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utooelovÁní

na neporušenychpŮdníchworcích.Byla zvo|enačtyiikritéria(uvedená
dále v závorkách)a testovánÍdopad|onás|edujÍcÍm
zpŮsobem:
A. Kontinuálnípr toky - měieny prŮtok |eŽe|v predikčnÍch
mezích78 o/o
jako kritérium).
času(ve srovnánÍs 90 % zvo|enymi
prŮtoky- měiená data |eŽe|av predikčních
B. KulminačnÍ
mezÍchve 13
piÍpadechze 32 (ve srovnánís 28 ze 32).
mezích
C. Měsičníce|kovéodtoky- měiená data |eŽe|av predikčních
v 10 ze 13 měsícŮ(ve srovnánís 11 ze L3).
POJEM EQUIFINALITY
D.Ce|kovyodtok- měienyodtok |eŽe|blízkostiedu predikčnÍch
mezÍ.
Studie ukazujevys|edkynázorněv obrázcích.Mode|tedy vyhově|pouze jednomu kritériu.To moŽnávyvo|átjdiva nespokojenostv iadách vo
ŠárxaB|ďková
dohospodáiu,kaŽd'!zkušenymode|áivšakve skuteěnostiz prostudování
dobie. Pokudbyjiny mode|
Informaceje určenahydro|ogŮm,kteií se zabyvajímatematickym č|ánkuzÍskádojem,Že mode|fungova|ve|mi
by|aby to náhodná udá|ost s ve|mima|oupravmode|ováním,
vys|edkutohoto mode|ování(rozhodovací vyhově|všem kritériÍm,
a uŽivate|Ům
děpodobností.
Neuspěchvyplyvániko|ivz nedokona|osti
danéhomode
sféie- decisionmakers).
pied|u ve srovnánísjinymi,nybrŽznesprávnych(piÍlišambiciÓzních)
ve světě i u nás dosud dáva|ypiednostjednoobě skupinyodbornÍkŮ
mode|ováním
stav o tom, Žejsme schopnifyziká|ním
s jedinounej|epší
(edinému)Ws|edkumatematického
značnému
mode|ovánt'
tj. napi.je.
sadou parametrŮ"změienouna povodť.dosáhnoutpiesnychpredikcí
prutokuurčité
pravděpodobnosti
v danémprofi|u
dinémuku|minačnímu
bez kalibraceparametr .
povodni.
nebojedinéhraniciroz|ivupii N-|eté
Co z toho vyp|Ývá?ZměĎme tedy piístup.Vyrovnejmese se skutečTo je v obou piípadechponěkudv rozporus jejichv|astnízkušeností
nostmi, Že bodovévzorkypro stanovenÍpŮdníchcharakteristiknepieda s pocitem,ktery v skrytu duše mají:
parametrŮv jednot|ivych
gridech,Že rŮznésady
e mode|áii.)jsou ve|mičastozaskočenizjištěnímněko|ikaoptim pii
stavujÍefeKivnÍhodnoty
parametr jednoho mode|umohoudávat stejně piijatelnévys|edky'dá|e
parametrydávají
Že nakalibrované
ka|ibraciparametrŮi skutečnostt,
vys|edky(tzv.equifinaliněkdyna verifikačních
datech nepiijate|né
Ws|edky- tj.jsou zaskoče- Že i rÚznémodelymohoudávat stejně piijate|né
ta, finálnÍznamená nejen konečny,a|e také če|ny),
Že nejlepšÍ
sada
ni neurčitostí
modeIovánt,
parametrŮnaka|ibrovanána určitém
. uŽivate|é
useku dat muŽedávat méněpŤija
vys|edkuzase vnímajírizika a jsou zvyk|Ípridávat určitou
predikcena jiném seku dat. Vzdejmese
telnénebo p|něnepiijate|né
k vys|edkÚm,kteréobdrŽÍ.
,,bezpečnost..
piedstavyoptimálnÍsady parametrŮa nej|epšího
mode|u.
Ve světové|iteratuie,a někdy i u nás, se uŽ asi deset let postupně
Moderníučebnicíhydro|ogie,Kerá bere neurčitostpredikcÍširoce
je
mode|ování
začÍná
uznávat,Že neurčitost(nejistotu)v hydro|ogickém
v vahu,je kniha prof.Bevena,která nedávnovyšla[4]. DalšÍm
re|evanttieba kvantifikovat,a|e obyčejněz stává jen u proklamací.
je piednáškau pifleŽitostiudě|enÍDa|tonovy
nÍmtextemz pos|ednídoby
pojmu equifinalitymode|Ů,na
Tato informacesměiuje k vysvět|ení
EGS [5].
medai|eprof.BevenoviEvropskougeolziká|níspo|ečností
Kerémse zak|ádámetodaGLUE pochá7ející
od prof.Bevenaz univerzity
ProfesorBevense všakve svychpub|ikacÍch
neobracípouzek vědecké
v Lancasteru.Na rozvojitétometodyVUV T.G.M.jiŽ něko|ik|etspolupravalidacea equifinalitav hydro
cuje.GLUE (GeneralizedLikelihood UncertaintyEstimation)vyhodnocu- veiejnosti.Napiklad kapitola,,Kalibrace,
jako
pokračujÍcÍ
|ogickémmodelování:
diskuse ..." t6]je formu|ována
je predikčnÍ
meze z ve|kéhopočtusimu|acÍ(běhŮ modelu)s rŮznymi
mezi nimiŽje zastoupeninŽenyrze sou.
diskuse s něko|ikaodborníky,
metodouMonte Carlo).
sadami parametr (vytvorenymi
Začnemevšakod odkazÚ na jinépiístupy'abychomcharaKerizova|i kroméfirmy, odborníkz agentury pro ŽivotnÍprostiedÍa pracovnft miprostiedÍ.V renomovaném
nisterstvaŽivotnÍho
Pro
časopiseHydro|ogica|
diskusi, která v současnédobě ve světové|iteratuieprobÍhá.Tato inforcesses vycházíiada komentáiŮ (|nvitedCommentary)prof. Bevena
maceje ve|mistručná(zjednodušená)
a piedpok|ádáse, Že se zájemci
prostc
t, mapováníkrajinného
k prob|émŮm
distribuovaného
mode|ován
(zejména
ke studiu puvodnícitované|iteratury.
z iad mode|árŮ)uchy|Í
K|emešem[1]jsou hydro|ogic- ru do prostoruparametrŮmode|u,predikcÍm činkÚzměny v povodt,
Zásady ověienÍvys|edkŮformu|ované
procesu,tesstochastickychmode|Ůa jedinérea|izacehydro|ogického
kéveiejnostiznámy.Z nich vycház(postup Ewena a Parkina [2]jak ovětovánÍhypotézv hydro|ogii.Tyto komentáiejsou vyzvouk diskusi.
iit (va|idovat)
mode|povodÍpro predikcitrendŮvyvo|anychzměnamivyuNa závěr našíinformace uveďme vytah ze závéreě,nych
odstavcťt
změnami.Postupje konŽitÍ zemí(|and-use
change)nebo k|imatickymi
mode|Ů,rizikua rozhodovánÍ.
z komentáies náarem ,,o neurčitosti
[7]:
ve vodohospodáisképraxi.Mode|áímá do|oŽit'Že
cipovánpro pouŽitÍ
je zp sobena f|exibiIitou
mode
existujeequifina|ita?
Částečně
jeho/ jejímodel sp|ř uje poŽadavkyk|adenévodohospodáiem.
,,Proč
Itjt,dokonceijednoduchych'tj. jejichschopnostíprodukovatrŮznétypy
Centrá|ním
rysem metodyEwena a Parkinaje ověiovánímode|una
chovánísystému(povodi).V prvnÍiadě je však equifina|itazpusobena
testovacímpovodí.Mode|ái nemá k dispozici dataz testovacÍhopovodí
měient'Keré by nám umoŽnitÍm,Žeještěnemámetakovétechno|ogie
(testovánÍ
na s|epo= b|indtesting).Mode|nemuŽetedy byt pro testova|y identifikovatcharakterhydrologickychprocesu pod povrchem(a moŽmeze, v nichŽ
cí povodíka|ibrován.Mode|ái piedem stanovÍpredikčnÍ
očekávávys|edek(napi. 90 % pr tokŮ má |eŽetVe stanovenychpredikč. ná takovétechno|ogienikdymft nebudeme).
Takže,kdyŽ dvě skupiny mode|áiŮ piijdou se stejně piesvědčivymi
ních mezÍch,maximá|nÍprutok má |eŽetve stanovenémrozmezi).Píi
stanovenímezÍnesmÍbyt pouŽitazna|ostměienychvys|ednfchve|ičin (avšakruznymi)predikcemi,kdo má iíci,čemuse má věiit? Snad pane|
expertŮ_ a|e kaŽd,jexpert také bude mftjiny názor na stavbu mode|u
na testovacÍmpovodt,zkušenostz ka|ibracemode|una podobnémpG
a nej|epší
odhad jeho parametrŮ.Pročbychomtedy nemě|i začftuznávodíjesamoziejměpovo|ena.Citovanástudie podrobněpopisujepravid|a
vat neurčitostod saméhozačátkua vzft v vahu iadu ruznychmode|Ů,
testovánív jednot|ivychkrocích.
pro experty(a v sou|adus dostupnymiměie
Keré mohoubyt piUate|né
Ve stejnémčÍs|e
časopisuhned nás|edujepiípadovástudie Parkinaet
nymi udaji!!)?Potom budeme samoziejměmit iadu rÚznychpredikcí.
(1,4 km2)ve vyzkumné
na
ob|astiRea|Co||obrier
a|.[3]na ma|émpovodÍ
neurčitost
méněotázkouneochotya vÍce
NenÍsnadnechutvyhodnocovat
jihu Francie.Testovanymmode|emje SHETRAN,novějšÍ
verze známého
otázkou obav,Že rozmezípredikcíbude tak široké,Že ztratívyznampre
fyziká|ně zaloŽenychdistribuovanych
mode|u SHE' typickéhopÍedstavite|e
dikce dě|at?
Stručně
mode|Ůse značnymrenomé.Studie podrobněpopisujepodk|ady.
Pročby to všakmě| byt prob|ém,pokudtoto rozmezípredikcíjerea|isuveďme,Že sítmá rozměry100 x 1OOm, ve tiech místechby|yvyhloube
tické? Tento postoj je ve skutečnostimnohem snadněji obhajite|ny
pokusy'te
ny pudnísondy,by|aana|yzovánazrnitost,proběh|yinfi|trační
rénnímpokusem by|astanovenapropustnost,porovitostby|azjištována v piÍpaděrozporuneŽ mnohemomezenějšírozsah predikcí.Vyhodnocení neurčitostim Že byt pouŽitojako prostiedek sebeobranymode|áie.
vŽdy
Neurčitost
za,problém.,protoŽemťlže
by nemě|abyt označována
*) WÚrcia uŽivate|é
byt interpretovánajako riziko moŽnéhovwoje (outcome).Jako taková,
mode|u
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muŽe byt neurčitostpiÍmopojata do rozhodovacíhoprocesu zoh|edĎu.
jÍcÍho
postupyjsou pro to vyvinuty,i kdyžnejsou široce
rizika.Piís|ušné
vyuŽÍvány...
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VODACH V KONTROLNICH
PROFILECHCHMU AOBDOBI
I 999-2000

Eduard Hans|ík,Pave|Šimonek,Mark Rieder,Kare|Forejt,JiĚí
Medek, Ladis|avVondrák,Kare|Jahn, JiiíJusko
Úvod
PrvnÍhodnocenÍ
bi|anceradioaktivních
|átekv dŮlních,resp. odpadrud a v kontrolníchprofi|ech
nÍchvodách ztéŽbya zpracováníuranovych
v povrchovychvodách podjejich zaustěnÍmby|oprovedenoza rok 1999
vyššÍ
hodnotybi|ancev povrchovych
[1]. Vysledkyvětšinouindíkova|y
vodách, a to i pii pouŽitíkorekce na hodnotypiirozenéhovyskyturadiolátek- pozadí.V aktua|Ízovaném
by|ohodnocení
rozšÍaktivních
sdě|enÍ
ieno o něKerédalšíprofi|y(zdCIe)a zpracovánoza dvou|etí1999a 2000.
odpadnÍvody z těŽbya zpracovánÍ
uranu a pr sakovévody z odva|Ů
zdrojemkontaminacepovrchovych
a odka|ištby|yu nás rozhodujÍcÍm
vod radioaktivními
|átkamiod konce 50. let. Podle podk|aduD|AMA,
s. p., (diíveČsup)by|oprozkoumáváno146 na|ezišturanu aznich 64
by|otěŽeno.Z uvedenychna|ezištby|opět se zdrojiuranunad 10 000
v ob|astiStráŽepod Ra|skema dá|ena PiÍbramtun, z toho tii na|eziště
sku a v Do|níRoŽínce.Deset na|eziŠt
by|ov rozmezíkapacit 1 oo0 aŽ
10 000 tun uranu,20 |oka|itv rozmezí50 aŽ t O00 tun uranua zb,fvajbí
|oka|itydo kapacity50 tun uranu.o vyznamutěchto zdrojŮznečištěnÍ
hovoiÍnepiÍmoi skutečnost,Že na re|ativněma|ép|oše zemínašeho
státu by|ovytěŽenoprib|iŽně
110 000 tun uranuza období1945-1999
a Že toto mnoŽstvípiedstavujepátémÍstov poiadÍtěŽbyuranuve světovémměiftku,kde pied Českourepub|ikou
by|yjen Spojenéstáty americké,Kanada,Německoa JiŽníAfrika
v rozmezíce|kové
bi|ancetěŽbypiib|iŽně 350 0OO aŽ 150 000 tun uranu'PorovnánítěŽbyuranovychrud na
jednot|ivych
h|avních
|oka|itáchu nás je uvedenona obr.7.
Z hodnocenípod|eobr. 7 je z|ejmé,Že nejvíceuranovérudyby|ovytěŽenona PiÍbramsku
a tomutakéodpovÍdá
největšÍobjem
odva|Ů.Nás|eduje |oka|itaHamr spolu se Strážípod Ra|skem,kde by|area|izována
hornickátěŽbavedle chemického|ouŽenÍ
rud v podzemí.Dále to pakje
jediná ob|ast,kde těŽba uranuještě pokračuje.
|oka|itaDo|nÍRoŽÍnka,
K |oka|itáms vytěŽenymmnoŽstvímpod 10 % patii|yZadn(Chodov,Jáchymov,HornÍS|avkov.Nejméněuranuby|ovytěŽenopii prŮzkumnych
pracích.
I kdyŽdoš|ok prokazate|nému
snÍŽen(zatften(vodníhoprostiedíodpadyz těžbyuranu,zejménav dŮs|edkuut|umení
těŽbya zahájenísanačníchpracíh|avněpo roce 1990, je zjišťován
i nadá|ezWšenyvyskyt
piÍrodních
radionuk|idŮ(zejménaradia 226 a uranu)v povrchovychvodách v ob|astechdiívější'
resp. pĚetrvávajbitěŽby.
radioaktivních
kontamiCflem sdělenÍje porovnatudaje o h|avnÍch
nantech- radiu 226 a uranuVe vypouštěnych
dŮ|níchvodách z provozŮ
D|AMO,S. p., s vysledky kontro|nÍho
monitoringuČnvÚ a |aboratoiÍ
podnikŮPovodív b|ízkychprofi|echpovrchovychvod pod za stěnÍmod.
padníchvod a nakonec v profi|echLabeHiensko a Morava-podsoutokem s Dyjí,a to na pik|adu dvou|etí
1999 a 2000.
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Úoa.|eo koncentracíchradioaktivních|átek radia 226 a uranu Ve Vypouštěnychdu|nÍchvodách a o mnoŽstvívypouštěnychdŮ|níchvod
a bilanci aktivityradia 226 a bilanci uranu byly za roky 1999 a 2000
čerpányz podk|adŮD|AMO,s. p. [2-5]. Vys|edkys|edováníobjemové
aktivityradia 226 a koncentraceuranu v kontro|níchprofi|echna povr.
chovychvodách by|ypievzatyz podk|aduČHnnÚ[6], resp. vodohospopodnikŮPovodíÍ7_I7].V návaznosti
IaboratoiÍ
dáiskychradio|ogickych
na udajeo vypouštěnych
dŮ|níchvodách [2-5] by|ohodnoceníbi|ance
|átek provedenov kontro|níchprofi|echpovrchovychvod
radioaktivnÍch
DušnÍky,MŽe-podHamerskym
Kocába-Višřová, PiÍbram
sky potok-Trhové
potokem (jako součetpiíspěvkuMŽe a Hamerskéhopotoka)a Ro|ava-Rybáie (jakodop|ĎujícÍ
z ob|astiNejdinformaceo zdrojíchznečištění
ku), ohie-Ze|ina,P|oučnice-Noviny,
Kurvice-Ronov,Svratka-Veverská
profilátek v jednot|ivych
Bitfška.Pii četnostis|edovánÍ
radioaktivních
radioaktiv|ech12krát ročněneby|azjištěnazávis|ostmezi koncentrací
nÍch|áteka prutokemvodyve dnechodběruvzork ' Bi|anceradioaktivnÍch|átekv hodnocenychprofi|echpovrchovychvod by|aprotovypočte
prŮna jako součinročnípr měrnéobjemovéaktivityradia 226 a ročnÍ
prŮměrného
prŮtokuvodyv |etech
měrnékoncentraceuranua ročnÍho
1999 a 2000. V profi|echpovrchovych
vod by|oještěbi|ančně
vyjádre
no geogennípozadís pouŽitímd|ouhodobychprŮměrnychhodnot objemovéaktivityradia226 na rovni5 Bqlm3, získanychpro toky neovliv.
n ě n é n e b o z c e I a n e v y z n a m n ěo v | i v n ě n ét ě Ž b o u u r a n o v y c hr u d ,
za piedpok|aduradioaktivní
a koncentraceuranuo,4 mg/m3,odvozené
rovnováhys radiem 226 Í72,13] a prŮměrnychprŮtokŮvody v |etech
radioIogické
|aboratoiepodnikŮPovodí
1999-2000. Vodohospodáiské
rozboryvzorkŮ
vod,majíosvěda VÚVT.G.M.,Keréprovádě|yradio|ogické
čeníASLAB o správnéčinnostilaboratoie.

