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Souhrn
č|ánek se zabfvá kontaminací Bí|inya následně Labe pod souto
kem s níizomerya rozk|adnfmi plodukty DDT.Na zák|adéooaj čxmÚ,
MKoL i vlastních měÍenÍkonstatuje, že kontaminace ve sledovaném
seku ie wsoká a piesahuje jakostnÍ no]my ES. Ptivodcem kontami.
nace jsou píedevším
starézátěžev areálu Spolku pro chemickou a hutní
vfrobu (obl. 1.6). Řešenímsituace je jednak rekonstrukce htavníka
nalizace v areálu uvedenéhozávodu, která je již dokončena,jednak
asanace starfch zá|éŽía následně kontaminovanfch sediment z celé
tratě toku Bí|inypod tÚstímodpadnÍchvod z tohoto závodu.
O

V databázi Mezinárodníkomise pro ochranu Labe jsou k dispozici
p|avenináchv mezinároddaje o obsahu DDT v sedimentovate|nfch
níchprofi|echpodé|ce|éhoLabe [3]. Na obr. í je vidět vysokynárŮst
kontaminacev profiIuDěčÍn(pod Bílinou).V proÍi|uMagdeburk(pod
je patrnáda|šímírnáv|nakontaminace.
Sá|oua Mu|dou)
H|avnÍpiÍtokyLabe vykazujíznačnérozdÍ|yv zatften( DDT. Kromě
vysokéhozatíŽen(BÍ|inymá zvyšenyobsah DDT také německy piftok
Mulda.
je kontaminaceiádoZ obr.2a,b je patrné,Že v Labi v profiIuDěčín
pievaŽujÍ
vě vyššÍneŽ v profi|uV|tava.Ze|čÍn
a v profilu V|tava-Ze|čín
DDD a DDE;reziduazde činÍasitii čtvrtiny
všechpoloŽek.V Labi v profi|u
je zhrubapo|ovinaDDT a po|ovinaDDD s DDE.
DěčÍn

Lokalita Ústí nad Labem
V 50. a 60. |etechse DDTvyrábě|ove Spo|kupro chemickoua hutní
vyrobuv Ústí nad Labem (Spo|chemie).
Vyroba by|a ukončenaV roce
1969.,,Pasta..(odpadní
ch|orbenzensu|fonová
kyse|ina s obsahemDDT)
se vyváŽe|ana sk|ádkuChabaiovice[1].
Z vys|edkŮsledovánÍVÚV T.G.M.v ProjeKu Labe I a ||je patrné,Že
v profiIuBí|ina-Ústí
nad Labemje obsah DDTprob|ematicky
dIouhodobě
(obr.Q.

DDT' nejstarší
syntetickyinsekticid,je velmi razantnía rezistentnÍ,
pietrváváv pŮdě a ve vodě roky,aniŽby se podstatněměni|,postupně
Tabu|ka1. Extrémní
hodnotyDDT v profiluBílina-ÚstÍ
se dostává do tě| rost|inarvftat a pos|ézei |idÍ,piičemŽvykazujene.
nad Labem
Žádoucítičinky.H|avní činnou|átkouje p'p,-DDT,tj. {2,2-bis(4-ch|or.
p,p-.DDT
(ngll)
Datum
Nerozp'látky(mg/|)
Zdroj dat
Q (m'ls)
feny|)-1,1,1-trich|orethan}.
Pii jeho vyroběvznika|souběŽněo,pDDT,
7.
130
10.
1991
6,89
ProjeK
Labe I
jehoŽ mnoŽstvÍ
podmÍnkách,
produkzávise|ona reakčnÍch
ved|ejším
12. 10. 1993
200
8,43
ProjeK Labe I
produktyv pudnímprostiedÍ-DDE a DDD
tem byl DDD [1]. Rozk|adné
- jsou také vysoce rezistentní.Pozvo|nésniŽováníobsahu DDT
2. L2. 1997
202
4,68
31,,4
Projekt Labe ll
v povrchou./ch
vodách nastává vytěkáním,fotodegradací,adsorpcína
7. 7.1999
16A0
L\3
228
čnuÚ
částicea sedimentací[2).
20. 10. 1999
202
4,06
39
ČxuÚ
K všeobecnémuzákazu pouŽitíDDT v ochraně rost|indoš|ou nás
10.
1.
2000
375
5,92
36
čxn,lÚ
V roce I974. V roce 7992, ve kterém vstoupi| v platnost zákon
i,, 238/92 Sb., o odpadech,by|orozhodnutoo opatienÍchk zajiŠtěnÍ Q - pdměm! denni pr tok
pesticidníchodpadŮ,věetbezpečného
zneškodĎování
nebezpečnych
ně zásob DDT, s piÍmoupodporoustátu. Po roce 1993 se podaii|o
Údaje ze státnísi.teČnruÚ [4] v tomto profi|uby|yov|ivněnyvysokou
zneškodnitbezpečnymi
zpŮsobypodstatnoučástzásob DDT.
mezÍstanovite|nosti(obr. 4), ještě i V roce 2000 by|yk dispozici jen
Prob|ematikyDDT ve vodnÍmprostiedíse dotyká směrnice Rady
daje s mezÍstanovite|nosti
lo ng/|. V tomto profi|upruměrnéroční
76/464/EHS ze 4. května 1976, o znečištěnÍ
zpusobenémurčitymi koncentraceprevyšuj
íjakostnící]EU' VysoképrŮměrnékoncentracej sou
nebezpečnymi
|átkamivypouštěnymi
do vodnÍhoprostiedÍSpo|ečen- zpÚsobenyvyskytemextrémních
hodnot. Tabulkaí uvádÍjednot|ivéexjakosti vody. Pouze extrémze
ství,která si k|ade za cÍ|e|iminaci|átek ze Seznamu |. V něm jsou
trémy,Keré by|yzachycenys|edovánÍm
uvedeny|átkyvybrané,kromějinéhokvŮ|itoxicitě'stabi|itěa bio|ogic- dne 7. 7. 1999 by|pravděpodobně
zpusobenodnosemnerozpuštěnych
jako jsou napiÍkladorganickés|oučeniny
kéakumu|ovate|nosti,
obsaprŮtoku.Tatosituace se ale běŽněneopakuje,napi.
|átekza zvyšeného
hujÍcíha|ogeny.DDT patiÍmezi takové|átky.
Směrnice Rady 86/280/EHs z 12. ě'ervna
1986, o meznÍchhodnotácha jakostnÍchcílech
p'p,.DDT. sedimentovatelné plaveniny
pii vypouštěnÍ
nebezpečnych
|átek obsaŽenych
v Seznamu|,se vztahujekroměda|šÍch
|átektaké
na DDT.Vzhledemk tomu,Že u nás se DDTnevyrábÍa ve vyrobcíchnepouŽÍvá,nejsou v tomto
900,0
smys|uvydávánapovo|eníaemisnÍstandardy
se
800,0
neup|atřují'tudiŽčástsměrnice uvádějícÍ
meznÍ
700,0
hodnotynenÍpro našepoměryaKuá|nÍ.D |eŽitá
600,0
ct
je a|e částwkajícÍ
.Y 500,0
se imisnÍchcilŮ. Jakostnícíle
o) 400,0
pro vnitrozemsképovrchové
vodyjsou pro p,p.1
-DDT10 ng/|,pro sumu izomer 25 ngll (suma
300,0
200,0
izomeruobsahujep,p--DDT,
o,FDDT, p,p'-DDD
1 0 0 ,0
a p,p'-DDE).
0 ,0
KoncentraceDDTve vodnímprostiedí,sedio.o
mentech,měkkyších'
koryšÍch
nebo rybách se
.ďďďď".|o"""'ď"ď
ď
ď
oď. "ď
nesmíznate|nězvyšovats časem.
Prob|ém
DDTjestá|eaKuá|nt'zejménav Bilině
č
pii tjstía v Labi. Pri stíBílinydo Labe pr měrné
ročníkoncentracepiesahujíjakostnícílEU.
p|aveniny
obr. 1. DDT podé|Labe - sedimentovate|né

