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Pobočka V1/zkumného tjstavu vodohospodáiského T. G. Masaryka
v ostravě by|a za|oŽena V roce 7942 jako regioná|nÍ |aboratoi teh-
dejšího Státního t]stavu hydro|ogického v Praze. Má tedy téměi še-
desátiletou tradici.

V současné době tvoií pobočka vědeckov./zkumnou zák|adnu
vodního hospodáiství severní Moravy a S|ezska. Svou činnost za.
měÍuje zejména na v./zkum změn jakosti povrchov./ch vod v tocích
a nádrŽích v povodí odry, nové techno|ogie zneškodĎování a prav
vod a hospodaiení s vodou. Provádí chemické, bio|ogické, bakte
rio|ogické rozbory vod a testy akutní a chronické toxicity. Nynější
h|avní pracovní náp|ní je ,,ProjeK odra ||'', jehoŽ cí|em je návrh kon-
cepce ochrany a tvorby životního prost edÍ na seku vod a obnov*
ní ekosystému V povodí ieky odry. V1fstupy z projeKu jsou zamé
ieny na podporu činností veiejné správy.

Pracovlště chemickfch anallz a technologií zajišťuje rutinnÍ prí
ce pod|e osvědčení o správné činnosti |aboratoie č. 81198' Wda
ného Akreditačním stiediskem pro posuzování zpťrsobi|osti |abora
torí ASLAB Praha:

. fyziká|ní a chemické rozbory pitnfch, povrchov.fch a odpadních
vod,

o ana|Y4 těŽk]fch kovri,
o stanovení extrahovate|nfch látek a nepo|árních uh|ovodíkŮ,
. speciá|nÍ organické ana|yzy,
. feno|y, těkavé organické |átky, ch|orované uh|ovodÍky' po|ycyk|ic-

ké aromatické uh|ovodíky,
a metodické, v./zkumné a v.Ívojové práce v následujících ob|astech:
. vypracování metod pro speciá|nÍ ana|yzy odpadnÍch vod,
o poradenská a konzu|tační činnost v ob|asti ana|1/zy vod.

Pracovlště blo|oglckfch anallz a technologlí zajišťuje rutinní
práce rovněŽ pod|e osvědčení o správné činnosti |aboratoie č.
87/98:

. mikrobio|ogické rozbory v pitn]fch, povrchovfch a odpadních ve
dách,

o stanovenÍ speciá|ních skupin bakterií,
o testY akutnÍ a chronické toxicity |átek a odpadních i povrchov.fch

vod, testy na mikroorganismech pod|e mezinárodních norem |So,
testy na bezobrat|fch i na obrat|ovcích podle ISo,

a metodické, v./zkumné a v.fvojové práce v následujících oblastech:
. prritočné testy toxicity nov./ch chemick1/ch |átek nebo jejich dí|čích

s|oučenin na bezobrat|Ých a obrat|ovcích,
. stanovení toxicity za pouŽití |uminiscenčních baKerií.

Pracoviště hospodaiení s vodou a koordlnace zajišťuje:

. posuzovánÍ hospodarení s vodou, ochrany jakosti vod a čistoty
vody v tocích a nádrŽích, čištění městskfch a prťrmys|ov.fch od-
padních vod,

. odborné posuzování vlivu na Životní prostiedí,

. monitoring, hodnocenÍ a prognÓzování trendŮt změn a metod
ochrany zdroj vody, návrh asanačních opatienÍ, vypočty v|ivŮt na
vodní toky pomocí matematického mode|u programu USA-EPA-
QUAL-2e,

. V}^/oj programov.fch produktťr pro hodnocení ukazate|rj jakosti,
včetně Wstupťt do G|S.

Pracovlště lnformat|ky a plovozu zajišťuje:

. provoz počÍtačové sítě propojující všechny iešitele, vedenÍ a |a
boratoie,

. zajištěnÍ bezpečnosti dat v sÍti,

. odběr a transport odebranfch vzork .
lng. Jan Sviták
vedoucí pobočky
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Uvod
Do povrchov./ch vod se zejména v|ivem kontaminace odpadními

produkty prťrmys|ov.fch techno|ogií dostávají |átky, které mohou pťr-
sobit na genetickÝ aparát organism a poškodit informaci u|oŽenou
v DNA. Změněná informace mrjŽe mít |etá|ní ričinky, častěji však vy-
vo|ává nádorové procesy, p sobí mutagenně nebo v embryoná|ním
v.fvoji organismu zpťrsobuje defeKní poškozenÍ. Genotoxick! činek
je někdy vyvo|án i ve|mi nízkou koncentrací chemick1fch |átek a zde
je drileŽitou ve|ičinou čas, V prťrběhu Kerého pr]rsobí |átka na orga-
nismus. Dťrs|edek poškození genetického materiá|u organismu se
tak projeví za de|ší dobu, někdy teprve v da|ší generaci. Genotoxic-
ké činky |átek proto piedstavují značné riziko pro organismy a je
velmi dťr|eŽité najít vhodné metody pro detekci genotoxick1fch che
mickfch s|oučenin.

V rámci kolu V1fvoj, zavádění a prověiování ap|ikace metod pro
s|edování hydrosféry se zab1fváme v.fvojem vhodné metody pro hod-
nocení genotoxick1/ch rjčinkťr povrchov./ch a nás|edně i odpadních
vod na organismy ŽijÍcÍ v tomto prostiedí Íl,2,3].

Testy genotoxlcity
Pii iešení uko|u by|a ověiována vhodnost stanovení mutagenity

pomocí komerčně dodávanfch sad - SoS Chromotest kitu a Muta
ChromoP|ate kitu, Keré jsou za|oŽeny na modif|kaci k|asick1fch tes-
tťr (Amesova a SoS chromotestu). oba produkty dodává firma
Environmental Bio{etection Products Inc. /EBPI/ (Brampton,
ontario, Kanada). Sady obsahujÍ všechny potiebné s|oŽky k prove
denÍ testu a mají re|ativně |ehké postupy vedoucí k získání v./s|edk .

Testy byly prováděny na |átkách standardních i na vzorcích povr-
chov.fch vod. U vzorkťr odebran1/ch na tocÍch povodí ieky odry by|o
pied samotnfm stanovením genotoxicity provedeno zahuštěnÍ orga-
nického znečištěnÍ absorbcÍ na )(AD resiny postupem, Ker:Í pub|i-
kova| So|dán a Leontidis [4]. Uvedená pÍed prava umoŽřuje stano
vit krátkodob1fmi testy genotoxické učinky, pro které je typická chro
nická expozice organismu (vodní organismy nepiicházejí do kontak-
tu s |átkou formou dávek, a|e jsou vystaveny pr}sobení této |átky po
ce|ou dobu jejího v.Ískytu v prostiedí _ piijem s potravou, dlcháním
i pies tě|esné povrchy).

Vzhledem ke skutečnosti, Že toxické p sobení |átky m Že neŽí
doucím zprisobem ov|ivnit stanovenÍ genotoxicity (u mrtv.Ích buněk
není moŽno sledovat reakci reparačního aparátu _ hodnoty jsou fa
lešně negativní), piedcháze|o samotnému provedení testu |umino



metrické stanovení akutní toxicity koncentrátťr. Ze získanych W-
s|edkťt by|a určena roveĎ zahuštění, Kerá pii 3ominutové expozici
vpo|ává 20% inhibici svÍtivosti bakterií (Ec 20). Uvedená hodnota
inhibice je povaŽována v pouŽitém typu testr] za signifikantně od|iš-
nou od kontro|y, udává tedy nejniŽší koncentraci látky mající jiŽ to
xické tičínky. Tato hodnota by|a v prvním ko|e testování nejvyšší ově
iovanou koncentrací.

Všechna stanovenÍ by|a provedena Ve dvou variantách - bez me
tabo|ické aktivace (tzn. bez pÍidánÍ jaterního homogenátu 59)
a s metabo|ickou aKivací (tzn. s piídavkem jaterního homogenátu).
Varianta s vyuŽitím frakce 59 umoŽnÍ testovat proximativnÍ (nepÍl.
mé) genotoxické |átky, jejichŽ r]ěinek se projeví aŽ po biotransfor-
mačních procesech v organismu. Principem je vystavení testované
|átky ptjsobenÍ jaterních enzym , zejména systému inducibiIních
monooxigenáz závisejících na cytochromu P45o, které mají h|avnÍ
ro|i v metabolické pieměně chemiclc.fch |átek a ov|ivnění indikátore
v./ch baKeriá|ních buněk wnik|yim metabo|ickfm produKem. Běžně
se pii testování vyuŽívá homogenát piipraven1f z jater |aboratornÍch
potkanri, u Ker1fch se zvyšuje aKivita inducibilních enzymri aplikací
něKer1fch chemickfch |átek (nejěastěji De|oru 103 nebo Aroc|oru
t254). Vzh|edem ke skuteěnosti, Že cí|em našeho kolu bylo vy-
pracovat postup pro stanovení genotoxickfch tičink znečištěnfch
povrchov.fch vod na vodní organismy, by|a ověiena moŽnost vyuŽití
extraktu mikrosomá|ní frakce pŤipravené z jater ryb (oncorhyncus
mykiss), Ker;fm by| interperitoneá|ně ap|ikován induKor enzym -
De|or 103, rozpuštěnf ve s|unečnicovém oleji [5].

SOS Ghromotest
SoS Chromotest kit vyuŽívá buĎkám v|astní mechanismus pro de

tekci poškození jejich genetického materiá|u. Jde o tal. SoS enzy.
maticlc! reparačnÍ systém, Ker;f je v buĎkách aKivován k opravě po
škození' V testu je vyuŽíván geneticky upraven1f bakteriá|nÍ kmen
Escherichia coli, u Kerého se po detekci poškozenÍ neaKivuje re-
parační systém, a|e dochází k indukci enzymu Bga|aktosidázy, kt+
rf je následně zjištěn pomocí chromogenního substrátu. VÝs|edek
|ze stanovit na zák|adě stanovehí aKivity &ga|aktosidáry (uŽití mod-
rého chromogenu) - indikace stupně mutagenity, nebo současnfm
stanovenÍm ts.ta|aKosid ázové a a|ka| ickofosfastázové aKivity (piÉ
davek modrého a Ž|utého chromogenu) - odečet mutagenity vzorku
a Životaschopnosti detekčnÍch buněk (zachycení toxickÝch efekt ).
Úroveř genotoxicity je riměrná intenzitě modrého, popr. ze|eného
zbarvení, Keré je pod|e návodu v.frobce moŽno vyhodnotit (ještě
tenlfž den) dvojÍm zp sobem - vizuálně a spektrofotometricky [6,7].

SoS Chromotest je prováděn na 96jamkové mikrotitrační destič-
ce postupem, Kerf je pÍi|oŽen v kaŽdé sadě. Na jedné této destič-
ce je testováno větší mnoŽství vzork v závis|osti na počtu ÍeděnÍ,
pouŽití metabolické aKivace (S9 frakce), zaíazení pozitivních kon-
tro| se standardními |átkami atp.

Genotoxicita by|a SoS Chromotest kitem zjišťována u jedenácti
vzork odebranfch na tocích s rrlzn1fm stupněm znečištění a čtyŽ
standardťr (4nitrochinoIinoxid, 2-amoniantracen, benzo(a)pyren,
2-aminofluoren).

ÚroveĎ odpovědi u vzork by|a v porovnánÍ s kontro|nÍm stanove
ním se standardy ve|mi nízká (odečet v.fsledk nenÍ moŽnf bez pou-
Žití pÍístrojové techniky). Signifikantní, tÍicetiprocentní a4fšení in-
tenzity zabarvenÍ oproti kontro|e bylo zaznamenáno pouze na iece
Bě|é v profilu Miku|ovice (tabulka 7).

Muta hromoPlate
MutaChromoP|ate je za|oŽen na principu Amesova fluKuačního

testu, Ker]Í probíhá v.fhradně v tekutém médiu. YyuŽívá auxotrofní
mutantní indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His-, Keré by-
|y odvozeny od standardnÍho kmene Salmonella Uphimurium LT2
a |iší se umístěním mutace v něKeré z oblastí kÓdujících biosynté
zu histidinu. Nás|edkem této mutace nejsou auxotrofní indikátorové
kmeny schopny syntetizovat pro ně nevyhnute|ně potiebnou amine

Tabulka 1. Porovnání rovně genotoxicity u lybran;fch vzorkri povr-
chovlch vod

Název vzorku,/stupeř zahuštěnÍ RozdÍ| oprot! kontro|e [%|
- s 9 +S9

SpálovskÝ m|Ýnl1o00 6,7 16,9

Bě|áStaffč/100o 0 6,4
Bě|áMikuIovice/10oO 21'3 31

opavaustÍ/125 8,6 17,5

Ostramo/62,5 0,5 19,9
Lučina/o 0 L2,8

Obr. 1. MutaChromoPlate T498, +S9
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Obt.2. MutachromoPlate TA98, -S9
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Obr. 3. MutaOhromoPlate TA 98, +S9
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kyse|inu (histidin) a rostou pouze v prostiedí, do Kerého je histidin
externě piidáván. Jest|iŽe na indikátorov.f kmen prisobí mutagenní
|átka, dojde u něj ke zpětné mutaci (reverzi v histidinovém opero
nu) a tento kmen dokáŽe rrjst v prostiedí bez histidinu [8, 9, 10]'

Muta-ChromoP|ate kit obsahuje všechny roztoky potiebné k pro
vedení testu, 10 disk |yofilizovaného baKeriá|nÍho kmenu a 10
mikrodesek. oproti SoS Chromotestu je zdejeden vzorek ap|ikován
do všech 96 jamek mikrotitrační destičky. Test je vyhodnocován po
up|ynutí doby inkubace (5 dní) vizuá|ně nás|edujícím zpťrsobem:
Všechny jamky Žluté, částečně Ž|uté nebo zaka|ené jsou vyhodno
ceny jako pozitivnÍ, jamky fialové jsou vyhodnoceny jako negativní'
Mutagenita vzorku je pak zjišťována na zák|adě porovnání počtu po
zitivních jamek v kontro|e a na desce s testovanlm vzorkem'

Pomocí Muta-ChromoP|ate kitu by|y testovány |átky standardní
(2-aminoantracen, benzo(a)pyren, azid sodn!, 2-aminofluoren, pfe
ny|endiamin, nitrofurantoin), ale i vzor}<y odebrané z tokťr povodÍ ieky
(obr. 74). U vzorkťr povrchov./ch vod bylo pied testovánÍm prove-
deno zakoncentrovánÍ organické části znečištění. Testem byla pro
kázána závis|ost učinku na testované koncentraci vzorku. Učinek byl
zjištěn i u vzorku nezahuštěného, coŽ svědčí o dobré cit|ivosti testu.