Vysledky a jejich hodnocení
prŮměrné
Podle podk|adŮDIAMA's. p. [2-5] by|yvyhodnoceny
ročnÍ
hodnotybi|anceradia226 a uranuza dvouletÍ1999a 2000 (v závorkách
jsou uvedenyroční
hodnotyv poiadíroku 1999 a 2000).
|oka|itách
na uzemí
obr. 1. PorovnánítěŽby
uranovychrud v jednot|ivych
Českérepub|iky
Hamr
str|íž

Jáchvmov

lo,.sv"l

Horní Slavkov

PŤibram

e3%)

chemická těžba

(14,6 o/,)

Dolní Roánka
(17,3%)

Zadní Chďov

(s,4%)

Pozn.: oblast Zadní Chodov zahrnuje těŽbu v lokalitách ZadnÍChodov,
VÍtkovll, Dylefi, okrouhlá Radouri, Hájek, odeť a Ruprechtov.Lokalita
Hamr zahrnuje těŽbu na dolech Hamr a BŤevniště.oblast DolnÍRoŽínka
- Zálesí, Chotěboí,Slav.
zahrnujetěŽbuv lokalitách RoŽná,olší,JavornÍl<
kovice _ Petrovice, RybnÍček
a Radvanice.

Obl. 2. RočnÍprÚměrná b|lance rad|a 226 a uranu ve WpouštěnÝch
vodách D|AMA's. p., P|Íbram,
v iece Kocábě v prof||u
Vlši1o
odpadních
vá a geogennÍpozadÍv iece Kocábě v prof||uV|šĎováza dvou|etÍ
1999
a 2000
0.5

3 o.+

urtn

radium226

5 o.i

.4.

E o.z
;
# o.r
N

0.0

W
ffi
Kocába

I

Geogenní
pozadí

PÍíbram

Kocába

Geogenní
pozadi

Z h|ediskaradia226 by|anejvyznamnějšÍm
zdrojem|oka|ita
HorníSlavpr měrnouhodnotou5 896 MBq/r (5 716 - 6 075 MBq/r)'
kov s roční
dá|e StráŽpod Ra|skem872 MBq/r (905 - 838 MBq/r) a ob|astDo|nÍ
RoŽÍnkyt94 MBq/r (168 - 279 MBq/r). ostatní |oka|ityjsou méněvyznamné_ Zadní Chodov 38,2 MBq/r (35,6 _ 4o,7 MBq/r)' Piíbram
L5,7 MBq/r (77,7 - 19,6 MBq/r),Pucov7,8 MBq/r (9,5 - 6,1 MBq/r),
Licoměiice5'6 MBq,/r(6,7 _ 4,5 MBq/r),okrouh|áRadouĎ6'8 MBq/r
(6,6- 6,9 MBq/r)a MAPEMydlovary
2,6MBq/r (2,5- 2,6 MBq/r).Podle
zdrojem|oka|itaStráŽ pod Ra|skem
bi|anceuranu byla nejv1anamnějším
(236 _ 268 |g/r), nás|edova|HorníS|avkov157 Wr (74t _
25a }<g/r
L7 3 W r),ob|ast DolnÍRoŽín
ka !t7 W r (lo8 _ t25 |<g/
r),ZadníChodov
53 },g/r(49 - 56 },g/r),Piťbram22 }É/r(16 - 28 kglr). Méněvyznamné
pak by|y Pucov 7,5 ké/r (6 - 9 kg/r), MAPE Myd|ovary4,5 kg/Í
(5 _ 4 kg/r), okrouh|áRadouĎ3 }E/r (3 - 3 |E/r) a Licoměiice2,5 Jg/r
(2 _ 3 Wr). Pro bi|anciv profi|uRo|avaRybáie,kde nejsou informace
podk|adech
o zdrojích
znečištěnív
D|AMO,s. p. [2-5]' by|vypočten
odtok
radia 226 s vyznamnouaKivitou 2 864 MBq/r (3 309 - 2 4!8 MBq/r)
a uranuv mnoŽství245 }g/r (331- 358 kglr).
Z hodnocenÍve všechzdrojovychč|enechje ziejmé,Že bi|anceradia
226 a uranu by|av hodnocenémdvouletíustá|enáa rozdÍ|y
lze vysvět|it
sledovanychradioaKivspÍšenejistotami vys|edkŮ stanoveníkoncentrací
ních|áteka nejistotamiměienímnoŽstvíodpadních
vod.
profi|echna pc
radia226 v kontro|ních
Na zák|aděhodnoceníbi|ance
ročnípruměrnyodtok radia 226 za
vrchovychvodách by|zjištěnnejvětšÍ
1999 a 2ooO v profi|echohieŽe|ina L4 258 MBq/r - s ročními
dvou|etÍ
hodnotamiuvedenymiv závorkách v poiadí 1999, 2000 - (13 378 L5 737 MBq/|' dá|e SvratkaVeverskáBityška5 304 MBq/r (4 756 _
5 851 MBq/O' MŽepod Hamerskympotokem 3 t29 MBq/r (3 375 2 882 MBq/r)' PloučniceNoviny
1 437 MBq/r (1 435 _ I426 MBq/r).
Méně vyznamnéby|yodtoky radia 226 v profi|echKocába-Višřová
potok-tjstí226MBq/r(2t3_
193 MBq/r (235 - 150 MBq/r), PiÍbramsky
238 MBq/r), KurviceRonov64 MBq/r (73 - 54 MBq/r) a RačÍpotok-Nekrasín
19 MBq/r (77 _ 20 MBq/r)'
Bi|anceuranu by|anejvětšÍ
v profi|uohieŽe|ina 2 J:61-Wr (2 Io2 _
2 22o kg/r), dá|e Svratka-VeverskáBityška 1. 73o kg/r (I 057 2 4o2 Wr), MŽepod Hamerskympotokem57o },g/r(646 - 494lg/r\,
247 }g,/r
KocábaVišĎová477 }g/r (39 - 395 kglr)' P|oučniceNoviny
(238 - 256 }e/r)' Méněvyznamnéodtokyuranuby|yzjištěnyv profi|ech
PiÍbramskypotok-tjstí29 }g/r (31 - 26 }g/r), Kurvice'Ronov13 Wr
(16 - 9 }<g/r)
7o }e/r (9 - 10 kgl0.
a RačÍpotok-Nekrasín
profilech
Vys|edkyhodnoceníbi|anceradia 226 a uranuv kontro|nÍch
povrchovych
v b|ízkostizastěnÍodpadních
vod z provozŮ
vod umÍstěnych
D|AMA,s. p., powrdi|yinformaceo re|ativněma|émrozmezíbi|ancestejvodami D|AMA,s. p.
nychradioaKivních|átekvypouštěnych
s odpadnÍmi
Vyše uvedenébi|anční
hodnotyve zdrojÍchznečištěnÍ
a v kontro|ních
pozad(,by|ydá|e zpracovď
profi|echmonitorovacÍsftě,
včetněgeogennÍho
vyjádienípro radium
ny grafickya pro většípieh|ednostpouŽitobi|anční
226 v GBq/r a pro uran v t/r. Na obr. 2 je porovnánabi|anceradia 226
D|AMO's. p., na PiÍbramsku
a uranu v dŮ|níchvodách vypouštěnych
a v recipientuodpadnÍchvod - iece Kocábě v profi|uVišĎová.Dá|e by|o
vyjádienogeogennÍpozadípro bi|anciv iece Kocábě.
Pod|eobr.2jeziejmé,Žebi|anceradioaKivních
látek,a to radia226i uranu,
|átekv čištěnych
v iece Kocáběje vyznamněvětšívesrovnánísbi|ancÍstejnych
dŮ|níchvodach.V hodnocenémobdobíby|ydŮlnía prŮsakovévody na této
|oka|itěčištěnyna Čov Bytízaodváděny do povodÍDubeneckéhopotoka,
vod by|av hodnoceném
a teď do povodíiekyKocáby.Vyanamnáčástdu|ních
Piíbramská|oka|ita
obdobípouŽtvána
k zatápěnívšech
šachetna PÍibramsku.
je v současném
obdobíodvodĎovánapieváŽnědo povodÍKocáby'Vfs|edky
radio|ogické
|aboratoie
kontro|
niho s|edováníČHM Ú, resp. vodohospodáiské
PovodíV|taw S. p., v Kocábe v profi|uVišĎovájsou věrohodnéa ukazujína
mnoŽskutečnost,
Žev dus|edkusp|achua prÚsakŮz odva|Ůjetransportované

3

mnohonásobněwššÍ'nežodpovÍdá\4Ís|edku
stvÍradlonuk||dŮ
s|edovánÍ
sa
motnfth dÚ|nÍch
!od. I kryŽodpadnívoď neby|yv hodnoceném
obdobÍqruá
potoka,ukazuJese, Že ročnÍprŮměrnf
děnydo P||bramského
ďtokrad|a226
V proíl|u
Pi|bramskypotok{stíJesromďelny sJeho odtokemv proíl|u}$cába
polodÍPiÍbramského
potoka se up|ďĎuJe
V|šťlová.
Je zieJmé,Že I v dÍ]čÍm
vfznamněM|vsp|achŮa pr sakÚ z zemrdÍvěJš|,těŽby
uranovyehrud, popi.
potoka.
v||vsekundárnrkontamlnď'r-ze dnourchsedlmentŮz Pi|bramského
Z ob|astiZadnÍhoChodovaJsou odváděnyd |n|vody do Hamerského
potoka. Loka|ltaVÍtkov|| na MŽ|nad soutokem s Hamerskympotokem
podk|adÚD|AMA'S. P., V současné
nevypoušt|'pod|e
době odpadnÍvody.
potokemnenÍstandardně
ProfiIMŽepodHamersky.rn
s|edován'V neJbliŽšÍm
jsou sledová
profi|upod soutokemMŽe a Hamerskéhopotokav Mi|Íkově
nyjen ce|kovéobjemovéaKivity radioaKivnÍch|átek.Bi|ančnÍdaje by|y
protoodvozenyz vys|edkŮs|edovánÍvprofi|uMžeKočova Hamerskypo
tok-Broumov.
PorovnánÍbi|ance
zdrojeznečištěnÍpod|e
D|AMA,S. P., a bi|anceradio
pozadíve MŽi pod soutokems Hamerskym
aktivních|áteka geogennÍho
potokemjeuvedenona obr.3.
obr' 3. RočníprŮměrná bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
odpadníchvodách D|AMA's. p., ZadnÍChodov,v iece MŽiv profiIupod
soutokem s Hamerskym potokem a geogennípozadív iece MŽi pod
soutokem s Hamerskympotokemza dvou|etí1999 a 2000
4.0
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Vysledky srovnánÍukazují,Že podobnějako na Piíbramskuje zattrení
povrchovychvod radiem 226 a uranemv1anamněvyššt'nežodpovÍdábilanciv dŮ|ních
vodách.
Na obr.4je porovnánabilancezdro1uradioaKivnÍho
znečištěnív
Horním
|átekv Ro|avě,piftokuieky ohie zatfte
S|avkově,bi|anceradioaktivnÍch
profi|učnuÚ onrenéhotěŽboua pravouuranovychrud, a v kontro|nÍm
vysokoubiIancívypouštěné
Že|ina.Loka|itaHorníS|avkovse Vyznačuje
ho radia 226 a uranu.ČistrrnadŮ|níchvod je dokončenaa zkušebnÍ
provozby|zahájenv samémzávéruroku 2000. DŮ|nívodyjsou
odvádě
ny do ieky ohie. Z da|šíchzdrojÚ znečištěnÍ
v povodíohie není
v podk|adechDIAMA's. p., uváděnpiíspěvekzneěištěnÍz
Jáchymovska
ze
a Nejdecka.Z těchto dŮvodŮby|odtok radia 226 a uranuvypočteny
v povrchovych
zna|ostiobsahutěchto radionuk|idu
vodáchv profi|uRo
|ava-Rybáievzat jako zdroj znečištěnia to i s piih|édnutÍm
k ma|ému
piÍspěvkugeogenníhopozadÍk odtoku radioaKivních|átek v kontamivyšeuvede
novanych secíchpovrchovych
tokŮ,jak vyp|ynu|o
z hodnocení
nych lokalit.
obr. 4. RočníprŮměrná bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
odpadníchvodách D|AMA,s. p., HorníS|avkov,v iece Ro|avěv profi|u
Rybáre (zdrojznečištěni),
v iece ohri v profi|uŽe|inaa geogennÍpozadí
v iece ohii v profi|uŽe|inaza dvou|etí1999 a 2000
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Ze souhrnnéhozpracovánína obr, 4 1e zŤejmé,
Že bi|anceradia 226
|okalitáchHorníS|avkov,
Nejdek
a uranuzvyznamnychzdrojŮznečištěnÍv
k nejistotámvysledkÚs|edováníja.
a da|šÍch
odpovídajt'
s piihlédnutím
kosti a prŮtokuvod, bi|anciodtoku těchto radioaKivních|átek v profi|u
pozadÍvesrovpríspěvekbiIancegeogennÍho
ohi+Želina.Re|ativněvyšší
prÚto
lyznamněvyššímu
nánÍs vyšehodnocenymi|oka|itami
odpovÍdá

ku vody v iece ohii v hodnocenémprofi|uve srovnánís prŮtokemdŮ|nÍchvod a s prÚtoky vody v iece Rolavě. Lze piedpok|ádat, Že
|átkami piispěje
k vyznamnémusníŽenízatíženiohie radioaktivními
zprovoznění
ČDVHorníS|avkovjiŽ V roce 2oo7.
sledovánÍD|AMA,
s. p., a ČHMÚ,
V oblastiStráŽpod Ra|skemvys|edky
|aboratoiePovodÍohie,s. p., pieda tedyvodohospodáiskéradio|ogické
stavujínejvětšíshodu. Vys|edkyjsou shrnutyna obr. 5. S piih|édnutÍm
k nejistotámstanovenÍradioaKivních|átek a pr tokŮ vody,je bi|ance
profi|upo opravě
odtokuradia226 a uranuv iece P|oučnicivhodnoceném
na geogenn(pozadípraktickyshodná. Ved|ekva|itys|edování|zeduvody
dŮ|ních
vod v této|oka|iŽe rozhodujÍcíobjem
spatiovatve skutečnosti,
tě je činněčištěn,Že jsou podchycenyprŮsaky a sp|ach,a takéve
nenÍdopre
chemickym|ouŽenÍm
Že částtěŽbyrea|izovaná
skutečnosti,
vázena odva|ovymhospodáistvím,kterévyznamně piispívá kzattrení
uzemí,jak by|oukázáno na jinych hodnocenych|oka|itách.

obl. 7. RočnÍpruměrná bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
odpadníchvodách D|AMA,s. p.' okrouh|áRadouĎ,v Račímpotoce
v profi|uNekrasína geogennípozadív Račímpotoce v profi|uNekrasÍn
1999 a 2000
za dvou|etí
0.02
E

) 0.02
Q o.or
J o.or

obr. 5. Ročnípr měrná bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
vodách DIAMA,s' p., StráŽ pod Ra|skem,V iece P|oučnici
odpadnÍch
v profi|uNovinyza
v profi|uNovinya geogennípozadív iece P|oučnici
dvou|etí
1999 a 2000
radium226
\
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kontrolnímprofi|una V|tavězce|a piekryruápiíspěvektohoto zdrojeznečištěnÍ.
piedstavujekomplexzaíízení
D|AMO,s. p., o. z.
oblast DolnÍRoŽínka
vodamiodváděny.
GEAM,jak by|opodrobněuvedenovyše,s odpadními
Pod soutokem těchto iek je
mi zejménado ieky Loučkya Nedvědičky.
profitČnvÚ, resp. PovodíMoravy,s. p., Svratka-Veverská
Binejb|iŽšÍ
tyška. Porovnáníbi|ance radioaktivních|átek ve zdrojíchznečištěnÍ
a v povrchovychvodách je uvedenona obr.8. Pod|egrafickéhozpraco|átekv iece Svratce
vánína obr.8 je ziejmé,Že bi|anceradioaktivních
v profi|uVeverská Bityškaje vyznamněvyššív ukazate|íchradium 226
v duIníchvodách. PiÍspěvek
a uran neŽ bilance stejnychradionuk|idŮ
geogenníhopozadíje re|ativněnízky.Potvrzujese tak, podobnějako
v ob|astechPiíbramaZadníChodov,Že v|ivsp|achÚz terénua prusakŮ
z odva|ťlvyznamně piispívá k zatftenípovrchovychvod radioaktivními
|átkami.