V roce 2000 pii prŮtocÍch7o_!7 m3ls by|yobVItava.Ze|ěÍn'
1999.2000'DDT (pg/kg)
|átekjen mtrně zvyšené
sahy nerozpuštěnych
(v desftkách mE/D a obsah DDT by| poměrně
nízky(v desftkách ngl|). Ne|ze prozatÍmproká
zat, Že by extrémnÍ
koncentraceDDT v profilu
BflinaÚstínad Labem mě|yjednoznačnou
vazt,8
bu na vysoképrŮtokya na odnos kontaminovanych iičních
sedimentu.
o7
protytoextrémymohoubyt
Určitym
vysvět|enÍm
v areá|u Spo|chem
ie.
zemnípráce,KeréprobÍha|y
Pro Spo|chemiiby|azpracována ana|yzart.
zik [5, 6]. V roce 1994 by|yna|ezenykritické
hodnotyobsahu DDTv podzemnÍvodě
v sedmi
p|avenináchv Labi a ve V|tavě
konkrétnívrty,
ve obr. 2a'b. PodÍ|yizomerŮa reziduÍDDTv sedimentovate|nych
vrtech;by|ytaké|okalizovány
odběr vzork proběh|pětkrát v obdobÍkvěten-záií2ooI. Ve vzorprodukty,ana|yzyprovedIa
cíchby|ostanovenoDDT a jeho degradační
|aboratoiVÚV T.G.M.v Praze.Stanovovanés|oučeniny
by|yze vzorku
vody izo|oványextrakcído nepo|árnÍho
organickéhorozpouštědla(izopiečištěn
Íextraktubylyvzoroktanu). Po zakoncentrován
ía piÍpadném
ky extraktu ana|yzoványna p|ynovémchromatografuvybavenémdvěm a d e t e k t o r y E C D a d v ě m a k i e m e n n y m i k a p i | á r n í mki o l o n a m i
s rozdflnoupo|aritouzakotvenéfáze. Sloučeniny
by|yidentifikovány
na
zák|aděporovnáníjejich
referenčnÍch
časŮs referenčními
časypiíslušnych standardŮ.Vypočetkoncentracejednot|iWchana|ytŮse provádě|
pomocíchromatografického
kalisoftwaruHP-Chemstations vyuŽitÍm
kiivek externíchstandardŮ.U vzorkŮsedimentŮvysušenych
bračních
vymraŽením
by|ystanovované
s|oučeniny
extrahoványdo směsi hexanu a acetonu,da|šÍpostup
by|stejnyjakou extraktŮvzorkŮvody.Meze
projednot|ivéizomery-rezidua
stanoviteInosti
DDT dosaŽené|aboratorÍVÚV T.G.M.v Prazeve vzorcíchjsou tyto:
povrchovávoda
o,2
ng/|
odpadní voda
I
ng/l
sediment
0,5
Ug/kC
Žarrnicxgpotok nemá vodu kontaminovanouDDT, suma DDT je
v jednotkáchng/|.V sedimentechse projevujepravděpodobnězatÍŽen í z e s k | á d e k C h a b a i o v i c e a V š e b o i i c e ,p r Ů m ě r s u m y D D T b y l
potoka nad areá|em
460 1lg/kg,Zatftenívody i sedimentŮ KlÍšského
Spo|chemieje minimá|nt,sedimentobsahova|desÍtkyve/kg DDT.Také
potokemmě|a vodu minimá|něznečištěnou
Bi]inanad K|Íšskym
DDT,
potoce.odpadsedimentvykazova|znečištěnÍ
niŽšÍ
neŽve Ždírnickém
nívodaze spa|ovnysPoL|o by|aodebránajen tĚikrát(pokudbyla spa|ovnav provozu)a mě|a nízkézatfteníDDT.
Bilina nad stÍmdo Labe mě|a vysokyobsah DDT ve vodě, h|avně
DDD. Suma DDT spočtenápod|e ana|,!z
VÚV T.G.M.Vysocepiesahuje
jakostnÍcÍl
EU. V sedimentumě|aBí|inanad stímdo Labe hmotnostnÍ
pc/|<c,pievaŽujezde DDT (obr.Sa,b).
koncentracesumy DDT v tisÍcÍch
V Bilině nad stímdo Labe pievaŽujev sedimentuDDTa ve vodě DDD.
odpadnívodaze Spolchemie(obr.6) obsahujeDDTve stovkách ngl|;
produKŮza den.
odnášÍzhruba
do Bí1iny
6 gramŮDDTvčetněrozkladnych
Podí,|y
izomerŮa rozk|adnychproduktŮv odpadnÍvodě ze Spo|chemie a v BÍ|iněnad stímdo Labejsou téměishodné.
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VyuŽityby|yrÍdajes|edovánÍjakosti
vodyv tocíchČHvtÚ, daje Meziná
pozorrodnihoprogramuměieníMKOL a udajez ProjeKu Labe. Zv|áštnÍ
nost by|avěnována|oka|itěÚstÍnad Labem,ve KeréV roce 2001 proběh|
krátkf doplřujÍcÍ
monitoringVÚV T.G.M. tlkajícíse Bi1iny,jejÍchpiftokŮ
vod ze Spo|chemiea odpadních
a odpadních
vod ze spa|ovnyprŮmyslo
vychodpadŮsPol|o. Dá|e bylyvyuŽitypodk|adytykajícÍ
se prob|ému
DDT
v areá|uSpolchemiev Ústí nad Labem,zejménaRizikováana|yza.
KontaminaceBí1iny
a následně Labe pod soutokems Bí|inouizomeproduktyDDTje vysoká.V Bi]iněobsah DDT ve vodě
ry a rozk|adnymi
piesahujejakostnícíl EU. Kromě d|ouhodoběvysokékontaminaceje
tok nárazovězatěŽovánextrémněvysokymikoncentracemiDDT.ZatÉ

