|o zjištěno opavy; v sedimentech odebranfch VÚV
piekročeníimisního standardu pro ostatní ostrava v |etech 7992 aŽ 1999 pak v po
[1] Dubiecki,A. a kol.: Programna|éhapovrchovévody u Vítovkyv rjstí (1999), vodí JičÍnky(1995)' Podo|skéhopotoka
v.fchopatienízaměienlch na ochranu
- část l|.
potoka-ustí (1995)' Her|ičky-ustÍ (1994) v opavě nad Krnovem (1994)
Lu.čnÍho
ieky odry pied znečištěním
hodne
(1995) a Štěpánxyv i. km 5,8. Vysokéob- a v odie v profi|uPo|anka.NejvyššÍ
ProzatímnímezinárodnÍkomise pro
tietítírsahy zinku odpovÍdající
ochranu odry pied znečištěním,
čtvrtétiídě by|yzjiš- ty v uvedenfch piípadechodpovídají
t.fm
dě zatÍŽení.
U kontaminovanfchpťrduvede
pracovnískupiny|, Wroc|aw1998.
těny v Moravici v i' km 7,1 (1999) a ve
(1999)' tietÍtiída se vyskytu- n:/chv databázi Úxzus by|y nejvyššíhodHvozdnici-ristí
[2) Zpráva o jakosti vody v Labi za rok
je v Jičíncev i. km 1'3 (1991 aŽ 1998), noty o|ova zjištěnyv povodíJičínkya opa.
t997. MezinárodnÍ
komise pro ochravice. V povodíJičínky
nepiesahujíkritérium
v opavě v i. km 8'8 (1996 aŽ 1998) a ve
nu Labe, Magdeburk1998.
vodě z KruŽberské piehrady (1997 aŽ B a v povodÍopavice kritériumC-obyt.
[3] Směrnice Rady 75/44j/EHS z 16.
Poměr vypouštění
o|ovaz bodovfchzdro
jakosti
1998).
června 1975, o poŽadované
povrchovévody určenépro odběr pitné
V sedimentech odebran1fchdruŽstvem jtl k 3S5dennímu prr]tokuv recipientu vyGEoMlN v |etech 7992 aŽ 1993 by|yzjiště chází nejnepiÍznivějipro do|ní tok Kovody.

I

[4] Směrnice Rady 78/659/EHS z 18.
počervenceI978, o kva|itěs|adk1/ch
vrchou.fchvod vyŽadujících
ochranu nebo z|epšení
za uče|empodporyŽivota
ryb.
č.8111999 Sb., kterfm
[5] Narízenív|ády
se stanoví ukazate|ea hodnoty prÉ
pustnéhoznečištění
vod.
t6] ČsN 75 7227 Jakostvod - K|asifikace
jakosti povrchou./ch
vod.
of the
[7] MÚ||er'G., Furrer,R': Po||ution
River Elbe - past, present and future.
Water Quality International
)anuary/
/February,1998, s. 15-18.
E.: Sediment quality
[8] Helios-Rybicka,
of the Rivers Oder and Vistula.
I n t e r n a t i o n aSl y m p o s i u m S e d i m e n t
Assessmentin EuropeanRiverBasins,
Berlin,20.-22. April1999.

[9] Mašková,E' a ko|.:Zprávao čistotětokŮ za rok 1998, Povodíodry, a.S.,
Ostrava1998.
[10] Rosendorf,P. a ko|.: V|ivpovodněna
jakost povrchou.fch
a podzemních
vod,
VUV T.G.M.,Praha1998.
[11] Synáčková,M.: Čistotavod. ČVUT,
Praha1996.
povr.
). a ko|.:Monitorování
[12] Š|esinger,
chou./chvod v drobnfchtocíchv |etech
199}1998, SM$ŘVS Brno,1998.
V., Trd|ica,L': PiirozenépozadÍ
[13] Š|ouf,
vybran1/ch|átek v povodí odry, VÚV
T.G.M..Ostrava1996.
tng. Jiií Šajer
vuv T.G.M. - pobočkaostrava
tel.: O69l6L3 41-81, !!nka 5

Y knlhor# tftw
Mezinárodní
komise pro ochranuLabe vydalav prosinci1999
pub|ikaciPiehled pIanktonníchsinic v povodíLabe. Totopovodítvo.
ií sloŽit1/
hydrobio|ogick1/
systéms iadou vodníchbiotop osíd|enfch
rtlzn1/mi
spo|éčenstvy
ias a sinic, kterése mohou up|atnitv r zné
míie na jednot|it.n./ch
usecíchiíčního
systému.Príručka
si k|adeza
cílpodatpieh|edp|anktonních
sinic (cyanobakterií),
kterése mohou
je takorn./m
v toku Labe up|atnit,a prezentovat
zpťrsobem,
aby mohIa bi/tpouŽitak identifikacipopuIacíp|anktonuv Labi podIefenotypov.Ích
znak , rozeznate|nlch
v optickémmikroskopu.
Pub|ikaceje rozdělenana dvě části.V obecnéčástijsou popsány zdrojeu./skytu
a biocenÓzyp|anktonních
sinic a piedstavenyh|avnískupinyp|anktonních
sinic.Taxonomická
částobsahujek|íč
k urjednot|iu./ch
čovánírodr]a charakteristiku
skupin p|anktonních
sinic
(pikopIanktonní
rody a druhy,nanop|anktonní
rody a druhy,sinice
je také
tvorícívodníkvěty,endog|oeické
druhy)'Součástípríručky
SeznampouŽité|iteratury,
rejstiíkIatinsk1/ch
názvťrsinic a 134 obrázkŮ v obrazovéprí|oze.
V roce 1999 vyda|oMinisterstvoŽivotníhoprostiedípub|ikaci
Potitika, stav a vlvoj životníhoprostiedí.česká repubttka.Kniha
je prek|ademz ang|ického
originá|u,,Environmenta|
Performance
ReviewsCzech Repub|ic..vydanéhov Pa|íŽiOrganizacípro hospodárskouspo|uprácia rozvoj(OECD).
prostredíprováděZák|adnímcí|emhodnocenípo|itikyŽivotního
n1/chOECDje pomocič|ensk1/m
stát m z|epšitindividuá|ní
i ko|ek.
prostredí.Toto hodnotivníaktivity,tfkajícíse iízenístavu ŽivotnÍho
prostiedízkoumádoceníaktivitČeskérepublikyv ob|astiŽivotního
savadnív./s|edky
ve svět|edomácíchcí|ťr
a mezinárodních
závazkŮ.
Zprávaje č|eněnado tĚíčástí.Prvníčást ,,Regu|aceznečištěnÍ
je zaměiena na ochranuovzduší,
a ochrana prírody..
vodníhospodáiství,nak|ádánís odpady,ochranu piírody,|esy a biodiverzitu.
poIitik..se zabi/váinstitucioná|ními
Druhá část ,,Integrace
aspekty
a zkoumá,jak je integrovánapolitikatlkajícíse hospodáistvía prrlmysIu s poIitikou v obIasti Životníhoprostiedí. Tietí část
s mezinárodním
spo|ečenstvím..
s|edujemezinárodní
,,Spo|upráce
prostiedÍve vztahuk Českérepub|ice.
tématav ob|astiŽivotního