Ce|1/ test je moŽno provést bez pouŽití originá|ních sad. Potiebné
chemiká|ie, testovací desky i kmeny |ze získat i u našich dodavate-
| . Cena testu se tím sníŽí, avšak současně k|esá také uŽivate|skf
komfort.

obecně |ze konstatovat, Že pouŽití detekční sady Muta-
Chromoplate kit je uŽivate|sky ve|mi ,,piáte|ské... Na rozdí| od SoS-
Chromotest kitu je možnf odečet pouh1fm okem, bez pouŽití piístro
jové techniky. |ndikace činku (změna barvy z fia|ové na Ž|utou) je
dostatečně znate|ná a pouŽití vyhodnocovací tabulky, uvedené v ná-
vodu k pouŽití sady, jasně specifikuje signifikantnÍ učinek na zák|a-
dě porovnání počtu pozitivních jamek v kontro|e a na desce s tes-
tovanlm vzorkem. ProtoŽe je zabarvení média v jamce si|ně závis|é
na hodnotě pH, je nutná peč|ivá kontro|a tohoto parametru ve všech
roztocích chemiká|iÍ, používan;fch v testu. Jistou nev.fhodou Muta
Chromop|atu je potieba většÍho mnoŽsWí vzorku (minimum 15 m|),
coŽ mťrže pii testování zahuštěnfch vzorkťr v.fznamně ďšit potiebu
vzorku ,,surového...

Závét
Miniaturízované testy genotoxicity vyhovují |épe potiebám širšího

rutinního zavedení tohoto specia|izovaného stanovení bio|ogickfch
čínk jakosti vody na vodní organismy. Porovnáme-|i cit|ivost obou

sad, povaŽujeme za vhodnější Muta-Chromop|ate kit. RovněŽ moŽ-
nost odečtu pouh1fm okem (nenÍ nutno investovat do piístrojové
techniky) vlrazné zu./hodnuje dané stanovení. oba typy sad jsou ce-
nově dostupné, piib|iŽně 7000-8500 Kč za sadu, která umoŽní sta
novení genotoxicity u 3 aŽ 10 vzorkťr. To v konečném efeKu piib|i-
Žuje cenu ana|,!zy standardně proveden1/m testťrm.
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Ássessment of Genotoxic Effects of Surface Waters
Pollution (Kajtová, H.)

Water pollutlon may contalns substances whlch can have lm-
pact on genetlc apparatus of aquatlc organlsms. Presented artl-
c|e glve the br|eÍ lnformatlon about h|therto results oÍ three years
study concerned selectlon, verlf,catlon and standardlsatlon of the
most approprlate method for detectlon of thls feature. On the
base oÍ our experlence we can state that Íor thls purpose can be
successfully used mlnlaturlsed form of tenotoxlclty test (Muta
GhromoPlate test) wlth and wlthout metabollc actlvatlon by 59
!!ver fractlon from trout.

tÉŽxÉK9vY
V POVOD! ODRY
Jirí Šajer

Uvod
TěŽké kovy piedstavují skupinu asi 40

prvk s hustotou větší neŽ 5 t/m3. S ohle
dem na ana|ogické toxické pťtsobení zafazu-
jeme mezi tuto skupinu látek i některé am-
foterní prvky, jako jsou se|en a arzen'
Většina těŽkÝch kovťr je v nízk:fch koncentra.
cích nezbytná pro Životní pochody organis-
mťr (stopové prvky). Ve vyšších koncentra-
cÍch se projeví jejich toxicita, docházÍ k de
naturaci enzym , bí|kovin a k ov|ivněnÍ pro
pustnosti buněčn1fch membrán. Těžké kovy
se jako prvky WskytujÍ zíídka, častěji se Vy.
skytuj[v rťrzn1/ch s|oučeninách, které se mG
hou měnit na organokovové s|oučeniny, ob-
vyk|e mnohem toxičtější. Toxicita závisí také
na formě v./skytu (napi. CrV| a As|||jsou to
xičtější neŽ Cr||| a AsV). Pokud se vyskytuje
více těŽkfch kovrj, mohou se jejich tičinky
zesi|ovat, nebo zeslabovat. Většina těŽkfch
kovťt má schopnost postupně se akumu|o

vat do sedimentr] a do Živ.fch organismŮ.
NejvyššÍ akumuIační koeficienty majÍ kadmi-
um, rtuť a o|ovo. TěŽké kovy se akumuIujÍta
ké v pťtdě a p sobí jejÍ sterilitu (Ni) nebo
piecházejí do rost|inn:/ch produkt (cd)'
Huminové |átky v povrchov.fch vodách mo
hou vázat těŽké kovy do poměrně stá|Ých
komponent .

S|edování v./skytu osmi z nich povaŽuje
me za nejd |eŽitější. Jde o kadmium, rtuť,
měď, chrom, arzen, o|ovo, nik| a zinek.
V souvislosti s chystanfm vstupem do
Evropské unie je v zájmu České repub|iky,
aby v povrchov./ch vodách neby|y piekračo
vány meznÍ hodnoty a jakostní cí|e dané pro
těŽké kovy směrnicemi EU.

V povodí odry je obsah těŽk:Ích kovťt
pravideIně dvanáctkrát ročně sIedován
v šestnácti ze čtyÍiceti pěti státních profi|ťr.
Pozornost ostravské pobočky vÚv t.G.rrll. se
pii s|edování těŽk}ich kov zaměii|a v roce
1999 na povodí ieky opaw a povodí ieky
Odry nad soutokem s Opavou. Jde o oblast
spadající pňeváŽně do okresrjr Nov.f Jičín,
Bruntá| a opava. V rámci v.fzkumného mo
nitoringu bylo s|edováno deset profilti s čet-
ností čtyii odběry v pr běhu roku. Nachází
se mezi nimi některé státnÍ profi|y, ve Ke
rlch nejsou běŽně s|edovány těŽké kovy

(odra-Jakubčovice, odra nad JičÍnkou, Lu-
binaKošatka, opava.Malé Hoštice, Moravi-
ceBranka, HvozdnicetjstÍ) a dá|e pak profi-
ly na Husím potoku Ve FuIneku nad
Gručovkou a nad Děrensk;/m potokem a pre
fil VÍtovka-ustí. Kromě s|edovánÍ obsahu
těŽkÝch kovrjr v povrchové vodě je nutno
rovněŽ věnovat pozornost i jejích obsahu
v ,,nevodnfch,. matricích, Keré jsou součástí
hydrosféry, tj. v sedimentech, p|aveninách,
biotě (nárostech, muš|Ích, makrozoobento
su, rybách) apod. Dá|e je nutno věnovat ne
ma|ou pozornost i zdrojťrm, ze Ker1fch těžké
kovy pocházejÍ. ostravská pobočka provádě
|a ve zmíněné části povodí v prťrběhu po
slednÍch |et s|edování obsahu těŽk1fch kovťt
ve vypouštěn1/ch vodách u zhruba 50 bode
vlch zdrojťr znečištění.

Pri vytvárení ce|kového poh|edu na v.fskyt
těŽkfch kovrj v s|edované části povodí by|y
vyuŽity Wsledky zjištěné ve vzorcích odebra-
né povrchové vody, p|avenin a sedimentu or-
ganizacemi VUV, SMS, GEOMIN Jihlava
a Povodí odry, á.S., v |etech 1991 aŽ
1999' |nformace o v./skytu těŽk1fch kovti
v pt]tdách v povodí by|y pievzaty z registru
kontaminovan1/ch pť|d, kterf zpracovaI
Ústiední kontro|nÍ a zkušební ustav zemé
dě|sk1/ Brno (dá|e jen U|\A)Z Brno).
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Metody hodnocení obsahu
těžkÍch kovú v povrchovÍch
vodách, ŤÍěních sedlmentech
a púdách

Prozatímní mezinárodní komise pro
ochranu odry pied znečištěním [1] zaved|a
tabe|ární grafickf zptjsob hodnocení jakosti
povrchov.fch vod vzhledem k povinnfm limi-
t m uvedenfm ve směrnicích EU. V zájmu
zachování jednotného piístupu pro ce|ou
odru VÚV T.G.M. stejn:Ím zpťrsobem pokra
čova| v hodnocení jakosti povrchové vody
v povodí odry i na českém zemÍ. Z tl.Ís|ed-
ktj sledování českého monitoringu ve stát-
ních kontro|nÍch profi|ech v povodí odry
z |et 1997 a 1998 by|a pro jednot|ivé uka-
zate|e vypočtena hodnota s pravděpodob-
ností nepÍekročení 95 o/o. By|a pouŽita m+
toda uvedená ve Zprávé o jakosti vody
v Labí za rok !997 Í2). Zásady a zpťtsob
hodnocení jakosti povrchov.Ích vod jsou
stanoveny směrnicemi Evropské unie
75/44O/EHS [3] a 78l659/EHs [4].

Pod|e směrnice 75/440/EHs se vody dě
|í do tií kategoriÍ Al, A2 a A3 s odpovídající-
mi hodnotami parametrťr jakosti. Pro kaž-
dou kategorii se pouŽÍvajÍ jiné metody pra-
vy vod:
. Kategorie A1 - zjednodušená technole

gie: fyziká|ní procesy a dezinfekce, napi.
zrych|ená fi|trace a dezinfekce

o Kategorie A2 - normálnÍ technololie: fyzt-
ká|ní, chemické procesy a dezinfekce,
napi. tivodní ch|Órování, koagu|ace, sedi.
mentace, fi|trace a konečná dezinfekce

. Kategorie A3 - vysoce učinná techno|o
gie: fyziká|ní, chemické procesy a dezin-
fekce, napi. tivodní ch|Órování k inf|exnÉ
mu bodu, koagulace, flokulace, sedimen-
tace, fi|trace, adsorpce, konečná dezin-
fekce.
Podrobné hodnocenÍ obsahu těŽk:Ích ko

v v povrchové vodě v povodí ieky opavy
a v povodÍ ieky odry nad soutokem
s opavou by|o prováděno pod|e naiízení v|á-
dy č. 82/99 sb. [5]' jehoŽ kritéria pro uve
denÝch osm těŽklch kovťr buď odpovÍdají,
nebo jsou prísnější neŽ kritéria obsaŽená ve
směrnicích EU (tabulka 7). Zárove by|o ori-
entačně zjišťováno, Keré tťÍdě jakosti vody
pod|e nové Čsltt zs 722! [6Jjednot|ivé na.
měiené hodnoty odpovídají. Jednoznačné
zaíazenÍ do tiíd by|o moŽné pouze u hodnot
s pravděpodobností nepiekroěenÍ 90 % vy-
počtenÝch a|espoĎ z 11 měiení. Pro odhad
mÍry dopadu vypouštění těŽkfch kov z bo
dov.Ích zdroj na jednot|ivé vodní toky by|
pouŽit poměr vypouštěného mnoŽstvÍ nad
profi|em k 355dennÍmu pr toku a jednot|ivé
profi|y na tocÍch pak by|y seiazeny pod|e ve
Iikosti poměru sestupně.

K|asifikace kontaminace sediment těŽ-
.kÝmi kovy v jemnozrnné frakci by|a prová-
děna pod|e G. Mu||era [7] pomocí w. geoa-
kumu|ačního indexu l*"o, kterÝ je za|oŽen na
koncentraci geogenního pozadí piís| ušného
prvku' Jeho princip je následující: koncent-
race geogenního pozadÍ prvku v piÍrodním
jí|ovitém sedimentu násobená faKorem 1,5
(aby by|y zahrnuty piirozené variace) spadá
do |n"o tiídy o (nekontaminovan!). KaŽdé
zdvojéní vede k hornímu |imitu nás|edující
Wšší tiídy, aŽ je dosaŽeno oteviené trídy 6
(ve|mi siIně kontaminovanf). Veškeré získané
hodnoty pak by|y ještě porovnávány s cílov.f-
mizáměry MKoL pro aloratická spo|ečenstva
a s cÍlov.fmi záméry MKOL pro zemědě|ské
vyuŽití sedimentu. Vyh|áška č. 13193 sb.'
kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědě|ského pťrdního fondu, vy-
mezuje nejv.fše pÍípustné obsahy škod|iv.Ích

Tabu|ka 1. Kritéría pro hodnocení obsahu těŽlc.fch kov v povrchovfch vodách

|átek v pt]tdě. Ekologickou zátéž |ze posou-
dit pod|e Metodického pokynu t Žp e. s z
roku 1996. Uvedená kritéria pro hodnocení
obsahu těŽk1fch kov v p|aveninách sedi-
mentech a pr]rdách obsahuje tabulka 2.

HodnocenÍ jakostl povrchové
Yody Ye státních profilech
podle směrnic EU

obsah těŽkfch kovrj v povrchov./ch ve
dách povodí odry je pravide|ně monitorován
v 16 státních profi|ech a v.fs|edky jsou ar-
chivovány na ČHvtÚ v Praze. Hodnoty s prav-
děpodobností nepŤekročení 95 o/o za období
1997 aŽ 1998 by|y porovnány s povinnlmi
hodnotami podle směrnice 75/440lEHs'
kterou se posuzuje vhodnost pro odběr pit-
né vody a pod|e směrnice 78/659/EHs,
kterou se posuzuje vhodnost pro určité dru-
hy ryb (tabulka 3).

V:Ís|edky ukazují, Že pro odběr pitné vody
nevyhovuje povrchová voda v profi|u Čern1/
potok nad Zlatym potokem pro ukazatele
Cd, Cu a Zn, v profilu Z|at./ potok nad Čer-

n m potokem pro ukazatele Cd, Cu a Pb,
v profi|u Česk1/ TěšÍn na o|ši v i. km 32,8
pro Hg a v profilu Muglinov na Ostravici pro
Cd. ostatní zjištěné hodnoty jsou niŽší neŽ
povinné hodnoty A1 pro zjednodušenou
techno|ogii upravy povrchové vody na vodu
pitnou.