nad Labem.Čnnl|Ú
obr.4. Bí|ina-Ústí

kterych by| zjištěnvysoky obsah DDT (DDE' DDD) v zemině - nad
5 mg/kg. By|o do|oŽeno,Že kontaminacezemin a horninovéhoprostiedÍvytvárísekundárnÍzdroj kontaminacepro podzemnÍ
vodu.
DrenáŽní
vodyz areá|uspo|us odpadnímivodamivtékajÍ
do K|išského potoka, ktery bezprostiedně stÍ do Bi1iny.V roce 2001 se proto
v |oka|itěÚstí nad Labem uskutečni|
dop|Ďující
monitoringVÚV T.G.M.
[7]. CÍlemmonitoringuby|odop|nitinformace
směiujícík objasněnípiičinyu.lskytuvysokych
lzomery DDT ve vodě (ng/l)
lzomery DDT v sedimentech (pg/kg)
koncentracÍDDT a jeho produktŮ rozk|adu
pii
v Bi]ině
tistído Labe. Práce by|yzaměieny
38't 1'.t4
emisíchze SpoIchemie,
na doplněníinformacío
potocenad areálem
o kontaminaciv K|išském
kteryje recipientem
Spo|chemie,
odpadních
vod
po
ze Spo|chemie,o kontaminaciv Ždírnickém
toce, kteryustídoBflinyvyšeneŽKlišskypotok
a mŮŽe b,jt zatften ze sk|ádek Chabaiovice
\
I
ioo'n-ooo
I
a Všeboiice,a na dop|nění
informací
o aKuá|nÍ
lop'p'-ooel
poto
kontaminaciv BÍ|iněnad ustÍmK|išského
V
42
ka a pied stÍmdo Labe. Dá|e by|yprověieny
odpadnívody SpalovnyprŮmys|ovych
odpadŮ
obr. Sa'b. PodÍlyDDT ve vodě a sedimentuv Bi]iněnad rjstÍmdo Labe
(Ústínad Labem).
sPoL|o, a. s., V TrmicÍch

$,Hffi
2

o. DDT- piehIed činkŮa zatiŽení
bio[2] Vykusová,B' a Va|entová,
masy.Jihočeskáuniverzitav ČeskychBudějovicích,
Vyzkumnyristav
rybáiskya hydrobio|ogicky
ve VodĎanech,proVaV510/7/99,2oot,
chemickycha bio|ogickych
ukazate|Ů,
[3] Tabu|kyhodnotfyziká|nÍch,
programuměienÍMKOL'
soubor dat do roku 2000 MezinárodnÍho
Magdeburk,2OO7.
souboryJakostpowchoqpnvoo.čHvÚ, Praha,2@7'
[4] Rieder,M. aj.Datové
[5] Sed|áček,M. aj. Aktualizaceana|yzyrizik v areá|ua. s. Spo|chemie v Ústí nad Labem.KAP,Praha,1999.
[6] Sedláček,M' Závérečnázpráva o ana|yzerizik v areá|u Spo|chemie v Ústí nad Labem.KAP,Praha,1995.
zhodnocenÍdajŮo nebezpečnych
|átkách[7] Ka|inová,M. Ce|kové
DDT v Labi a piítocích.|n ochrana a uŽívánívodních
zdrojŮ v rámci
ucetenéhopovodí,ProjektLabe |||,VÚV T'G.M.,Praha, 2ooI.
Labe DDT.|nJakost
[8] Ka|inová,M. NěKeréaKuá|nípoznatkyozatíŽení
vody a ekosystémyv Labi, sbornk konferenceČWs, Praha 2001.
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Obr.6.
PodÍ|yDDT
v odpadní
vodě ze
Spolchemie
p|avenináchLabe a |zeje
ŽenÍDDT se projevujev sedimentovate|nych
hodnotitjako ve|mivysoké.
poznatkyvedou k potvrzenÍzjištění,
Aktuá|nÍ
Že pŮvodcemkontaminace DDTjsou starézátěŽe,a to piedevším
v areá|uSpolchemiev Ústí
nad Labem' V odpadníchvodách ze Spolchemie,kteréodvádějídrenáŽnÍvody z kontaminovanych
zemin, i ve vodě v Bí|iněpri stÍpievaŽujepodi1DDD a podÍlyizomerŮjsou téměishodné.
H|avnÍmopatienímke z|epšenísituace je asanace starych zátěŽí
v areá|uSpo|chemiea následněasanacekontaminovanych
sedimentŮ z ce|étratitoku od nynějšihovytistěníodpadních
vod ze Spo|chemie
aŽ po tistíBí|inydo Labe.
je dokon.
RekonstrukcehIavní
kanaIizační
sítěv areá|uSpo|chemie
čena.Projednáváse piipojenÍodpadnÍch
vod ze Spo|chemiena městskou ČoVv ÚstínadLabemod roku2oo3' očekáváse, Že FondnárodnÍhomajetkuv |etošním
roce vyh|ásívyběrovéiízenÍna provedenÍ
sanace zemindotčeného
areá|u.
Pro vyhodnocenÍ
kontaminacívodnÍhoprostiedÍDDTje nutnépoii.
zovat ana|yzyvody s dostatečnoumezí stanovite|nosti- optimá|ně
o,2 ng/|(projednot|ivyizomer),nejvyše4 ng/|(proce|kovéDDT pod|e
produkty)směrniceRady)a stanovita|espoĎčtyiiizomery(rozk|adné
p,p.-DDT,
o,pDDT,p,p--DDD,p,p.-DDEpod|esměrniceRadya v databázbh je peč|Ívě
roz|išovat.
Podrobnějšídaje k tétoprob|ematice|zena|éztv piísěvku[8] semináie o jakosti vody a ekosystémechv Labi.
Literatura
ve vazbě na Spo|ek
[1] Barca|,P. a Němeček,B. DDT,prob|ematika
pro chemickoua hutnÍvyrobu.
ÚstÍnad Labem,1999.