uran
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H

0.00

I
Ploučnice Geogenní
pozadí

hIediskamá|ovyznamny
LokaIitaLicoměiicepiedstavujez biIančnÍho
Souhrnnévys|edkybi|ancejsou uvedenyna obr. 6.
zdroj znečištění.
Z hodnocenípod|e obr. 6 vyp|yvá'Že bi|anceodvozenáz monitoringu
|aboratoiePovodÍLabe,
radio|ogické
S. P.,
ČHrrlÚ,resp.vodohospodáiské
vodách pod|eÚdajŮD|AMA,s. p. PiÉ
vjrazněpiewšujebi|anciv dŮ|ních
spěvek geogenníhopozad(je v souvis|ostis re|ativněma|ymprŮtokem
vody v recipientuodpadníchvod - ÍeceKurvici má|o vyznamny.I kdyŽ
jinymizdrojiznečištěníjde
o má|ovyznamnyzdroj,lze piedv porovnánÍs
pok|ádat,Že v|ivp|ošného
v této|oka|itětěŽbyuranuna konznečištěnÍ
obou s|edovanychukazate|ích
taminaci povrchovychvod je rozhodujícív
- radiu 226 i uranu.

obr. 8. RočníprŮměrná bi|ance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
v iece Svratcev profiIu
odpadníchvodách D|AMA,s. p., Do|níRoŽínka,
Veverská Bityškaa geogennÍpozad(v iece Svratce v profi|uVeverská
Bityškaza dvou|etí1999 a 2000

obr. 6. RočníprŮměrná bilance radia 226 a uranu ve vypouštěnych
odpadních
vodáchDIAMA,s. p., Licoměiice,v iece Kurviciv profi|uRonov
a geogennÍpozadív iece Kurvici v profi|uRonov za dvou|etÍ1999
a 2000
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LokaIitaPucov na jiŽníMoravě piedstavujere|ativněma|yzdrojznečišprofiluJihIavaprofiIv sítiČHtvtÚ
kontro|nÍ
není.V nejb|iŽším
tění'B|Ízky
-|vančice
nejsous|edoványjednot|ivé
radionuk|idy,
z odhadubiIanceradio
0.03
E
profiIjiŽ
Že tento vzdálenější
aktivních|átek v tomto profiIuvyp|ynu|o,
jako kontrolnÍzh|ediska|oka|ityPucov.
nenívyuŽite|ny
c 0.02
ztéŽbyuranu.
V povodíieky odry nejsouevidoványzdrojeznečištění
^
o.ol
|átek prováděnévodohospodáiskou
S|edováníobsahu radioaktivních
|aboratoií
Povodíodry, s. p., piispÍvák vymezení
zna|ostÍ
radio|ogickou
I
0.00 ffi
|átek na tocíchnezatío geogennímpozadl' resp. v./skyturadioaktivních
Kurvice
LicoměŤice
Kurvice
Geogenní LicoměŤice
Geogenní
Í.
Ženychvyznamnějšími zdroji radioaktivníhoznečištěn
pozadi
pozadi
jednot|iWch hodnocenychkontro|níchprofilŮ radiem
ReIativnÍzatiŽení
piíspěvkugeogennÍho
pozadÍjepro období1999-2000
226 po odečtení
to
uvedenona obr. 9' Z tohoto zpracovánívyp|yvá'Že nejzatŽenějším
jako
je
Podobně
Licoměiice málo vyznamnymzdrojemznečištění
kem je ieka ohie, kterou v kontro|nímprofi|uŽe|ina protéká 53,2 o/o
odváděnydo
D|AMO,s. p.,okrouh|áRadouĎ.Čistcneodpadnívodyjsou
z ce|kové
biIanceaKivityradia226, následujeSvratka.Veverská
Bityška
potokaa nás|ednědo ieky NeŽárky.Vys|edkybi|ančnÍho
hodno.
Račího
MŽe-podsoutokem s Hamerskympotokem 75,6 o/o,
P|oučnice27,9 %o,
pod|e
obr. 7 |zetakévys|edo- -Noviny
ceníjsouuvedenyna obr. 7.ZhodnocenÍ
6,8 o/o,PiÍbramskypotok-ustÍ7,I o/o,Kocába-VišĎová1,o %
vat piíspěvekp|ošného
znečištěnt'
kde ved|eprŮsakua sp|achŮpravdě
zbyva
a ostatnÍhodnocenéprofi|yKurviceRonova Račípotok-NekrasÍn
podobně piispívá i desorpce radioaktivních|átek ze soustavy rybnikŮ
j(cbh O,4 o/o.
profi|em.Piíspěvekgeogenního
mezi zdrojem znečištění
a kontro|nÍm
profi|Ůpro uran
obdobnéhodnocenízatften(jednot|ivychkontro|ních
pozadí1e má|o vyznamny.
po odečtenípiÍspěvkugeogenníhopozadÍjeuvedeno na obr. 70.
také
Úpravna uranovérudyMAPE Myd|ovary,jqíŽprovozby|ukončen,piedZ tohotozpracovánívyp|yvá,
Že nejzatŽenějším
tokemje takéĚekaohie,
povrchovych
stavuje v současnédobě má|o lyznamny zdroj znečištěnÍ
profi|uŽe|inaprotéká37,8o/o
kterouv kontro|ním
z ce|kovébi|anceura
jsou
vod.PrŮsakové
vodyz odkaliště
čištěny.
GeogennípozadÍv
nejbliŽšÍm
nu, nás|edujeSvratka-VeverskáBityška34,3 oÁ,MŽe-podsoutokem
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profi|echv b|Ízkostinejvrznamnějších
nuk|idupodchycenáv kontro|ních
|oka|itD|AMA,s. p., piedstavujestá|ere|ativněvyznamnypodflna bi|anz povodíLabe a povodÍMoravy.
ci radioaktivních|átek odtékajÍcích
V prípaděprofi|uLabeHienskopodi]radia226 podchycenyvkontro|ních
profi|echpiedstavuje4to/o a podÍluranu 30 %. V piípaděMoravy-pod
soutokem s DyjÍje podÍlradia 226 z kontro|níchprofilÚ 31 % a podíl
uranu50 %.

piíspěvkugee
pr měrná bi|ance radia 226 po odečtenÍ
obl. 9. RočnÍ
profi|echza dvou|etÍ1999
gennÍhopozad(v hodnocenychkontro|nÍch
a 2000
1' 2'
l.O%ol.l%o

8.
1^/

3.

Závét
látek'jmenovitěra
Z podk|adÚD|AMo,S. p., o bi|anciradioaktivních
prostÍedísodpadnímivoda
do Životního
dia226 a uranu,uvo|řovanych
a ukončené
těŽby uranovychrud Vyp|yvá'Že q/to Vymi z |oka|ittrvajÍcí
pusti piispívají
k zWšenymobjemovymaktivitámradia226 a koncentra
cÍmuranuv secíchtokŮ pod zaustěnímtěchto odpadníchvod.
vys|edkŮ kontro|nÍho
monitoringuve státnÍpozorovacÍ
sfti
HodnocenÍ
ve spo|uprácis vodohospodárskymi
radiologickyČHnllÚrea|izovaného
.'Ž"''""....'""č
v|ivvypouštěnych
dŮ|nÍch
vod
mi |aboratoiemipodnikŮPovodípoWrdi|o
vod v ukazate|Ích
D|AMA,s. p., na jakost povrchovych
obsahu radioaktivních|átek' V lokalitách na PiÍbramsku.v ZadnímChodově a Do|ní
hodnoceníodto
RoŽínceby|na zák|adétohoto monitoringua bi|ančnÍho
piÍspěvku
geogenprŮměrná
po
bi|ance
uranu
odečtenÍ
10.
RočnÍ
obr.
ku radioaKivníchlátek identifikovánvyznamnypiíspěveksp|achuz zemí
profi|ech
za dvou|etÍ
1999 a 2000
níhopozadÍvhodnocenychkontro|nÍch
těŽbyuranovychrud, prŮsak z odva|Ůh|ušinya odka|išt.Piitom by|pii
I
profi|echodečftánpiÍspěvekpiiroze
hodnocenív kontro|nÍch
bi|ančním
8.
néhogeogennÍhopozadÍ'
34,3o/o
Pod|ebilančnihovyjádienÍodtoku radia 226 a uranu piedstavujenejzatiŽenějšÍ
tok ieka ohie, dá|e pak následujíSvratka,Kocába, P|oučnihodnoceníje méně vyznamnéu PiÉ
ce a MŽe. Zatftenípii bi|ančním
bramskéhopotoka, Kurvice a Račíhopotoka. V piÍpaděieky ohie |ze
očekávatzlepšenístavu po uvedenído provozučisttrnydŮ|níchvod
v HornÍmS|avkověV roce 2ooí-.
prací
těŽby a zahájenísanačnÍch
I kdyŽdoš|ov dÚs|edkuut|umenÍ
prostiedÍodpadyztěŽby
h|avněpo roce 1990 ke snftenízatftenÍvodnÍho
uranu, je zvyšenyWskyt piírodníchradionuk|idtj,zejménaradia 226
a uranu, v povrchovychvodách zjišťováni nadá|e v ob|astechdr|Vější'
37,8%
resp. pietrvávajbítěŽby.Bi|ance radioaKivnÍch|átek ze zdrojovychob4,9o/o
piedstavujeivyznamnypodílnajejichodtokuv profilech
|astÍkontaminace
Labe-Hienskoa Morava-podsoutokem s Dyjí.
Lr_!!:q D, rl!"-ly n. n r :"tz"r sŽ"tinur or-touen@
Vys|edkykontro|nÍho
monitoringuČHuÚ a podnikuPovodÍposkytují
radioaKivnÍmi
nezbytnédop|ĎujícÍ
informaceo kontaminacihydrosféry
|átek
hodnocenÍodtoku radioaktivních
8,8 %,P|oučniceNovi- |átkami.Zpracovanébi|anční
s Hamerskympotokem73,2o/o,Kocába-VišĎová
profi|echupiesni|opoznatkyo mi7ekontaminacejednot|iv kontro|ních
potok-t]stí
o,6 o/o
a ostatníhodnocenéprofilyKurviny 4,9 %,PĚíbramsky
|átkami.Vys|edkyje moŽnévyuŽftk upiesnění
vych tokŮ radioaktivnÍmi
zb1ruajÍcích
o,4 o/o,
ceRonov a Račípotok.Nekrasín
v
nejzatiŽenějšÍch
|okaIitách,
za kteréje moŽné
inspekčního
monitoringu
pod|e
bi|anceradia 226 a uranuv kapa|nychodpadech
Z porovnánÍ
pok|ádat
povodíohie,
povodÍMŽe,
povodíKocáby
povodíSvratky.
Jako
a
|áevidenceD|AMO,s' p., a hodnoceníbi|ancestejnychradioaktivnÍch
monitoringuukazujerozšíit spektrum
se pii tomto inspekčním
profi|ech uče|né
monitoringu
v piís|ušnych
tek na zák|adévys|edkŮkontro|ního
povrchovychvoo ČHv Ú sledovanychvodohospodáiskymiradioIogickymi zjištovanychradionuk|idŮa ved|e standardnÍhosledovánÍvzorku vody
plavenina dnovychsedimentŮa biomasyvodníchrostlin
za|aditana|,jzy
laboratoiemi podnikŮ PovodÍje zíejmyvyznamn,!pĚíspěveksp|achÚ
a organismŮ.
a prŮsakŮ z uzemítěŽbya zpracováníuranu,s vyjimkou|okalityStráŽ
pod Ra|skem,resp. ieky P|oučnice.
Jest|ižesoučetbi|anceradia 226
tng. Eduard Hanstík,GSc., Pave| šimonek,
profipozadÍvkontro|nÍch
piÍspěvku
od geogennÍho
a uranupo odečtení
vÚv T.G.M. Praha, te|.: o2/2oL9 7269
zdrojŮ
vod ČHtvtÚporovnámes bi|ancípodchycenych
|echpovrchovych
M!r. Mark Rieder, českf hydrometeorologickÍ tÍstavPraha
zdrojepiedŽeza obdobÍ1999-2000 podchycené
znečištěnizjišťujeme,
RNDr. Kare| Forejt, PovodíV|tavy' s. p., Praha
stavova|yv prŮměru26 %v piípaděradia 226 a 72 % v piípaděuranu.
|ng. Jiií Medek, PovodíLabe, s. p., Hradec Králové
P o r o v n á n Íb i I a n c e r a d i o a k t i v n í c |há t e k v e z d r o j í c hz n e č i š t ě n í ,
!ng. Ladislav Vondrák, Povodíohie, s. p., Teplice
profilechpod za stěnímodpadníchvod D|AMA,s. p.,
v kontroIních
RNDI.
Karel Jahn' GSc., PovodíMoraw s. p.' Brno
profi|ech
s
Dyjíje
iIustrováno
soutokem
Labe-Hienskoa Morava-pod
av
lng. JiŤíJusko,Povodíodry' s. p., ostrava
ziejmé,Že biIancetěchtoradiozpracovánÍje
na obr' 77,Ze souhrnného
prŮměrnébi|anceradia 226 a uranuve vypouštěobr. Ít.. SoučetročnÍ
n y c h o d p a d n í c hv o d á c h D | A M A , s . p . , a v p o v r c h o v y c hv o d á c h
profi|ech
bilancev profi|uLabe
ČnuÚ v povodíLabea ročnÍ
v kontro|nÍch
prŮměrnébi|anceradia226 a uranuve vypoušHĚenskoa součetroční
těnych odpadnÍchvodách DIAMA, S. P., Gl v povrchovychvodách
profi|echČnruÚv povodíMoravya ročníbi|ancev profi|u
v kontro|ních
1999 a 2000
Morava-podsoutokem s Dyjíza dvou|etÍ
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BloMoN IToRING VYBRAruÝcn
sLoŽEK EKosYsTÉMULABE

yÝvou v oBDoBí 1993- 1996- 1999
Josef K. Fuksa

v|ivŮna ieky je
Klasickympiístupemke s|edováníantropogenních
jakosti vody. Tento typ s|edováníje a bude vŽdy nezbytny
s|edovánÍ
jako zák|adnízdrojinformacÍ
o stavu toku a jeho povodía má zásadnÍ
h|avnímproblémemz h|ediska
vyznamv situacích,kdy je znečištění
uŽívánívody,
z estetickycha zdravotnÍch
dŮvodŮapod. Na Labi má s|edovánÍjakostivodytradiciod roku 1880 [1' 2], dnes jsou spo|eh|ivá
Jakost vodyv tocích
standardnídata běŽnědostupnáv ročenceČHtvtÚ
h|edisko,Že totiŽieka
[3]. S postupempoznánÍovšemvystupujeda|šÍ
je ekosystémzahrnující
iadu s|oŽek,kteréjsou ve stá|évzájemnéinjednotku,proudÍcÍ
terakci:korytojako morfo|ogickou
vodujako tyziká|
Životv toku,
níčinite|,
chemickév|astnostivodyjako činite|
ov|ivĎující
vodyatd., a dá|e biotickousloŽku- od driftujÍcÍch
vyuŽite|nost
bakterií,
pohybem,od organismŮstabi|izovanych
sinic a ias po rybys aktívnÍm
v sedimentecha biofi|mechpo makrovegetacirostoucív korytě nebo
v|ivyse projevujÍ
na všech s|oŽkáchekosystéu biehŮ. Antropogenní
mu, jejich proporcese však v čase mění- od počátkŮzemědě|ství,
kterézměni|oreŽimprŮtokŮa skladbu unášenychsuspendovanych
|átek,a tÍmi sedimentaciv korytě [4]' pies intenzivníprotipovodnová
éru
opatienía piípadné pravy pro p|avbu,aŽ po právě doznívajÍcí
masivnÍhoznečištování
vypouštěnÍm
koncentrovanychkomuná|nÍch
prÍstupodpovídáku|tuiekonce
i prŮmys|ovych
odpadŮ.Ekosystémovy
20. sto|etí,to znamená s fi|osofií:ekosystémyjsme zdědili, a tedy
generacímv co nej|ep
nejsoujen ,,naše..
a musÍmeje predatda|šÍm
šímstavu. Samoziejměje musímeuŽívata Žftv nich, to je všaktÍeba
dě|atrozumnyma d|ouhodoběudrŽiteInym
zpŮsobem.K tomu patiítaké
zák|adnirys Životapodé|iek: ne|zeoddě|itprocesyna horníma dolním
toku anijejichobyvate|e_ všichniŽij(u téŽeieky a patrÍk ní.Musítedy
spolupracovata všechnyprob|émy
iešit spo|ečně,s oh|edemna ce|y
systém,nezávis|ena státníchhranicíchnebo místnímpatriotismu'
TentopiÍstupuŽ po roce 1990 nenÍprob|émem
a ved|k iadě mezinárodníchaktivit,zejménak za|oŽení
Mezinárodníkomise pro ochranu
Labe - MKOL [5].Z h|ediskavyzkumuna českémLabije zásadnízahájenÍpracína Projektu Labe (1991_1994) a navazujÍcích
projektech,
iešenychaŽ do současnosti[6, 7, 8]. V rámci tohoto projektuby|ypostupně soustieděnyaktivitypiedevším
biologŮdo jednohodÍ1čÍho
ukoIu standardněoznačovaného
V tifletychcyk|echpro,,Biomonitoring,..
vyzkumyvybranychs|oŽekIabskéhoekosystému- vybÍhajÍ
intenzivní
branychpod|ejejich rryznamnostia metodickych(a finančních)
moŽností'SouborstanovenÍzahrnujejak k|asickémetodicképiístupybiojako kontaminace
monitoringu,tak prvky chemickéhomonitoringu,
biomasy,sedimentŮapod. Tentoč|ánekse zabyváshrnutÍmvys|edkŮ
po tiech krocÍch(1993 - 1996 - 1999) sledováníiady standardních
profi|Ův podé|ném
profi|učeskéhoLabe. UvedenyekosystémovypiÉ
stup a rada pouŽitychpostupŮje ve shodě s duchem i |iterouSměrnice Evropskéhopar|amentua RadyustavujÍcí
rámec činností
Společen(2ooo/60/ES,dále Rámcovásměrnicenebo
stvívob|astivodnípo|itiky
WFD).Rámcovásměrnicek|adeprvotnídŮrazna ochranuvodnÍchekosystémŮa na nich závis|ychsuchozemskychekosystémŮa mokiadŮ,
principkontro|ya ochranyjakosti vody z hlediska,,pouhého..
tradiční
uŽ(vániv nÍ má vyznam sice ve|ky,a|e aŽ v druhéiadě. Principem
piístupuRámcovésměrnice k hodnocenÍpovrchovychvod (vodnÍch
tjtvarŮ povrchovych
vod)jejejich pojetíjako ekosystému,kterése antropogenníčinnostírŮznymzpŮsobema v rŮznémíŤeodchyli|yod pŮvodnÉ
ho stavu. ProtoŽes jejíimp|ementací
v ČRprávě začínáme,
bude tato
směrnice zmiĎovánajen v piípaděpiímychnávaznostína naše současnépráce.