Vysoké obsahy kov ve Z|atém potoce
souvisÍ s intenzivnÍ h|ubinnou těŽbou po|y-
meta|ick1/ch rud, Kerá probíha|a v minulos-
ti, a nyní jsou prováděna nápravná a reku|ti-
vační opatiení. Naproti tomu vysoké obsahy
těŽklch kovťt v povrchov./ch vodách Černé
ho potoka jsou zprisobeny nepiíznivou geo-
chemickou situací v piirozeném prameništi
jeho pravostranného piÍtoku - Zámeckého
potoka. V této |oka|itě dochází ke vzdušné
oxidaci hornin s vysokfm obsahem pyritu
za vzniku kyse|iny sírové. Dr]rs|edkem je sni-
Žování pH a vyluhování kovťr z po|ymetalic-
k:Ích rud do povrchové vody. Unigeo Z|até
Hory podniká iadu opatienÍ k zamezenÍ vy-
Iuhování kovri (reku|tivace, neutralizace váp
něním apod.). Na částečném zlepšení stavu
mě|a podí| povodeĎ V roce 7997, kdy doš|o
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Legislativa NaÍ' v|ády č. 8211999 sb. ČsN ls lzzt

zatíldění vodárenské
toky

ostatní
povrch.
vody

trída | < trída || < tÍída ||| < tiída |V < tiída V >

posuzovana
hodnota c355 nebo c90 c355 nebo c90 c90 c90 c90 c90 c90

jednotky mg/l mg/l pg/l pg/l pg/l pgl pg/l

As 0,05 0,1 L 10 20 50 50

Hg 0,0005 0,001 0,05 0,1 0,5 L L

cd 0,001 0,005 0,1 0,5 L 2 2
Cu 0,05 0,1 5 20 50 100 100

cÉ* 0,02 0,05 ns ns ns ns ns

CÍvesx 0,05 0,3 5 20 50 100 100

Pb 0,05 0,1 3 8 15 30 30
Ni 0,025 0,15 5 20 50 100 100

7n 0,02 0,2 15 50 100 200 200

Legislativa 75/440/EHS Cí|. záměr
MKOL

76/464/EHS
ve znění dodatkťl

zatiídění Aí- > p . > A 3 > vnitrozemské pov. vody
posuzovaná hodnota c95 c95 c95 c50
jednotky mg/l mg/l mg/l ttg/l tlg/l

As 0,05 0,05 0,1 50

Hg 0,001 0,001 0,001 0,1 L

cd 0,005 0,005 0,005 L 5

Cu 0,05 ns ns 30
cÉ* ns ns ns
Cívešt< 0,05 0,05 0,05 50
Pb 0,05 0,05 0,05 50
Ni ns ns ns 50
Zn 3 5 5 500

Legislativa 7816se/EHS
jednotky mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

tvrdost vody mg /l CaCO. 10 50 100 300 500
7n pstruhové vody 0,03 o,2 0,3 0,5
rozp. Cu pstruhové vody 0,005 0,022 0,04 0,rt2
Zn kaprové vody 0,3 0,7 L 2
Rozp' Cu kaprové vody 0,005 0,022 0,04 O,LL2

Vysvět|ivky: ns - není stanoven



Ukazatel Cí|ov.f záměr MKOL
pro chráněnf statek

"Akvatická životní
spoIečenstva"

v p|aveninové fázi

Zemědě|ské vyuŽitÍ
sedimentrj - cí|ovf zámér
MKOL pro chráněn! statek

"Plaveniny a sedimenty"
v p|aveninové fázi

Ho|andské normativy
(total)

pro Ííční sedimenty*

pozadÍ mezní ind.
As mg/w 40 30 20 30
cd mg/l<g L , 2 1,5 L 5
Cr ng/lg 320 150 100 250
Cu mg/}tr 80 80 50 100
Hg mg/kg 0,8 0,8 0,5 2
Ni mg/I<g L20 60 50 100
Pb mE/},É 100 100 50 150
Zn ME/Rg 400 200 200 500

*Tweede kamer vergaderjaar 198&1989, 2L250 nrs. 1-2

Tabulka 2. Kritéria pro hodnocení obsahu těŽkfch kovr] v p|aveninách, sedimentech a pťr-
dách

k odp|avení kontaminovanlch nánosrj a Ííč-
ních sediment .

Ve druhé citované směrnicije stanovena
povinná hodnota u těŽkÝch kovti pouze pro
zinek. Ze s|edovan1/ch 16 státních profi|ťt ji
nesp|Ďuje pouze povrchová voda v profi|u
Černf potok nad Z|atlm potokem, a to ani
pro vody kaprovité. V profi|u Z|at.Í potok
nad Černlm potokem je sp|něna povinná
hodnota, Kerou je posuzována vhodnost
pro roaroj kaprovit.fch ryb. V ostatních pro
fi|ech je sp|něna povinná hodnota, Kerou je
posuzována vhodnost pro roaroj |ososovi-
t'.fch ryb.

Porovnáme|i vÍs|edky za období 1997 aŽ
1998 s v.fs|edky za období 1995 aŽ 1996
pro státní profily na tocích odie, opavě, o|ši
a ostravici (tabulka 4), m Žeme zazname
nat, Že se stav z|epši|. Tlká se to zejména
zinku ve vztahu ke směrnici 78/659/EHs.
Ve vztahu ke směrnici 75/44O/EHS doš|o
ke z|epšení u kadmia a rtuti v profi|u o|še
.VěiĎovice a u o|ova v profilu odraBohumín.

Podrobné hodnocení vfskytu
těžkÍch kovrl v povodí ieky opaw
a Y povodí Ťeky odry
nad soutokem s Opavou

Bylo zjištbváno, zda koncentrace těŽk:Ích
kovťr nepiekračují piípustné hodnoty pro VG
dárenské toky a pro ostatní povrchové vody
pod|e naÍízení v|ády č,' 82/99 Sb' Tídy ja-
kosti povrchové vodyjsou uváděny pod|e ne
vé Čsn 75722t.Zatížení sedimentu je uvá-
děno v trídách |."o. ProtoŽe pro odru ještě
neby|y samostatně vyt..Íčeny cí|ové záméry
pro jakost sedimentu, je prováděno porov-
nánÍ v.fs|edkt) s cí|ov./mi záměry MKOL.
Eko|ogická zátěŽ p d by|a posuzována pod-
|e kritériÍ uvedenfch v metodickém pokynu
odboru pro eko|ogické škody MzP _ kritéria
znečištění zemin a podzemní vody z roku
1996. Hodnota vypouštění z bodov./ch
zdrojrir nad jednotliv./mi profi|y by|a vypočte.
na z rldajťr získanlch sledováním, které pro
váděl VÚV, a z daj pievzat..fch z databáze
Povodí odry, a.s.

Kadmlum
Kadmium doprovází ve vodách zinek.

Antropogenním zdrojem kadmia jsou odpad-
ní vody z povrchové upravy kovr], keramické-
ho, fotografického, po|ygrafického pr mys-
Iu, m tŽe se vy|uhovat z potrubí vyrobeného
z některlch p|ast , b:Ívá obsaŽeno i v ně
kterfch prťrmysIov.fch hnojivech. JednÍm
z h|avních zdrojrj jsou exha|áty vznikající pii
spalování fosi|ních pa|iv, nafty, topn;fch o|e
j a odpadk obsahujících p|asty. Vyznam-
nym zdrojem kadmia je v./roba baterií.
Kadmium patií mezi ve|mi nebezpečné jedy.
Značně se kumu|uje v biomase. Zesi|uje to
xické tičinky jinfch kov , napi. zinku a mědi.
Kadmium má negativní v|iv na reprodukci
savcr]t. U č|ověka zp sobuje anémii, pigmen.
taci zubrj a odvápněnÍ kostí. Pod|e směrnic
76/464/EHS a 83/513/EHS je stanovena
mezní hodnota kadmia ve vnitrozemsk;fch
povrchov./ch vodách 5 ttg/| a jeho koncent-
race V sedimentech' měkk!ších, korfšÍch
a rybách se nesmí znate|ně zvyšovat s ča
sem. Uvedená mezní hodnota je shodná
s piípustnou hodnotou pro ostatní povrche
vé vody pod|e naiízení vlády č. 82199 Sb'

V profi|ech, ve kter1/ch byla s|edována ja-
kost povrchové vody, nesplni|y imisní |imit
pro ostatní povrchové vody a zároveĎ se
ocit|y v páté trídě vzorky z profi|ri Lich-
novskf potok - i. km 0,4 (1994, pak zlep
šení v rozmezí páté aŽ čtvrté tiídy),
Stranick! potok i. km O,2 (1998),
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Kritéria hodnocení znečištění zeminy pod|e metodického pokynu odboru MŽP ČR č. 3 z roku 1996
Ukazatel jednotka A B Cooyt Crek,. Cpr,im Cvšestl

As mE/I<g 30 65 70 100 1,40 55
cd mg/j<g 0,5 10 20 25 30 L2
cÉ* mg/lE 2 L2 20 25 50
CÍvešr mg/kg 130 450 500 800 1000 380
Cu mg/kg 70 500 600 1000 1500 190
Hg mg/a<g 0,4 10
Ni mE/l'e 60 180 250 300 500 2L0
Pb mgRg 80 250 300 500 800 300
7n mg/Rg 160 1500 2500 3000 5000 720

K|asifikace kontaminace sedimentrj na zák|adě geoakumu|ačních index podle G. MÚ||era
geogenní
pozadí trída geoakumuIačního indexu

br id l ice* 0 7 2 3 4 5 6
barva

v hodnocení
tmavě
modrá

světIe
modrá

tmavě
zeIená

světle
zeIená

Ž|utá 0ranzova cervena

stupen
kontaminace

nekontam.nekontam.
aŽ stredně
kontam.

stredně
kontam.

stredně
aŽ si|ně
kontam.

siIně
kontam.

si|ně aŽ
ve|mi si|ně
kontam.

ve|mi si|ně
kontam.

mezní hodnoty horní mez horní mez hornímezhorní mez hornÍ mez do|nÍ mez

Hg mg/Rg 0,4 0,6 L , 2 2,4 4,8 9,6 L9,2 L9,2
cd mg/j<g 0,3 0,45 0,9 1,8 3,6 7,2 1,4,4 14,4

Cu mg/Rg 45 67,5 135 270 540 1080 2L60 2160

Zn Mg/RE 95 L42,5 285 570 LL4O 2280 4560 4560
Pb mg/j<g 20 30 60 L20 240 480 960 960
As mg/kg 13 19,5 39 78 156 3L2 624 624

Cr mg/kg 90 135 270 540 1080 2L60 4320 4320

Ni mg/Rg 68 L02 204 408 816 L632 3264 3264
*prirozené geogenní pozadí pod|e Turekiana a Wedepoh|a

Maximá|ně prípustné hodnoty pro rizikové prvky v ptlldách ná|eŽejících do zemědě|ského
pr]dního fondu pod|e vyh|ášky č. 1311994 sb.

Ukazatel |ehké ptjdy ostatní p dy

v.fluh 2M HNO. rozk|ad lučavkou
krá|ovskou

vfluh 2M HN0. rozk|ad Iučavkou
krá|ovskou

Hg mg/lÉ 0,6 0,8
cd ng/kg 0,4 0,4 t t

Cu nglRg 30 60 50 100

7n mg/j<g 50 130 100 200

Pb mg/I<g 50 100 70 L40

As mg/.<g 4,5 30 4,5 30

Cr mg/kg 40 100 40 200

Ni mg/Rg 15 60 25 80



Tabutka 3. HodnocenÍ obsahu těŽlrfch kov v povrchovÍch vodách v povodÍ odry podle směrnic EU za obdobÍ 1997.98

vYsVĚrLMKY:

Grasmanka - r. km 0'6 (1994)' JičÍnka - Í. km
1,3 (v roce 1992, pak z|epšení na 5. aŽ 4,
tíldu)' DěrenskÍ potok - Í. km 5'5 (1998)'
Bartošovic]<.Í potok - Ť. km 0,5 (1994)
a PustějovickÝ potok - i. km 0'2 (1994). Ve
čtvrté tÍtdě by|y zjištěny worky u proÍi|ri
Bě|otínskf potok - Ť. km 0,2 (1997 a 1998)
a Luha - Í. km 5'6 (1994 a 1996).

Cflovfm záměrem MKOL pro zemědělské
vyuŽitÍ sedimentu pro kadmium je 1,5
mg/Fe a cÍ|ov.fm záměrem MKoL pro akva
tická společensWa je 1',2 mg/}É.V sedi.
mentech z |et 1992 aŽ 1999 byly zjištěny
vyššÍ hodnoty kadmia, neŽ jsou cflové zá
měry MKOL pro akvatická spo|ečenstva,
u většÍho mnoŽsWÍ vzork z povodÍ Jičínky'
Moravice, BÍ|ovky a na do|ním toku opaw.
Nejvyšší hodnoty by|y zjištěny v roce 1995
v JičÍnce (lV. tiÍda) a v profilu Moravice
Branka V roce 1994 (rovněŽ lV. títda).
U ostatnÍch rrzorkťr se hodnoty pohybova|y
v rozmezí tÍtdy druhé aŽ tÍetÍ.- U kontaminovanfch prjd uvedenfch v da
tabázi Út<zÚs by|y nejwšší hodnoty kadmia
zjištěny v rozmezí kritériÍ A aŽ B. Tyto pt]dy
se nalézají zejména v povodí pravostran.
nfch pÍltok Odry - Jičínky' Sedlničky'
Lubiny a dále pak v povodí osob|ahy' v po
vodÍ opavice, podé| stiedního toku Moravlce
a hornÍch částech povodí Bflovky' Seziny,
Setiny' Polaněice a Porubky.

Poměr Wpouštění kadmia z bodovÍch
zdrojri k 3SSdennímu prutoku v recipientu
vychází nejnepÍznivěji pro do|ní tok
KopÍivničky' pak pro do|ní toky Jiěínky'
Lubiny, černého potoka nad SIezskou
Hartou, Bí|ovky a pro odru pod Lubinou.

Rtuť
Rtuť se m Že dostat do podzemních vod

v okolí na|ezišť rumělky. S|oučeniny rtuti
jsou obsaŽeny v odpadních vodách z e|ek.
tro|jzy, organ ic|c.fch syntéz, rudnfch praven
a.ze zemědělskfch hnojiv (rtuthaté pestici.

vody vhodné pro zjednodušené techno|ogie pravy na vodu pitnou
vody vhodné pro typoYou techno|ogll ripraw na vodu pitnou
vody vhbdné pro vysoce činnou techno|ogii pravy na vodu pitnou
vody vhodné pro roaoj |ososovitfch ryb
vody vhodné pro roaoJ kaprovitÍch ryb
nevyhovuje podle pťÍs|ušné směrnlce

dy). Na ostravsku se pravděpodobně do pro
stiedÍ dostává ve většÍ mÍe spalovánÍm
uh|Í. Rtuť, Kerá má jeden z nejwššÍch ku-
mu|ačnÍch koeficientr] (105 aŽ 106), se mi-
moÍádně si|ně kumu|uje v sedimentech a ve
vodnÍ flÓŤe a fauně. Pod|e směrnic
76/464/EHS a 82/L76IEHS je stanovena
mezní hodnota rtuti Ve vnitrozemslafch povr-
chov.fch vodách 1' mgll a jeho koncentrace
v sedimentech, měkkÝšÍch' korÝšÍch a ry.
bách se nesmí znate|ně zvyšovat s časem.
Tato meznÍ hodnota je shodná s piípustnou
hodnotou pro ostďnÍ povrchové vody pod|e
naÍÍzenÍ vlády č. 82199 sb.

lmisnímu standardu pro ostatní povrcho
vé vody newhově|y a zároveií se ocitly v pá
té třdě ]\lzorlry povrchové vody v profilech
Her|ička - Í. km o'4 (1998), Jakarka (Velká)
- Í. km o'3 (1998), opava - i. km 36'3
(1999), ČernÝ potok 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 páté tÍldě' a|e sp|řu.
jícÍ imisní standardy pro ostatnÍ povrchové
vody byly \zorky z profihl Lichnovskf potok
- Í. km 0'5 (1995 a 1997) a HusÍ potok - Í.
km 2 (1999). V .[čínce . i. km 1,3 se hod.
noty pohybova|y ve ětvrté tÍldě (1991 aŽ
L992), poté. došlo ke změně na tÍdu tÍetí
(1993 aŽ 1998).