!ng. Marie Kalinová
vÚv T.G.M. Praha
tel. O2/2OL9 72L3
Key words
DDT past loads, contaminationof sediments,the River BÍIina,the River Elbe

The DDT Load of the River Elbe (Kalinová, M.)
The article deals with the contamination of the River Bflina and
subsequently the River Elbe downstream of its confluence with the
former by isomers and destructive DDT products. On the basis of
data obtainedfrom the Gzech Hydrometeorologicallnstitute and fiom
the lnternationa!Gommission for the Protection of the River Elbe, it
is stated that the contamination in the monitored section is high
and does not fulfil the EU standards. Source oÍcontamination are, in
particular, the past loads in the grounds of the Gorporationfor Che
mical and Metallurgical production (Fig. 1-G). The solution consists
in reconstructing the main sewelage in the grounds of the aforesaid
Corporation, which has already been completed, and in decontaminating past loads and subsequently contaminated sediments Írom
the entire flow of the River Bí|inadownstream of the point of waste
waters discharge Íromthis factory.

JEDNODUCHY MODEL ODHADU
TRANSPORTU PLAVENIN

sp|Ďujírovnici(1). Pri iešenÍprojektu[2] se paradoxněprokáza|o,Že
tento modeIjeap|ikovate|ny
na kana|izovany
usek českého
Labe.
má na Labi staniceNěmčice,Brandysn. L., Mě|nÍk
ČHtvtÚ
a Děčín,
v nichŽse měiídenněkroměprŮtokŮikoncentracep|avenin.
V profi|u
Němčice,kteryzahrnujeve|koup|ochupovodÍpiirozenychtokŮ, modeI
(1) vyhovova|nejméně[3]. V tétostanici se totiŽmarkantněprojevuje
ubytekkoncentracepii dé|etrvajících
zvyšenychprŮtocÍcha rovnéŽzvyprŮtocích,
šenékoncentracepii minimá|nÍch
coŽ povaŽujeme
za dŮs|edek zvyšené
eroze pii vyskytu|edovychjevŮ.To by|odŮvodemk vytvoienÍ
zce|aempirického
mode|uve tvaru

Miros|avRudiš,Radvan Hájek
Klíčovás|ova
Labe, modelování,odhad transportu plavenin
Souhrn
V rámci společnfch pracíbyly vyvinutytii prediktivnímode|yumožřující odhad množstvíplavenin transportovanéhovodnímtokem.
Podkladem byly časovéžadydenníchhodnot pozorovánípr toku a koncentrace plaveninza léta1985 ď 1997. Ukáza|ose, žejeden z mode!Ů
dává doblf odhad ročníhotransportu i v těch proÍilech, kde jsou
známy pouze pr toky a jejlch čára pňekroěení.Piedpokladem využití
je znalost parametr modelu, které lze vypočístjako funkce plochy
povodÍz časovfch iad pozorovánídenníchhodnot pltitokti a koncen.
povodí.
trací p|aveninv několika stanicích piís|ušného

tg (c/co)= K [(Q/Q"F- r)/L(Q/Q"Y+ t)

Tentomode|všakvyhovova|pouzeještě v profi|uKroměiD na iece
Moravě [3], takŽe neby|dá|e rozvijen.MÍstotoho jsme navrhIida|ší
vztah, a to mezi prŮtokemp|avenin[kgm..]a prŮtokemvody ve tvaru
l8 (Qc)= B lg (Q/Q")

(3)

Parametryvšechmode|Ůby|yvypočteny
metodounelineárníregresn( ana|yzyz danych iad pozorování,a to pro Labe v prácÍ[4] a pro

a

Model (3a) parametr B

pracÍs ČHtt'tÚ
V rámci spo|ečnych
na grantovémprojektuMinisterprostiedÍ,,S|edovánÍ
p|avenina sedimentŮv povodÍ
Labe,
stva Životntho
odhad
Moravya odry,. by|yvyvinutytii prediktivnímode|yumoŽĎující
mnoŽstvíplavenintransportovaného
vodnímtokem' Podx|adembyly
časovérady dennÍchhodnot pozorováníprŮtokua koncentracep|avenin za |éta1985 aŽ 7997.

2,0
1,5
;' 1,0

Popis modelŮ
je |ogaritmickymode| odvozenypii piípravěvodnÍhodÍla
NejstaršÍ
Gabčkovo[1] na Dunaji.Tenkrátse ovšemuvaŽovalprofiIHrušov.Vy.
uŽiIase aktuá|níměreníkoncentracep|avenina prutokŮa metodou
dvourozměrné
matematickéstatistikybyla odvozenajednoducháformule
lgc=X+Y!g(Q+Z)l

(2)

0,5
0,0
0

(1)

pii pouŽitínerovnoměrnych
intervaIuprŮtoku.PodmnoŽinykoncentrací
jehoŽ stiedníhodnoty
pak vykazujÍ
|ogaritmicko-normá|ní
rozdě|ení,

10000 20000 30000 40000 50000 60000
A [km2]

obr. 1. Závis|ostparametruB na p|ošepovodí
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1993 aŽ 1995, v Brandysev r. 1986 a v Mě|nÍce1989.
v NěmčicÍch
V Mě|nÍcemode| (3a) dává dokonce nej|epší
odhad v osmi z tiinácti
pozorovanychlet.
Na zák|adětěchtovys|edkŮje moŽnoiíci,Že mode|(3a)je uŽitečnou
pomŮckouvšudetam, kde pozorováníp|aveninchybÍvubec, nebo se
provádíkrátkoudobu ve srovnánÍs pozorovánímprŮtokŮ,čijez určitych
duvodťtpierušeno.V kaŽdémpiípaděvšak musí byt k dispozici íada
prŮtokŮvodyve s|edovaném
pozorovánÍ
profiIu,jejich čárapiekročení
a vztahypod|erovnic(4) a (5) stanovenéz piís|ušnychdajŮ něko|ika
stanic v povodí.

Model (3a) parametr m

400
300

Ť

200
=
E

-

I exp
teor

100
0
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000
A lkm2l

obr. 2. Závis|ostpočtudní piekročení
m v jednot|ivychpozorovacích
stanicíchna plošejejich povodí;parametrQo se pro Vypočtené
m stanovÍz piís|ušné
čárypÍekročení

Stanice

Roční transport plavenln [í03tť1l

Model

1 9 8 5 1986 1 9 8 7 1988 1989
71,93 73,80 162,76 88,78 90,12
64,85
185,79 't05,22 73,70

data
Němčice

(1)
(3)
(3a)
data

Brandfs n. L.