6

A balance of radloactlve substances ln waste water from uranlum mlnlg and mllllng and ln surface waters ln 7999 and 2000
(HanslÍk' E,, et al,)
The artlclg dealr wlth the rerultr oÍ a control monltol|n3 |n the
ploí|leroí the Czech Hydlometeoro|og|ca|
|nrt|tute' Prague, almcd at
the arrelrment oÍ lníluencg oí m|nln3 waterr dlrchar3ed by the
DlAMo company' on the qual|ty oÍ rurÍace waterr al re3ardl the
contont oí rad|oactlverubrtances. At gome |ocal|tter' a rfn|í|cant
contrlbutlon has been ascertalned by wash.oíÍírom the area of
uranlum orcs extractlon, from soopage at ganguo stockyards and
settling pits. Flom this viewpolnt the R|vers ohie' Svratka, Kocába,
Plouěnice and Mže appoar ag most loaded.

Měmé plofily
měrnych
Práce jsou od roku 1993 prováděnyna sériistandardnÍch
jakosti vody vtocích
profi|Ů,identickychs profi|ystátnÍsftě s|edovánÍ
na kterychjsou
hydrometeoro|ogického
tistavu.Jsou to profi|y,
Českého
(Verdek),nebo
měiicístanice,profi|yreferenčnÍ
umístěnyautomatické
Projekhraniční(Hiensko)
apod.V roce 1996 by|v rámcibiomonitoríngu
tu Labe ||souborprofi|Ůrozši7en
o profi|ycharakterizující
doInítok V|ta.
jako dominantním
zdrojemznečištěvy,s Prahou(praŽskouaglomeracÍ)
profi|Podo|0.Zák|adnípieh|edměrnychprofi|Ůje
a referenční
ní(Ze|čín
zpracovánv tabulce1, kdeje v pravéms|oupciuveden ,,Íádtoku,.pod|e
coŽje zák|adníveIičina
v ekoIogickych
mode|echtokŮ,včetně
Strah|era,
rostoucÍs postupempo proukonceptuiičnÍho
kontinua[9].Je to čís|o
du, tedy s ve|ikostí
toku, a k|asifikujícÍ
toky pod|evětvení,resp. počtu
a u/znamnostipiítoku.obecně |ze ííci,Že toky stejnéhoiádu v tomto
rysŮ. Pro stanoveníiádu toku by|pouŽit
systémumajÍiadu spo|ečnych
podk|adpro stanovenÍ
rádutoku podleStrah|erapro ce|ouirtnísÍtČRve
formě mapy V GlS, zpracovanyve VÚV T.G.M.v rámci iešeníuko|u
ob|astípod|esměrnic 9L/27I/EHS
stanovenícit|ivycha zranite|nych
a 91,/676/EHS [10, !I, 72).

S|edovanésložkyekosystému
S|edované
s|oŽkyekosystémuby|yvybrányz h|ediskajejichreprezentativnostipro indikacizměn v ekosystémutoku a z h|ediskametodic.
kych moŽnostís|edovatje standardním
zpŮsobem.Metodikysledování
by|ypied standardnímpouŽitímprověienyv rámci piípravnychtáz( Projektu Labe. Jednot|ivé
změnyjakosti vody
s|oŽkyekosystémuintegrují
cyk|uorganismŮ,nebo během expozicev daběhem ce|éhoŽivotního
profi|u.To umoŽĎuje
némiičnÍm
s|edovánízměn,
kterénemusÍbytpatr.
změn jakosti vody,tj. prostiednic.
né pii k|asickémzpŮsobus|edovánÍ
v pevnychčasovychinterva|ech.V piÍpaděakutvímvzorkŮodebíranych
je indikacetěchto lámu|aceškodlivinv rŮznychs|oŽkáchekosystému
tek v biomase navÍcpodstatněcit|ivější
neŽve vzorcíchvody.Pii pouŽitÍ
obdobnychkoncovychana|ytickychpostupŮjako u ana|yzvody |zetotíŽ
z ve|kéhomnoŽstvÍbiomasy piipravit podstatně koncentrovanější
vzorky.
Na druhéstraně pusobína ekosystémi iada jin1ichantropogenních
faktorŮ,neŽje jakostvody,resp. imisnísituace.Jsou to změnycharaktepro
ru korytatoku, rych|ostiproudění,piičnéa podé|né
stavby,vyuŽitÍ
p|avbu,energetikuapod. Posouzeníre|ativnÍ
dŮ|eŽitosti
těchto v|ivuje
v současnédobě vzh|edemk nedostatkud|ouhodobězískávanychdat
obtiŽné,zejménaočekáváme-|i
od komp|exnÍho
systémujednoduché
nebo vazbyna změnujedinéhofaktoru,napi. konodpovědina piÍčinu,
centraceurčité
znečíštujÍcí
|átkyve vodě.Řešeníjev komp|exním
sledo.
vánízměn systémuv de|ším
časovém
období.
Tabulka1. Pieh|edměrnychprofi|Ůmonitoringu
N&ev

čistočtluÚ

Řieni rm

Km od st. hranlce

Řád rctu

VER

Verdek

1oo3

204,99

313,48

6

NEM

Němčice

1008

743,3t

257,87

7

VAL

Valy

0101

íí7

226,46

LYS

Lysá

oto2

42,20

150,70

OBR

obÍíswí

1013

4,73

114,00

DEC

Děčín

0104

88,02

21,,3

8

HRE

Hiensko

0202

707,74

7,56/O

8

oznaěeni
Labe:

ot

7

Vltava:
POD

Podo|í

1045

56,2

8

ZEL

Ze|čín

0105

4,5

8

V ekosystémechtekoucíchvod je u jednot|ivychs|oŽektaké nutno
posuzovat,nako|ikjsou vázány na profi|a pri|eh|yusek toku jako na
habitat(= biotop),ke kterémupiinášÍproudícÍ
voda potravu(organicky
jeho foziká|ní
uh|Ík),
minerá|ní
Živiny,znečišťujÍcí
látky a ov|ivĎuje
v|astjen
nosti (tep|otu,rych|ostprouděnÍ),
a nako|ikjsou tytos|oŽkyproÍi|em
transportoványa podstatnáčástjejichživotnÍho
cyk|use odehrávámimo
jsou
profi|.Jednot|ivé
profi|u,ve kterém
s|oŽkytedy majÍke konkrétnÍmu
stanoveny,resp. vzorkovány,rozdflnouvypovÍdacÍ
schopnost napi. ve
vztahuk urovniznečištěnÍ,
typu koryta,dna a biehŮ:
. |chtyofauna:
Rybyjsou terminá|ním
č|ánkem
akvatickychpotravnÍch
ietězcŮ,takŽe integrujÍ
v|ivyna ce|y systém.od da|šÍch
antropogennÍ
po ce|émtoku,iproti prous|oŽekse od|išujítím,
Že majÍaktivnÍpohyb
vysledkŮznamená napi. to, Že kontaminaceryby
du. To pii hodnocenÍ
profi|umŮŽepocházetze zdrojei pod tímtoprofi|em,
v určitém
u|ovené
z piítokunebo bočnÍch
ramen h|avnÍho
toku. V tomto směru pŮsobÍ
pozitivněparadoxomezenípohyburybíchpopuz h|edískametodického
IacíjezovymizdrŽemi(Íragmentace
ekosystému).
V rámci monitoringu
by|astanovenadruhovádiverzita,postupnětakéu potěru,ce|kovábiomasa adu|tnÍ
s|oŽkya jejíkontaminacertutí,popr. některymida|Šími
kovy,a specifickymiorganickymipolutanty.
. Fytop|ankton
driftujepo proudua jeho stav v měrnémprofi|u(bio
je vys|edkemprocesŮv ce|émsystémunad měrmasa,druhové
s|oŽení)
nym profi|em- produkcedanépiísunemminerá|ních
Živin,světla a tep
|otouvody,e|iminacedanéodumíráním,
vyŽíráním,
toxickymivlivyapod.
prŮtokema charakteremkorya rych|ostÍtransportu
tokem,určovanou
ta' Piísunfosforu v určitém
bodě toku se ÍedyprojevujeaŽ nfte po prouvzdá|enostiodpovÍdajíc(
du, v proměnlivé
momentá|ní
kombinaciuvedenychfaktorŮ.Biomasa fiÁop|anktonu
by|astanovenajako koncentrace
chlorofylu-a.
. Makrozoobenthos
Žyrcí
na dně tokŮje poměrněpevněvázán na dno
v měrnémprofilu.V secíchtokŮ se zpevněnymibiehy a umě|eproh|ubovanymdnemje jeho vyskytpodstatněomezenna piÍbieŽní
zÓnu [13].
Ved|e permanentnífaunyje tvoien temporárnímpodÍlem,tj' |arvami
hmyzu,kterémajívjraznésezonnícyk|y.V prŮběhu monitoringuby|a
stanovenadruhovásk|adbaa kontaminacebiomasyvybranychsigná|níchdruhŮkovy(kadmium,o|ovo,rtut,v roce 1999 arzen).
o Sedimentyjsou k měrnymprofi|ťtm,
pokudcharaktertoku dovo|uje
jejicht4ytvoien(,
pouze
vázányve|mipevněa jsou resuspendovány
a driftují
pri zvyšenychprŮtocích.V obdobÍchnízkychprutokunaopak vznikají
sedimentací
suspendovanych
|átek(p|avenin).
V rámciprojektuby|asta.
novenakontaminacesedimentŮiadou kovŮa specifickychorganickych
poIutantŮ'By|yzásadněvzorkovány
sedimentyv proudících
usecÍchhIavníhokoryta,tedy jemné,nezpevněnésedimenty,kteréjsou součástÍ
stá|éhotransportu|átekkorytem.Kontaminacesedimentuby|as|edo.
vána na dvoutypechvzorkŮ- ve|ikostních
frakcích:Frakce< 2 mm, tj.
pouze ve|kychagregátŮ,by|aana|yzovánav období
vzorkys vytiÍděním
pro stanoveníobsa1991-1993 jako jedinytyp a je i nadá|epouŽÍvána
hu organickychpo|utantŮapod' Ana|yzyfrakce < 20 pm by|ypiijatyjako
kovuv rámciMKoL' V letech1996-1999
standardpros|edovánÍobsahu
by|yprotosouběŽněana|yzoványobě frakce,aby by|omoŽnonavázatna
vzorky. reprezentujÍcí
rok 1993. Data o koncentraciorganic.
,,archívní
v sedimentechby|azískávánaaŽ v rámci biomonitoringu
kychpo|utantŮ
ProjektuLabe ll, tedy od roku 1996.
o BiofiImY(téŽtradičněnárosty)by|ystanovenyna umě|ychpodk|adech exponovanychpiímo v měrnych profi|echve dvou postupnych
po 28 dnech.Exponovanáp|ochaby|acca 1 m2.V|ivcharakexpozicÍch
teru koryta,dna, prouděníapod.je tedy re|ativněminimá|nÍ.
U tétosloŽky by|astanovenakontaminaceiadou kovŮ a specifickychorganickych
poIutantŮ,
obdobnějako u sIedovánísedimentŮ,
se shodnymimetodikami. Naměienéhodnotyjsou norma|izovány
na jednotkusušinya nejsou
profiIu,kteráje vysledtedyzávis|éna intenzitětvorbybiofiImuv určitém
piÍs|ušnémuseku toku, včetněfaktorŮfyzikem radyfaktoruv|astnÍch
ká|ních(rychlostprouděnQ.Vys|edkyjednoznačněreprezentují
historii
profiIuza dobuexpozicevzorkovacÍho
za|ftení.
Jedinymitechnickymiprob|émystanovení_ avšakvyznamnymi- jsou moŽnostdráty zaíizenípŤi
velkévodě nebo v|ivemp|avby(v Děčínějej napi. ne|ze insta|ovat)
a vandalismus.
o Dreissenapolymorpha,
jako testovacíorganismuspouŽÍvany
v auto
matickychstanicíchv SRN, od r. 1995 téŽv ČR,by|taképouŽitpii expozis expozicí
desek pro s|edování
ci piímov korytětoku,spo|ečně
biofi|mŮ'
Mechanismy prÚmu |átek z proudícÍ
vody odpovÍdají
spíšemakropotravyfi|tracíz proudícÍ
vody.TentotestovacÍ
zoobenthosu,tj. zÍskávánÍ
systémby|po dvou|etém
testovánípouŽitjako standardnívroce 1999.

dardněprováděnyv obdobÍsrpen-|istopad.
To odpovÍdá
sezonnÍm
maxi.
mŮm vyskytusi$ná|ních
organismŮ,obdobÍmre|ativněustá|enychprŮtokŮ apod.Stanoveníkontaminacebiomasysigná|ních
druhŮryb prová
dístandardněVyzkumnyristavrybáiskya hydrobio|ogicky
JČUve VodĎa
nech, stanoveníkontaminacebiomasysigná|ních
druhŮ makrozoobenthosu katedrahydrobio|ogiea parasito|ogiePiÍrodovědecké
fakulty UniversityKar|ovy.ostatnístandardníana|yzyjsou prováděnyakreditovanypráce odpovídajÍ
mi metodikamiv laboratoiíchVÚV T.G.M.VzorkovacÍ
standardumezinárodních
noremČst.t(Et.t)|So iady 5667. Da|šÍ
opatie
nÍsměiujícík standardnostiprovedenÍpracÍspočívají
v udrŽovánístejpostupŮ, ana|yzáchstejnych ve|ikostníchfrakcí,
nych IaboratornÍch
v odběrusměsnychvzorkŮsedimentŮa biofiImÚapod.PiíspěvkyjednotIivychz častněnychpracovišťjsou
shrnutyv souhrnnychzpráváchVÚV
T.G.M'za jednot|ivé
etapypracÍ[6, 7, 8].
So ubor vys|edkŮ piedstavuje daje za|oŽené
na reIativně uzácnych vzorcích,odebíranych
v d|ouhychčasovychinterva|ech.HodnocenÍvys|edku
tedy ne|zewh|edem k jejich povaze provésthromadně,resp. rutinními
profi|ua v období199}1999
statistickymimetodami'
Změnyv podé|ném
jsou proto hodnocenyse ziete|em na vypovídací
moŽnostijednot|ivych
vys|edku,
v souvis|ostech
se změnamida|šÍch
faKor , jakojejakostvody,
prŮtokynebo vypouštěníodpadních
piedpovod. Pokudvys|edkydovo|ujÍ
k|ádatčasovétrendyněKerych faKoru, je nutno počftats tÍm,Že kaŽdy
krok monitoringumŮŽepiinéstneočekávané
da|šÍ
vys|edky.
Vys|edky

- změny v podé|ném plofi|u Labe

Jakost vody

Ve s|edovaném
useku Labe (313 km) se charaKer toku vyrazněq4u[í
k ve|kéiece, včetnězměnjakostivody.Jsou zde takésituoványvyznamné
zdrqe znečištěnt'
Keréjakost vodyvyznamněovlivĎují.
VyvojcharaKerisproÍi|u
tikjakostivody(ročníprŮměry
koncentraci)
v podélném
v jednot|ivych
|etech sledováníje patrny z obr. 7 a 2. Pro standardnícharaKeristiky
(obr.1|je patrné,Že od profiIuVa|ydále uŽ nedocházÍk vyznamnymzmě
nám a Že zményv čase ne|ze posuzovatoddě|eněod rozdÍlŮprŮtokŮ
v jednot|ivych
|etech.Na grafuje patrnépodstatnésniŽenÍvypouštěnÍfosforu ze známého zdroje nad profi|emVa|y po roce 1996 a postupny
piÍsunuAoX. Pro kovy (obr.2)je typicky
nárust typickyantropogennÍho
nár st koncentracípod v;anamnymiprŮmys|ovymi
zdroji a postupnypo
k|es souvisejÍcí
se sniŽovánÍm
vypouštěnt'pro rtut v roce 1999 aŽ pod
meze cit|ivostiběŽnychana|ytickychmetod. Koncentraceorganickych
po|utantŮbuď ještě v prvníetapě monitoringuneby|ys|edovány(to p|atí
i pro iadu dalšÍch
s|edovanychs|oŽek),nebojsou většinoupod mezícit|i.
vosti analytickychmetod,takŽene|zepočftats pruměryapod.

lchtyofauna

Druhová struktura [14]: Ve s|edovaném seku |ze roz|išitčtyiipoduseky, určenéprofi|yVerdek, Němčice,Va|y- obiÍství(pravděpodobně
- Hiensko. Ve směru Verdek- HĚenskostoupá
aŽ po Stiekov) a DěčÍn
početzjištěnychdruhŮ ryb (p|atÍ
pro adu|tnÍ
ryby).Změny počtudruhťt
a diverzityv čase (1993-1999) nejsou statisticky prokazate|né.
Nejvyznamnějším
faktoremregu|ujÍcÍm
ce|kovoubiomasu, druhovésloŽení
je v současné
a diverziturybíchspo|ečenstev
době absencepiirozenych
habitatŮ,zejménapro tiení a Woj potěru.To se projevujenapi. na pojenŽje vyznamněniŽšÍ
čtudruhujuvenilnÍch
ryb (potěru)ved|eadu|tních,
v ob|astiopevněnychbiehŮ toku. Pravděpodobněse projevujetakéfragpÍÍčnymi
mentacerybíchspo|ečenstev
stavbami.
Kontaminace biomasy: Pro celés|edovanéobdobíby|azÍskánaspo
|ehlivádata o kontaminacisigná|nÍch
druhŮ cejna a okouna rtutÍ[15],
Kerá by|apro srovnate|nost
hodnotamipiepočtena
na sušis ostatnÍmi
.Povaha
nu.
dat nedovo|ujeprovéstsumárnístatistickézpracovánídat
zjednotlivychprofilŮa|et'Z vys|edkÚWp|yVá'Že kontaminacertutíse
sniŽi|av profi|echDěčína Hiensko, v ostatníchprofi|echzatímne|ze
prokázat k|esajícítendenci.