Cflové záměry MKOL pro zemědělské vyu-
ŽitÍ sedimentu pro rtuť jsou totoŽné s cÍ|ovf-
mi záměry MKOL pro akvatická spo|ečen.
stva, a to 0,8 mE/.<g.V sedimentech ode
branfch v letech t992 aŽ 1999 by|y zjišté
ny wššÍ'hodnoty rtuti, neŽ jsou cflové zám*
ry MK6-, v povodíJičÍnky (1995)' Moravice
pod nádrí (1996) a lerného potoka nad
Slezskou Hartou. NejvyššÍ hodnota byla zjiš
těna v roce 1995 v JičÍnce nao Čov tvovf
Jičín - odpovÍdala šesté tÍtdě. obsah rtuti

v sedimentu v profi|u Moravice pod nádrŽÍ
IrruŽbe"rk odpovÍdal čtvrté trÍdě. U Černého
potoka nad Slezskou Hartou hodnota bdpo
vída|a prvnÍ tÍÍdě.

U kontaminovanfch prid uvedenfch v da
tabázi Ú}(ZÚs byly nejvyšší hodnoty rtuti zjiš-
těny v povodí JičÍnky' opavice, osob|ahy'
odry mezi Í. km 75 a 90 a opaw pob|ÍŽ i.
km 90. NejvyššÍ obsah rtuti v ptjdě, kterÝ
nevyhovuje Žádnému z kritériÍ metodického
poJ<ynu, by| zjištěn v povodÍ opaw v blÍz-
kosti Í. km 90. V povodÍ JičÍnky byl v pťt.
dách zjištěn nejWššÍ obsah rtuti v rozmezí
kritérií B aŽ Cobyt. V ostatnÍch jmenova
n1fch ob|astech by| v pťtdách zjištěn nejvyš.
šÍ obsah rtuti v rozmezí kritérií A aŽ B cito
vaného metodického pokynu.

Poměr Wpouštění rtuti z bodoWch zdroj
k 3SSdennÍmu pr toku v recipientu wch#
zÍ nejnepÍznivěji pro do|nÍ tok Kopiivniěky'
pak pro do|ní toky Černého potoka nad
S|ezskou Hartou, Jičínky' Bflovky Lubiny
a Odru pod Lublnou.

Měď
Značné mnoŽsWÍ mědi se dostává do

podzemních vod pÍi rozkladu sulfidickfch
rud. Antropogenním zdrojem mědi v povr-
chovfch vodách jsou odpadní vody z povr-
chovÍch rjprav kovťr. Do vodovodní vody se
mr]Že dostat větší mnoŽství mědi z měděné
ho potrubí a pÍčinou jejího Ws]qÁu V povr.
chovfch vodách mt]Že bÝt pouŽitÍ algicidních
preparát , Keré se do vody pfidávajÍ proti
nadměrnému roaojiŤras a slnic. Toxicita mě
di vtjči rybám a Íasám závisÍ na formách je
jÍho vÍs]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 druhé tÍtdy. NejryššÍ hodnoty by|y zjištěny
u JičÍnky (do roku 1993 tietí tÍlda, od roku
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1994 druhá tÍlda). obdobně je tomu u pro
fi|rj Bílovka-i. km 6,7 aodra_í.km25,4,
kde se hodnoty Wskytova|y ve tietí tÍídě ješ
tě v roce 7994, od roku 1995 se však nej-
vyšší hodnoty pohybujÍ v druhé trídě.
Yyrazně rozko|ísané v.fs|edky jsou u profilu
Herličky v Í. km 0,4, kde se od roku 1995
do roku 1998 vyskytovaly hodnoty stiídavě
v první a ve tÍetí tiídě.

Cílové záméry MKoL pro zemědělské vyu-
žití sedimentu jsou totoŽné s cílov.fmi zámě
ry MKOL pro akvatická společensNa, a to
80 mg/kg. V sedimentech odebranyfch
druŽstvem GEOM|N V |etech L992 aŽ t993
dochází k piekroěení těchto záměrrj v po
vodÍ Jičínky, Bí|ovky' Lubiny, Bí|é vody,
Po|ančice, Porubky a na do|nÍm toku opavy.

V sedimentech odebran ch v letech
t992 aŽ 1999 by|y zjištěny vyšší hodnoty
mědi, než jsou cílové záměry MKOL, v po
vodí Jičínky, BÍ|ovky, Černého potoka nad
S|ezskou Hartou, PodoIského potoka,
Moravice, Bí|ovky' Lubiny, Hvozdnice a V pro
filech opavaHoštice a opava stí. Nejvyšší
hodnoty by|y zjištěny v roce 1995 v JičÍnce
(tretí aŽ čtvrtá tiída) a v BÍ|ovce nad
Sezinou (tietÍ tiída). U ostatnÍch vzork se
hodnoty pohybova|y v rozmezÍ tííd zatíŽení
nu|a aŽ dva.

U kontaminovanfch ptjd by|y nejvyššÍ hod.
noty mědi zjištěny v povodí JičÍnky a opavi-
ce. V povodí Jičínky nepÍesahují kritérium A

zenov.fch pesticidr] v zemědě|ství. Protože
doprovází fosfor, je obsaŽen ve vodách z ve|.
kopráde|en. Znaéné mnoŽství arzenu obsa
hují exha|áty wnikajÍcí pii spalování fosiIních
paliv a W|uhy z e|ektrárenskfch popí|k .
V piírodních vodách se vyslqrtuje v ma| ch
koncentracích, piedevším ve vodách mine
rá|ních. S|ouěeniny jsou jedovaté a zpriso
bují chronická onemocnění. Bylo zjištěno
karcinogenní pťtsobenÍ arzenu.

Ve s|edovanfch profi|ech nepÍekroči|a
Žádná ze zjištěnfch hodnot u povrchové vo
dy imisní standard pro vodárenské toky.
Hodnoty se u pieváŽné většiny profi|t] pohy-
bova|y v rozmezÍ první a druhé tiídy.
Nejvyšší hodnoty by|y zjištěny v roce 1995
v tjstí Her|ičky (čtvrtá tiída) a v ki|ometru
1,3 P|esenského potoka (tŤetí tÍída).

V sedimentech odebranfch druŽstvem
GEOM|N v |etech t992 aŽ 1993 by|y ve
sledované ob|astizjištěny hodnoty niŽší, neŽ
jsou cí|ové záméry MKOL pro akvatická spo
|ečenstva nepiesahova|y 15 mq/kg.
Vzorky odebrané v roce 1995 v prostoru
odry nad o|ší mají obsah arzenu vyšší. V se
dimentech odebran;fch VÚV ostrava v |e
tech 1992 aŽ 1999 byly zjištěny wššÍ hoc|-
noty arzenu, neŽ jsou cílové záméry MKoL
pro akvatická společenstva, v profi|ech Čer-
ná opava.Mnichov (1998), odra-Jeseník
n.O. (1999), OpavaKrnov (1999), Opava
-Ve|ké Hoštice (1999)' MoraviceKylešovice

Chrom

V piÍrodních vodách se vyskytuje v malém
mnoŽství. Antropogenním zdrojem jsou od.
padní vody z koŽedě|ného prrimyslu, povr-
chové pravy kovr], texti|ního prrlmys|u (sou.
část něKer;fch barvicích |ázní) a da|ším
zdrojem chromu jsou některé inhibitory ko
roze, napi. v ch|adicích okruzích nebo pii
roryodu tep|é vody. Ve vodách se vysl1ytuje
jako Cr||l a Cr|v. PÍedpok|ádají se karcino
genní činky' ov|ivĎuje chuť a barvu vody. Ve
formě Cr|v prlsobÍ toxicky na flÓru a faunu.

Ve sIedovanfch profiIech nepiekročiIa
Žádná ze zjištěnfch hodnot imisní standard
pro vodárenské tolry. Vfjimku tvoÍi| pouze
profi| oborenského potoka v i. km 4,3, kde
by|o vyhověno pouze imisnímu standardu
pro ostatní povrchové vody. Hodnoty se
u pÍeváŽné většiny profi|tj pohybova|y v roz-
mezí první aŽ druhé tÍídy. NejvyššÍ hodnoty
by|y zjištěny u oborenského potoka, kde
se do roku 1999 vyskytovaly hodnoty ve
čtvrté tiídě. Ve tretí tiídě by|y zjištěny hod-
noty V tjstí Bartošovického potoka v roce
1998' v Í' km 25,4 odry v |étech 7992 aŽ
1994, v ustÍ Her|ičky v roce 1995 a v i. km
36,3 Opavy v roce 1999.

V sedimentech odebranlch druŽstvem
GEoMlN v letech L992 až 1993 by|y zjiště
ny vyššÍ hodnoty chromu, neŽ jsou cí|ové z*
měry MKOL pro akvatická spo|ečenstva,

Tabulka 4. PorovnánÍ dvou|etÍ 1995-1996 s dvou|etÍm 1997-1998 pro odru, o|ši, opavu a ostravici

VYSVĚTLIVKY:

a v povodí opavice kritérium B. Poměr vy-
pouštění mědi z bodov.Ích zdroj k 355den-
nÍmu prrjtoku v recipientu vychází nejnepiíz-
nivěji pro KopÍivničku, pak pro Bí|ovku,
Lubinu, Jičínku, Černf potok nad S|ezskou
Hartou a pro Odru pod soutokem s Lu-
binou.

Arzen
Arzen v piírodě doprovází v ma|fch mnoŽ-

stvích téměÍ všechny su|fidické rudy a je
často souěástí rrjznÝch hornin a pr]d. Proto
je ce|kem rovnoměrně rozšffen v zemské ktj.
ie a je vy|uhováván podzemními a povrcho
v.fmi vodami. Antropogenním zdrojem arz+
nu jsou odpadnÍ vody z koŽe|uŽen, v.froby
barviv a rudného pr mys|u. Do povrchov.fch
a podzemních vod se dostává pii ap|ikaci ar-

vody vhodné pro zjednodušené technologie tjpravy na vodu pitnou

vody vhodné pro typovou techno|ogii tipravy na vodu pitnou

vody vhodné pro vysoce činnou techno|ogii rlpraw na vodu pitnou

vody vhodné pro roaoj |ososovit.fch ryb
vody vhodné pro roaroj kaprovitfch ryb
nevyhovuje pod|e piís|ušné směrnice

(1999)' opava-Vrbno pod Pradědem (1999)
a MoravicePodhradí (1999). Kromě Mo
ravicePodhradí, kde by|y zjištěny hodnoty
odpovídající tÍetí tiídě, odpovídají druhé tiÉ
dé zatftení. Vyšší hodnoty neŽ cÍ|ov.f záměr
MKOL pro zemědě|ské vyuŽití sedimentt]
by|y zjištěny V roce 1998 v profilech odra
nad Jičínkou a odraStudénka (prvnÍ tÍída).
U ostatních vzork se hodnoty pohybova|y
v rozmezí nu|té tiídy zatíŽenÍ. U kontamine
van1fch pťrd nepiesahujÍ nejvyššÍ hodnoty
kritérium A.

Poměr Wpouštění mědi z bodov.fch zdro
jti k 3SSdennímu prrltoku v recipientu ly.
chází nejnepiíznivěji pro do|ní tok KopŤiv-
ničky, pak pro dolní toky JičÍnky, BÍ|ovky, Čer-
ného potoka nad Slezskou Hartou, Lubiny,
oborenského potoka a odru pod Lubinou.

v povodí Jičínky' Sedlnice a Lubiny. V sedi-
mentech odebranfch VÚV ostrava v letech
L992 aŽ 1999 neby|y zjištěny vyšší hodnoty
chromu, neŽ jsou cílové záméry MKOL pro
akvatická spo|ečensila ani pro zemědě|ské
využití sediment . Nejvyšší hodnota 12o
me/}<e by|a zjištěna v oborenském potoce
V roce 1999' nepiekračuje však rozmezÍ
nu|té tiídy pro bÍid|ici. U kontaminovanfch
p d uvedenfch v dataoázi ÚxzÚs by|y nej-
vyšší hodnoty chromu zjištěny v povodÍ
JičÍnky' Lubiny a opavy v b|ízkosti Í. km 90,
nepiekračují však kritérium A.

Poměr Wpouštění chromu z bodov.fch
zdroj k 3SSdennímu pr toku v recipientu
w chází nej ne pÍízn ivěj i pro o bo re n slc.f poto k,
pak pro do|ní toky Koprivničky, Jičínky, Čer-
ného potoka nad S|ezskou Hartou, Lubiny,
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Bí|ovky a pro opavu cca v i. km 36. V hor-
ní části povodí oborenského potoka by| W-
znamn! bodovÍ zdroj chromu - chromovna,
která však by|a na zák|adě zjištěného ričin-
ku na jakost povrchov.fch vod a sediment
V roce 1998 zrušena.

Nrkt
Nikl se mťrŽe do piírodních vod dostat ze

jména z odpadních vod vznikajících pii povr-
chové pravě kovtj. V pŽírodních neznečištá
n1fch vodách se vyskytují koncentrace nejv.f-
še v desítkách mgl|.

Ve sledovanfch profi|ech nepiekročila
Žádná ze zjištěnfch hodnot imisní standard
pro ostatní povrchové vody. 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 všechny ostatní zjištěné hod-
noty vyhovova|y dokonce imisnímu standar-
du pro vodárenské toky. NejvyššÍ hodnoty se
vyskytova|y v Bí|ovce v i. km 6,7 (7994 pá-
tá tiída, pak tietÍ aŽ druhá) a i. km 0,3
(1994 čtvrtá tiÍda, pak tietÍ aŽ druhá),
v ostatních vzorcích neby|a piekročena hor-
ní mez tietí tiídy.