Tabulka 1.
PorovnánÍodhadu
ročního
transportu
plaveninpodlejednotlivych mode|Ů
s vypočtem(v rádku
data) zaIoŽenym
na denníchhodnotách
prŮtokuvody
a koncentraceplavenin

(1)
(3)

80,66

109.67

1 9 9 1 1992 1 9 9 3 1994 1995 1996 í 9 9 7
2 1 , 7 6 131,82 37,39 88.43 92.89 69,70 126,75
u,51 45,53 118,37 1 1 7 , 6 0 59,91 116,82
s.*kŤti
27.87
48,37 1 2 3 . 6 9 't28.07
ffiffi1
28,72 60,21
51,12 77,05
43,81 180,27 65,74 279,53 263,53 136,47 202,00

49,59 144,23 79,60 2't1,66 317,67
60,87

90,49

224,69
1U,22

(3a) 1 0 3 , 9 1
354,51
135,55 76.67
125,96
175.34 197,90 1 1 6 . 4 9 1 4 7 , 1 5
443,70 521,94 1122,9 625,96 299,08 230,25 91.85 242.78 174.59 276.64 4 1 1 . 4 8 402.80 288,20
( 1 ) 2 5 1 , 3 6 401,27 7 4 7 , 1 1
}.ĚJ3 1 0 , 3 4 207,10 1 6 1 , 7 8269,79 205.23 453,2',1 527,58 461,25 430,64
(3)
6 3 1 , 4 5 329,29
1 6 5 , 1 7283,97 2 1 2 , 6 2 475,37 563,08 4 9 3 , 1 6 4 5 8 , 1 1

data
Mělník

data

Děčín

1

(3)
(3a)

309,27 619,24 1079,6 758,43 393,97 334,49 133,68 265.21 125.68 385,82 484.61 462.69 424,49
243,03 4',12,598 1 6 , 9 1 680,44 330,21 215.28
439,03

221,43163,55 288,79 2 0 9 , 1 6 478.84 593,26

252,39 430,62 833,85

-

872.79

(4)

jak uvádÍobr. 7, zatÍmcoparametruQ" odpovÍdáv piÍs|ušnych
kiivkách piekročenÍprŮtokŮ poěet dnÍm. Vyneseme-|ityto hodnoty m
jako funkci ploch povodÍA[km2]pro stanice, ve kterychse provádě|o
měienÍ,dostanemezávis|ost,kterouje moŽnovyjádÍitparabo|ickym
vztahem
m = (A/A")P

I 990
48,81

53,08 6 1 , 0 0 125,'.t5
6 1 , 6 0 38,54
159,83 118,26 5 1 1 , 6 7 213,68 179,27 99,34
' t 1 3 , 9 1126,78
267,94 153,33 79,40
't62.48 425,59 255,58

Moravuv práci [5].JiŽv práci [3] by|ana|ezenazaj(mavázávis|ostmezi
parametryrovnice(3) a p|ochoupovodípiís|ušné
stanice,jak ukazuji
obr. 7 a 2' ParametrB mŮŽebyt s dostatečnoupiesnostípovaŽovánza
konstantuo hodnotě
B = 1,6
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s hodnotouparametrŮAo= 0,45 a f = o,2934.
jsme provedIisrovnánÍvys|edkŮ
pod|etií piedV da|šÍm
mode|ovánÍ
!ng. Miloslav Rudiš,DrSc.
|oŽenychfunkcÍseskutečnostÍ'
transportemp|aveninstatj. s ročnÍm
RNDr. Radvan Hájek
novenymz denníchhodnotpozorováníprŮtokŮ
vodya koncentracep|avÚv T.G.M. Praha, te|.: o2/2oL9 7232
venin. Jako mode|ovéfunkcejsme pouŽi|irovnici(1)' tj. |ogaritmickf
model, dá|e rovnici(3)' tj. transportnímode|s parametryB a Qo staKey words
novenymiregresnÍana|yzou,a konečnějeho variantu,Kerá neberedo
Elbe, modelling, estimate of the suspended-load transport
p|avenin,
pied|ovypočtutransportučasovéiady koncentracÍ
a|e wuŽívá
Ženéváahy Pro B = konst.= 1,6 a m, Keréje pod|erovnice(5) závis|é
pouze na p|ošepovodÍvztahujícíse
k piíslušné
stanici. Postup tnypočtu A Simple Model of Estimatingthe Transport of Suspended Load
pod|etohotomode|u,Kerf jsme nazva|i(3a)'je tedy pro Labe nás|edu(Rudiš, M., Hájek, R.)
jÍcí.Do transportnÍho
mode|use dosadÍkonstantníparametrB = 1,6
!n the frame of joint work performedtogether with the Gzech Hya parametr Qo se stanovÍz piíslušnéčáry piekročenípro hodnotu m
drometeorological lnstitute, three predictive models for estimation
vypočtenou
z rovnice(5) na zák|adéznámép|ochypovodístanice.
the amount of suspended load transported by water in a definite
time space were proposed. As the basis for all of them, the time
Vysledky
series oÍ daily mean flow rates and suspended.loadconcentrations
Vztahy pro parametry B a m jsou uvedeny na obr. 7 a 2, ce|kové obtained from the monitoring stations at the Elbe river between 1985
and 1997 were used. !t was found that one of the models provided
vys|edkyjsouv tabulce í, ve Keréje vypočetročnÍho
transportuprove
je označenvys|edekmode|ová- a good estimation oÍ yearly transport also in those profiles where
den pro čtyri|abskéstanice. Stínováním
only the flow rates and their exceedance curye are known. lt is
nÍ,Kery se nejvíceb|iŽÍtransportu
stanovenémuz pozorovanychdat.
Sledujeme-|i
vys|edkymode|u(3a)' pohybujÍ
se neshodyv rozmezí conditioned by knowing the time series oÍda|ly values of flow rates
and concentrations of suspended load at some other stations of the
to aŽ 30 %, extrémněaŽ 38 % (Brandysn. L. 1994). V některych
piÍpadechjsme ovšem zaznamena|itéměi naprostou shodu, napi.
same catchment area for computation of the model parameters.
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Mo NlToRoVÁru
íarruosrÉnlc rÉ

7 téŽk,fch
kovŮ uvedenychv tabu|cejsou Cr a Cd s|edoványaŽ od
roku1989. V rámcimonitorovací
sítějsou s|edovány
takéda|šÍ
ukazatele,jako vodivost,pH, tvrdost,Si02, anionty(Cl',NO2',POo3'F),kationty(Ca2*,
Mg2*,Na*,K-) a těŽkékovy(As,V, Ni, Be, Fe, Mn).U některych da|šÍch
ukazate|Ůje však Wskyt nespojitostÍ(zejménav 80' leneŽ6 o/o,
nejsou protozahrnoványdo nás|edujÍcího
tech)vyššÍ
d|ouhodobéhopieh|edu.Soupis ukazate|Ůs|edovanych
v roce 1999 je uveden v tabulce 2.