Heavy Metals in the Odra River Basin
(ŠajerJ.)
The article ls aimed at monltoring the
occurrence of heavy metals in the basins
of the Rivers Opava and Odra (Oder) up
stream of their confluence. ln detall. it
deals wlth the content of eight heavy metals
- Cd, Hg, Cu, As, Gr, Nl, Zn, and Pb - in waters, suspended load and sediments. This
issue !s Íollowed,in particular, in terms oÍ
admlsslble concentrations according to
the GovernmentalDecree No. 82/99, and
in relation to the EU Directives No.
76/464/EHS and 83/5L3/EHS (Tables
No. 3 & 4). ln the monitoredbasins, the
occurrence of cadmlum and mercury atr
pears to be most problematic.

V roce 1999 vydalaEvropskáagenturapro Životníprostredí(EEA)
pub|ikacis názvem Sustainab|e water use in Europe. Palt 1:
Sectola| use oÍ water (Trva|eudrŽite|né
vyuŽívání
vody v Evropě.
1. část:YyuŽívání
vody v jednot|iu./ch
odvětvích).
Zprávahodnotítrva|eudrŽite|né
vyuŽívání
vodyv Evropěa zabyvá
se zv|áštěvyuŽíváním
vodyv jednot|iWchhospodáisk1/ch
odvětvích.
Popisujejednotlivéiídící
sí|y'kteréov|ivnují
vodnízdroje(zemědě|ství,pr mys|,r st popuIacea urbanizace,turistika)a kteréjsou uzce spojenys národnímia mezinárodními
sociá|nímia ekonomick1/mi po|itikami.Da|šít|akyna vyuŽívání
vody vycházejíz píirozené
va.
riabi|ityv dostupnostivody(sráŽky)a ze zményevropskéhok|imatu'
Nedávná historie ukáza|a,Že extrémní
hydro|ogické
události,jako
jsou povodněnebo sucha, mohouvytváietdalšít|ak na zásobování
vodou.
Rozumnéa efektivnívyuŽívání
vody je q/znamnfmprob|émem.
Zpráva upozorĎujena potiebu z|epšitexistující
informaceo evrop
skfch vodníchzdrojícha jejich vyuŽívání'
K zajištění
trVaIeudrŽite|néhovyuŽívání
vody v d|ouhodobém
horizontuje tieba formu|ovat
a pouŽívat
radupolitika mechanismr]
na národníi evropskéurovni.
|nformacepro tuto zprávu by|yz ve|kéčásti shromáŽděnyv západníEvropě,část informacíby|azískánatéŽz někter1/ch
zemív./chodníEvropy.
Zoráva Lakes and reservoirs in the EEA atea ()ezera a nádrŽe
v ob|astipťrsobnosti
EEA)vydaná Evropskouagenturoupro ŽivotnÍ
prostiedí(EEA)v roce 1999 je v./s|edkem
projektudatabázeevrop
sk1chjezer a nádrží
s cí|empodatpieh|edo jejichfyziká|ních,
chemick]fcha eko|ogick]/ch
charakteristikách,popsat jejich vyuŽívání
a zhodnotitjejich environmentá|nÍ
stav a v.fvojové
trendy.
Data pro databázi European Lakes, Dams and Reservoirs
Database(ELDRED- databázeevropsklchjezer, piehrad a nádrŽí)
proby|azískánaz 15 č|ensk1/ch
zemíEvropskéagenturypro životní
stiedí.
Zprávapodává preh|edh|avních
evropskfchjezeranádrŽí,Zabwá
prostredíve vztahuk nim. Značnyprostorje
se změnamiŽivotního
věnovánprob|émm eutrofizacea acidifikacejezer a nádrŽÍ.
Zpráva
se zaměiuje i na dalšíprob|émy
kva|ityvody (znečištění
kovy,organick;fmi|átkami,radioaktivitou),
zabwá se sedimentacív jezerech
jezer.Pozornostje věnovánatéŽ
piírodních
a nádrŽícha vysoušením
environmentá|nÍm
změnám zpťrsoben1/m
stavboupiehrad.Zprávaje
dop|něna16 tabu|kamia 18 obrázkvv textu.
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referentnÍe|eKrody so|nfm m stkem s náp|nÍdusičnanu dra
seIného.
o By|orovněžs|edovánop sobenírrjznéiontovésí|yzákladniho e|ektro|ytuv závis|osti na yfšce pozadí.By| prozkoumán v|iv u šesti zá
- kyse|inyborité,sírové,so|né,fosforečné,
ch|o
kladníche|eKro|ytťr
ristéa směsi kyse|inydusičnés ch|oridemdrase|n;fm(obr.7, 2 a 3).
Na obr. 7 je znázorněnsigná| ana|ytuv kyse|iněboritéa chloridu
sodnémv závis|ostina koncentracianalytu(40' 60 a 10o ng{g/|).
Eugen Sikora
Maximá|níhodnotasigná|uje u koncentraceana|ytu100 ng Hgl| pii
potenciá|u+9o9 mV pro koncentraci6o ngHg/|je potenciá|maxiNÍzkékoncentracertuti |ze indikovatzlat.Ímfi|mem, Kerf je vy- má|níhosigná|u+924 mV a pro koncentraci40 ngHg/|je vrcho|pÉ
tváien na povrchuske|néhouh|ku grafitovée|eKrody nebo na po
ku pii potenciálu+944 mV.
vrchu grafitovépasty CPE (Carbon Paste E|ectrode).Novézkuše
Na oDr.2 je znázorněnsigná| analytuv kyselině dusičnéa ch|orinosti z této ob|asti ukazujína moŽnévyuŽitívo|tametriei pro obor
du sodnémv závis|osti na koncentraciana|ytu(4o' 60 a 1o0 ng
koncentracíana|ytrlpod 1 1tg/|.PÍímé
vo|tametrické
stanoveníHg
Hg/D. Pn koncentraci10o ng Hgl| signá| piekroči|nastavenoucit|ia da|šÍchkov v čist.fchvodách (pitná a povrchová)se tak stává
vost piÍstroje,a proto došlo ke zborcenívrcho|u píku. Maximá|ní
skutečností.
hodnota signá|uje pro koncentraciana|ytu10o ng Hg/| píi potenV rámci iešenítjko|u,,Piímé
stanoveníve|mi nízh.Ích
koncentracÍ ciá|u +930 mV, pro koncentraci60 ng HE/| je potenciál maxima
rtuti" probíha|y
zkouškyDPASV stanovení(diferenčněpu|zníanodic- +960 mV a pro koncentraci40 ngHg/|je potenciá|maximálníhodká strippingvo|tametrie)pomocÍzlatéhoama|gámuna pevnégrafi- noty signá|u +875 mV.
Na obr. 3 je znázorněnsigná| ana|ytuse zák|adníme|eKro|ytem
tovée|ektroděze ske|néhouh|íku- jak měiení rtuti v mode|ovfch
vzorcích,tak i pÍímov pŤírodní
matrícireálnfch vzork povrchovévo
z kyse|inych|oristéa ch|oridusodného(ch|oriddrase|n1f
s|oŽen1fm
depozic a podkorunového
spádu
chloristanu).Maximá|ní
dy (potok Červík),
atmosférick1fch
nenívhodnf kvťr|i
Worběmá|o rozpustného
Zkouškyreá|nfchvzork by|yzkomp|ikované
v.fslqrteminter- hodnotasigná|u (pík)pro koncentraciana|ytuo,2 ttgHg/| je pii po
Červík.
ferenčnÍch
matricov.fchjevťr.Proto se piikroči|ok postupnémuvy- tenciálu +930 mV a pík u koncentrace0,4 pg Hg/| je +940 mV.
h|edávánía objasĎovánÍinterferencÍa nás|edně k jejich odstraĎe
Zák|adníe|eKro|yt by| piidáván ke vzork m těsně pied ana|fzou
vání.
objemu vzorku. Konečv mnoŽsWí3,9 m| do 50 m| ana|yzovaného
sloŽenízák|adnÍho
o Rušivépťtsobení
chloridov.fchiontr]z referentnÍ
argentch|oridové nÝmWs|edkempráce je v.fběrnejoptimá|nějšího
e|ektrodyzprlsobujícínárťrstpozadíe|eKro|ytu,Keré znemoŽĎuje e|ektro|ytu.
Zatímse jevíjako nejoptimálnější
zák|adníe|eKro|ytse
reprezentativníodečet píku, by|o odstraněno dop|něnímvybavení stavenf na bázi kyse|inychloristéa ch|oridusodného.
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obr. 1. Kiivky DPASV pŤi
ana|yzeHg na poz|acené
e|eKrodě ze ske|ného
uh|Íku
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obl. 2. Změna signá|uv závis|ostina
koncentraciana|ytu(poz|acenáe|eKroda ze ske|néhouh|íku)