V sedimentech odebranfch druŽstvem
GEOM|N v |etech !992 aŽ 1993 byly zjišté
ny vyšší hodnoty nik|u, neŽ jsou cÍ|ové zá-
měry MKOL pro akvatická spo|ečenstva,
v povodí JičÍnky, Bí|ovky a Lubiny; v sedi-
mentech odebran1/ch VÚV ostrava pak u BÉ
lovky pod Velklmi Albrechticemi v roce
1994 (první tiÍda zatíŽen). Ve všech ostat-
ních odebranlch vzorcích by|y zjištěny hod-
noty odpovídající nu|té tiÍdě. U kontamino
van1fch pťrd uvedenÝch v databázi Ulcus
by|y nejvyšší hodnoty nik|u zjištěny v povodí
Jičínky a Lubiny. V obou piípadech však ne
piesahují kritérium A.

Poměr vypouštění nik|u z bodov./ch zdro
j k 3S5dennímu pr toku v recipientu vy-
chází nejnepiÍznivěji pro doIní tok Ko-
piivničky, pak pro dolní toky Bí|ovky, Lubíny,
Jičínky, Černého potoka nad Slezskou
Hartou, Odru pod Lubinou a Oborensk!
potok. V|ivem rozsáh|é eko|ogické investice
do vlznamného bodového zdroje nik|u v po
vodí Bí|ovky, kterou piedstavova|a v./stavba
nové techno|ogické |inky povrchov.fch riprav
a nového objektu čištění odpadních vod,
se jakost povrchotl./ch vod a sedimentťl
v Bí|ovce od roku 1994 postupně z|epšuje.

Zlnek
Ve větším mnoŽství se dostává zinek do

podzemních vod rozkladem sulfidick ch rud.
Antropogenním zdrojem jsou odpadní vody
z povrchou./ch prav kov a zwroby viskÓzy.
Da|ším zdrojem zinku ve vodách mohou b1/t
pozinkované kovy (nádoby, p|echy, okapy,
aj.). V piirozen1/ch vodách je obsah jen nízk'!
(5-200 mg/|).Některé kyse|é vody (z v./roby
viskÓzov./ch vláken) mají pr měrně asi 25
mgl|. Z hygienického h|ediska je zinek málo
závadny.

Ve s|edovanfch profi|ech by|o zjištěno
piekročení imisního standardu pro ostatní
povrchové vody u Vítovky v rjstí (1999),
Lu.čnÍho potoka-ustí (1995)' Her|ičky-ustÍ
(1995) a Štěpánxy v i. km 5,8. Vysoké ob-
sahy zinku odpovÍdající čtvrté tiídě by|y zjiš-
těny v Moravici v i' km 7,1 (1999) a ve
Hvozdnici-ristí (1999)' tietÍ tiída se vyskytu-
je v Jičínce v i. km 1'3 (1991 aŽ 1998),
v opavě v i. km 8'8 (1996 aŽ 1998) a ve
vodě z KruŽberské piehrady (1997 aŽ
1998).

V sedimentech odebran1fch druŽstvem
GEoMlN v |etech 7992 aŽ 1993 by|y zjiště

ny vyšší hodnoty zinku, neŽ jsou cí|ové zá-
měry MKOL pro akvatická spo|ečensWa,
v povodí Jičínky, Lubiny, do|ní Luhy, BÍ|é vo
dy a v ob|asti tlstí Moravice do opavy. V se
dimentech odebran1/ch VÚv ostrava by|y
zjíštěny nejvyšší hodnoty zinku v |etech
1994-1995 v t]stÍ opaw a v profilu Me
raviceBranka (čtvrtá tiída) a na do|ním toku
JičÍnky (tietí tiÍda). Druhé tiídy dosahova|y
hodnoty zatíŽení v sedimentech dolních to
kri Bí|ovky, Grasmanky, Černého potoka nad
SIezskou Hartou, PodoIského potoka,
Hvoznice a opavy v profilech Hoštice a s-
tí. Sedimenty v profi|ech opava pod Vrbnem
a odraJakubčovice odpovídaly první tiídě
zatíŽení, pievyšova|y však cí|ové záméry
MKOL pro akvatická spo|ečenstva v povodí.
U kontaminovanlch pťrd uvedenfch v data
bázi Ú|(ZÚs by|y nejvyšší hodnoty zinku zjiš-
těny v povodí opavice, nepiesahují však kri-
térium B.

Poměr vypouštění zinku z bodovfch zdro
jti k 3S5dennímu pr toku v recipientu vy-
chází nejnepiíznivěji pro do|nÍ tok Ko-
piivničky, pak pro do|ní toky Bí|ovky, Černé
ho potoka nad Slezskou Hartou, Lubiny,
Jičínky a odru pod Lubinou.

Olovo
o|ovo se pouze nepatrně hromadí v d |-

ních vodách, protoŽe nepod|éhá chemické
a biochemické oxidaci. V1/znamnfm zdrojem
o|ova jsou v./fukové p|yny motorov./ch vozi-
de|, obsahující rozk|adné produkty tetra-
ety|o|ova, Keré s|ouŽí jako antidetonační
prostiedek. Proto se do bezolovnatého ben-
zinu zača|o částečně pouŽÍvat jiného pri
pravku. o|ovo se hromadÍ Ve Vegetaci v oko
|í komunikací' dostává se do vod atmosfé
rickl/ch a splachem do vod povrchou./ch.
Dalším zdrojem m Že b1/t koroze olověnfch
částí potrubí a pigmenty barev' V našich ie
kách se vyskytuje o|ovo v koncentracích
zhruba okolo 0,035 mg/|. Pro pitnou vodu je
nejvyššÍ mezná hodnota obsahu olova dána
hodnotou 0,001 mgll' o|ovo patií mezi lát.
ky toxické a ve vodách je ve|mi nebezpečné.
Akutní otravy vodou s obsahem o|ova ne
jsou známy, zpťrsobuje však otravy chronic-
ké, protoŽe se hromadÍ v něKer1fch orgá-
nech (kostech, játrech, |edvinách).

Ve sledovan ch profi|ech všechny odebra-
né vzorky povrchové vody sp|Ďova|y imisní
standard pro vodárenské toky, některé
z nich se však ocit|y aŽ v páté tiídě, napii
k|ad Po|ančice v i '  km 6 a 2,3 (1995)'
Her|ička v i. km 0'4 (1995)' Ve čtvrté tiídě
se na|éza|y vzorky z profilťr Jičínka-ustí
(1991-1998), odra-i. km 25,4 (7997 aŽ
1997) a Opava-i. km 8,8 (1991-1995).

Cí|ové záméry MKoL pro zemědělské vyu-
Žití sedimentu jsou u o|ova totoŽné s cí|ov./-
mi záměry MKOL pro akvatická spo|ečen-
stva, a to 10O mg/j<g.V sedimentech ode
branfch druŽstvem GEoM|N v |etech 1992
až 1993 doš|o k piekročení těchto záměrťr
v povodí odry nad Čermnou, v povodí
Jičínky, SedInice, Lubiny, PoIančice a doIní
opavy; v sedimentech odebranfch VÚV
ostrava v |etech 7992 aŽ 1999 pak v po
vodí JičÍnky (1995)' Podo|ského potoka
(1994) v opavě nad Krnovem (1994)
a v odie v profi|u Po|anka. NejvyššÍ hodne
ty v uvedenfch piípadech odpovídají tietí tír-
dě zatÍŽení. U kontaminovanfch pťrd uvede
n:/ch v databázi Úxzus by|y nejvyšší hod-
noty o|ova zjištěny v povodí Jičínky a opa.
vice. V povodí Jičínky nepiesahují kritérium
B a v povodÍ opavice kritérium C-obyt.

Poměr vypouštění o|ova z bodovfch zdro
jtl k 3S5dennímu prr]toku v recipientu vy-
chází nejnepiÍznivěj i pro do|ní tok Ko-

piivničky, pak pro do|nÍ toky Bí|ovky, Jičínky,
Lubiny, Černého potoka nad SIezskou
Hartou, Vítovky a odru pod Lubinou.

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

ostravská pobočka VÚV T.G.M. odebra|a
v červenci 1997 těsně pied povodní vzorky
sedimentu v ustí opavy a u |evého bÍehu
Odry nad soutokem s Opavou. Po povodni
by| zaznamenán pokles u rtuti v sedimen-
tech z opavy z páté na prvnÍ tiídu a v se-
dimentech odry z páté na nultou tiídu zatÉ
Žení |geo. Kadmium pokleslo v sedimentu
opavy z tietí na druhou tiÍdu a v odie
z druhé na první tiídu. Zinek v opavě pied
i po povodni odpovídal první tiídě, v odie
nu|té tiídě. Chrom, měď, o|ovo a nikl v obou
piípadech by|y pied i po povodni v nu|té
trídě.

Ve vzorcích odebíran1/ch ČHtt,tÚ by|y che-
mické rozbory p|avenin a sedimentťr prová.
děny teprve od biezna. To neumoŽni|o daje
z červencové povodně V roce 1997 srovná-
vat se standardními udaji. Vfs|edky pozoro-
vání naznačují, Že v sedimentech odry bylo
mnoŽství těŽk1/ch kovťr po povodni v čer-
venci roku 1997 ve většině piÍpad niŽší,
v./jimku tvoii|y v některlch profi|ech arzen,
nik| a kadmium. Porovnání dajŮt o s|edova-
nfch prvcích v p|aveninách za červencové
období s prťrměrn1/mi daji za období 3' 3.
aŽ 30. 8. 1997 ukazují, Že u vzorkrj povod-
Ďov.fch p|avenin by| podí| těŽkÝch kov ve
většině piípad vyrazné niŽší, jen u nik|u do
š|o k re|ativně mírnému zv./šení. Vzh|edem
k ma|ému počtu ana|fz však není moŽné
dělat z ana|,!z sedimentt] a p|avenin zobec-
Ďující závěry.

Závét
Na zák|adě provedenlch rozborr]r a poz}

rování doporučujeme zaměiit usi|Í na prově-
ienÍ moŽností snÍŽení v.fskytu kadmia a rtu-
ti, a to piednostně v povodích Kopiivničky,
Jičínky, Černého potoka nad SIezskou
Hartou, Lubiny a Bí|ovky. NenÍjisté, zdadva-
náct odběrrj ročně postačuje k tomu, aby
by|o moŽno profil vŽdy jednoznačně zaiadit
do určité tiídy. Usuzujeme tak z toho, Že se
an.ÍšenÝ vyskyt rtuti v povodí Jičínky neprc
mÍtá podstatně do jakosti vody v JičÍnce
v i. km 1,3, zjišťované na zák|adé dvanácti
měiení ročně. Musíme však vzít v vahu, Že
míra ohroŽení jakosti povrchov./ch vod kon.
taminovan1/mi p dami závisÍ piedevším na
zranite|nosti p d a pokud se jedná o pridy,
jejichŽ protierozní ochrana není nutná, ne-
musí se jejich kontaminace v povrchov./ch
vodách vyrazné projevit' Rozbory sedimentr]
naznačují, Že ce|kové zatíŽenÍ povodí opaw
rtutí a kadmiem je větší neŽ zatíŽenÍ povodÍ
Odry nad soutokem s Opavou.
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Heavy Metals in the Odra River Basin
(Šajer J.)

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 wa-
ters, suspended load and sediments. This
issue !s Íollowed, in particular, in terms oÍ
admlsslble concentrations according to
the Governmental Decree No. 82/99, and
in relation to the EU Directives No.
76/464/EHS and 83/5L3/EHS (Tables
No. 3 & 4). ln the monitored basins, the
occurrence of cadmlum and mercury atr
pears to be most problematic.

Mezinárodní komise pro ochranu Labe vydala v prosinci 1999
pub|ikaci Piehled pIanktonních sinic v povodí Labe. Toto povodí tvo.
ií sloŽit1/ hydrobio|ogick1/ systém s iadou vodních biotop osíd|enfch
rtlzn1/mi spo|éčenstvy ias a sinic, které se mohou up|atnit v r zné
míie na jednot|it.n./ch usecích iíčního systému. Príručka si k|ade za
cíl podat pieh|ed p|anktonních sinic (cyanobakterií), které se mohou
v toku Labe up|atnit, a prezentovat je takorn./m zpťrsobem, aby mo-
hIa bi/t pouŽita k identifikaci popuIací p|anktonu v Labi podIe feno-
typov.Ích znak , rozeznate|nlch v optickém mikroskopu.

Pub|ikace je rozdělena na dvě části. V obecné části jsou popsá-
ny zdroje u./skytu a biocenÓzy p|anktonních sinic a piedstaveny h|av-
ní skupiny p|anktonních sinic. Taxonomická část obsahuje k|íč k ur-
čování rodr] a charakteristiku jednot|iu./ch skupin p|anktonních sinic
(pikopIanktonní rody a druhy, nanop|anktonní rody a druhy, sinice
tvorící vodní květy, endog|oeické druhy)' Součástí príručky je také
Seznam pouŽité |iteratury, rejstiík Iatinsk1/ch názvťr sinic a 134 ob-
rázkŮ v obrazové prí|oze.

V roce 1999 vyda|o Ministerstvo Životního prostiedí pub|ikaci
Potitika, stav a vlvoj životního prostiedí. česká repubttka. Kniha
je prek|adem z ang|ického originá|u ,,Environmenta| Performance
Reviews Czech Repub|ic.. vydaného v Pa|íŽi Organizací pro hospo-
dárskou spo|upráci a rozvoj (OECD).

Zák|adním cí|em hodnocení po|itiky Životního prostredí provádě-
n1/ch OECD je pomoci č|ensk1/m stát m z|epšit individuá|ní i ko|ek.
tivní aktivity, tfkající se iízení stavu ŽivotnÍho prostredí. Toto hodno-
cení aktivit České republiky v ob|asti Životního prostiedí zkoumá do-
savadní v./s|edky ve svět|e domácích cí|ťr a mezinárodních závazkŮ.

Zpráva je č|eněna do tĚí částí. První část ,,Regu|ace znečištěnÍ
a ochrana prírody.. je zaměiena na ochranu ovzduší, vodní hospo-
dáiství, nak|ádání s odpady, ochranu piírody, |esy a biodiverzitu.
Druhá část ,,Integrace poIitik.. se zabi/vá institucioná|ními aspekty
a zkoumá, jak je integrována politika tlkající se hospodáiství a prrl-
mysIu s poIit ikou v obIasti Životního prostiedí. Tietí část
,,Spo|upráce s mezinárodním spo|ečenstvím.. s|eduje mezinárodní
témata v ob|asti Životního prostiedÍ ve vztahu k České repub|ice.