DEPOZICEV OBLAST! KRKONOS
Eva Budská, Pave|Franče,|vo Svět|ík

K|íěováslova
atmosférickádepozice, nutrienty,těŽkékovy, sÍrany,dusičnany,srážky,
bulk metoda

Zptacov ání naměŤenychhodnot
Z d|ouhodobych
časovychiad by|yvypočtenypro kaŽdyměsíc hod.
notyatmosférické
depozicev tunách,resp. ki|ogramech
na km2.Drobnénespojitostiv časovychiadách koncentracíby|ysubstituoványjako
nespojitostípro ukazate|euvedestied sousedníchhodnot.MnoŽstvÍ
név tabulceí nepiesahuje6 o/o.Yroce 7994 a v prvnípo|ovině
roku
1995 by|ona stanici Hiiběcívzorkovános menšífrekvencí,uvedené
obdobÍprotonenído preh|eduzahrnováno.Pozorovanámaximaneby.
|a z pieh|eduvy|učována
testy od|eh|osti.

Souhrn
Ve VÚV T.G.M. Praha se provádíd|ouhodobésledováníatmosféric.
ké depozice ve srážkách metodou bu!k. Cí|emtohoto sledování je
získání daj ' které sloužíplo vypoěet ce|oplošnéhoznečištěníde.
pozicísíry,nutrient ' těžkÍchkovti. Na krkonošskÍchstanicÍch HiÉ
běcí a Rychory se monitorováníprovádíod roku 1983.
Vysledky monitorováníatmosférické
depozice za rok 1999 pro hlav.
ní složky ve sláŽkách: sírany- Hňběcí7',9omg/|, Rfchory 3,37.mg/|
a dusičnany. HííběcÍ
2,9o mg/|' Rfchory 3,34 mg/|. Jejich obsah
determinuje pH sráŽkovfch vod na pr mělné hodnoty 4'73 (HiiběcÍ)
a 4,74 (Rychory).

Vyhodnocenívfsledk

a

V rámcimonitorovacÍ
sítěVÚV T.G.M.Prahaje prováděnod|ouhodobés|edováníatmosférické
depoziceve sráŽkáchmetodoubu|k[1' 2].
od roku 1983 jsou součástÍtéto sítě i krkonošskéstanice HriběcÍ
pÍináší
některychekoa Rychory.Č|ánet<
stručnypreh|edkoncentracÍ
|ogickyvyznamnych|átekve sráŽkovychvodách a jejich plošnychdepozic za s|edované
obdobÍ.

Vzorkování a ana|jzy
Vzorkyjsou odebíránymetodoubu|k(sráŽkys prašnymspadem).Ve
vzorcíchjsou stanovoványhydrochemické
ukazaslévanychměsičnÍch
te|e,včetněnutrientua těŽkychkovŮ(tabulka7).7 těchto daju a sráŽkovychuhrnŮje pak vypočtena
ce|op|ošná
depozice'

PrÚběhkoncentrací
vyznamnych
ukazate|
Ů (sÍrany,
dusičnany,
amonné
ionty,vybranétěŽkékovy)vykazujez d|ouhodobého
h|ediskak|esající
trend u obou stanic' Zajhavy je však piechodnynárŮst koncentrací
stranuzejménaV roce 1997 u staniceRychory(obr.7), Na tomto časově omezeném|okálnÍmnavyšeníse ziejmě podi1e|azměna kva|ity
spa|ovaného
uh|ívb|ízkych
tepe|nyche|ektrárnách
[3].
V prŮběhusledovaného
obdobídocházeIo
k mÍrnému
zvyšovánÍsráŽkovych hrnŮ(obr.2).
hodnoty měsíčníp|ošnédepozice vykazujíu většiny
Vypočtené
Tytotrendyjsou patrs|edovanychukazate|urovněŽklesajícÍtrend.
n é t a k é u t ě Ž k y c h k o v Ů ( o b r ' 3 ) . D | o u h o d o b áp o z o r o v á n Íj s o u
v s o u l a d us c e | k o v y mp o k | e s e me m i s í z v e | k y c hz d r o j Ůz n e č i š ť o v á n í
o v z d u š[í4 ] '
|oka|ity
S|edované
odpovídají
skupiněstanics re|ativně
wššímispady
sÍranŮa dusičnanŮ(obr.4)' Pro pieh|edje zde uvedenarovněŽdepozi.

Tabulka 1. Pieh|eddá|e uváděnychukazate|Ů

ostatní

Skupina ukazatel

sráŽkovy hrn

Ukatatele

Anionty

Dustk

TěŽkékovy

so42'' No3

N-NH4*,N-N03'

Cd, Cr, Cu, Pb, Zn

Rfchory

50
E

40

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9'r

92

93

94

95

96

97

98

99

00

83

84

85

86

87

88

89

90

9't

92

HŤíběci

93

94

95

96

97

98

99

94 95 96 97 98
_ měsíční
srážkov| hrn

99

HÍíběcí

JU

85

86

87

s04

95 96
-NO3

83

97

84

85 86 87 88 89 90
pr měry
srážkovÓ hmy. roční

9í

obr. 2. SráŽkovéuhrnvod roku 1983

aniontťt
obr. 1. Koncentracestranovycha dusičnanovych
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.ll
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1,4

HÍíběcí
cd

HÍíběcí

1.0
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E u'o
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E
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obr. 4. Měsičníp|ošnádepozicesÍranŮa dusičnanŮ

't,E-01
1,E-02

0,50

1,E-03
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0,45
0,40

p|ošnádepozicevybranychtěŽkychkovŮ
obr. 3. Měsíční

0,35

Tabulka 2. Pieh|ed s|edovanychukazate|una sráŽkovychstanicích
Hiiběcía Rychory(stavv roce 1999)
Ukazatel
oH