Obr.3. Kiivky DPASV pii analfze Hg
na poz|acenée|ektroděze ske|né
ho uh|Íkuv závis|ostina koncentra
ci analytu
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obl. 4. Podkorunovádepozice Červk 06/99 (DPASV na
poz|acenée|eKrodě ze ske|néhouh|Íku)
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o Verifikace vlsledkťtpÍi stanovenÍve|mi nízklch koncentracÍHg
pomocízlatéhoama|gámupro aplikačnÍ
matriměIenív pÍírodních
cíchvzorkťrprobíháměŤením
soubor reá|nfchvzork (vzorkyatmo
vod z pramennéob|asti to
sféric|a.fch
depozic a vzorky povrchov.Ích
k ) se souběŽn1fm
stanovenímna po|arografu(ETP-PC)- pevná gra
fitová e|eKroda ze skelnéhouh|íkuse zlatfm fi|mem,na atomovém
absorpčnímspektrometru (MS) s grafitovou kyvetou a na ana|yz*
toru Hg-AMA.
o Vzoreil<
č.44 atmosférickádepoziceby|změÍenpouze na EIPPC
a vykazovalhodnotu 30 ng Hgll s nejistotouv.fsledku+/- 50 %(hodnota stanovená AAS by|apod mezístanovite|nosti< o,25 pgHe/D.
o Vzorek č. 5oo Podkorunovédepozice Červk by|souběŽně ana|y-

tl

zován na MS a na ETP-PC. Hodnota stanovená na ETP-PC (obr. 4)
by|a 0,1 ttc Hg|. Atomovou speKrometrií změÍená hodnota byla
pod mezístanovite|nosti< 0,25 ItrHe/|.
část verifikaceměiení se soustiedi|a na stanovenÍopa.ko
o Da|šÍ
vatelnosti mode|oyfcha piirozen1/ch
vzorkr]s pťrvodnÍ
matricÍana|y.
ripravzák|adnÍmatrice_ hodnoceníy/s|edk ze
t bez pÍedběŽnÝch
souběŽnfch ana|jz rrizn mi metodami- ETP-PO,AAs, AMA.
Na obr. 5 je pro 2o mode|ověpÍipravenfchvzork v rámci stano
veníopakovate|nostizachycena ana|yzav koncentračnÍrovni 0,2
pgHg/|. Ze souboruhodnot by|avypuštěnapro odleh|ostprvnía po
slednÍhodnota měiení.NaměÍenéhodnotyjsou wchÝ|enéve smé
ru nad vztaŽnoukoncentraciHg v mode|ov.fch
vzorcích.

Závét
Řešenírikolu Piíméstanoveníve|mi nízk1fch
koncentracírtuti se
zaměiilo na stanoveníoptimá|níhoprostiedía podmínekpouŽite|nosti pro ana|y4 Hg na z|atémama|gámuv mode|ov./ch
vzorcích.Ze
zkušenostízískanlch v prtiběhu iešení ko|uje zi{mé, Že rozsah
stanovite|nostije|imitovánkoncentracíko|em40 ng Hgl|. Pod touto hranicíje sice signá| dobÍečite|n!'a|e rozptylzměien;fchhodnot
je značnÝa pro praktická měÍenínepouŽite|nf.omezujícípodmínky
ana|yza moŽnémodifikace pouŽitíz|atéhoko|oidu,jako je napi.
moŽnoststanovenÍjin1fch
ana|yt (sÍran, As, Cu) a ap|ikacev jiném
neŽvodnímprostiedí,jsou ieŠenyv rámcijiného'tiko|u
a budouješpostupu stanovs
tě piedmětem da|šíhostudia. Návrh ana|ytického
ní Hg pomocívo|tametrického
signá|uz|atéhoamalgámuna pevné
grafitovée|eKrodě ze ske|néhouh|íkuve vodnfch vzorcíchby|zpra
cován a piedán zadavate|i.