V roce 1999 vydala Evropská agentura pro Životní prostredí (EEA)
pub|ikaci s názvem Sustainab|e water use in Europe. Palt 1:
Sectola| use oÍ water (Trva|e udrŽite|né vyuŽívání vody v Evropě.
1. část: YyuŽívání vody v jednot|iu./ch odvětvích).

Zpráva hodnotí trva|e udrŽite|né vyuŽívání vody v Evropě a zabyvá
se zv|áště vyuŽíváním vody v jednot|iWch hospodáisk1/ch odvětvích.
Popisuje jednotlivé iídící sí|y' které ov|ivnují vodní zdroje (zemědě|-
ství, pr mys|, r st popuIace a urbanizace, turistika) a které jsou uz-
ce spojeny s národními a mezinárodními sociá|ními a ekonomick1/-
mi po|itikami. Da|ší t|aky na vyuŽívání vody vycházejí z píirozené va.
riabi|ity v dostupnosti vody (sráŽky) a ze zmény evropského k|imatu'
Nedávná historie ukáza|a, Že extrémní hydro|ogické události, jako
jsou povodně nebo sucha, mohou vytváiet další t|ak na zásobování
vodou.

Rozumné a efektivní vyuŽívání vody je q/znamnfm prob|émem.
Zpráva upozorĎuje na potiebu z|epšit existující informace o evrop
skfch vodních zdrojích a jejich vyuŽívání' K zajištění trVaIe udrŽite|-
ného vyuŽívání vody v d|ouhodobém horizontu je tieba formu|ovat
a pouŽívat radu pol it ik a mechanismr] na národní i evropské urovni.

|nformace pro tuto zprávu by|y z ve|ké části shromáŽděny v zá-
padní Evropě, část informací by|a získána téŽ z někter1/ch zemí v./-
chodní Evropy.

Zoráva Lakes and reservoirs in the EEA atea ()ezera a nádrŽe
v ob|asti pťrsobnosti EEA) vydaná Evropskou agenturou pro ŽivotnÍ
prostiedí (EEA) v roce 1999 je v./s|edkem projektu databáze evrop
sk1ch jezer a nádrží s cí|em podat pieh|ed o jej ich fyziká|ních, che-
mick]fch a eko|ogick]/ch charakteristikách, popsat jejich vyuŽívání
a zhodnotit jejich environmentá|nÍ stav a v.fvojové trendy.

Data pro databázi European Lakes, Dams and Reservoirs
Database (ELDRED - databáze evropsklch jezer, piehrad a nádrŽí)
by|a získána z 15 č|ensk1/ch zemí Evropské agentury pro životní pro-
stiedí.

Zpráva podává preh|ed h|avních evropskfch jezer anádrŽí,Zabwá
se změnami Životního prostredí ve vztahu k nim. Značny prostor je
věnován prob|ém m eutrofizace a acidifikace jezer a nádrŽÍ. Zpráva
se zaměiuje i na další prob|émy kva|ity vody (znečištění kovy, orga-
nick;fmi |átkami, radioaktivitou), zabwá se sedimentací v jezerech
a nádrŽích a vysoušením piírodních jezer. Pozornost je věnována téŽ
environmentá|nÍm změnám zpťrsoben1/m stavbou piehrad. Zpráva je
dop|něna 16 tabu|kami a 18 obrázkv v textu.
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sTANovENí nizrÝcH
KoNcenrnnci RTUTr poruoci
zl-atÉHo AMALeÁruu
Eugen Sikora

NÍzké koncentrace rtuti |ze indikovat zlat.Ím fi|mem, Kerf je vy-
tváien na povrchu ske|ného uh|ku grafitové e|eKrody nebo na po
vrchu grafitové pasty CPE (Carbon Paste E|ectrode). Nové zkuše
nosti z této ob|asti ukazují na moŽné vyuŽití vo|tametrie i pro obor
koncentrací ana|ytrl pod 1 1tg/|. PÍímé vo|tametrické stanovení Hg
a da|šÍch kov v čist.fch vodách (pitná a povrchová) se tak stává
skutečností.

V rámci iešení tjko|u ,,Piímé stanovení ve|mi nízh.Ích koncentracÍ
rtuti" probíha|y zkoušky DPASV stanovení (diferenčně pu|zní anodic-
ká stripping vo|tametrie) pomocÍ zlatého ama|gámu na pevné grafi-
tové e|ektrodě ze ske|ného uh|íku - jak měiení rtuti v mode|ovfch
vzorcích, tak i pÍímo v pŤírodní matríci reálnfch vzork povrchové vo
dy (potok Červík), atmosférick1fch depozic a podkorunového spádu
Červík. Zkoušky reá|nfch vzork by|y zkomp|ikované v.fslqrtem inter-
ferenčnÍch matricov.fch jevťr. Proto se piikroči|o k postupnému vy-
h|edávání a objasĎovánÍ interferencÍ a nás|edně k jejich odstraĎe
vání.
o Rušivé pťtsobení chloridov.fch iontr] z referentnÍ argentch|oridové
e|ektrody zprlsobující nárťrst pozadí e|eKro|ytu, Keré znemoŽĎuje
reprezentativní odečet píku, by|o odstraněno dop|něním vybavení

referentnÍ e|eKrody so|nfm m stkem s náp|nÍ dusičnanu dra
seIného.
o By|o rovněž s|edováno p sobení rrjzné iontové sí|y základniho e|ek-
tro|ytu v závis|osti na yfšce pozadí. By| prozkoumán v|iv u šesti zá
kladních e|eKro|ytťr - kyse|iny borité, sírové, so|né, fosforečné, ch|o
risté a směsi kyse|iny dusičné s ch|oridem drase|n;fm (obr. 7, 2 a 3).

Na obr. 7 je znázorněn signá| ana|ytu v kyse|ině borité a chloridu
sodném v závis|osti na koncentraci analytu (40' 60 a 10o ng{g/|).
Maximá|ní hodnota signá|u je u koncentrace ana|ytu 100 ng Hgl| pii
potenciá|u +9o9 mV pro koncentraci 6o ngHg/|je potenciá| maxi-
má|ního signá|u +924 mV a pro koncentraci 40 ngHg/|je vrcho| pÉ
ku pii potenciálu +944 mV.

Na oDr. 2 je znázorněn signá| analytu v kyselině dusičné a ch|ori-
du sodném v závis|osti na koncentraci ana|ytu (4o' 60 a 1o0 ng
Hg/D. Pn koncentraci 10o ng Hgl| signá| piekroči| nastavenou cit|i-
vost piÍstroje, a proto došlo ke zborcení vrcho|u píku. Maximá|ní
hodnota signá|u je pro koncentraci ana|ytu 10o ng Hg/| píi poten-
ciá|u +930 mV, pro koncentraci 60 ng HE/| je potenciál maxima
+960 mV a pro koncentraci 40 ngHg/|je potenciá| maximální hod-
noty signá|u +875 mV.

Na obr. 3 je znázorněn signá| ana|ytu se zák|adním e|eKro|ytem
s|oŽen1fm z kyse|iny ch|oristé a ch|oridu sodného (ch|orid drase|n1f
není vhodnf kvťr|i Worbě má|o rozpustného chloristanu). Maximá|ní
hodnota signá|u (pík) pro koncentraci ana|ytu o,2 ttgHg/| je pii po
tenciálu +930 mV a pík u koncentrace 0,4 pg Hg/| je +940 mV.
Zák|adní e|eKro|yt by| piidáván ke vzork m těsně pied ana|fzou
v mnoŽsWí 3,9 m| do 50 m| ana|yzovaného objemu vzorku. Koneč-
nÝm Ws|edkem práce je v.fběr nejoptimá|nějšího sloŽení zák|adnÍho
e|ektro|ytu. Zatím se jeví jako nejoptimálnější zák|adní e|eKro|yt se
stavenf na bázi kyse|iny chloristé a ch|oridu sodného.
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obr. 1. Kiivky DPASV pŤi
ana|yze Hg na poz|acené
e|eKrodě ze ske|ného
uh|Íku
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Obr.3. Kiivky DPASV pii analfze Hg
na poz|acené e|ektrodě ze ske|né
ho uh|Íku v závis|osti na koncentra
ci analytu

8000

Obr. 5. Rozptyl
měÍenÝch hod.
not koncentrace
Hg na pozlace
né eleKrodě ze
ske|rtého uh|iku

o Verifikace vlsledkťt pÍi stanovenÍ ve|mi nízklch koncentracÍ Hg
pomocí zlatého ama|gámu pro aplikačnÍ měIení v pÍírodních matri-
cích vzorkťr probíhá měŤením soubor reá|nfch vzork (vzorky atmo
sféric|a.fch depozic a vzorky povrchov.Ích vod z pramenné ob|asti to
k ) se souběŽn1fm stanovením na po|arografu (ETP-PC) - pevná gra
fitová e|eKroda ze skelného uh|íku se zlatfm fi|mem, na atomovém
absorpčním spektrometru (MS) s grafitovou kyvetou a na ana|yz*
toru Hg-AMA.
o Vzoreil< č.44 atmosférická depozice by|změÍen pouze na EIPPC
a vykazoval hodnotu 30 ng Hgll s nejistotou v.fsledku +/- 50 % (hod-
nota stanovená AAS by|a pod mezí stanovite|nosti < o,25 pgHe/D.
o Vzorek č. 5oo Podkorunové depozice Červk by| souběŽně ana|y-

Zák|adní elektro|yt - Hc|o4
Doba akumulace 1hodína

--- 0,2 mlkrogramri Hgll- 
0,4 mikrogramri Hgll
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obl. 4. Podkorunová depozi-
ce Červk 06/99 (DPASV na
poz|acené e|eKrodě ze ske|-
ného uh|Íku)
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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 mezí stanovite|nosti < 0,25 ItrHe/|.
o Da|šÍ část verifikace měiení se soustiedi|a na stanovenÍ opa.ko
vatelnosti mode|oyfch a piirozen1/ch vzorkr] s pťrvodnÍ matricÍ ana|y.
t bez pÍedběŽnÝch riprav zák|adnÍ matrice _ hodnocení y/s|edk ze
souběŽnfch ana|jz rrizn mi metodami- ETP-PO, AAs, AMA.

Na obr. 5 je pro 2o mode|ově pÍipravenfch vzork v rámci stano
vení opakovate|nosti zachycena ana|yza v koncentračnÍ rovni 0,2
pgHg/|. Ze souboru hodnot by|a vypuštěna pro odleh|ost první a po
slednÍ hodnota měiení. NaměÍené hodnoty jsou wchÝ|ené ve smé
ru nad vztaŽnou koncentraci Hg v mode|ov.fch vzorcích.
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Závét
Řešení rikolu Piímé stanovení ve|mi nízk1fch koncentrací rtuti se

zaměiilo na stanovení optimá|ního prostiedí a podmínek pouŽite|-
nosti pro ana|y4 Hg na z|atém ama|gámu v mode|ov./ch vzorcích. Ze
zkušeností získanlch v prtiběhu iešení ko|u je zi{mé, Že rozsah
stanovite|nostije |imitován koncentrací ko|em 40 ng Hgl|. Pod tou-
to hranicí je sice signá| dobÍe čite|n!' a|e rozptyl změien;fch hodnot
je značnÝ a pro praktická měÍení nepouŽite|nf. omezující podmínky
ana|yz a moŽné modifikace pouŽití z|atého ko|oidu, jako je napi.
moŽnost stanovenÍjin1fch ana|yt (sÍran , As, Cu) a ap|ikace v jiném
neŽ vodním prostiedí, jsou ieŠeny v rámcijiného'tiko|u a budou ješ-
tě piedmětem da|šího studia. Návrh ana|ytického postupu stanovs
ní Hg pomocí vo|tametrického signá|u z|atého amalgámu na pevné
grafitové e|eKrodě ze ske|ného uh|íku ve vodnfch vzorcích by| zpra
cován a piedán zadavate|i.

Determining Low Concentrations of Mercury by Means of
Gold Amalgam (Sikora, E.)

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 oÍ no 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.

aaa- lng. Eugen Sikora
vuv T.G.M. - pobočka ostrava

tel. 069/613 41 81, linka 20

TVORBA A SPRAVA REGISTRU
KoMunÁlnicn zDRoJŮ
zNečĚrĚní
Marie Franc|ová

Tvorba registru
VÝzkumn:Í r]stav vodohospodáisk T. G. Masaryka by| pověien od-

borem ochrany vod MŽP za|oŽením a vedením registru komunálních
zdrojťr znečištění vod za uzemÍ Čn (oale regist| s tím, Že daje
o zdrojích znečištění budou piebírány od akciovlch spo|ečností
Povodí. V registru jsou evidovány komuná|ní zdroje znečištění v ob-
cích ČR nad 1000 obyvate|.

Komuná|ním zdrojem znečištění (dále zdroj znečištění)je ve vět.
šině piípad obec, tedy zák|adnÍ rjzemní jednotka. V něKerfch piÉ
padech, kdy je to nezbytné z h|ediska vodohospodáisk1/ch potieb, je
zdrojem znečištění zemně oddě|ená a samostatně odkana|izovaná
část obce. Registr obsahuje prib|iŽně 14oo zdroj znečištění, které
se nacházejí v 7270 obcích.

Pro kaŽdy zdroj jsou uvedeny:

o správní daje (v Keré obcí, části obce, okrese, v pťrsobnosti kte-
rého oblastnÍho inspektorátu České inspekce Životního prostiedí
zdroj |eŽÍ, piís|ušnost zdroje k rjzemnímu odboru MŽP, počet obyva
te| obce či části obce);

o vodohospodáiské daje (povodí, popis místa vypouštěnÍ do reci-
pientu; tj. název toku, iíční km pos|edního vypouštění a čís|o hydre
|ogického poiadí, dá|e zda zdroj znečištění |eŽí na vodárenském to
ku, v chráněné ob|asti piirozené akumu|ace vod nebo v ochranném
pásmu vodního zdroje);

o udaje o čištění odpadních vod ( daj o tom, zda je veiejná kana|i-
zace V provozu, ve v./stavbě, odhad počtu obyruate| byd|ícÍch v do
mech napojenfch na veiejnou kana|izaci, zda je čistírna odpadnÍch
Vod (Čou V provozu či ve v./stavbě, odhad počtu obyvate| byd|ících
v domech napojen1/ch na veiejnou kana|izaci piipojenou na čistírnu,
typ ČoV;

o vodohospodárská rozhodnutí s daji o povo|eném vypouštění od-
padních vod.