E

u,zv

!
z

konduktometr
WTWDlGl 610
ion.chromatoEraf
Waters610

Chloridv

ion.chromatoÉraf
Waters610

Fluoridv

lSE. oHmetrRadelkis

Dusitanv

SMLAR Samolus
SMLAR Samolus

ofosforeěnanv

SMLAR Samplus

Váoník

ICP-OESJobinYvonJY ZY

Horčík

tcP

0,50
0,45
0,40
n?(
l.
o
9
E
E
J

i

AAS

Měd'

MS

Tinek

tcP

Chrom

AAS

Kadmium

AAS

Že|ezo

lcP

Mangan

tcP

Olovo

AAS

Azen

AAS

Bervlium

AAS

Nikl

AAS

Vanad

AAS

HIiník

tcP

o,3o
0,25
vív

o,ts
0,10

MS Solar939 Unicam

Draslík

-n , 1' -(

0,05

SMLAR Samolus

Amoniaká|ní
dusík

0.25

0,10

titrátorTacusse|32o T

Síranv

Sodík

o,3o

PoužltÝoiístlo!

Vodivost

Dusičnanv

ro
o
2

0,05
82

83

U

85

-N-(No3)

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

..N-(NH4)

p|oŠná
obr. 5. Měsiční
depozicedusičnanového
a amoniaká|ního
dusku
ce forem dusÍku(obr.5), zastoupeníduskudusitanového
zde nenÍpro
ve|kyvyskytnespojitostÍ
h|ediskadocházÍ
uvedeno.Z d|ouhodobého
pok|esuhodnotp|ošné
k vyraznějšímu
depozice(provětšinuukazate|Ů)na IokaIitěHiÍběcÍ,
IokaIitaRychoryje reIativněvícevystavenav|ivŮm zdrojŮznečištovánÍ
ovzduší(včetnězdrojŮv pii|eh|ychzahraničníchob|astech).
CeIkováatmosférická
depozicejako měiítkointenzityvstupuimisí
do |esnÍho
e k o s y s t é m us | e d o v a n y c h
s t a n i c v c h r á n ě n éo b | a s t iK r k o n o šj e d a j e m d Ů | e Ž i t y mp r o p o s o u z e n íp Ů d n í c hz m ě n , z m ě n
piíčinzměn zdrav piízemnívegetaci
a zprostiedkovaněi pro určení
votníhostavu |esa.Nejsouzde s|edoványpouze|átkytoxickéa |átky
s n i Ž u j í cpíH p u d y ,a | e i d a | š eÍk o | o g i c k vy y z n a m n é
| á t k y- n u t r i e n t y .
V|ivemnevhodnéhopiijmu nutrient mŮŽe docházetR váŽnymporuchám ve vystavbě rost|innychp|etiva fyziologickymporuchám.

Poznámka:
MS - atomov!absorpční
speKrometrMS 939 firmyUnicam
|CP - optick! emisníspektrometrs induktivněvázanoup|azmoufirmyJobin.Yvon
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Bez udajŮ o atmosférickédepozici e k o | o g i c k yv y z n a m n y c h| á t e k
|ze obtíŽněposuzovat piíčinyzměn a predikovatvyvoj stavu lesn Í c hk u I t u r .

Key words
atmospheric deposition, nutrients,heavy metals, sulphates, nitrates,
precipitation,bulk method

Literatura
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čistotyovzdušÍ,
2000.

Monitoring of atmospheric deposition in the area of Krkonoše
Mountains (Budská, E., Franče, P., SvětlÍl<',
l.)
The T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague, has carried on a long-termmonitoring of atmospheric deposition in precipitation, by the bulk method. The aim is to calculate the surface
pollutionby sulphur,nutrients,and heavy metals. This monitoring
network includes, since 1983, the stations Hiíběcíand Rychory.
The results of monitoringin 1999 (concentrationsof the main components) weÍe: sulfates . }|iíběcí7,,9o mg/|, Rfcholy 3,31. mg/|;
nitrates . Hiiběcí2,9o mg/|, Rfchory 3,34 mg/|. The amount of these
components determines the pH of precipitation as average values:
Hiíběcí4,73 and Rfchory 4'74.

|ng.Eva Budská'lng. Pave!Franěe,CSc.
vÚv T.G.M.Praha,te|.o2/2oíl9 7377
lng. lvo Světlik,Ústav jadernéÍyzikyAv čR