Fytoplankton

jsou jednorázovéodběry vzorZdrojemdat o biomase íytoplanktonu
kÚ, provedené
vŽdyběhem dvou aŽ tiÍdnŮ podé|ce|éhočeskéhoLabe
v obdobÍmaximaVegetační
sezony (srpen).K roku 1993 jsou piiiazena
data zÍskanáv roce t99216, 7, 76]. Data jsou zpracovánav graÍuna
obr. 3, kde je na ose X vynesena reá|ná vzdá|enost profi|uod státní
hranice(Hrensko).Na grafuje patrnytypickynárŮstbiomasysměrempo
proudu' Ko|ísánÍ
hodnot ve vzorcÍchodebranychpraktickysoučasně
profi|u,tedy odchy|kyod tohotoprŮběhu,je dáno tím,Že ve
v podé|ném
většiněpiípadŮneníce|ysystém(Labe+ prftoky)vustá|eném
stavu.Pii
Metody zp]acování
prŮměrnédobě dotokuna useku Verdek- Hiensko cca 16 dnŮ [7] není
pravděpodobné,
prutoktiz piftokŮ,
Biomonitoring
se V uváděnéformě ustá|i|během druhéetapy stanoŽe bytokemnepostupovaly
v|nyvyšších
metodickéstudie pro vzorkovenÍ,pro kterou by|yprovedenypĚís|ušné
kterénemusímft shodny hydro|ogicky
reŽims Labem. Na obrázkuje
patrnyvlivJizery,Vltavya Ohie. Fosforje v Labi v nadbytkua produkce
vání,ana|ytiku,piedávánía dokumentacivys|edkŮ,by|yzpracoványdaje kontro|ována
tabáze zák|adníchvys|edkuzískanychv da|šíchprojektechatd. V kaŽdé flrtop|anktonu
v|ivyuvedenymiv vodu. PrŮběhhodnot
etapě je dodrŽovánstandardnípostup prac( v piÍpadězměn, danych
V roce 1999 naopaksvědčÍ
o tom' Žejakysiustá|enystavv ce|émpodé|je zajišťována némprofi|uexistova|,dokoncede|šídobu, protoŽedata jsou ve shodě
rozuojemmetodik(udrŽujícÍch
vys|edky,,naurovnidoby..),
jsou stanpráce,tj. vzorkování
pro ročenkuČtttvtÚ
návaznostWs|edkŮ.Terénní
a stanovení,
vzorkování
s daji piedchozÍho
a nás|edujícÍho
ts].

#

t0

100

8{iKS mgt02

Od m3b

300

H

200
100

gE

š ÍE

gE

5

0

E*

g B ť

E Í 32

Pc.ll.

F *

m9/l

t> zroto dt g s H " '

Ó i {
í N

10

5o

N-NO3 mgt

a0

#
É

30
20

! E 42

5

E É

E B E

É

14

0

fiňl9sH"'

frň19g$"'

o í

> z o o t

ť N

xN

> 2 0 0 t

- q' Bsq' cHsK4(
prÚměÍy)
\ody(ročnÍ
v |etech1993 (čtverečky)'
1996 (krouŽky)
a 1999 (trojhe|níky)
obr.1. standardnÍ
charaKerist|lqlakosti
NNO3,P{elk.,AOx

uUí

,

ATUt

t"
ER

NEM

V{

IYS

OBR

OEC

30

<-1993

|-'.-- . . I . . . 1 9 9 6

.--l--.1996

<-199e

<_1990

m

#rÉ0

10

t

H

L-l
VER

HRE

NEM

VAL

LYS

OBR

DEC

HRE

POD

ZEL

VER

NEM

VAL

LYS

OBR

DEC

HRE

ue'

zl

I

l- -l;
WR

.2
v-l

, ,.---.-l
,

NEU

V&

LYS

OAR

OEC

EÍ

CEBOI

. r . . Í.'l.

HRE

rcO

ZE!

WR

NEM

V[

LYS

OBR

OEC

HRE

á
VER

NEM

VA

IYS

OB

OEC

HRE

obÍ2. Koncentrace
s|edovanÝch
kov - Hg'As' cr' Ni' cu' zn - ve vodě(rďnípn]měry)
v |etech1993' 1996' 1999;pokuddatachybíodpovídají
hodnotámpod mezÍcitli\osti ana|ytickych
metod

Makrozoobenthos
Druhová struktura a diverzÍta:Vys|edkyza|oŽené
na rozsáh|émsoube
ru dat a zpracovanéiadou metodikporovnávání[77l ukazujt'Že druhové
profi|u
s|oŽenímakrozoobenthosuse v obdobÍ199}1999 v podé|ném
českého
Labe vyznamněneměnt,indiciená|ezŮněKerychdočasnězmize|ychdruhŮ svědčío obecnémzlepšovánÍ
struKury spo|ečenstva
[13,
t7, t8). Dalšízměny se tykajípostupu invazníchdruhŮ, zejménam|Že
Dreissena polymorpha,Kery je jiŽ d|ouhouiadu |et prob|émemnapi.
v zatopenychpískovnách
v ob|astiPardubic,a druhŮmigrujících
z Německa
protiproudu[13].FaKorem určujícím
v současné
době druhovousk|adbu
makrozoobenthosua četnostjedincŮ nenÍznečištěnl'a|e morfo|ogické
faKory, tj. absence piirozenychhabitatŮv toku s opevněnymibiehy,jeze
vymizdrŽemi,proh|oubenym
a bagrovanymdnem apod.
Kontaminace biomasy: S|edováníkontaminacebiomasy makrozoo
benthosuje za|oŽenona ana|yzáchjedincŮ signá|nÍch
druhŮ (a několika
ve|ikostních
skupin),Keré zastupujíruznétaxonomickéskupinyzoobenthosu. Systémsigná|nÍch
druhŮ (Áse/lusaquaticus,Bithyniatentaculata,
Erpobdella octoculata, Chironomidaesp./ by| zvo|entak, aby zajišťova|
na|ezenÍ
a|espoř jednoho signálnÍhodruhu na všechprofi|ech.Zák|adní
zpracovánívys|edkŮje zahrnutove zprávě[18],něKerá data by|ajižpubIikovánazde [19].Zjištěné
variabi|iobsahykovuv biomasemajíznačnou
tu jiŽ vzh|edemk jednot|ivymsigná|nímdruh m a velikostnÍm
kategoriím,
navíck variabiIitědané|oka|itou
a rokemyzorkovánÍ.
Nej p|nějšíiady
dat,
profi|ui v čase,by|yzískánypro ubiquitnídruh Áse//usaque
v podé|ném
ticus. obsahy olova v biomase signá|nÍch
druhŮv roce 1996 se obecně
zWši|yproti situaci V roce 1993 a V roce 1999 mÍrněpokles|yna roveĎ
roku 1993. TotéŽ|ze konstatovatpro kadmium - obsahy v biomase se
V roce 1996 obdobnězWši|ya V roce 1999 opět pok|es|yna roveř roku
1993. Nejvyšší
obsahyby|yzjištěnyv profi|echobiÍstvÍ
a Lysá. Koncentra
ce rtuti vlraznépok|es|yv období199}1996 a situaci V roce 1999 |ze
hodnotitjako da|šÍmÍrnypok|es. NejvyššÍ
obsahy rtuti v biomase by|y
zjištěnyv profi|uobiíství.Z vys|edkŮtakévyp|wápoměrněstabi|nÍ
konta
minace o|ovemve V|tavě,častojiŽ v profi|uPodo|t'tj. nad Prahoujako
dominantnÍm
bodovymzdrojemznečištěnt,
coŽ je v sot.iladus vys|edky
s|edování
sediment a biofi|mu.

Sedimenty

obsah kovŮ v sedimentechje sumárně zpracován na obr. 4 _ pro
frakci< 20 pm,vyjádienyV mg na kg sušinysedimentu.Pro iadu kovŮje

I

- Hienprofi|upatrnáanomá|iev ob|astiprofi|tj
v podé|ném
Valya Děčín
je ziejmě náhodnyjev, nepotvrzeny
sko. Anomá|iev profiIuNěmčice
da|.
šímivys|edky.Kromě vyraznéhopok|esu koncentracearzenu v ce|ém
profi|ua pok|esuv profi|uHiensko (Hg' cd aj.) |ze situaci
podé|ném
v obdobÍ1996_1999 povaŽovatza stá|ou.ZhodnotÍme-|i
časovyprŮběh
od roku 1993, s pouŽitím
vys|edkŮpro frakci< 2 mm, mŮŽemekonstapok|esv obdobÍ199}1996 a dá|ejiŽjen mtrnypok|es'
tovatvyraznější
obsah organickfch polutantlt; Pro posouzenízměn v období 1996
aŽ 1999 (pro staršíobdobínejsou daje)jsou k dispozicistandardní
pesticidecha polyaromatickych
data o organochlorovych
bifenylech(PCB).
grafuna obr.5, pro všechnys|edované
Jak vyp|wáz piehledného
orga(HcB)' by|ov roce 1999 zjišnicképo|utanty,
kromě hexach|orbenzenu
těno podstatnézlepšeni tedy sniŽeníjejich obsahu v sedimentech.
ještězv!ši|(z 446 na 656 uglkg),v profi|u
obsah HCB se v profi|uDěčín
g-HcH (|indanu)se ve
Hiensko se sniŽi|z823 na 284 pg/}<g,obsahy
většiněpiÍpadŮsniŽi|ypod mez cit|ivostiana|ytickych
metoda s vyjimkou
profi|uobiístvívyznamněpok|es|yi obsahy DDT.Prob|émDDTvšakzŮ.
stává stá|eotevieny,protoŽejeho zdrojemjsou ziete|něsk|ádkya |oká|ní
deponie,ve Kerych jsou u|oŽenaneznámá mnoŽsWíDDT a ana|ogŮ.
obt. 3. Ce|ková biomasa fftop|anktonujako koncentracech|orofy|u.a
profi|uLabe (srpent992,1996, 1999, data B. Desortová);
v podé|ném
osa x - vzdá|enostod státnÍhranice(Hiensko)

1992
{- - - c | . - -1 9 9 6
+-

1999

zdroj PCB je indikován nad profi|emHiensko (v profi|uDěčínnejsou
obecbiofi|mys|edovány),kde se obsah PCB v období1996-1999 Aryši|.
(HcB)' coŽovšemm že
ně se v biofi|muzWši|yobsahyhexach|orbenzenu
zustává transsouvisets pravoumetodikyextrakce.Stá|ymprob|émem
port DDTze starychdeponiíLabem(i V|tavou).

z těchto skládekjako nebodovychzdrojŮje
Vzh|edemk tomu, Že pÍísun
jistě ov|ivněnsezonnímv}nrojem
sráŽek apod.,tj. jejich emise nejsou
je jejichidentifikaces|edovánÍm
akumuIacev sedimentech,biospojité,
fi|mech,Dreisseněapod. moŽnájen rámcově.Tytodeponiepiedstavují
stá|ou zátěŽ ŽivotnÍhoprostiedía mě|y by byt vyh|edáványpozemním
prŮzkumem,kterémumusípiedcházetrozborhistorievyroby,ap|ikace
pesticid .
a uk|ádánípiÍsIušnych
Ů v sedimentechse proti
Sumárníkoncentracepo|ychlorovanychbifeny|
roku 1996 rovněŽvyznamněsniŽily i ve v|tavskychprofi|ech,kde by|y
v profi|uPodo|íVroce 1996 zjištěnyvysokékoncentracePCB. MuŽeme
sice konstatovat,Že V roce 1999 jiŽ situace ve V|tavěodpovÍdásoučaspiÉ
né,tj. podstatněz|epšené
situacina Labi,nicméněnezanedbate|ny
sun PCB V|tavouby mě|byt dále sledován,včetněproces v seku MělKontaminacev ob|astinad profi|emVa|yse sice protiroku
nÍk- Děčín.
1.996 vÝrazněsniŽi|a,zŮstává však stá|e na vysokéurovni a ov|ivĎuje
značny sek toku (vizdá|e).

Monitorings m|ŽemDreissenapolymorpha

StanovenÍ
akumu|acev Dreisseněby|aprováděnaexpozicÍshodnou
biofiImŮ(expozice56 dní,tj. pies dvě expozicebiofilm ).
se stanovením
V p|némrozsahu |abskéhobiomonitoringuby|a stanovenÍprovedena
v roce 1999. Po odečtení
hodnots|epychstanovenÍneby|azjištěnaprŮkazná akumu|acekovŮ, naopak hodnotyby|yčastoteoretickyzáporné.
N a o p a k v e I m i i n t e n z i v n jíe a k u m u l a c eo r g a n i c k y c hp o l u t a n t Ů .
V Dreissenách neby|yzjištěnystanovite|nékoncentraceana|ogtitHCH
(pod mezícit|ivostiI,o vg/kg), maximá|nízjištěnéobsahy hexach|or.
sušiny(Hiensko).V profi|uVa|yby|azjišbenzenu(HcB) byly8'5 ve/|<E
těna vyrazná zménav koncentracia sk|adbě kongener PCB' obdobná
v Dreisseněse
v sedimentecha biofiImech,s jistymi rozdi1y:
zjištěnÍm
obsahu kongenerŮPcB 52 a 101
v profi|uVa|yobjevuj(vyraznázvyšenÍ
- sedimentyindikujÍzvyšeníkongener 28, 52, Io7, I78, biofilmyzvyšeníkongener 28 a 52. Získanysoubor vys|edkŮs tÍmtoindikátorem
konvede k piedpok|adu,Že v ,,čistych"profi|echvede k nadhodnocenÍ
taminacev souvis|ostis tím,Že testovacíorganismyzde musÍprofi|tro
vat vícevody ke krytísvych potravníchnárokŮ.