Determining Low Concentrations
Gold Amalgam (Sikora, E.)

of

The artlcle deals wlth determlnlng an optlmal medlum and
condltlons oÍ usab|llty Íor Hg analyses on gold ama|gam |n gold
samples. From experlence obtained by solvlng thls task, lt has
became clear that the extent oÍ determlnablllty ls l|mtted by
a concentratlon about 4O ng Hgl!. Below thls llmlt the slgnal ls,
howeyer, well leglble, but the dlsperslon varlance of measured
values ls conslderable and oÍno use Íor practlcal measurements.
The f|tures document the |nfluence of lon|c streng|th oÍ baslc
electrolytes as well as the determlnatlon of repeatabil|ty Íor
model samples.

lng. Eugen Sikora
vuv T.G.M.- pobočkaostrava
tel. 069/61341 81, linka 20

TVORBA A SPRAVA REGISTRU

of Mercury by Means

aaa

rozšiiovánímregistruby|yučiPrvníkrokysouvisející
s postupn]Ím
něny v |etech199&1999. Nejprveby|ypiipojeny daje o skutečně
vypouštěném
znečištění
ze StátnívodohospodáiskébiIanceke zdro
jťrmznečištění,
víceneŽ 15 000 m3 odpadních
z nichŽse vypouští
vod za rok. Následně by| iešen problémvyjádreníve|ikostizdrojrjr
v ekviva|entních
obyvate|ích,
neboťve Směrnici Rady
znečištění
městskfch odpadníchvodjsou obce katege
91'/277 EHS o čištění
rizovány právě pod|e ekvivalentníchobyvatel' Prob|émby| v roce
u obcÍ
1999 částečněvyiešenstanovenímpopu|ačních
ekviva|entťr
nad 5ooO byd|ících
obyruate|.

KoMunÁlnicn
zDRoJŮ
zNečĚrĚní

Marie Franc|ová

Tvorbaregistru
VÝzkumn:Í
r]stavvodohospodáisk T. G. Masaryka by|pověien oda vedenímregistrukomunálních
boremochranyvod MŽP za|oŽením
vod za uzemÍČn (oale regist| s tím, Že daje
zdrojťrznečištění
o zdrojíchznečištěníbudou piebírány od akciovlch spo|ečností
Povodí.V registrujsou evidoványkomuná|ní
zdrojeznečištění
v obcíchČRnad 1000 obyvate|.
(dále zdrojznečištění)je
ve vět.
Komuná|ním
zdrojemznečištění
jednotka.V něKerfch piÉ
šině piípad obec, tedy zák|adnÍrjzemní
padech,kdyje to nezbytnéz h|ediskavodohospodáisk1/ch
potieb,je
zdrojemznečištěnízemně oddě|enáa samostatněodkana|izovaná
které
částobce. Registrobsahujeprib|iŽně14oo zdroj znečištění,
se nacházejív 7270 obcích.
Pro kaŽdyzdrojjsou uvedeny:
o správní daje (v Keré obcí,částiobce, okrese, v pťrsobnostikterého oblastnÍhoinspektorátu Českéinspekce Životníhoprostiedí
zdroj|eŽÍ,piís|ušnostzdroje k rjzemnímuodboru MŽP, početobyva
te| obce čičásti obce);
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>=80o/o
50-79,9

0/o

2549,9

0/o

0,7_24,9 oÁ
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EC
o
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O o/o

!73
36
18

25
početobcí

obr. 1. PovodíLabe - počtyobcí nad 2000 obryatel pod|e podí|u
byd|ících
obyruate|
v domech napojen1/ch
na veiejnou kana|izacipii.
pojenouna čistÍrnu

o vodohospodáiské daje (povodí,popis místavypouštěnÍ
do recipientu;tj. názevtoku, iíční
km pos|edního
vypouštění
a čís|ohydre
|ogickéhopoiadí,dá|e zda zdroj znečištění
|eŽína vodárenskémto
ku, v chráněnéob|astipiirozenéakumu|acevod nebo v ochranném
pásmu vodníhozdroje);
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>=80o/o
50-79,9

0/o

25_49,9 oÁ
0,7-24,9 0/o

odpadníchvod ( daj o tom, zda je veiejná kana|io udajeo čištění
O o/o
v do
zace V provozu,ve v./stavbě,odhad počtuobyruate|
byd|ícÍch
početobcí
odpadnÍch
mech napojenfchna veiejnoukana|izaci,zda je čistírna
Vod (Čou V provozučive v./stavbě,odhad počtuobyvate|byd|ících
- počtyobcínad 2000 obyvate|pod|epodí|u
na veiejnoukana|izacipiipojenouna čistírnu, obr. 2. PovodíMoravy
v domechnapojen1/ch
v domech napojenfch na veiejnou kana|izacipiiobyvatelbyd|ícÍch
typ ČoV;
pojenouna čistírnu
vypouštění
odo vodohospodárskározhodnutís daji o povo|eném
padníchvod.
Tvorba registru by|a zahájena v roce 1995, kdy byly provedeny
o
>=80%
o>
projeKovépráce. Po vymezenívěcnéhoobsahu registru by|ydefiFO
o'(.)
novány zák|adnídatovéstruKury a zavedenyčíse|nky.Piitom se VyE(o
50-79,9 0/o
>c
cháze|o z piedpok|adu, Že registr bude vytváien jako otevien
postupnérozšiiovánía dop|Ďovánío novépo|oŽ. B 5
25-49,9 0/o
systémumoŽĎující
9.š
ky. Dá|e bylo stanoveno,Že registrbude zač|eněn(spolu s nás|eděo á" E 0,7-24,9 o/o
zdroj znečištěnívod) do
ně za|oŽenm registrem prťrmys|ot4fch
i=(t'
Hydroeko|ogického
informačního
systémuvÚv. za těchto v./chozÍch po c
O o/o
opodmíneka piedpok|adŮt
by|aprovedenaV roce 1996 prvnÍimp|epočetobcí
a to v databázovémprostiedí Ms
mentace registru na počÍtači,
Access 2.0.
podle podí|u
zpracovánídatabáze registru bylo zajištěnoap|ikač- obr. 3. PovodÍodry počV obcí nad 2000 obyruate|
E|ektronické
v domech napojenfch na veiejnou kana|izacipiiobyvate|byd|ících
pro kontro|udat, pro
ními programypro vk|ádánídat do počÍtače,
pojenouna čistírnu
proh|íŽenÍ
databáze registru.
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Tabulka 1. Počtyobcí nad 2000 obwate| v ČR podle ve|ikostnÍchkategoriía podí|u
obryate|v domech napojenlch na veÍejnoukana|izaci
Kategorie.
pod|epoětu
obyvatel
Nad 15 0O0
10 000-14 999
2 000-9 999
Celkem

celkem

Početobcí pod|epodí|u
obyvate|v domech napojenÝchna kana|izaci(%)

91

0
0

4t

0

485

20
20

617

7-24,9
0
0

2U9,9

o

36

t
72

36

73

50-79,9
10
10

>=80

L78
198

L79
290

81

30

Tabulka 2. PočtyobcÍnad 2000 obyruate|
v ČR pod|e ve|ikostníchkategoriía podí|u
obynratel
v domech napojenlch na veiejnou kana|izacipiipojenouna čistírnu
Početobcí pod|epodí|uobpate| v domech
napojenlchna kana|izacipiipojenouna Čov (x)

Kategorie
pod|epočtu
obyvatel

celkem

Nad 15 000

91

0
0

t-24,9
2

10 000-14 999
2 000-9 999

4!