Tvorba registru by|a zahájena v roce 1995, kdy byly provedeny
projeKové práce. Po vymezení věcného obsahu registru by|y defi-
novány zák|adní datové struKury a zavedeny číse|nky. Piitom se Vy-
cháze|o z piedpok|adu, Že registr bude vytváien jako otevien
systém umoŽĎující postupné rozšiiování a dop|Ďování o nové po|oŽ.
ky. Dá|e bylo stanoveno, Že registr bude zač|eněn (spolu s nás|ed-
ně za|oŽen m registrem prťrmys|ot4fch zdroj znečištění vod) do
Hydroeko|ogického informačního systému vÚv. za těchto v./chozÍch
podmínek a piedpok|adŮt by|a provedena V roce 1996 prvnÍ imp|e-
mentace registru na počÍtači, a to v databázovém prostiedí Ms
Access 2.0.

E|ektronické zpracování databáze registru bylo zajištěno ap|ikač-
ními programy pro vk|ádání dat do počÍtače, pro kontro|u dat, pro
proh |íŽenÍ databáze registru.

První kroky související s postupn]Ím rozšiiováním registru by|y uči-
něny v |etech 199&1999. Nejprve by|y piipojeny daje o skutečně
vypouštěném znečištění ze Státní vodohospodáiské biIance ke zdro
jťrm znečištění, z nichŽ se vypouští více neŽ 15 000 m3 odpadních
vod za rok. Následně by| iešen problém vyjádrení ve|ikosti zdrojrjr
znečištění v ekviva|entních obyvate|ích, neboť ve Směrnici Rady
91'/277 EHS o čištění městskfch odpadních vod jsou obce katege
rizovány právě pod|e ekvivalentních obyvatel' Prob|ém by| v roce
1999 částečně vyiešen stanovením popu|ačních ekviva|entťr u obcÍ
nad 5ooO byd|ících obyruate|.
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obr. 1. Povodí Labe - počty obcí nad 2000 obryatel pod|e podí|u
obyruate| byd|ících v domech napojen1/ch na veiejnou kana|izaci pii.
pojenou na čistÍrnu

obr. 2. Povodí Moravy - počty obcí nad 2000 obyvate| pod|e podí|u
obyvatel byd|ícÍch v domech napojenfch na veiejnou kana|izaci pii-
pojenou na čistírnu

obr. 3. PovodÍ odry - počV obcí nad 2000 obyruate| podle podí|u
obyvate| byd|ících v domech napojenfch na veiejnou kana|izaci pii-
pojenou na čistírnu
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Kategorie.
pod|e poětu
obyvatel

celkem
Počet obcí pod|e podí|u

obyvate| v domech napojenÝch na kana|izaci (%)

0 7-24,9 2U9,9 50-79,9 > = 8 0

Nad 15 0O0 91 0 0 o 10 81
10 000-14 999 4t 0 0 t 10 30
2 000-9 999 485 20 36 72 L78 L79
Celkem 617 20 36 73 198 290

Tabulka 1. Počty obcí nad 2000 obwate| v ČR podle ve|ikostnÍch kategorií a podí|u
obryate| v domech napojenlch na veÍejnou kana|izaci

Tabulka 2. Počty obcÍ nad 2000 obyruate| v ČR pod|e ve|ikostních kategorií a podí|u
obynratel v domech napojenlch na veiejnou kana|izaci piipojenou na čistírnu

Spláva ]eglstru
V období 1997-1999 byla kaŽdoročně prováděna správa registru

zahrnujÍcÍ tyto hIavní pracovní b|oky:
o aKua|izace databáze registru, tedy práce spojené se sběrem,

poiizováním, pievody, kontro|ami a archivací dat;
o zpracování v.Ístupťt;
o poskytování informací.

Aktua|izace databáze registru, prováděná v běŽném roce daji
podle stavu k 3t. t2. piedchozÍho roku, zahrnova|a s|ed na sebe
navazujících činností rea|izovanfch jednak V a.s' Povodí, jednak ve
VÚV T.G.M. Nejprve by|y dohodnuty zásady zpracování databází
spravovanfch a.s. Povodí. Nás|edně pracovníci těchto organizací
šetii|i potiebné tjdaje o stavu kana|izace a čištění odpadních vod na
referátech Životního prostiedí okresních uiadťr, na obecních uia-
dech a u provozovate|ťr vodohospodáisk:Ích zaiízení. zjištěné daje
u|oŽi|i do databází, Keré v e|ektronické podobě pieda|i do VUV
T.G.M' k da|šímu zpracování. Po transformaci dat do databázového
prostÍedí MS Access 2.0 nás|edova|a rozsáh|á počítačová a optic-
ká kontro|a, kterou by|y podrobně prověiovány daje za jednot|ivé
zdroje. Chybějící daje by|y došetiovány u a.s. Povodí a na obecních
iadech. Poté by|y dílčí databáze spojeny v jedinou databázi za Úze

mí ce|é ČR, k nÍŽ by|y ještě piipojeny da|ší ridaje jako počty ob}^/a-
te| obcí z Ma|ého |exikonu obcí ČSÚ a vypouštěné znečištění pi+
vzaté ze Státní vodohospodáiské bi|ance.

Zpracování Wstupťr z aktua|izované databáze registru piedstavo
va|o samostatn1f b|ok pracÍ. Rozsah tabe|árních a grafickÝch v.Ístu-
pťr si vynuti|jejich uspoiádání do dvou materiá|ťr. Do prvního by|y za-
hrnuty podrobné informace, jako napi. udaje o zdrojích znečištěnÍ
umístěn1/ch na vodárenskfch tocích nebo v chráněnfch ob|astech
piirozené akumu|ace vod. Z iady v.Ístupťt t'./kajících se obcí |ze pii-
pomenout a|espoĎ abecední seznam obcí s abso|utními a re|ativnÉ
mi ukazate|i o stavu odkana|izování a čištění odpadních vod. Do dru-
hého materiá|u by|y za|azeny souhrnné informace, které jsou urče
ny pro posouzenÍ a ce|kové hodnocenÍ čištění komuná|ních odpad-
ních vod na ce|orepub|ikové rovni. V tomto materiá|u by|a zvláštní
pozornost věnována zdrojťrm znečištění nad 2o00 obyrate| Ve smys.
Iu poŽadavkr]r Směrnice Rady 97/271lEHS. V souhrnn1fch tabu|kách
byly pod|e rťrznlch h|edisek uspoiádány a tÍÍděny ukazate|e, napi.
počet obcí s veiejnou kana|izací, počet obcí s čištěnlmi odpadními
vodami na tom Kerém typu čistírny (mechanická čistírna, mecha
nickobiologická čistírna, mechanickobio|ogická čistírna s odstra
řováním nutrientťr), podí| obryate| bydlících v domech napojenlch
na veiejnou kana|izaci, podí| obyruate| byd|ících v domech napoje
nlch na veiejnou kana|izaci piipojenou na čistírnu, počet obcÍ s ka.
na|izaci či čistírnou ve vlstavbě.

Ukáz}<y souhrnn1fch v.Ístup jsou uvedeny v tabulkách 7 a 2, ve
kterlch jsou ukazate|e za ČR pod|e stavu v roce 1998.

Z obr. 7-3 je z|ejmá rozdí|ná roveĎ dosaŽená v čištěnÍ komu-
ná|nÍch odpadních vod v hydrologicklch povodÍch Labe, Moravy
a odry V roce 1998. Zatímco v povodí Labeje současn! stav uspe

I
L_-

kojiW' čištění odpadních vod v povodí
Moravy a zejména v povodí odry bude nutné
iešit v.fstavbou iady nov.fch čistíren a rozši.
iováním a intenzifikací stávajících čistíren.
Na zák|adě za|oŽené časové iady |ze s|e
dovat trend vwoje v ob|asti čištění komu.
nálních odpadních vod v ČR v období
1996-1998 (obr. 4).7 gratuje patrnlf jednak
postupn! nárrjst obcí, ve Kerfch více neŽ
80 % obwate| byd|í v domech napojenfch na
veiejnou kana|izaci pÍipojenou na čistírnu,
jednak pok|es obcí nepiipojenfch na čistírnu.
Vfstupy z aKua|izované databáze registru
byly pro r zné če|y poskytovány iadě uŽiva
te|rj. V prvé iadě by|y zmíněné materiá|y se
souhrnnfmi a podrobnfmi v./stupními infor-
macemi pÍedány odboru ochrany vod MŽP,
kde by|y podk|adem pro stanovení priorit
v ob|asti ochrany vod a piijednání o piib|ižo
vánÍ ČR k Evropské unii. Dá|e vlstupy z re
gistru s|ouŽi|y jako zdroj informací pro pŽidé
|ovánÍ dotací z prostÍedk státního fondu
ŽivotnÍho prostiedí. Vybrané informace byly
pouŽiw Českou inspekcí Životního prostiedí,
Ministerstvem zemědě|ství, dá|e pii hodno
cení jakosti vody ve v.fzkumnfch rjko|ech VÚV
T.G.M, pii vyp|řování statistick:Ích vykazŮ
a materiá|tj pro oECD. Vlběry z databáze re
gistru by|y na vyŽádání poskytovány právnic-
kÝm a tyzick,Ým osobám.

podí| obyvate| v domech napojen:Ích na Č0V

obl. 4. V1fvoj v ob|astÍ čištění komuná|nÍch odpadnÍch vod v obcÍch
ČR nad 2000 obwate| - počty obcí pod|e podí|u obryate| byd|ících
v domech napojenfch na veiejnou kana|izaci piipojenou na čistírnu

RNDr. Marie Franclová, CSc.
vÚv T.G.M. Praha
rel.z O2l2O 19 73 95

Creating and Managing the Register of Communal Sources
of Pollution (Franclová, M.)

|n the Reg|ster' communa| souÍces of po||ut|on ln towns and vl|.
lages wlth more than 1'ooo lnhabltants are recorded. For each oÍ
approxlmately 1,4OO sources of pollutlon data 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 oÍ the 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 Íorwarded to the Department
of Water Protectlon oÍ the czech Mln|stry of the Envlronment, and
to a number of other users.

Kategorie
pod|e počtu
obyvatel

celkem
Počet obcí pod|e podí|u obpate| v domech

napojenlch na kana|izaci piipojenou na Čov (x)

0 t-24,9 2H9,9 50-79,9 > = 8 0

Nad 15 000 91 0 2 L T7 7t
10 000-14 999 4! 0 0 3 72 26
2 000-9 999 485 93 40 65 150 !37
Celkem 677 93 42' 69 L79 234

1L79
164.5

0L-24,9% 2U99% 50-79,9 %
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člnruosT AsLAB
v RocE 1999
Eva K|okočníková, Alena NiŽnanská,
Petr Finger, lvan Koruna

Uvod
Činnost AS|.AB StÍediska pro posuzování

zp sobí|osti |aboratoií se v up|ynu|ém roce
soustiedi|a zejména na mezi|aboratorní po
rovnávání zkoušek. V této ob|asti se rozší iI
počet registrovan;fch |aboratoiÍ, zv.Íši| se po
čet |aboratoií piih|ášen1fch do mezilabora-
torních porovnávání zkoušek i nabÍdka uka
zate|ťr a počty proveden1fch ana|1fz v mezi|a
boratornÍch porovnáváních zkoušek.

K 37. L2. 1999 Wdalo stiedisko celkem
114 osvědčení o správné ěinnosti |aborato
ie, z toho V roce 1999 by|o vydáno 31
osvědčení. Da|ších 11 |aboratoŽí by|o V tom-
to roce posouzeno, avšak osvědčení obdrŽí
aŽ po prokázaném odstranění neshod.

Pokračova|a spo|upráce s ČeskÝm institu.
tem pro akreditaci a další harmonizace do
kumentťr ASLAB s nov.fmi metodickfmi ní
vody a doporučeními ČlA' Pracovníci Č|R za-
háji|i audit na mÍstě ke zjištění kompetent-
nosti a p|nění poŽadavkťr na stiedisko pro
posuzování zprjsobi |osti I aboratoiÍ, pr]sobící
v procesu akreditace.

Mezl|abo]atorní porovnáYání
zkoušek (MPz)

ASLAB organizuje pod|e svého statutu
meziIaboratorní porovnávánÍ zkoušek, která
s|ouŽí k ověiení schopnosti |aboratoie pro
vádět zkoušky. Mezi|aboratorní porovnávánÍ
zkoušek WoÍí v.fznačnÝ podÍ| činnosti stie
diska. V roce 1999 mě| zájem o MPZ setr-
va|ou uroveĎ (tabulka 1/. Největší počet
ana|yz by| uskutečněn v ob|asti chemického
rozboru vod. Vzorky pro MPZ sm|uvně pii.
pravova|y |aboratoie, Keré projevi|y o tuto
práci zájem, Keré mají ve své |aborato|i z*
veden1f a posouzen1f systém jakosti a Keré
jiŽ majÍ s piípravou srovnávacích vzorkrj zku.
šenosti. Největší objem prací na pÍÍpravách
vzork by| odveden |aboratoiemi VÚV T.G.M.

V rámci 16 projeK MPZ rea|izovan1fch
v oblasti chemie a radiochemie bylo v roce
1999 provedeno 239 porovnánÍ jednot|iv.Ích
parametr , kter1/ch se ce|kově zrjčastni|o
1 560 zájemcťr. Do čtyi projektťr v ob|asti
bio|ogickfch zkoušek (27 porovnánÍ) se za.
poji|o 297 zájemc .

V ob|asti chemickfch zkoušek AS1ÁB po
prvé organizovaI mezi Iaboratorní porovnává
ní zkoušek Kovy v zeminách (pod|e Metc
dického pokynu Kritéria znečištění zemin
a podzemní vody) s častÍ 61 |aboratoie'
Toto MPZ by|o zaměieno na stanovení kovtj
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr celkovf, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, Y,Zn), stanovení PAU, PcB, a stano
vení NEL. ASLAB dá|e organizova| mezi|abo
ratorní porovnávánÍ zkoušek pro ob|ast sta
novení vy|uhovate|nosti odpadrj podle nové
odpadové |egis|ativy a ověiova| tím vhod-
nost pouŽívánÍ doporuěenfch postuptit pro
tato stanovení. Da|ší v.Ízkum metod probíha|
v ob|asti stanovení rozpuštěnfch látek, sta
novení jednotliWch PAU, stanovení kongene
rťr PCB.

ASLAB by| také spoluorganizátorem zkou-
šení zp sobilosti v projektu PHARE, kterf
by| navrŽen prof. W. Cofinem v Bruse|u v ro
ce 1998. V rámcitěchto MPZ by| ana|yzován
po|étav!. popí|ek ze spalovny městského od-
padu (kovy), kompost z městského odpadu

(kovy), prášek z vinnfch hrozn (kory ha|o
genové pesticidy a něKeré PCB)' odpadní
voda (zák|adní ukazatele), čistírenslc.f ka|,
(kow)' si|niční prach (kovy a po|ycyk|ické
aromatické uh|ovodÍky). Pieh led mezi]abora
tornÍch porovnávání zkoušek v ob|asti che
mie, organizovanlfch v roce 1999, je uveden
v tabulce 2.