Biofilmy

S|edováníbiofi|muje od roku 1993 prováděnoshodnou metodikou
informacíoprocesechv měrnémpro
získávánÍstandardních
a umoŽĎuje
fiIu nezávis|ena reŽimuprŮtoku,sedimentŮapod. ZískanéWsledky
s vys|edkysledovánísedimentŮ.
vyznamněkomunikují
je pieh|ednězpracovánna obr.6. Vysledky
obsah kovtiv biofi|mech
ukazujípok|eszátéŽeod roku 1993 jen v něKerych piÍpadech,napi. pro
měď v rjseku Va|y - obiístvÍ,nebo o|ovo v profilech Lysá a obiíství.
vzrŮskompenzován
Pok|esv období1993-1996 by|v mnohapiÍpadech
protem v roce 1999. Charakterzměnv období1996_1999 v podé|ném
mÍryzměnámobsahu kovt]ve frakcisedimentu
fiIuodpovÍdá
do značné
< 20 pm. Shodnéjsou zejménanárŮsty obsahu rtuti v profi|echVa|y
|abskéa obiístvía pok|esobsahu arzenu.Z h|ediskaindikacezatíŽen(
profi|u)je ziejmě nejpodstatnější
zvyšení
ho ekosystému(v podé|ném
zátěŽertutípod profi|emValy (biofi|m,jemná frakce sedimentu)'
obsah organicklch polutant (obr. 7) odpovídáv podé|némprofi|u
zatften(sedimentŮ. Zásadn( vyznam má piísunv ob|asti nad profi|em
Va|y,od kteréhose vyznamnězvyšujeobsah g-HcH a po|ych|orovanych
jako suma kongenerŮa DELoR 103), zejména
bifeny|u(stanovenych
kongenerŮ.Tato zátěŽ se v profi|u
PcB 52 a dalšíchnízkoch|orovanych
Va|yv časezrejmě postupněsniŽuje,nicméněje stá|e zásadní.Da|ší

Sumarizace vfsledk
Ce|kovystav ekosystému

Druhová skladba ichtyofaunya makrozoobenthosuv současnédobě
nenízásadně ov|ivněnakontaminací_ jak nespecifickymorganickym
(ov|ivĎujícÍm
mj. kys|Íkovy
reŽimtoku), tak kovy a specificznečištěním
poIutanty.
Kontaminacebiomasysigná|ních
druh však
kymiorganickymi
jednak svědčío stálém zatŽeníekosystému,jednak umoŽĎujevstup
kontaminujících
|átek do potravníchietězcŮ. ovšem, ov|ivněníŽivotních
projevŮorganismŮpo|utantyzatímneníaŽ na vyjimky(toxicita)prokaze
RámŽe podrobnymonitoringpiedpok|ádany
váno a je pravděpodobné,
covou směrnicÍpovedek jeho prŮkazu.Druhovásk|adbaa diverzitaje
změnami morfologiekoryta
a|e vyznamněov|ivněnaantropogennÍmi
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obÍ.5. obsah vybranychorganickychpo|utantŮv sedimentech(frakce< 2 mm) v obdobÍ1996-1999
a reŽimemprŮtokŮ- z|epšováníekosystému
by se mě|ozaměiitna tyto
prvky,pii zachovánípovodĎové
(ne rozšiiováni)
ochranya udrŽenÍ
da|šÍchsoučasnych
ÍunkcÍ
ve|kéhotoku. To je dalšípiedpok|adRámcové
směrnice,a to i pro si|ně modifikované
vodní tvary.
Kontaminace všech sledovanfch složek: obecně |ze konstatovat
- rych|ejšÍ
odpověď v sou|adus vyvojemvypouštění
sniŽenÍv období
pok|es.od roku 1999 se však piede1993-1996, pak jiŽ poma|ejší
všímukazuje,Že standardnÍsystém
s|edováníjakostivodyjiŽnenídostatečně činny.Je to samoziejmědáno obecnympok|esemznečištěje systém
níza pos|edních10 aŽ 75 |et, a|e pro specificképo|utanty
nedostatečny.
Jednak stoupá vyznamspecifickychpo|utantu,kterése
nynídostávajído re|ativněčistéhotoku, jednak s pok|esemnespeciprocefickéhoorganického
znečištění
k|esá intenzitabiodegradačnÍch
sŮ v toku (to p|atínapi.i pro denitrifikaci).
Na druhéstraně iada speci.
fickych po|utantŮje vypouštěnaaŽ v pos|edníchletech, pro iadu da|pro
šÍchje aŽv pos|edních
|etechzjištovánamírajejich nebezpečnosti

ms/ks I

I

BloFlLMPb

ekosystém,nebo pro vyuŽití
vody.Ved|eznámychnebezpečnych
|átek
j a k o P C B j s o u t o t a k é n a p i ' | é k yn e b o f a r m a k a ( v č e t n ě| á t e k
s estrogennÍm
Účinkem),kterédo vodníchekosystémŮzprostiedkovaně vy|učuje
občaskaŽdlj.
ZásadnÍmprob|émem
na Labije dnes vypouštění
nad profi|emVa|y,
tedy piftokz Ve|késtrouhy,resp' Kaná|uA, svádějícího
odpadnÍvody
z chemickychvyrob.Jeho v|iv se sice v Labí po zieděníprojevujena
standardnímspektru sledovanychcharakteristikjakosti vodyjen omezeně, na s|edovanychs|oŽkáchekosystémuje všakjasně patrny.Nezávis|ena ce|kovychkoncentračnÍch
změnáchje zde napÍ.typickyposun spektrakongenerŮPCB akumu|ovaného
Dreissedimenty,biofiImy,
prob|émŮ,
senou i rybami.Samoziejmělze stanovitpoiadÍda|šÍch
včetně piÍsunuznečištujících
|átekV|tavou.
Biomonitoring
Labe piedpok|ádáda|šÍ,,standardní,.
etapusIedován
Í
v roce 2oo2. Jeho metodicképostupya know-how(ichtyofauna,biofi|my, Dreissena) by|ypouŽityv Pi|otnímprojektuČHuÚ, ktery je pro-
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obr. 6. obsah kovŮv biofi|mechna umě|ych
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obr. 7. obsah vybranychorganickychpolutantŮv biofiImechue/I<esušiny)
partneruap|ikovánna rostoucÍmpočtuprofiItj
stiednictvÍm
smIuvnÍch
jakosti vody.Vys|edkyza rok 1999 jiŽ by|yzčásti
státni.sÍtěs|edování
pub|ikovány
v ročence[3].K tomuje nutnokonstatovat,Že bez záR|adníchdat ročenekČHvÚ nemŮŽeŽádn!specia|izovany
monitoringexistovat,ani monitoring(tritypy)piedepisovanyRámcovousměrnicÍ.
Pii ap|ikaciRámcovésměrnice|zeočekávatnovéperspektivy.
Směrnice jednak piedpisujeiadu stanovenÍ|átek a faktorŮ,kteréjsme zajednak vycházíz ce|kovéhohodnoceníekosystémŮ,
tÍmnes|edova|i,
včetněmorfo|ogickych
faktorŮatd. V Čn1e r tomu rozpracovánaiada
jednot|ivychs|oŽeksystému,kteréjsou ve shodě
postupŮhodnocenÍ
s evropskymstandardem.Časovyprogram imp|ementaceRámcové
směrnice v tomto směru poŽadujepoměrně sviŽnétempo, zejména
pro piistupujÍcÍ
státy. Do něj se jistě brzy dostaneme- jak v rámci
íízenía koordinaces Evropou,tak v rámci hmotnychprostiedkŮ nezbytnychpro kaŽdoupráci'
RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
vÚv T.G.M., te|. o2/2o19 7330
joseÍ-fuksa@vuv.cz
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EU Water Framework Directive
Biomonitoring of selected components of the River Elbe ecosystem - results of the period 7993 - 96 - 99 (Fuksa, J. K.)
Selected aquatic components of the Elbe ecosystem were monitored in threeyear periods on seven profiles representing the longitudina! profile oÍ the Gzech stretch of Elbe: Fish fauna (biomass,
species dlversity,contamination of signal species - perch and bream
- by mercury), phytoplankton (development of biomass in the longitudinal profi|ein one situation duringthe summer peak oÍbiomass},
macrozoobenthos(species diversity and contamination of signal
species by mercury, lead and cadmium), sediments (large scale of
metals and organic pollutents) and biofilms formed on artificial sub
strata exposed in the river (1 m2 area, anytyses same as for sediments). During 1999 also system of zebra mussel exposed in the
river has been used.
Data show that response of ecosystem is consistent with genera!
decrease in discharge of pollutants, though slow and not very consistent. After the substantial decrease oÍ pollution discharge in early
nineties, system of monitoring used is more sensitive than classic
water quality monitoring and clearly shows specific point of pollution. Factors like species diversity are more dependent on the morphological state of the river channel (loss of natura! habitats) than
on the pollution. The philosophy and methodology used is in compliance with that of EU Water Framework Directive.
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KONTAMINACELABSI(YCH
sEDIMENTŮn PlávENlN
PoLYcH LoRovnruÝMI BIFENYLY
A HEXACHLORBENZENEM
V|adimír KuŽí|ek,Václav To|ma
škodIivé
chemické|átkyprovodníprostiedípatiÍ
Mezi nejvyznamnějšÍ
|átky(persistentorganicpolIutants
organickéškodlivé
tzv.perzistentní
- PoPs), jako napi. po|ych|orované
aromabifeny|y(PcB)' po|ycyk|ické
(PAU),ch|orovanébenzenya feno|y,po|ych|orované
tické uh|ovodíky
pesticidu
dibenzodioxinya dibenzofuranyči iada organoch|orovanych
(DDT,Lindana da|šQ.Eko|ogickázávaŽnosttěchto |átekje dána kombinacíjejich toxicity a schopnostíd|ouhodoběpietrvávat v ŽivotnÍm
prostiedí (perzistenci).Uvedené|átky mají dokonce schopnost se
v některychs|oŽkáchŽivotníhoprostiedíkumu|ovat,tj. zadrŽovatse
zde a zvyšovatsvou koncentraci.Piík|ademje distribucetěchto |átek
v iičnícha jezerníchpovrchovychvodách mezi vodnou a pevnoufázi
(dnovésedimentynebo p|aveniny,
tj. pevnéčásticeunášenévodou).
Vzh|edemk ma|érozpustnostive vodě a naopak ochotě sorbovatse
na pevnépovrchypiecházejítyto|átkyz vodnédo pevnéfáze a kumujsou pak sedimentyodprŮtocích
|ujÍse v sedimentech.Pii zvyšen1lch
toku,
se zvyšujeobsah p|aveninv iÍčnÍm
trŽenyode dna ieky a vyrazné
kteryje tak druhotně kontaminovánškod|ivymi|átkamisorbovanymi
kontamiZ těchto dŮvodŮje monitorování
na jejich pevnychčásticÍch.
vody,
neŽ monitorování
nace sedimentŮa p|aveninčastovyznamnější
časovém
neboťpostihuje zatŽenívodnÍhotě|esa v d|ouhodobějším
horizontu.
Uvedenouprob|ematikouse zab,fva|aa zab,fváiada projektŮ,napi.
projekty,,Sledován
í
,,ProjektLabe.,nebo mezinárodní německo-české
|átkami..a ,,Vnos
Labe a jeho piítokŮškod|ivymi
a hodnocenízatíŽen(
bifeny|Ů(PCB)v Labi...Pos|ednějmenovany
a vyskytpo|ych|orovanych
projekt,ktery by|iešen ve spolupráciVÚV Praha a BfG Ber|ínv |etech
1996-1999, se c|leně a detai|něvěnova|prob|ematicezatiŽenÍ|abbifenylya hexachlorbenskych sedimentua plaveninpolychlorovanymi
kteréby|yvrámciiešezenem(HcB).C|ánekpiinášíshrnutípoznatkŮ,
nÍtohoto projektuzjištěny.

o piečištěnÍ
získaného
extraktuvčetněodstraněnírušivychlátek'
r v|astnistanovenÍpomocÍp|ynového
chromatografus detektoreme|ekdetektorem.
tronovéhozáchytunebo hmotnostněse|ektivním
obsah PCB by|vyjadiovánjako souěet patnáctikongener (izomerÚ)
pcB (28, 37,52,77 , 70L,110, 118, 138, 149, 153, 163, 77O, 180,
t87 at94).
Vyše uvedenoumetodou by|yzískánystovky primárnÍch dajŮ jak
tak o da|PCB a HCB v sedimentecha p|aveninách,
o koncentracÍch
Navícby|aprovehydro|ogickych
a jinychve|ičinách.
šÍchana|ytickych,
dena iada opakovanycha srovnávacíchana|yzna ěeskémi německém
pracovištis cflemověiit věrohodnostzískávanychtidajŮ.PrimárnÍ daje by|ydá|e hodnocenys pouŽitímstatistickychmetod za če|emzísodhadŮ.
kánÍobecnějip|atnychzávérŮ,trendŮa bi|ančních

ZatÉenílabskych sediment
v jednot|ivych
odběrovychmístech
KoncentracePCB a HCB na|ézané
se v pruběhutiÍ |et pohybovalyv re|ativněširokychmezích,piesto je
pro pomoŽnoz jejich prŮměrnychhodnoturčittrendycharakteristické
dé|nyprofi|českéhouseku Labe (obr.7).
hodnotykoncentracePCB a HCB v |abskychsedimenobr. 1 Prrjrměrné
tech v období1996-1998

odběl vzoilŮ a pouŽitá anaIytická metoda
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J.

#
směrtoku

Pro hornÍčástLabe nad Pardubicemibylytypickésumárníkoncentrace PCB v sedimentechna rovnicca 100 VC/kg,pod Pardubicemise
rjroveĎvyraznězvyšova|aa hodnoty v ce|éstiední
však koncentrační
v rozmez(2oo aŽ
a do|níčástičeskéhouseku Labe se pak pohybova|y
500 pglkg. Ze s|edovanychpiftoku Labe |zeza moŽnyzdroj kontaminace povaŽovatpouzeieku BÍlinu.ostatnípiftokyjsou kontaminoványméně
koncentraneŽ samotnéLabe. V|tavadky svéve|kévodnosti a niŽšÍm
cím PCB dokoncekontaminaciLabe sniŽuje.7 obr. 1 je patrné,Že ke
íkoncentracePCB vyznamně piispívajíněkterébodovézdroje konztn./šen
taminace, na kteréby|ojiŽ v minu|ostipoukazováno.Jde piedevšÍm
o chemickézávodySynthesiaPardubice,Spo|anaNeratovicea Sepap
Pulp & Paper,a. s.). Protoby|ytiikrát odebrány
Štctr(nyni.Frantschach
vzorkysedimentŮpiímopod lypustěmiodpadníchvod z těchto závodÚ,
s vyjimkouzávodu Spo|anaNeratovice,kde se
tento záměr nepodaii|ouskutečnit.
Ana|yzyode.
branychvzorkŮpotvrdi|yt4Íznam
těchto bodovych
a hydro|ogická
charakterizace
Tabulka1. Pieh|edodběrnychmístsedimentu- industriálnÍ
ná|ezyby|y
zdrojŮ,nebot některékoncentrační
značněvysoké(2 774 vg/kg pod SynthesiíParŘienirm Km od st. hranlce Řád loku
oznaěenÍ Název
čistočttuÚ
dubicea I842 vg/kc pod Sepap Štcti).
V rámci projektuby|oověieno,Že zatiŽeníseLabe:
bifeny|yse v jednot|idimentŮpo|ychIorovanymi
vych usecÍchLabe od|išujenejen kvantitativně,
6
Verdek
1003
204,99
313,48
VER
tj. sumárníkoncentracívšech
sIedovanychkongeneru PCB, aIe i kvaIitativně'tj. jejich vzájem7
r43,31
251,,8t
Němčice
1008
NEM
nym zastoupením(obr.2).
ohledně zattren(sedimentŮ HCB má podé|ny
7
r 1 7 ,9 5
226,46
Valy
0101
VAL
profi|Labejednoznačny
charakterv ce|éms|edo
žeaŽk soutoku
vanémobdobí.Z obr.7 je z|ď;mé,
7
42,20
150,70
Lysá
0102
tYs
koncentraceHCB v |abskych
s Bflinouse pruměrné
sedimentechza obdobÍ!996 aŽ 1998 pohybova.
7
4 ,7 3
114,00
0bríství
1013
OBR
pod souto
|yv ob|astijednotekaŽ desftekpg/}<g,
kem s Bílinouvšakdramatickyvzrostlyna ÚroveĎ
2! ,3
8
Děčín
88,02
0104
DEC
pievyšujícÍ
1 000 vg/}E, piičemŽvys|edkyněkteÍse
rychj ednot|iv! ch ana|,!zvykáza|yhodnoty bliŽÍc
r,56/0
I
HÍensko
0202
L07,74
HRE
2 000 ve/|É.Piičinoutohotojevu je vysoky ob.
záve
vodáchz chemického
sah HCB v odpadních
Vltava:
(Spolch*
du Spo|ekprochemickoua hutnívyrobu
mie) Ústí n. L., kteréjsou vypouštěnydo Bí1iny.
8
Podo|í
1045
56,2
POD
VzorkysedimentŮv iece Bi1iněpod vypustíodpadnÍchvod zezávoduSpo|chemieÚstín. L. vykazova|y
8
4 ,5
Ze|ěÍn
0105
ZEL
koncentraceHCB mezi 3 000 a 8 500 pg/I<g.
Vzorky sedimentÚ na českémuseku Labe by|yodebÍránydvakrát
ročněv cyk|ujaro - podzimv |etech1996-1998 v 15 profi|ech,z nichŽ
profi|uLabe a 4 v koncovychprofilechh|av11 |eŽe|opiímov podélném
ních IabskychpiftokŮ Qizera,V|tava,ohie a Bflina).odběrová místa
zdrojŮkontaminaby|avybránatak, aby zachytiIavliv potencioná|ních
ce PCB a HCB, tj' ve|kéchemickézávodya městskéag|omerace(tabulka 7), Sedimentyby|yodebíránypomocÍpotápěčŮ.
jednak prŮtočnou
odstiedivkoua jedVzorkyp|aveninby|yodebírány
nak ze sedimentačnÍch
nádrŽÍmonitorovacích
stanic MKoL.
ana|ytickou
obsah PCB a HCB v odebranychvzorcíchby| zjišťován
kroky:
metodouzahrnujícÍ
následující
. extrakceana|yzovanych
|átek vhodnymorganickymrozpouštědlem
vaně nebo Soxh|etověpiístroji,
v u|trazvukové

12

jednot|ivych
obt.2. Zastoupení
kongenerŮPCB v sedimentech- prŮ.
měrnéhodnotvz obdobÍ1996-1998

profi|emHiensko/
nostíchemického
závodu Spo|chemie.HraničnÍm
a SRN jsou pak z tohotodŮvoduod.
/SchmilkameziČeskourepub|ikou
p|aveninpatrněstovkyki|ogramŮtétonebezpečné
nášenyna částicích
chemické|átkyročně(odhadza r' 7997 činízhruba
500 kg)'
pieZávéreč'ná
vyzkumnázpráva projektu,která obsahujekomp|etní
je k dispoziciv knihovně
h|edzískanychinformacÍ
a jejichvyhodnocení,
Vyzkumného
ustavuvodohospodáiského
T.G.M.v Praze,
lng. VladimÍrKuží|ek
Vác|av Tolma
vÚv T.G.M.Praha
tel. O2/2O19 7354
Keywords
contaminationof sediments, suspended load, polychlorinatedbiphenyls,
hexachlorobenzene