0

485

93

0
40

Celkem

677

93

42'

2H9,9
L

50-79,9
T7

3

72

7t
26

65

150

!37

69

L79

234

Spláva ]eglstru

>=80

kojiW' čištěníodpadních vod v povodí
Moravya zejménav povodíodry bude nutné
iešit v.fstavbouiady nov.fchčistírena rozši.
iováníma intenzifikacístávajícíchčistíren.
Na zák|adě za|oŽenéčasovéiady |ze s|e
dovat trend vwoje v ob|asti čištěníkomu.
nálních odpadních vod v ČR v období
1996-1998 (obr.4).7 gratuje patrnlfjednak
postupn! nárrjst obcí, ve Kerfch více neŽ
80 % obwate| byd|ív domech napojenfchna
veiejnou kana|izacipÍipojenouna čistírnu,
jednak pok|esobcínepiipojenfchna čistírnu.
Vfstupy z aKua|izovanédatabáze registru
byly pro r zné če|yposkytoványiadě uŽiva
te|rj.V prvéiadě by|yzmíněnémateriá|yse
souhrnnfmi a podrobnfmi v./stupnímiinformacemi pÍedányodboru ochrany vod MŽP,
kde by|y podk|adem pro stanovení priorit
v ob|astiochranyvod a piijednánío piib|ižo
vánÍČR k Evropskéunii. Dá|e vlstupy z re
jako zdroj informacípro pŽidé
gistru s|ouŽi|y
|ovánÍdotací z prostÍedk státního fondu
ŽivotnÍhoprostiedí.Vybranéinformace byly
pouŽiwČeskouinspekcíŽivotníhoprostiedí,
Ministerstvem zemědě|ství,dá|e pii hodno
ceníjakosti vodyve v.fzkumnfchrjko|echVÚV
T.G.M, pii vyp|řování statistick:ÍchvykazŮ
a materiá|tjpro oECD. Vlběry z databáze re
gistru by|y na vyŽádáníposkytovány právnickÝm a tyzick,Ýmosobám.

prováděnaspráva registru
V období1997-1999 byla kaŽdoročně
zahrnujÍcÍ
tyto hIavnípracovníb|oky:
o aKua|izace databáze registru, tedy práce spojenése sběrem,
poiizováním,pievody,kontro|amia archivacídat;
o zpracovánív.Ístupťt;
o poskytováníinformací.
Aktua|izacedatabáze registru, prováděná v běŽnémroce daji
podle stavu k 3t. t2. piedchozÍho
roku, zahrnova|as|ed na sebe
jednak V a.s' Povodí,jednak ve
navazujících
činností
rea|izovanfch
VÚV T.G.M. Nejprve by|y dohodnuty zásady zpracovánídatabází
spravovanfch a.s. Povodí.Nás|edně pracovnícitěchto organizací
šetii|ipotiebnétjdajeo stavu kana|izacea čištění
odpadníchvod na
referátech Životníhoprostiedí okresních uiadťr,na obecních uiadech a u provozovate|ťr
vodohospodáisk:Ích
zaiízení.zjištěné daje
u|oŽi|ido databází,Keré v e|ektronicképodobě pieda|i do VUV
T.G.M' k da|šímuzpracování.Po transformacidat do databázového
prostÍedíMS Access 2.0 nás|edova|arozsáh|á počítačová
a optická kontro|a,kterou by|ypodrobně prověiovány daje za jednot|ivé
zdroje.Chybějícídaje by|ydošetioványu a.s. Povodía na obecních
iadech. Potéby|ydílčí
databáze spojenyv jedinou databázi za Úze
mí ce|éČR,k nÍŽby|yještě piipojenyda|šíridajejako počtyob}^/api+
te| obcíz Ma|ého|exikonuobcí ČSÚ a vypouštěné
znečištění
vzatéze Státnívodohospodáiskébi|ance.
ZpracováníWstupťrz aktua|izované
databáze registru piedstavo
va|o samostatn1fb|ok pracÍ.Rozsah tabe|árnícha grafickÝchv.Ístupťrsi vynuti|jejich
uspoiádánído dvou materiá|ťr.
Do prvníhoby|yzahrnutypodrobnéinformace,jako napi. udaje o zdrojíchznečištěnÍ
umístěn1/ch
na vodárenskfch tocích nebo v chráněnfch ob|astech
piirozenéakumu|acevod. Z iady v.Ístupťt
t'./kajících
se obcí |ze piipomenouta|espoĎabecedníseznam obcís abso|utními
a re|ativnÉ
mi ukazate|io stavuodkana|izování
a čištění
odpadních
vod. Do druhéhomateriá|uby|yza|azenysouhrnnéinformace,kteréjsou urče
ny pro posouzenÍa ce|kovéhodnocenÍ
čištění
komuná|ních
odpadníchvod na ce|orepub|ikové
rovni.V tomto materiá|uby|azvláštní
pozornostvěnovánazdrojťrm
znečištění
nad 2o00 obyrate|Ve smys.
Iu poŽadavkr]r
SměrniceRady97/271lEHS. V souhrnn1fch
tabu|kách
byly pod|erťrznlchh|edisekuspoiádány a tÍÍděny
ukazate|e,napi.
početobcís veiejnou kana|izací,početobcís čištěnlmiodpadními
(mechanickáčistírna,
vodami na tom Kerém typu čistírny
mecha
nickobiologickáčistírna,mechanickobio|ogická
čistírnas odstra
podí|obryate| bydlícíchv domech napojenlch
řováním nutrientťr),
na veiejnou kana|izaci,podí|obyruate|
byd|ících
v domech napoje
početobcÍs ka.
nlch na veiejnoukana|izacipiipojenouna čistírnu,
na|izacičičistírnouve vlstavbě.
Ukáz}<ysouhrnn1fchv.Ístup jsou uvedeny v tabulkách 7 a 2, ve
kterlch jsou ukazate|eza ČR pod|estavu v roce 1998.
Z obr. 7-3 je z|ejmá rozdí|ná roveĎ dosaŽená v čištěnÍ
komuná|nÍchodpadních vod v hydrologicklch povodÍchLabe, Moravy
a odry V roce 1998. Zatímcov povodíLabeje současn!stav uspe

164.5

0L-24,9%

IL_-

2U99%

1L79

50-79,9%

podí|obyvate|
v domechnapojen:Ích
na Č0V

obl. 4. V1fvojv ob|astÍčištěníkomuná|nÍch
odpadnÍchvod v obcÍch
ČR nad 2000 obwate| - počtyobcí pod|e podí|uobryate|byd|ících
v domech napojenfchna veiejnoukana|izacipiipojenouna čistírnu

RNDr.Marie Franclová,CSc.
vÚv T.G.M.Praha
rel.zO2l2O19 73 95

Creating and Managing the Register of Communal Sources
of Pollution (Franclová, M.)
|n the Reg|ster'communa|souÍces of po||ut|onln towns and vl|.
lages wlth more than 1'ooo lnhabltants are recorded. For each oÍ
approxlmately1,4OOsources of pollutlondata are kept on dralned
and treated waste watenr, supplemented by lndlspensable data
relatlng to admlnlstratlon and water management. The Reglster
for the whole terr|tory oÍthe Gzech Republlc ls annually updated
at the T. G. Masaryk Water Research lnstltute, Prague, whlle the
data on communal souÍces oÍ pollutlon are taken over fiom the
R|ver Boards. output lnformatlon ls Íorwardedto the Department
of Water Protectlon oÍthe czech Mln|stry of the Envlronment, and
to a number of other users.