V rámci biologick.fch zkoušek by|o jako
součást mikrobiologického rozboru pitné vo
dy (zdroj pro individuá|ní zásobování) poŽa
dováno stanovení feká|ních streptokokťr

pod|e CSN |so 7899-2. ProtoŽe se očeká
va|y velmi nízké počty mikroorganismťr ve
Vzorku, by| současně dodán kmen na šik-
mém agaru k určení, patií.|i mezi feká|nÍ
streptokoky či ne (pod|e konfirmačních tes.
tti)' Toto stanovení bylo nedí|nou součástí
stanovení feká|nÍch streptokokťr a v.fsledky
velmi dobie odrazi|y roveĎ mikrobio|ogické
práce |aboratoií. Vfs|edky jsou obsaŽeny
v piís|ušné zprávě k MPZ.

U bio|ogického rozboru surové a uprave
né pitné vody by|o pod|e postupťr v Čsru

+ V |etech 1990-1991 metodické vedení VÚV T.G.M.

Tabulka 2. Piehled MPZ v oblasti chemie a radiochemie

Tabulka 1. VÝvoj počtu registrovanfch |aboratoiÍ

Název
MěsÍc dlstr|buce

Náp!ř Poěet
Úěastnik

oR.cH-1,/99
biezen

Nepo|ární extrahovate|né |átky v zeminách 88

oR-cH-2/99
biezen

PAU a PCB v zeminách (metodiclc./ pokyn Kritéria znečištěni
zeminy a podzemnÍ vody)

47

oRcH-3/99
biezen

SM Pb, Af , Mn, Cu, Zn, Fe, Ba, Be, Cr, Ni, Se, Cd,
Ag, V, As, Co, (pitná, povrchová a odpadní voda)
NEL' ocP (pitná, povrchová a odpadní voda)
ch|orované fenoly (pitná voda a povrchová voda)

soA

183

oR-cH4/99
květen

Rozbor ka|u (pod|e Čsru +o 5735 Prrjmys|ové komposty) 58

oR-cH-s/gg
oR-cH-6/99
(Čechy a Morava)
květen

ZCHR: pH, vodivost, KNK-4.5, rozp. |átky,
ch|oridy, dusičnany, vápník, hoičík, sodík,
dras|Ík, BsKs, cHsKMn, cHsl{cr, NH4*, No2-
Poo*, fluoridy, Že|ezo, mangan, veškeré kyanidy,
h|iník, feno|y, absorbance pii 254 nm, huminové
|átky' anionaKivní tenzidy, sírany nerozpuštěné
|átky (pitná a povrchová voda)

208
707

oR-cH-7/99
záíí

Vy|uhovate|nost odpadťr pod|e vyh|ášky MŽP č' 338/97 sb
(44 parametr )

79

oR-cH8/99
zá|í

Kovy v zeminách (metodickÝ pokyn Kritéria zneěištění
zeminy a podzemnÍ vody) 61

oR-cH-9/99
oR-cH-lO/99
(Čechy a Morava)
iilen

ZCHR: pH, vodivost, nerozp. |átky, ch|oridy, sírany,
dusiěnany, vápník, hoičík, rozpuštěné |átky, BSK.,
CHSlt. NH4*, NO2-, celkov.f fosfor, organick;f
dusík, f|uoridy, veškeré kyanidy, feno|y, anionaKivní
tenzidy, DoC, nerozp. |átky (odpadní voda)

193
115

oR-cH-41,/99
oR-cB-l:2/99
(Čechy a Morava)
iijen

Nepo|ární extrahovatelné |átky a extrahovatelné |átky
(pitná, povrchová a odpadní voda)

85
59

oR4t{-13l99
listopad

SM: Hg a něKeré kovy (B, T|, Sn, Mo, Sb, Sr, Li)
(pitná' povrchová a odpadnÍ voda)

SoA: PcB, ToL, Aox' PAU (pitná, povrchová
a odpadní voda)

144

oR-PHARE-í'/99
biezen

1. Polétav.f popí|ek ze spa|ovny městského odpadu
(Pb, Cd, Cu, Hg, As, Zn, Cr, Ni)

2. Kompost z městského opdau (Pb, cd, Cu, Hg, As, Zn,
Cr, Ni)

3. Prášek z vinnfch hrozn , kovy (Pb, Cd, Cu, Hg, As, Zn,
Cr, Ni)

4. Prášek z vinnfch hrozn , ha|ogenované pesticidy
(DDT, DDE, DDD' HcH) a něKeré PCB

45

oR-PHARE-2/99
záíÍ

1. odpadní voda, zák|adnÍ ukazate|e
(Doc' coD, AoX), organické a anorganické s|oučeniny

2' Čistírensk ka| (Pb, cd, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Hg)
3. Si|niční prach, kovy (Pb, Cd, Cu, Hg, As, Zn, Cr, Ni, Pt)
4. SiIničnÍ prach, po|yaromatické uh|ovodíky

53

oR-RA-99
květen

Ce|ková objemová aktivita 0 a p, Unat., Ra, Rn, Pb, Sr 35
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75 771.1. poŽadováno na rozdí| od drívějších
|et i roz|išení foziologického stavu piítom-
nfch organism s pouŽitÍm fluorescenčního
mikroskopu. Vzh|edem k tomu, Že |aborate
ie se jiŽ vybavi|y tímto zaiízením, zričastni|o
se tohoto rozboru 41 laboratoÍí.

MeziIaboratorní porovnávání zkoušek
v oblasti stanovení ekotoxicity by|o poprvé
provedeno podle Metodického pokynu MŽP
pro stanovení ekotoxicity vodn1/ch vf|uhti od-
pad . Vzhledem k tomuto pokynu bylo MPZ
rozšÍŤeno i o testování v.f|uhu pevného od-
oadu na |uminiscenčních baKeriích Photo
bacterium phosphoreum podle DIN 38 412,
část 34, k ověiení vhodnosti pouŽití této
metodiky pro podobné typy zkoušek a zaf+
zenÍ této metodiky do piíslušnfch |egis|ativ.
ních dokumentrj. Této zkoušky se z častni|o
9 |aboratoií.

MeziIaboratornÍ porovnávání zkoušek
v ob|asti biodegradabi|ity se zaměií|o nejen
na zkoušení zpťrsobi|osti zučastněnÝch la
boratoiÍ, a|e i na zjištění vhodnosti pouŽití
piís|ušnfch metodik pro testování bio|ogic-
ké roz|oŽiteInosti chemicklch |átek. By|y
pouŽity metodiky pod|e těchto norem: ČsN
|so 10 707 Metoda stanovení BsK, ČsN
|so 7827 Metoda stanovení Doc, ČsN EN
29 888 Zahn-We||ensova metoda (s|edovánÍ
pomocí DoC a cHsK). Metodiky jsou téŽ po
psány ve směrnicÍch OECD pod číse|nÝm
označením 3o1D (Metody stanovení BSK),
301A (Metoda stanovení DoC) a 2o2B
(Zahn-Wellensova metoda). Mezilaborator-
ního porovnávání se z častni|o ce|kem de
set Iaboratoií. PiehIed meziIaboratorních
porovnávání zkoušek v ob|asti mikrobio|e
gie, hydrobiologie, ekotoxicity a biodegrada-
bility je uveden v tabulce 3.

Piíprava vzorkr]t pro MPZ je podrobována
auditu. Audit provádí v piipravující |aboratoii
expert jmenovan1f vedoucím AS|.AB nebo
v piípadě, kdy je MPZ piih|ášeno do Ná
rodního programu zkoušení zprisobi|osti,
jmenovan1/ Česklm institutem pro akredita-
ci. Česk1f institut pro akreditacivyuŽíváMPZ
ke kontro|e jím akreditovanfch |aboratoiÍ.

PosuzovánÍ laboratoií
V roce 1999 by|o nově posouzeno 33 |a

boratoií, z nichŽ 22 obdrŽe|o osvědčení
o správné činnosti |aboratoie, ostatní se na
udě|ení osvědčení piipravují odstraĎováním
zjištěnlch neshod. U dvou |aboratoií pro
běh|o posouzení z drjrvodu oznámenlch or-
ganizačnÍch změn a by|o jim vydáno aKua|i-
zované osvědčení. Sedm |aboratoií by|o po
souzeno V roce 1998. osvědčenÍ získa|y
V roce 1999. V devíti |aboratoŽích proběhlo
posouzení dodatečně piih|ášenfch metod
a na zák|adě spěšného posouzení na mís-
tě jim by|a Wdána rozšíiená piÍ|oha osvěd-
čení. Kontro|ní návštěva v rámci dozoru by|a

provedena v 25 |aboratoÍích s osvědčením
Asl-AB, u zb:Ívajících proběh|a v rámci posu-
zování dodatečně piih|ášenfch metod. Úda
je o počtu posouzenfch |aboratoií jsou shr-
nuty v tabulce 4.

Další ě|nnost
Pracovníci ASLAB se aKivně častni|i od-

bornfch akcí, a to formou piednášek (9)'
poiádáním semináÍťr k vÝs|edk m MPz (!7)
a ve spo|upráci se sdruŽením Eurachem-ČR
téŽ organizací dvousemestrá|ního kurzu pro
vedoucÍ pracovnÍky hydroana|yticlc.fch |abo
ratoií. Piednášky odborn1fch témat z ob|asti
jakosti v Iaboratoiích zajišťují pracovníci
AS|.AB. Tento kurz pokračuje i v roce 2000
a piipravuje se jeho opakování pro da|ší zí
jemce.

začního institutu pro ob|ast vody a nátve
s|oví a v piípravnfch komisích dokument
EURACHEM - Nejistoty ana|yticlc.fch měienÍ,
Návaznost chemick1fch měiení a Zkoušení
zpťrsobi losti I aboratoií.

Správná |aboratorní praxe
V ob|asti Správné |aboratorní praxe |ze

shrnout činnost AsláB, jeŽ probíha|a ve sho
dě s piedpok|ádanfmi aKivitami inspekční.
ho orgánu, do čtyi zák|adních částí: meziná-
rodnÍ aKiviV spočívající v zastupování ČR
na jednáních s pÍedstavite|i zahraničních or-
ganizací (napi. OECD, PHARE), ayšování kva
|ifikace a získávání nov./ch poznatkrl v pro
vádění kontro| zaíízení, zpracování studií
a piednášková činnost tlkajÍcí se SLP v ob-
|asti pťtsobnosti zákona č. I57 /L998 sb.

AKivní čast se projevi|a i pii piípravě |e .,2.-.=-
gís|atiw t.fkajÍcí se odbadních vod, odpadr] zavel

a chemickfch |átek, dá|e v rámci členství V roce 1999 Asl.AB opět zaznamena| z*
v technick.fch komisích Českého norma|i- jem o svou činnost. Mimo povinností uk|á

Tabulka 3. PÍeh|ed mezilaboratorních porovnávánÍ zkoušek v ob|asti bio|ogick1fch metod

Název
MěsÍc d|strlbuce

Náplř Poěet
Íiěastnikú

oR-TX-g9
unor

Stanovení ekotoxicity
Daphnia magna
Scenedesmus subspicatus
Poecilia reticulata
Sinapis alba
Phytob acte ri u m ph o s ph o re u m

2t

OR.MB99
duben

M ikrobiologick! rozbor
pitná voda: ko|iformní bakterie

feká | ní (termoto|erantní) ko| iform n í baKerie
enterokoky
mesofiIní baKerie
psychrofi|ní bakterie
kvasná zkouška

povrchová voda: ko|iformní bakterie
feká | n í (te rmoto|erantní) ko I iform ní bakterie
enterokoky
mesofiInÍ baKerie
psychrofi|ní baKerie

L94

oR-t{&99
květen

Hyd robiol ogiclc.f rozbor
surová voda: počet jedincťr v 1.m| vzorku

taxonomické určení organism a stanovení
počtu jedincťr v hlavních taxonomiclt.fch skupinách

upravená voda: počet jedinc v 1 m| vzorku
taxonomické určení organism a stanovení
počtu jedincr] v h|avních taxonomickfch skupinách
fyzio|ogické roz|išení stavu organismťt

povrchová voda: počet jedincrj v 1 m| vzorku
taxonomické určení organismťr a stanovení
počtu jedincťl v h|avních taxonomiclc.fch skupinách
Wpočet saprobnÍhp indexu a stanovení stupně saprobity

Stanovení ch|oro!|u.a a feopigment

72

OR.BDG.9g Stanovení biodegradabiIity 10

AGIUATEAM s.r.o. -ég
Nabízíme pÍístroje pro (\:2
sledování kvality pitnfch, č\lá
tech nologich./ch, odpadn ích
Vod, dávkovací čerpadla pro dávkování
chemikál ií

tel./f ax : O 4631 22306, 7 21 929, www. AQ UATEAM. cz,
e-mail: AQUATEAM @ AQUATEAM.cz
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dan1/ch statutem spoIupťrsobiIi pracovníci
ASLABu v ob|asti tvorby legislativních doku-
mentťr MŽP, technick1fch norem a mezinď
rodních dokumentťr Úkajících se akreditace
|aboratoií. Cílem těchto aKivit je podpora
činnosti státní správy, zhodnocenÍ informací
vytváien:Ích činností AsLAB a zuŽitkování in-
formací vytváien1/ch na jin1/ch pracovištích'
o všech činnostech ASLAB jsou vydávány

zprávy, které jsou u|oŽeny v archivu ASLAB
a jsou veiejně piÍstupné s v.fjimkou zpráv
o posouzení odborné činnosti |aboratoie
a zpráv o kontro|e |aboratoie, Keré jsou dŮ-
věrného charakteru.

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

tel.z O2l2O 19 72 72

Activities of the AS{./'B Centre for
Ássesslng Qualification of Laboratories
in the Year 7999 (Klokočníková, E.,
NiŽnanská, A., Finger, P. Koruna, l.)

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 performance oÍ 33 |aboratories, of
whlch 22 were awarded the Certificate on
Proper Laboratory Performance. The aÍore.
sald staff members have also participated
ln other actlvltles.

Tabu|ka 4. Pieh|ed uskutečněn;fch posouzení laboratoií na místě v roce 1999

činnost Poěet laboratoií

Nově posouzené |aboratoie
Udě|ená osvědčení o sorávné čínnosti |aboratoie

Posouzení organizačnÍch změn
PosouzenÍ dodatečně piih|ášenÝch metod
Kontro|ní návštěva v rámci dozoru

33
31 (z toho sedm |aboratoií by|o

posouzeno v roce 1998)
2
9

25
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