Contamination of the Elbe River Sediments and Suspended Load
by Polychlorinated Biphenyls (PCB) and Hexachlorobenzene (HCB)
(KužÍlek,V., Tolma, V.)
Kongenery PCB V chromatografickém poradí
The article providesa summary of knowledgeobtained in the fiame
of solving the project 'lnput and Occurrence of PolychlorinatedBiphe
ZatÉení|abskfch plavenina odnos PCB a HcB
nyls (PCB) in the River Elbe', in cooperation of the T. G. Masaryk Water
Research lnstitute,Prague,and the BundesanstaltfÚr Gewásserkunde,
na jejich ěásticích
Berlin, Írom1996 to 1999.
predevšÍm
Kontaminacep|aveninPCB a HCB by|azjišťována
s ci]em
An existence has been proved oÍpoint sources of these substanjejich
stanovitbilanční
odhad odnosuPCB a HCB na
částicích
ve vybraces in the River Elbe. as well as an increase in their concentrationin
nych Iabskychprofi|echLabe-obiíství,
Labe-Děčín
a V|tava.Ze|čÍn.
DŮ|e- the longitudina|ploÍileoÍthe River Elbe. An increase in HCB concentra
profiILabe-DěčÍn,
ŽityjepredevšÍm
neboťcharakterizuje
odnos PCB a HCB
tion is dramatic particu|ar|yin the Írontiersection oÍ the River Elbe
profi|uČn/snN'Pro zjištěníodnosu downstream of Ústí nad Labem, which is caused by the activities of the
na p|aveninách
v ob|astihraničnÍho
PCB a HCB v rámci celéhohydro|ogického
roku by|onutnostanovitnechemical plant Spolchemie.Concrete results are documentedby Figujen koncentracitěchto |átekna částicÍch
p|aveninv danémprofiIu,aIe
res í. and 2.
in tímtoprofi|emodnesenych'Podk|ady
takémnoŽství
samotnychpIaven
jednak
p|avenin
z databázeČHvÚ (denníjednoo mnoŽství
by|yzískány
bodová měieníkoncentracep|avenina prŮtokŮ)a jednak z vys|edkŮ
ce|oprofi|ovych
měieníuskutečněnych
v r. 1997 pomocíměiicí|odě
p|aE|begrund.
Tak by|yzískányinformacenejeno mnoŽství
a roz|oŽení
profi|u,
veninv ce|émprÍčném
a|e i o frakcionacijejich
částicmezijemny (<63 pm)a hruby(>63 pm)podfl'Ztěchtopodk|adŮ
by|ostanoveno
p|aveninodnesenychv rámci hydro|ogického
mnoŽství
rokujednot|ivymi
profi|ya by|oověieno,Žejemny podfl,na němŽjsou PCB a HCB piedevšímsorbovány,tvoií 92_95 o/oz ce|kovéhomnoŽstvt'neh|edě na to,
PRoKoRoztVNí
PRoSTŘEDí
profiluby|vzorekp|aveniny
ve kterémbodě piičného
odebrán. Ana|yzami vzorkŮa nás|ednymstatistickymvyhodnocením
vys|edkŮbylaurčena
Dáledodáváme:
. plastovéstírací|išty
hodnotakoncentracePCB a HCB charakteristickápro dany profilLabe
pro kalolisy.
v rámci hydro|ogického
roku 7997' odnos PCB a HCB je pak násobkem
. kluzná vedeníretězúa pás . pIastovéÍetězy. kladkY . ložiska.
p|aveninodnesenychdanymprofi|em.
takto určenych
hodnota mnoŽství
ZÍskanévysledkyjsou prezentoványv tabulce 2, tyto Údaje je však
BELTPLASTs.r.o.,
Hájecká12'6í800,Brno'|8
beltplast@beltp|ast.cz
jako kva|ifikovany
nutnointerpretovat
odhada pÍipustiturčitoumÍrunefax:05/4821
tel:05/4853
9316
0861
www.beltplast,cz
jistoty.Je to dáno jednak tÍm,Že hydro|ogické
podmínkyna Labi jsou
v r á m c i c e | é h or o k u z n a č n ěp r o m ě n I i v éa, t a k é t í m , Ž e p o d k | a d y
PCB a HCB na částicíchp|aveninnenímoŽnozajistit
o koncentracÍch
v takovémrozsahu,kteryby stoprocentněpodchytiI
ce|oročnístav,
včetně extremnÍch
hodnotv mimoiádnvchsituacích.
.'Valy

Opatovi@
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G pfosf

poouxovÉ
KoMPozlTHl
noŠrY

DRíGo1|

Závét
Vys|edkyzÍskanépri rešeníprojektu potvrdi|y,Že zattren(|abskych
bifeny|y(PcB) a hexach|orbensedimentŮa p|aveninpo|ych|orovanymi
prob|émem.
By|aprokázánaexistenzenem (HcB) nenízanedbate|nym
ce bodovychzdrojŮtěchto |átek na Labi a nárŮst jejich koncentrace
profi|uLabe. Dramatickyje piedevšÍm
v podé|ném
nárŮst koncentrace
HCB v piÍhraničnÍm
useku Labe pod Ústímn. L., kteryje zpŮsobenčin-

Hodnotamediánu
0dnos plavenin
v hydroIogickém koncentracePCB,
resp' HCB v p|aveninách
roce 1997
podlepodklad

ČnuÚ

HCB

PCB
(suma
kongener )

HCB

I/rok

PE/KE

ug/kE

Rg/ÍoR

kg/rok

20r 473

255,8

16,6

Vltava
(Zelčín-VraĎany)

135 054

195,6

7',|

25

7

Labe * )
(Děčín_Ústí n' L.)

424 470

288,5

IL74,4

L20

500

Labe (obríství)

pno VoDNÍ
o zAŘízENÍ
uospooÁŘsrvÍ
o VoDNÍ
elexrnÁnruY
. T E c H N o L o G tAE R E K o N S T R U K oČEo V
. ocELoVÉxorusrRuKcE
.!_1ET(OPIAST
,J@

BiIanční
odhadodnosu
v hydro|ogickém
roce
1997

PCB
(suma
kongener )

Te!.:02 / 41O43 111, Fax:02 / 4'lO43 205
E-mail:info@dragon-praha.cz

. VÝRoBA, oPRAVY REKoNSTRUKoE LoDÍ

Tabulka2. Bi|anční
odhadyodnosuPCB a HCB v hydro|ogickém
roce
1997 ve vybranychprofi|echčeskéhouseku Labe

Profil

DRíGo1|

s.Í.o.

Nad Pískovnou
1558,14000 Praha4
Kance|áre:
Smot|achova
580/1,
14200 Praha4 - Kamfk

Komplexníslužby
a dodávky v oblasti ěištěníodpadníchvod
l Čistírnyod'pad,níchvod,pro 7-2000Eo
I Rekonstrukce a intenzifikace Čov
I odlučoaa.če tuktŽ a ropnlch lÓtek
I Ná.d,rže, septiky a jímky z PP
IAtypické vjrobky z PP

J

,,
|P:"?d:o*,"í
,
TELě, 588 56 Hradecká 8, tel.fax: 066/?2130 08
emai |: ekoplast@ekoplast.cz, http://www.ekoplast.cz
BnNo' 656 32 Botanická 56' te|.fax 05/41" 55 43 18

*) charakterizujehraniční
profi|yCR/SRN z českéstrany
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odpadúVÚvT.G.M.
činnostodděIení

a reg|onya o zpuso
znamnfchproducentechka|uv ě|eněnÍzarepub||ku
bu nak|ádánÍ
s ka|yve vazbě na JeJ|chkva||tu'H|avnÍ
cíle|zecharakter|'
zovat nás|edovně:
V souěasnédobě vzn|káv ČRko|em40 m||.t odpadÚročně;neJvětšÍ . vyvoJa ově|en|,nástroJŮ pro hodnocen|, ělnnost| nového zákona
prŮmys|ové
podÍ|pťedstavuJÍ
odpadya odpadyz energet|ky.Pouze men.
piedp|suo podmÍnkách
vyuŽ|tíč|so odpadecha návrhuprováděcÍho
šÍěást |ze z techn|ckycha piedevšÍmekonom|ckychdtjvodŮefektivně
p Ípadné
kaI v zemědě|stvÍa
návrhyna doplněn|,vyhlášky'
tÍrenskfch
(materiá|ovárecyk|ace,spa|ovánÍsvyuŽit|,m
tep|a)a ko|em90 %
o zhodnocen|,
WuŽÍvat
moŽnostÍ
rŮznychmetodvyuŽ|tÍ
ka| (napi.kompostován|),
těchtoodpad Je dosud uk|ádánona sk|ádkáchodpadŮ.Pies vyznamnf
r návrh a ověienÍfunkčnÍho
parametrŮka|Ú
systémumetod zJ|šťovánÍ
rozvoJsk|ádkovánÍv90. |etech,umoŽněnyvznikaJ|cÍmi
českymia zahrav rámc|ce|éhocyk|unak|ádánÍ
s ka|y'
podnikate|skymi
n|čnÍmi
subjekw,je z h|ediskatrva|éudrŽite|nosti
a d|ouo návrhkoncepcenak|ádánÍ
s ka|y,
odpadÚv ku|turní
českékra
hodobychperspektiv(desftky|et)uk|ádánÍ
o ekonomickévyhodnocen|,dopadu
piedpisÚ v ob|asti
novychprávnÍch
jině jev těŽko zdŮvodnite|nf.Tentofakt je dá|e zd razněn piedpok|ádanak|ádánÍ
s ka|yna producentya státnÍsprávu.
nym hospodáiskymrozvojemspo|ečnostipo vstupu do EU, kdy se pied.
prumys|o
pok|ádáCtzkávazba
meziekonomickymrustema produkcÍjak
Vyzkump]o ooDP mŽp v obtastianatytikyodpadri
odpadŮ.
vych,tak komuná|ních
Ze směrnic Rady 99/31'/EEc o skládkách odpadŮ a 97/689/EEC
Taképrotoje uvedenéproblematicezejménapo roce 1990 věnována
o nebezpečném
odpaduWp|yVápro stát vstupemdo Evropskéunie iada
značnápozornost.obdobnějako v jinychzemÍchje i v ČRsvěiena probjsou
podk|adempro stanovenízák|adníchcÍltjt
povinnostÍ'
Ty
tohoto
prostiedí'
lematikaodpadŮdo sféryŽivotního
Nově vznik|yobor ,,nak|árikolu:
dánÍs odpady.,v pŮsobnostiochranyŽivotníhoprostiedÍnenavazova|na
. dopracování
piÍlohvyh|ášky
o podrobnostinakládánís odpadyvztahu.
praxi.
Žádnouuce|enoutradicia v počátkuani na zahraničnÍ
jícÍse k danéprob|ematice,
Pragmatickéa praKicképiístupyna straně |fuenía velmi rych|evznik. |aboratorní
ověienÍnavrŽenychana|ytickychmetod,
prostiedíve sféie
|á nabídkaodpadoWchs|uŽeba silnékonkurenční
o piípravapodk|adŮpro zabezpečenÍ
odbornézpŮsobilosti |aboratoií
je
podnikánÍ
eko|ogického
během časuukázaly,Že nutnoza|oŽitodbork hodnocenÍ
odpadŮ,
prob|émy'
nou a vyzkumnouzák|adnuoboru a iešitnahromaděné
. navržení
novychmetodmonitorování
sk|ádek,
v ob|astiodpadŮdo VÚV je dáno návaznostmina
Směrovánívyzkumu
. pravametodického
pokynuk hodnocení
vy|uhovate|nosti
sk|ádek,
zavedenouana|ytikuve všech potiebnychoborech a na praxi a zkušeŽe určité o otevienívyzkumuchovánÍjednot|iWchsloŽek odpadŮ v souvis|osti
nosti v ka|ovéprob|ematice.
Bez v|ivunejsouani skutečnosti,
na skládkách.
s mÍsite|ností
zpusobynak|ádánísodpady(u nás tradičněa dosud pieváŽněpraktiko
vané sk|ádkováni)majÍči mohou mft vjrazn,!v|iv na vody (povrchové
a zv|áštěpodzemni),
Že |ikvidacetekudch odpadumá mnohospo|ečné- Vyzkum p]o ooDP uŽp v ob|asti probtematikyPGB
inforho s iešenímodpadníchvod a Že je moŽné če|něprovázatdi,|čí
po|ych|orovanych
bi.
Ze SměrniceRady96/59/Es ke zneškodĎování
mačnísoustavy.
pro ČRjako kandidáta na
feny|Ůa po|ych|orovanych
terfeny| vyp|yvajÍ
Rozvojové
a vyzkumnéčinnostijsouci1enypiedevšÍmk podpoie státPCB' dekonv EU povinnostiprovéstkontro|ované
zneškodnění
č|enství
podmínekpro piipojeník EU
ní sprátry,včetněvytváienÍ|egis|ativnÍch
PCB' jakoži zneškodnění
taminaciči zneškodnéní
za|ízen(
obsahujícÍ
jako nedi1nésoučástiiešení.Cílemje zachytit piesně současnystav,
upotiebenychPCB s cflemjejich tjp|ného
odstraněnÍ.
a to i v podobě digita|izovanych dajŮ s pouŽitímgeografickychinforp|ánu pro Úp|néa kontro|ované
Zák|adnÍmi
uko|yimp|ementačního
mačnÍchsystému.TÍmse umoŽníhodnocenÍu./h|eduv této ob|asti
PCB jsou:
zneškodnění
a piedevšímurčenírozsahu nezbytnychopatienÍk trva|éshodě situace
. vypracovánÍ
p|ánuzneškodněnipopi. dekontaminaceinventarizova.
(ak |egis|ativnr,
tak i skutečné)
v odpadovémhospodáistvívČeskéren,fchzaŤízenÍ
s PCB,
pub|ices piedpisyEU. Ved|etoho ovšemne|zepominoutaspeK propc
. vypracováníp|ánu sběru a nás|ednéhozneškodněnízaíízenÍ,
která
jovánÍinformacÍv
jednot|ivychs|oŽkáchŽR xoe se piímonabízí
piíprava
nepod|éhaj
í inventarizaci,
unifikacevoda - odpady.
o zač|enění
poŽadavkusměrnicedo národnÍ|egis|ativy.
Prob|ematikav|astnihovyzkumuodstrařovánía zneškodĎování
odpaCÍlem ko|uje pÍipravitinventarizacizaíízen(
o objemuvětšímneŽ 5 |
dŮ se vzh|edemke svéši7isoustiedípiedevšÍmna:
s koncentracÍPCBnad 50 mg/I<g.
Tyká se to nejen zaiízení,která obsa.
. zpracování
(a nás|edně)inovacekritického
piehledumetododstrařo
hujÍneboobsahova|aPCB, a|evšechzaŤízení,
Kerá by moh|aPCB obsa
vánÍa zneškodĎovánÍ
v zahraničí
a v ČR;
odpad , pouŽÍvanych
hovat.Navrhnoutsystémodběru vzorkua piipravitjednoduchyana|ytic. ověiování činnostivybranychmetod zneškodĎování
odpadŮ a jejich
ky postup stanoveníPCB.
nás|ednéhovlivu na Životníprostredí.
jde o nás|edujÍcÍ
Konkrétně
okruhyčinnostÍ:
. posuzovánÍnávrh a zaváděnÍtechno|ogickychproces zpracování Využitívodnídopravy v odpadovémhospodáŤství
(ploiekt VaV ě. 8o3/23o/L27|
odpadukomuná|nÍho
a prŮmys|ového
sektoru,
. iešeníprob|ematikyvyuŽívání
čistírenskychka|Ů a odpadŮ, zv|áště
v Čn1e zce|a mimoiádnásituace daná existencÍvyuhlenychprostor
v zemědě|stvía pii reku|tivacikrajiny,
v severočeském
regionu,kteréby by|omoŽnévyuŽftk technickya envi.
o uyzkummetod sniŽovánÍkoncentracíškod|ivych|átek v čistírenskych ronmentá|nězabezpečenému
uk|ádáníodpad . V současné
doběje jiŽ
kalecha odpadech,
v těchto |oka|itáchprovozovánaiada sk|ádekregioná|nÍho
vyznamu'otáz.
. iešeníotázek hygienického
zabezpečení
čistírenskych
ka|Ů a jejich
kou zatÍmzustává efeKivnÍdopravnípropojenímíst zdrojŮ odpadŮ se
stabilizace,
severočeskymregionem.
. sběr, zpracovánía verifikaceinformacío uk|ádánÍ
odpadua čistírenPiedpok|ádanym
vysledkemiešenÍnavazujícím
na uvedenáfakta bude
skych kalu,
|ogistického
vytvoiení
systémunak|ádánísodpadyv dopravněspádové
. zpracovánÍpodkladŮ a návrhŮ pro normativnÍopatienía metodické
nadregioná|nísystém
ob|asti |abskov|tavskévodnícesty a navazujÍcÍ
návody,
nak|ádánís odpadys vyuŽitímpáteiníkomunikace|abskevltavskévod.
. odbornágesce nad p|něnímko|uv rámci procesuaproximace,Keré
nÍcestypro cí|ovouob|astcca 2 mi|.obpate|.
pro VÚV T.G.M.ze směrnic p|atnychv EU.
vyp|fvajÍ
projektuje piesunoutpiepravuodpadŮa druhotnychsurovinve
Cí1em
je téŽevidence,a to ve dvouob|astech: vyššími7ena |absko-v|tavskou
Vyznamnousoučástí
činnosti
vodnÍcestu a tÍmji raciona|izovat'
. evidencenak|ádánÍ
ka|y,
s čistírenskfmi
s VÚV T.G.M.na r]ko|uspolupracují
Českyeko|ogickyustav a Vodní
o evidence pro inventarizaciza|fuenía |átek, Keré obsahujínebo me
cesty, a. s.
hou obsahovatPCB.
a
Evidencebude vedena ve struKurách relačních
databázÍvyuŽívajících
nástrojŮdatovéhomode|uHE|s VÚV (orac|eve formátuap|ikací,
které
Vyzkuma Woj v ob|astinak|ádánÍ
s odpadychápemejako d|ouhodo.
jsou vyvÚenyv prostiedcíchorac|e Deve|oper/2000:orac|e Forms, oraby čitrva|y ko|,jehoŽ nap|Ďování
bude odpovídatpoŽadavkumpraxe
cle Graphicsa OracleReports).
formu|ovanychpiedevšímziizovate|em(MŽP). Zámérje pochopite|ně
Dá|enás|edujestručnypieh|edjednot|ivych
vyzkumnychprojeKu vztapoŽadavkŮm.
otevien i da|šÍmre|evantním
hujÍcích
se k uvedenéprob|ematicea iešenychve vÚv t.c.tvt.:

lng. DagmarSirotková
vÚv T.G.M.Praha
tel. O2/2OL9 7270

Vyzkumpro ooDP mŽp
v ob|astivyuŽitíčistírenskfch
ka|
Piedmětem ko|uje piedevšímzÍskata ana|yzovatda|ší daje a informace o mnoŽstvÍa s|oŽeníka|Ů, o stavu ka|ovéhohospodáistvía vy-
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Pět let provozu poěítaěovésítě
veYlzkumném ustavu
vodohospodáÍskémT. G. Masaryka