í3

aoo

člnruosT
AsLAB

pod|e CSN |so 7899-2. ProtoŽese očeká
(kovy),prášek z vinnfch hrozn (kory ha|o
genovépesticidy a něKeré PCB)' odpadní va|y velmi nízképočtymikroorganismťr
ve
voda (zák|adníukazatele), čistírenslc.f
ka|, Vzorku,by| současnědodán kmen na šik(kow)' si|ničníprach (kovy a po|ycyk|ické mém agaru k určení,patií.|imezi feká|nÍ
aromatickéuh|ovodÍky).
Piehled mezi]abora streptokokyči ne (pod|ekonfirmačních
tes.
tti)' Toto stanoveníbylo nedí|nousoučástí
tornÍchporovnávánízkoušekv ob|asti che
Eva K|okočníková,
Alena NiŽnanská,
mie, organizovanlfch
v roce 1999, je uveden stanovenífeká|nÍchstreptokokťra v.fsledky
Petr Finger,lvan Koruna
v tabulce 2.
velmi dobie odrazi|y roveĎ mikrobio|ogické
práce |aboratoií.Vfs|edky jsou obsaŽeny
V rámci biologick.fchzkoušek by|o jako
součástmikrobiologického
rozborupitnévo
v piís|ušné
zprávě k MPZ.
Uvod
dy (zdroj pro individuá|nízásobování)poŽa
U bio|ogickéhorozboru surovéa uprave
pro
posuzování
ČinnostAS|.AB StÍediska
dováno stanovení feká|ních streptokokťr né pitné vody by|o pod|e postupťrv Čsru
zp sobí|osti|aboratoiíse v up|ynu|ém
roce
po
soustiedi|a zejménana mezi|aboratorní
rovnávánízkoušek.V tétoob|asti se rozšíiI Tabulka 1. VÝvoj počturegistrovanfch |aboratoiÍ
početregistrovan;fch|aboratoiÍ,zv.Íši|
se po
čet |aboratoiípiih|ášen1fch
do mezilaboratorníchporovnávánízkoušeki nabÍdkauka
zate|ťr
a počtyproveden1fch
ana|1fz
v mezi|a
boratornÍchporovnáváníchzkoušek.
K 37. L2. 1999 Wdalo stiedisko celkem + V |etech1990-1991 metodickévedeníVÚV T.G.M.
114 osvědčenío správnéěinnosti |aborato
ie, z toho V roce 1999 by|o vydáno 31
Tabulka 2. Piehled MPZ v oblasti chemie a radiochemie
osvědčení.Da|ších11 |aboratoŽí
by|oV tomNázev
Náp!ř
Poěet
to roce posouzeno, avšakosvědčeníobdrŽí
MěsÍc dlstr|buce
Úěastnik
aŽ po prokázanémodstraněníneshod.
Pokračova|a
spo|upráces ČeskÝminstitu.
oR.cH-1,/99
Nepo|árníextrahovate|né
|átkyv zeminách
88
tem pro akreditacia dalšíharmonizacedo
biezen
kumentťrASLAB s nov.fmimetodickfmi ní
pokyn Kritériaznečištěni
vody a doporučeními
ČlA'PracovníciČ|RzaoR-cH-2/99
PAU a PCB v zeminách (metodiclc./
47
háji|i audit na mÍstěke zjištěníkompetentzeminya podzemnÍ
vody)
biezen
nosti a p|něnípoŽadavkťr
na stiedisko pro
Pb, Af, Mn, Cu, Zn, Fe, Ba, Be, Cr, Ni, Se, Cd,
183
SM
posuzovánízprjsobi|osti IaboratoiÍ,pr]sobící oRcH-3/99
biezen
Ag, V, As, Co, (pitná,povrchováa odpadnívoda)
v procesu akreditace.
soA NEL' ocP (pitná,povrchováa odpadnívoda)
ch|orované
fenoly(pitnávoda a povrchovávoda)
Mezl|abo]atorníporovnáYání

v RocE 1999

zkoušek(MPz)

ASLAB organizuje pod|e svého statutu
porovnávánÍzkoušek,která
meziIaboratorní
s|ouŽík ověiení schopnosti |aboratoiepro
porovnávánÍ
vádět zkoušky.Mezi|aboratorní
zkoušek WoÍív.fznačnÝpodÍ|činnostistie
diska. V roce 1999 mě| zájem o MPZ setrva|ou uroveĎ (tabulka 1/. Největšípočet
ana|yzby|uskutečněnv ob|astichemického
rozboru vod. Vzorky pro MPZ sm|uvně pii.
pravova|y|aboratoie, Keré projevi|yo tuto
práci zájem, Keré majíve své |aborato|iz*
veden1fa posouzen1fsystémjakosti a Keré
jiŽ majÍs piípravousrovnávacíchvzorkrjzku.
šenosti.Největšíobjem pracína pÍÍpravách
vzork by|odveden|aboratoiemiVÚV T.G.M.
V rámci 16 projeK MPZ rea|izovan1fch
v oblasti chemie a radiochemiebylo v roce
jednot|iv.Ích
1999 provedeno239 porovnánÍ
parametr , kter1/chse ce|kově zrjčastni|o
1 560 zájemcťr.Do čtyi projektťr
v ob|asti
bio|ogickfchzkoušek (27 porovnánÍ)se za.
poji|o297 zájemc .
V ob|astichemickfchzkoušekAS1ÁB po
prvéorganizovaImeziIaboratorní
porovnává
ní zkoušekKovy v zeminách (pod|eMetc
dického pokynu Kritériaznečištění
zemin
a podzemnívody) s častÍ61 |aboratoie'
Toto MPZ by|ozaměieno na stanoveníkovtj
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr celkovf,Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, Y,Zn), stanoveníPAU,PcB, a stano
mezi|abo
veníNEL. ASLAB dá|e organizova|
ratorníporovnávánÍzkoušekpro ob|ast sta
novenívy|uhovate|nosti
odpadrj podle nové
odpadové|egis|ativya ověiova| tím vhodnost pouŽívánÍ
doporuěenfch postuptitpro
metod probíha|
tato stanovení.Da|šív.Ízkum
v ob|asti stanovenírozpuštěnfchlátek, sta
noveníjednotliWchPAU, stanoveníkongene
rťrPCB.
ASLAB by|takéspoluorganizátoremzkoušenízp sobilosti v projektu PHARE, kterf
by| navrŽenprof. W. Cofinem v Bruse|uv ro
ce 1998. V rámcitěchtoMPZ by|ana|yzován
popí|ekze spalovnyměstskéhoodpo|étav!.
padu (kovy),kompost z městskéhoodpadu

oR-cH4/99
květen

Rozborka|u (pod|eČsru+o 5735 Prrjmys|ové
komposty)