V dalších Ietech docházelo k rozšiŤovánípočÍtačovésítě
i jejÍch služeb, o které š|o konklétně?
postupnáinsta|aceantivirové
Do po|ovinyroku 1997 probÍha|a
ochra
ny v podobě specia|izovaného
softwarového
balÍkuAvast pro všechny
počftače
piipojenédo LAN v Praze. Pro pobočkyv Brně a ostravě by|
stanoven poŽadavekochránit ,,svou..mÍstníLAN pied virovounákazou
V letošnÍmroce uběhlo pět let od zahájenÍprovozupočÍtačové
sftě ve
vhodnězvo|enymantivirovymsoftware.Se správcem počftačové
sftě na
poŽádala redakce o rozhovor vedoucÍho
vÚv r.e ,u. PŤitétopŤÍIeŽitosti
prvnÍjednánÍo vybudování
MŽP probíha|a
|oká|ního
WWWserveru pro
sekce sluŽeb lng. Jaroslava Veselého,CSc., a vedoucÍhosprávy LAN
prezentaciwebovychstránekVÚV T.G.M.
tng. Radoslava Řehutku.
jiŽ 140 počítačŮ,
Do koncesrpna 1997 by|odo LANv Prazepripojeno
včetněserveru pro cca 170 pracovnÍku(cca 30 počftaču
sdi]e|idva
Jaké hlavní d vody ved|y k realizaci počÍtaěovésítě
pracovníci).
pripojování
po
Tímskonči|apos|ednÍ,
4. etapahromadného
ve VÚV T.G.M.?
čftačŮdo LAN ve VÚV T.G.M. Praha. Da|šÍoprávněnépoŽadavkyna
insta|acinového,resp. rekonstruovaného
PC se od tédobynadá|eieší
počftačové
H|avním
impu|zempro koncepčnÍ
budovánÍ
sftě ve VyzkumpieváŽněindividuá|ně.
némustavu vodohospodárském
T. G. Masaryka by|aobjeKivnÍpotieba
Ve stejnédobě by|v rámci LAN zprovozněnWWW server, na kterém
piechoduod pŮvodněnesystematické
(nahodi|é)
k systematickéa koordobě se
podpore vědy a vyzkumuv ustavu. Dop|ĎujícÍm by|yumístěnywebovéstránkyce|éhoVÚV T.G.M.V současné
dinovanépočítačové
postupněpiipravují
novéwebovéstránky,jejichŽvěcná strukturaa hieimpu|zemby|yjak pozitivn
Ízahraniční
zkušeností
spo|upracuj
ícíchorganirarchickévrstveníodvo|ávekna detaiInější
informacejsou dány kombijako pracovnÍch
počftačŮ
zacÍs vyuŽÍvánÍm
nástrojŮ(napi.v rjstavuR|ZA
v Nizozemskuaj.),tak i akce|erující
domácívwoj v ap|ikacimoderních nacÍdvou základnÍchpoh|edŮna vyzkumnépráce a da|šíčinnostiVÚV
počftačovych,
komunikačnÍch
a informačnÍch
techno|ogií
v ob|asti,,voda... T.G.M.,ato z h|ediskašesti nosnychvyzkumnychzáměrŮ a z h|ediska
da|šÍch
odbornychpracía činností
vyzkumnych
a obs|uŽnych
sekcÍ.
VÚV T.G'M.do racioná|nÍ
od roku 1995 v|oŽi|
ap|ikacevybranychinforVe 4. čtvrt|etí
L997 se podaii|ovybudovatvykonnémikrov|nné
spoje(|nformation
mačních
a komunikačních
technoIogií
and Communication
pienos rychnÍmezi tvtŽpa VÚV T.G.M.Praha.Mikrov|nny
spoj umoŽĎuje
Techno|ogies,
|CT,resp. někdyjen |T)a do vyvojeinformačni.ch
systému
|ostí2 Mb/s, coŽoprotistaršímupropojenírych|ostí64 Kb,/spiedstavo
(lS) pro podporuvodohospodáiského
vyzkumua orgánÚ státnÍsprávy
doby pienosu.
a samosprávyve vodnímhospodáistvÍ(napi. |7, 2]) nema|éfinančnÍ va|occa 3onásobnézrych|enÍ
V prŮběhu roku 1998 by|yzprovozněnyda|šísíťové
ap|ikacevzdé|áprostiedky.Informacez praxenasazování|CTnaznačujÍ
obecně p|atnou
charakterua vytvoienynástrojepro systémovy
skutečnost,
Žeteprvev samémzávéru90. |et,resp. na počátkunového vacíhoa informačnÍho
vzdá|enouadministracik|ientskychpočÉ
jsme by|i,resp. budemeschopnÍp|nědocenitvyznamvyna|oŽe- managementLAN, zahrnujÍcÍ
mi|énia
tačŮ,inventarizacihardware a software prostiednictvímnástroju MS
nychprostiedkŮdo ap|ikacemodernÍch
lS/|T.Topotvrzujei obecnázměna
orientacev chápánívyznamua ro|enovych|S/|Ta nezbytného
hardwa- System ManagementServer,MS SQL Server a MS Access. Byl zpracován a vedenímVÚV T.G.M.schvá|ennávrh internÍnormypro využívání
re a software pro jejich rea|izaci'ZdŮrazĎoványbyvajítii aspekty: pritechniky.
WpočetnÍ
márnía stiednÍro|ezákaznka (spotiebite|eIS/|T),procesnÍuspoiádáPočátkemroku 1999 by|ainsta|ovánanová verze sítovéhooperačnÉ
nífirem (organizaci)
a efektivní
zietězenÍdodavate|Ů|S/|T[3].
ho systémuWindowsNT 5.0 a kance|áiského
ba|ku MS office 2000,
novyekonomickysoftwareorsoft firmyortex, s. r. o', a personá|ní
softJaké by|y poěátky budování sítě?
wareodysea 2oo7 firmyA.S.E.|.,s. r. o., pro počÍtačovou
rea|izacikompočítačové
poloviny
PočátkybudovánÍ
sftě ve VÚV T.G.M.spadajído
p|exnějipojatéhoEk|S.
roku 1995. Tehdyby|azahájenarea|izacestrukturované
kabe|áŽea páV po|oviněroku 1999 by|instalovánnoly server pro Ek|S. Do provozu
počÍtačovou
teinísÍtěpro |oká|nÍ
sÍt(Loca|Area Network)na pracovišti by| uveden novy
systémpro automatickézá|ohovánídat, u|oŽenychna
VÚV T.G.M.v Prazea na pobočkáchv Brně a ostravě.Skutečnyprovoz
centrálněspravovanychserverech.Na pie|omu|et 1999/2000 bylypre
počítačové
sitě by|zahájen počátkemčervence1996, kdy by|odo LAN
věienyvšechnyuŽivate|ské
PC a WS na funkčnostsystémového
data tak,
piipojenoprvnÍch11 stacionárních
(Pc). od počátku
osobnÍchpočítačŮ
abyjejichfunkce by|azajištěnai po piechoduna ''magicky..rok 2000.
by|apočftačová
sÍtprovozována
se tiemi servery(primárnÍm,
sekundárníma komunikačním)
a sítovymoperačnÍm
systémemWindowsNT ver.
Jak se správa láN podi|í na budování informačnÍhosystému
ze 3'5.I, pozdějiby|ainsta|ovánavyšší
verzeWindowsNT 4.0.
VUV T.G.M.?
Koncemsrpna 1996 by|ov rámci 1' etapybudováníLANv Prazezproprob|ematiky
Na iešenítéto
se správa LAN zača|apodÍlet
od 2. po|e
počftačŮ
vedeníVÚVT.G.M. v sou|adu
vozněno29
,Y záíí7996 schvá|i|o
|etí1998, a to zv|áštěna komunikačně
administrativním
subsystému.
s vyh|ášenymi
standardynadrÍzeného
ustiednÍhoorgánu MŽP - balik
V prŮběhuroku 1998 se imp|ementova|
skupinovykomunikačně
admipodporu administrativyMicrosoft office 95
programŮpro počftačovou
nistrativní
software(groupware)
Lotus Notes, ktery nahradiIdosud vyujako ustavnístandardpro kance|árskysoftware:textovyeditorWord pro
produktMS Exchange.V Lotus Notes se provozujíněkteréulohy
tvorbudokumentŮ,tabulkovyprocesorExce|pro vytváienÍ
dvourozměr- Žívan,!
hromadného
ická pošta,rezervaceautomobicharakteru(napi.eIektron
ně uspoiádanychsoustav dajŮ (dat)a databázovysystémAccess pro
pruběŽnáaktua|izacete|efonnÍho
|Ů a zasedacÍchmístností,
seznamu
vytváiení reIativně,,ma|ych..databázívěcně souvisejícíchudajÚ.
rea|izovat
inter(ce|osvětové) atd.).Do budoucnase p|ánujev Lotus Notes počftačově
Y zá|í1996 by|uŽ takémoŽnyp|nypiístupdo g|obá|ní
nÍe|ektronicky
oběh dok|adŮa da|šíadministrativně
správníap|ikace.
počítačové
sítě |nternet(včetněs|uŽebWor|d-Wide-Web,
Gropher,FTP)
propojenísnadiízenymstiednÍmorgánem
a by|orea|izováno
e-mai|ové
Jak je zabezpečována komunikace s pobočkami
pevnéte|efonní
zprovozněnÍm
|inkymezi r,lŽpa VÚV T.G.M.
v Brně a ostlavě a s okolním plostiedÍm?
V rijnu1996 byla zahé4ena
2. etapa rozšiiovánÍsÍtě
LAN ve vÚV T.G.M.
Praha.Na piípojenych
PC by|insta|ovánoperační
systémWindows95,
V roce 1998 se proh|oubilopropojenÍ
tií místníchsftí LAN ve VÚV
kance|áiskysoftwareMS office Standard,k|ientMS Exchangea nová
T'G.M',tj. LANv Prazea na pobočkách
v Brně a ostravě,čÍmž
se po|oŽiverzeWWWproh|íŽeče
MS |nternetExp|orer3'0. Následně by|aotesto|y zák|adyk t4ytvoienÍ
rozleh|épočÍtačové
sftě typu WAN (WideArea Ne
vánadá|kovákomunikacemeziVÚV T.G.M.Prahaa pobočkou
VÚV T.G.M.
twork).
poštya rea|izova|o
v Brně na urovníe|ektronické
se piipojenÍserveru
pronajaV počátečním
stadiu by|asit WAN budovánaprostiednictvím
IBM RS/6oo0 (prorea|izaciHE|s ČR)a prvníchtiÍpracovních
G|S stanic
tych pevnychte|efonních
Iinek,coŽ umoŽni|o
vyrazněrych|ejšÍtransport
(WS)|ntergraphdo sftě LAN v Praze.
e|ektronickychdat mezi LAN v Praze, Brně a ostravě oproti komutovaK po|oviněprosince1996 by|adokončena3. etapa piipojování
nově
nymte|efonním
spoj m'
(doposudindividuá|něpouŽÍvazakoupenychPC a da|šíchexistujících
Ve 2' po|oleti.1999
by|opropojenítrí
LAN rea|izováno
na bázivirtuální
nych)PC do LAN VÚV T'G.M.Praha.Tímse početPC a WS piipojenych ,,privátní..
počftačové
sftě F|NETMinisterstvafinancí.To umoŽĎuje
dato
do LAN v Prazezvyši|na 93 (včetně3 centrá|nÍch
serverŮ,databázové- vy a h|asovypienos mezi LAN v Praze, Brně a ostravě.
ho a učtárenského
serveru).
prostiedím(MŽP,Mze,da|šími
S oko|nÍm
ustiednímiorgánya organipočftačová
sit)
.JiŽod roku 1994 (tedydiíve,neŽvznik|ace|oustavnÍ
zacemi,odbornouveiejnostíatd.)jsou uŽivate|é
PC propojenig|obá|ní
se samostatně provozoval,,učtárensky.,
server s piímymnapojením počftačovou
sftílnternetprostiednictvímprovideruMŽP.
podporuekonomického
informačnÍho
8 PC pro počftačovou
subsystému
(Ek|S)s operačním
systémemNove||NetWareverze3.I2 a ap|ikačním V pos|edním období dochází k da|šímu zdokonalování
ekonomickymsoftwareABRA a INSYco.V rámci2. a 3. etapyrozšiÍová- komunikaění infrastruktury' o jaké konklétní kloky jde?
ní LAN by|o existujÍcÍ
technickéa programové
vybavení(hardware
V roce 2000 byla provedenarekonstrukcevnitinípočÍtačové
sÍtěVÚV
a softwarebez sitovéhoNove||Netware)integrovánodo LAN v Praze'
T.G.M.tak, aby umoŽni|a
komunikacis pienosovourych|ostí100Mb/s.
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Obr.1
SchémapropoJenÍ
sltÍ
VÚV-uŽp-F|NET

Rekonstrukce umoŽni|apiipojit některéuŽivate|skéPC a WS na rychnákladŮza te|efonzace tohotozáměru by napomoh|asniŽenÍreŽijnÍch
|ejšÍkomunikačnÍlinky. Rozšíienípočtu uŽivate|skychpočÍtačťt níhovorypo pevnych|inkách.
|inky|ze rea|izovatv závis|osti
s propojenímna rych|ejší
komunikační
Tytoa dalšÍroaojovézámérybudou synchronizoványs roaojovymitrendy
potiebách a poŽadavcíchuŽivatelupočftaču
pÍipoje
na zdťtvodněnych
na MŽR spojenyrnis v.foojemkomunikační
infasÚuKury v resortuŽivotniho
nych do LAN. Koncem roku 2000 byl na pracovištipraŽskésprávy LAN
prostiedÍa s racioná|nÍap|ikacÍvhodnfch moderníchinformačnÍch
insta|ován server vyhrazen,!pro vzdá|enou správu zdrojŮ počftačové a komunikačnÍch
techno|ogií
a informačnÍch
systémŮv ce|émresortu.
sftě LAN v Praze.
Počftačová
sítVÚV T.G.M.by se mě|a stát integračním
nástrojemne
V ob|astisystémového
a komunikačnÍho
sofhrare by|,ved|eprŮběŽné jen informační
a datovépodporyvodohospodáiskéhoa environmentá|aKua|izaceoperačnÍch
systém , provedenupgradekomunikačního
softnÍhovyzkumu,a|e měla by s|ouŽiti pro pruŽnéuspokojováníinformačware Lotus Notes zverze 4.6 na verzi 5.o jak v jeho serverové,tak
ních a datovych potieb orgánŮ státní správy a samosprávy a odborné
i k|ientskéčásti.
(i |aické)
veiejnosti.Poěftačové
k naplřovánÍtěchto
a komunikačnízák|ady
Vzh|edemk rekonstrukciresortnípočftačové
sftě MŽP [4] se rea|izo
potieb by|yza pět |et provozu sftíLAN a WAN ve VÚV T.G.M. poloŽeny.
vanézměny pozitivněprojevi|yi ve VÚV T.G.M.,a to zrych|enímpĚipojení
Souhrnně |ze konstatovat,Že se většinycí|Ůz pŮvodníhozáměru vy.
počftačové
do l.AN na MŽP i ke g|obá|nÍ
sfti lnternet'
budovánÍkvalitnÍpočítačové
sftě pro podporu vodohospodáiskéhovy.
Postupně docházÍ,obdobně jako v piedchozÍchstadiíchbudování zkumu podaiilo dosáhnout,|eccosse pr běŽnědaiívy|epšovat.
NěKerá
a roaloje l.AN a WAN, ke kva|itativní
obměně uŽ morá|něa technickyne
počftaěová
dílčí
iešenÍ(napi. aplikačnÍ
softwarepro provozekonomické
vyhovujícÍch
PC a kvantitativnímu
rozšiiováníjejichpočtu.Piesto reá|ná
ho informačnÍho
subsystému)budouvyŽadovatdŮk|adnouana|yzua vy.
obměna počftačové
zák|adnya zdokona|ovánípočftačové
vybavenosti hodnocenÍ
jejichap|ikacev podmínkách
racionaIity
vÚv T.G.M.
pokulháváza piedstavamia poŽadavkyuŽivate|Ů.
Kvantitativnípoh|ed
na počftaěovou
vybavenostLÁN na pracovištích
VÚV
Literatura
T.G.M.v Praze, Brně a ostravě ke konci června2001 by|nás|edujÍcÍ:
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