58

oR-cH-s/gg
ZCHR: pH, vodivost,KNK-4.5,rozp.|átky,
oR-cH-6/99
ch|oridy,dusičnany,vápník,hoičík,sodík,
(Čechy
dras|Ík,BsKs, cHsKMn,cHsl{cr,NH4*,No2a Morava)
květen
Poo*, fluoridy,Že|ezo,mangan,veškerékyanidy,

208
707

h|iník,feno|y,absorbancepii 254 nm, huminové
|átky'anionaKivnítenzidy,síranynerozpuštěné
|átky(pitná a povrchovávoda)

oR-cH-7/99
záíí
oR-cH8/99
zá|í

Vy|uhovate|nost
odpadťrpod|evyh|áškyMŽP č' 338/97 sb
(44 parametr )
Kovy v zeminách (metodickÝpokyn Kritériazneěištění
zeminya podzemnÍ
vody)

oR-cH-9/99
ZCHR: pH, vodivost,nerozp. |átky,ch|oridy,sírany,
oR-cH-lO/99
dusiěnany,vápník,hoičík,rozpuštěné|átky,BSK.,
(Čechy
a Morava)
CHSlt. NH4*,NO2-,celkov.ffosfor, organick;f
iilen
dusík,f|uoridy,veškerékyanidy,feno|y,anionaKivní

79

61
193
115

tenzidy,DoC, nerozp. |átky(odpadnívoda)

oR-cH-41,/99 Nepo|árníextrahovatelné|átkya extrahovatelné|átky
(pitná,povrchováa odpadnívoda)
oR-cB-l:2/99
(Čechy
a Morava)
iijen
oR4t{-13l99
listopad

Hg a něKerékovy(B, T|, Sn, Mo, Sb, Sr, Li)
(pitná' povrchováa odpadnÍvoda)
SoA: PcB, ToL, Aox' PAU (pitná,povrchová
a odpadnívoda)
SM:

oR-PHARE-í'/99 1. Polétav.fpopí|ekze spa|ovnyměstskéhoodpadu
(Pb,Cd, Cu, Hg,As, Zn, Cr, Ni)
biezen
2. Kompostz městskéhoopdau (Pb, cd, Cu, Hg, As, Zn,
Cr, Ni)
3. Prášekz vinnfch hrozn , kovy(Pb, Cd, Cu, Hg, As, Zn,
Cr, Ni)
pesticidy
4. Prášekz vinnfch hrozn , ha|ogenované
(DDT,DDE, DDD' HcH) a něKeré PCB

85
59

144

45

oR-PHARE-2/99
záíÍ

1. odpadnívoda, zák|adnÍukazate|e
(Doc' coD, AoX), organickéa anorganické
s|oučeniny
2' Čistírenskka| (Pb, cd, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Hg)
prach,kovy(Pb, Cd, Cu, Hg, As, Zn, Cr, Ni, Pt)
3. Si|niční
prach,po|yaromatické
4. SiIničnÍ
uh|ovodíky

53

oR-RA-99
květen

Ce|kováobjemováaktivita0 a p, Unat.,Ra, Rn, Pb, Sr

35

l4

75 771.1.poŽadovánona rozdí|od drívějších
|et i roz|išenífoziologickéhostavu piítomnfch organism s pouŽitÍm
fluorescenčního
mikroskopu.Vzh|edemk tomu, Že |aborate
ie se jiŽ vybavi|ytímtozaiízením,zričastni|o
se tohoto rozboru41 laboratoÍí.
MeziIaboratorníporovnávání zkoušek
v oblasti stanoveníekotoxicityby|o poprvé
provedenopodle Metodickéhopokynu MŽP
pro stanoveníekotoxicityvodn1/ch
vf|uhtiodpad . Vzhledem k tomuto pokynu bylo MPZ
rozšÍŤeno
i o testovánív.f|uhupevnéhoodoadu na |uminiscenčních
baKeriích Photo
bacteriumphosphoreumpodle DIN 38 412,
část 34, k ověiení vhodnosti pouŽitítéto
metodikypro podobnétypy zkoušeka zaf+
zenÍtéto metodikydo piíslušnfch|egis|ativ.
níchdokumentrj.Tétozkouškyse z častni|o
9 |aboratoií.
MeziIaboratornÍporovnávánízkoušek
v ob|astibiodegradabi|ity
se zaměií|onejen
na zkoušenízpťrsobi|osti
zučastněnÝchla
boratoiÍ,a|e i na zjištěnívhodnosti pouŽití
piís|ušnfchmetodik pro testování bio|ogické roz|oŽiteInostichemicklch |átek. By|y
pouŽitymetodiky pod|etěchto norem: ČsN
|so 10 707 Metoda stanoveníBsK, ČsN
|so 7827 Metoda stanoveníDoc, ČsN EN
29 888 Zahn-We||ensova
metoda (s|edovánÍ
pomocíDoC a cHsK). Metodikyjsou téŽpo
psány ve směrnicÍchOECD pod číse|nÝm
označením3o1D (Metody stanoveníBSK),
301A (Metoda stanovení DoC) a 2o2B
(Zahn-Wellensovametoda). Mezilaboratorníhoporovnáváníse z častni|oce|kem de
set Iaboratoií. PiehIed meziIaboratorních
porovnávánízkoušekv ob|asti mikrobio|e
gie, hydrobiologie,ekotoxicitya biodegradabilityje uvedenv tabulce 3.
Piípravavzorkr]tpro MPZ je podrobována
auditu.Audit provádív piipravující
|aboratoii
expert jmenovan1fvedoucím AS|.AB nebo
v piípadě,kdy je MPZ piih|ášenodo Ná
rodního programu zkoušenízprisobi|osti,
jmenovan1/
Česklm institutem pro akreditaci. Česk1f
institut pro akreditacivyuŽíváMPZ
ke kontro|ejím akreditovanfch|aboratoiÍ.

PosuzovánÍlaboratoií
V roce 1999 by|onově posouzeno 33 |a
boratoií, z nichŽ 22 obdrŽe|o osvědčení
o správnéčinnosti|aboratoie,ostatníse na
udě|eníosvědčenípiipravujíodstraĎováním
zjištěnlch neshod. U dvou |aboratoiípro
běh|o posouzeníz drjrvoduoznámenlch organizačnÍch
změn a by|ojim vydánoaKua|izovanéosvědčení.Sedm |aboratoiíby|opo
souzeno V roce 1998. osvědčenÍzíska|y
proběhlo
V roce 1999. V devíti|aboratoŽích
posouzení dodatečně piih|ášenfch metod
a na zák|adě spěšnéhoposouzenína místě jim by|aWdána rozšíienápiÍ|ohaosvědčení.Kontro|nínávštěvav rámci dozoru by|a

provedenav 25 |aboratoÍích
s osvědčením
proběh|av rámci posuAsl-AB, u zb:Ívajících
zovánídodatečněpiih|ášenfchmetod. Úda
je o počtuposouzenfch |aboratoiíjsou shrnuty v tabulce 4.

začníhoinstitutu pro ob|ast vody a nátve
s|ovía v piípravnfchkomisích dokument
EURACHEM- Nejistotyana|yticlc.fch
měienÍ,
Návaznost chemick1fchměiení a Zkoušení
zpťrsobi
losti Iaboratoií.

Dalšíě|nnost

Správná |aboratornípraxe

PracovníciASLAB se aKivně častni|iodbornfch akcí, a to formou piednášek (9)'
poiádánímsemináÍťr
k vÝs|edk m MPz (!7)
a ve spo|uprácise sdruŽenímEurachem-ČR
téŽorganizacídvousemestrá|níhokurzu pro
vedoucÍpracovnÍkyhydroana|yticlc.fch
|abo
ratoií.Piednáškyodborn1fch
tématz ob|asti
jakosti v Iaboratoiíchzajišťujípracovníci
AS|.AB.Tento kurz pokračujei v roce 2000
a piipravujese jeho opakovánípro da|šízí
jemce.
AKivní častse projevi|ai pii piípravě|e
gís|atiwt.fkajÍcí
se odbadníchvod, odpadr]
a chemickfch |átek, dá|e v rámci členství
v technick.fchkomisíchČeskéhonorma|i-

V ob|asti Správné |aboratornípraxe |ze
shrnoutčinnostAsláB, jeŽ probíha|a
ve sho
dě s piedpok|ádanfmiaKivitami inspekční.
ho orgánu, do čtyizák|adníchčástí:mezinárodnÍaKiviV spočívající
v zastupováníČR
na jednáníchs pÍedstavite|i
zahraničních
organizací(napi. OECD, PHARE),ayšováníkva
|ifikace a získávánínov./chpoznatkrlv pro
vádění kontro| zaíízení,zpracování studií
a piednáškováčinnosttlkajÍcíse SLP v ob|asti pťtsobnostizákona č. I57 /L998 sb.
.,2.-.=zavel
V roce 1999 Asl.AB opět zaznamena|z*
jem o svou činnost.Mimo povinnostíuk|á

porovnávánÍzkoušekv ob|asti bio|ogick1fch
Tabulka 3. PÍeh|edmezilaboratorních
metod
Název
MěsÍc d|strlbuce

Poěet
Íiěastnikú

Náplř

2t

oR-TX-g9
unor

Stanoveníekotoxicity
Daphnia magna
Scenedesmus subspicatus
Poecilia reticulata
Sinapis alba
Phytobacte rium phos phoreum

OR.MB99
duben

M ikrobiologick!rozbor
pitná voda: ko|iformníbakterie
feká |ní(termoto|erantní)
ko|iformní baKerie
enterokoky
mesofiIníbaKerie
psychrofi|ní
bakterie
kvasná zkouška
povrchovávoda: ko|iformníbakterie
feká |ní (termoto|erantní)
koIiformní bakterie
enterokoky
mesofiInÍ
baKerie
psychrofi|ní
baKerie

oR-t{&99
květen

Hydrobiologiclc.frozbor
surová voda: početjedincťr
v 1.m|vzorku
taxonomickéurčeníorganism a stanovení
počtujedincťrv hlavníchtaxonomiclt.fchskupinách
upravenávoda: početjedinc v 1 m| vzorku
taxonomickéurčeníorganism a stanovení
počtujedincr]v h|avníchtaxonomickfchskupinách
fyzio|ogické
roz|išení
stavu organismťt
povrchovávoda: početjedincrjv 1 m| vzorku
taxonomickéurčení
organismťr
a stanovení
počtujedincťlv h|avníchtaxonomiclc.fch
skupinách
WpočetsaprobnÍhpindexu a stanovenístupně saprobity
Stanoveních|oro!|u.aa feopigment

OR.BDG.9g

StanoveníbiodegradabiIity

L94

72

10

AGIUATEAM s.r.o.-ég
pÍístroje
pro
Nabízíme
sledováníkvalitypitnfch,

(\:2

č\lá

tech nologich./ch, odpadn ích
Vod, dávkovací čerpadla pro dávkování
chemikálií
tel./fax : O463122306, 7 21 929, www. AQ UATEAM. cz,
e-mail: AQUATEAM @ AQUATEAM.cz

t5

pracovníci
dan1/chstatutem spoIupťrsobiIi
ASLABu v ob|astitvorbylegislativních
dokumentťrMŽP, technick1fchnorem a mezinď
rodníchdokumentťr
Úkajícíchse akreditace
|aboratoií.Cílem těchto aKivit je podpora
informací
činnostistátnísprávy,zhodnocenÍ
vytváien:Ích
činnostíAsLAB a zuŽitkováníinformacívytváien1/chna jin1/chpracovištích'
o všech činnostechASLAB jsou vydávány

zprávy,kteréjsou u|oŽenyv archivu ASLAB
Activities of the AS{./'B Centre for
a jsou veiejně piÍstupnés v.fjimkouzpráv Ássesslng Qualification of Laboratories
o posouzeníodbornéčinnosti |aboratoie in the Year 7999 (Klokočníková, E.,
a zprávo kontro|e|aboratoie,Keréjsou dŮ- NiŽnanská, A., Finger, P. Koruna, l.)
věrnéhocharakteru.

lng. lvan Koruna,CSc.
ASLAB - vÚv T.G.M.Praha
tel.zO2l2O19 72 72

posouzenílaboratoiína místěv roce 1999
Tabu|ka4. Pieh|eduskutečněn;fch
Poěet laboratoií

činnost
Nově posouzené|aboratoie
|aboratoie
Udě|enáosvědčení
o sorávnéčínnosti

33
31

změn
PosouzeníorganizačnÍch
PosouzenÍ
metod
dodatečněpiih|ášenÝch
Kontro|ní
návštěvav rámci dozoru

2
9
25

(z toho sedm |aboratoií
by|o
posouzenov roce 1998)

The ASLAB Centre for Assessing
Quallícation of Laboratories which works
at the T. G. Masaryk Water Research
lnstltute, Prague, speclallzes, above all, in
lnter-laboratory comparative testing. ln
1999 lt organlzed 16 analyses |n the |Ťeld
of chemistry (1,560 partlcipants) as well
as 4 analyses ln the fleld of biology (297
partlclpants). These analyses are fully do
cumented In the attached Tables. StafÍ
members of the Centre have newly asses.
sed the performanceoÍ33 |aboratories,of
whlch 22 were awarded the Certificate on
Proper LaboratoryPerformance.The aÍore.
sald staff members have also participated
ln other actlvltles.
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