od pok|esutoxinŮv Labiv|ívem
odstavenípru- bot zde by|a ponechánasměsná kana|izace
prob|émem odpadníchvod. Tatoodpadnívoda pak znečišmys|ovych
závodŮse sta|vyznamnym
podmínekpro rŮst ias v ob|asti tuje vodnÍkaná|yv centru města a zpŮsobuje
vznikideá|ních
jejich eutrofizaci' Proto jsou některékaná|y
stiednÍhoLabe (Magdeburk-Geesthacht),
kdeje
h|oubkatoku cca 2_3 m (fotickávrstva),wsoky
v Hamburkuumě|e provzdušĎovány.
Na piedV rámci cesty do SRN se pracovníci
vÚv se- obsahŽivin(N,P)a ma|épromÍchávánÍ(ka|nost)
městíchHamburkuse nacházÍoddě|enákanaznámi|is pracíMŽPve Spo|kové
zemíHamburk, vody.Tytoiasy jsou piinášenydo hamburského Iizace.Z dÚvodunedostatkuprostorupro vybudojehoŽsféryspadá téŽprob|ematika
vodya její piÍstavu,kde v|ivemnepiÍznivych
podmínekumÉ dováníretenčních
nádrŽ(p|nÍtuto funkcigumoochrany.tvlŽPzae bylo za|oŽenopied 25 |ety, rajía zaÓhají se odbourávat.S tÍmje spojeny vénádrŽe(hadice)tvaruve|kychgumovychbaa to piedevším
v souvis|ostis nehodouněko|i- znacn,!ubytek kys|Íkua na něj navazujícÍ
jevy. |onŮna dně vodnÍch
kaná|Ů.
ka dětÍpri stykus chemiká|iemiv opuštěné
to
Na jaie a na podzimdosahujekoncentraceO,
od 70. |et ve|mipokles|ykoncentraceškodvárně. PŮvodněse MŽP sk|áda|oz !2 uíadÚ, cca 10-15 mg/|,v |étěmŮŽek|esnoutkoncent- |ivinvypouštěnychz Čov. Vyššíkoncentrace
kteréby|yV roce 1995 sjednocenyv novébu- race kys|íkuaŽ na 1"mgl|, piičemŽpii pok|esu N-NH4.pocházejíz ropnychrafinéri(.
dově ministerstva.NěKerépoznatkyz cestyjsou
obsahuo, Pod3mg/| začÍnajíhynout
m|adéryby.
obsahemnás|edujÍcÍch
rádkŮ.
Monitoring kvality povrchovychvod
DoposudzaznamenanánejniŽší
koncentraceo,
je v piístavuna
čini|a0,8 mg/|' za tímto če|em
V Hamburkuexistuje hustá pozorovacísít
Povrchovévody' eutrofizace Labe
něko|ikamístechkontinuá|něs|edovánakoncen- kva|itypovrchovych
vod, kteráje rozdělenana
jsou v Hamburkuč|eněny
Vodnítoky
na spo|- tracekys|ku(kaŽdych
jeŽ jsou kampaĎověsledovány
10 minut,dennÍprŮměry). několikčástÍ,
kové|odnÍcesty (spravované
státem), sp|avVelmi podstatnouroli v poklesu koncentra- v pětiletychcyk|ech.Dá|eje vybudovánaiídká
(2.íádu)a ostatní(ka- ce o, ve vodě hrajetéŽbagrovánÍsedimentu pozorovací
né(1. iádu),nesp|avné
sÍt,kteráje s|edovánapo ce|yrok.
ná|y,drenáŽea ty toky,kterénespadajÍdoWše ze dna piístavu'TenobsahujemnohoNHo*,pii
V mimoiádnychpiÍpadech
znečištěnívod
v určijehoŽoxidacidocházÍk ve|késpotiebě 02. od
uvedenychkategorii).
tych lokaIitáchje zavedentzv' nepravideIny
moVoda v Labi na rjzemíHamburkuje brakic- 1997 se daiítoto bagrováníbahna regu|ovat, nitoring.
ká' je|ikoŽje ov|ivřovánaprÍbojemSevernÍho napÍ.omezovatbagrovánÍpouze
na obdobÍvyšmoie' PiibojováčástLabe(Tideelbe)končÍccašÍhoobsahuo,číponechatpro rybyurčité
zá- PodzemnÍvody
15 km nad Hamburkem
v Geesthachtu,
kde se
toky s Vegetací(kys|Íková
kapsa),aby se mě|y
Zásobovánípitnouvodouje v Hamburkuzanacházípiíbojovápropust, která bránída|šÉ v době bagrováníkde ukryt.
bezpečenotooo/oze zdrojŮ podzemnÍchvod.
mu vzdutÍieky.V ustíLabe do SevernÍho
moie
uŽp si pro ob|astprístavupiedsevza|adva 61 % objemu vody pocházÍz jímán(na uzemÍ
v|astní
Spo|kovázemě Hamburkněko|ikostro- u k o l y :
Hamburku,t3 o/oz Niedersachsena 26 o/oze
o krátkodoby_ zavéstpiísná reguIační
vŮ, mezi nimi í ostrov Neuwerk,na němŽse
Jímánípodzemnívodyje
opat- Sch|eswig.Ho|stein'
nacház(ptačía tu|enípiÍrodnÍ
rezervace.PrŮprováděnoze 40 % z mé|č(
iení pii bagrovánísedimentu,
zvodně (h|oubka
je cca 14,3 m.
- sníŽitpiísunŽivindo Labe (ze- 0-60 m), ze 60 % z h|ubších
o d|ouhodoby
měrná h|oubkaLabev piístavu
vrstev miocénu
H|avním
faktoremurěujÍcím
jménaze zemědě|stvi).
kva|ituvodyv Labi
(hloubka60-450 m)- voda aŽ 10 000 |etstav piÍstavuje doba zdrŽení.PrŮměrny prŮtok
rá' Povo|enÍ
k odběrupodzemnÍch
vod dává MŽP.
Revitalizace pŤístavu
Labe v piístavučinícca 700-800 m3ls, pii
Na uzemÍHamburkujsou dva mi|ionyobyvate|
němŽ dosahujedoba zdržen(cca 74 dní.V obJiŽ něko|iklet je snahou revita|izovat
napojenychna vodovod.PrŮměrnádenníspobieho
prŮtokŮQ = 200 aŽ vou Vegetaci,zátokya opuštěná,jiŽ nevyuŽÍvaná tieba vodyčinícca I2o I na osobu,cí'|ovy
dobí |etníchminimá|nÍch
stav
300 m3ls však dosahuje doba zdrŽen(20
piístavnÍramena, Kerá častovytváiejíjediná sta
V roce 2050je 1O0 | na osobu.Vodnéza 7m3
a více dní, zatÍmcopii ve|kychprutocÍchbě- noviště,na Kerych se mÚŽei v tak prÚmys|ové piedstavujev byva|éměně 2,45 DM, stočné
hem jarnÍhotání Q = 2 000-3 000 m3ls je
ob|astirozvtjetŽivot.V rámci projektŮrevita|iza- 3,55 DM, ce|kemtedy cca 6 DM. Ztrátyvody
doba zdrŽenÍcca pět dní.
ce piístavnÍch
biehŮ docházík jejich vhodnějšÉ v potrubÍ
dosahují5 %.
V samotnémpiístavunenÍs typickymipro- mu morfo|ogickému
tvarovánía osazovánívodV Hamburkuje v souvis|ostise zdrojia jrrrájevy eutrofizace prob|ém,nebot zde docház( nímirost|inami,
jako napik|adrákosem,sftinou nÍmpodzemních
vod vyh|ášenošest ob|astí
(bagrovánt,
piiboj)' a orobincem.V prostiedístá|e intenzivněvyuŽÉ ochranyvod,kdejsou vyh|ášenarŮzná
k stá|émupromíchávánÍdna
regu|ačv o d a j e t é m ě iv c e | é ms I o u p c in e p r Ů h | e d n á vanychpiístavŮje snahouobloŽitstěny dievěny- níopatiení.
pro mi pi|otami,na kterychby se mohlyvytváietbio
a ka|náa nevznikajítak
vhodnépodmínky
V h|ubokych
ko|eKorechpodzemních
vodje na
nárŮst ias. Kromě toho se v piístavuvyskytu. logickénárosty.Veškerádokumentacek projek- rozdilod mě|kychko|eKoruprob|émem
zaso|ení
je znač,ny
obsah toxinŮ (napi. barviv z |odi), tŮmje od roku2000 zpracovávánav G|SArcView. v|ivemvys$u so|nychsukŮ, niko|iantropogenní
kterénárÚst ias inhibujÍ.
znečištění'
K prŮsakus|anévodyz Labe do podprob|émem
Současnymk|ičovym
kvaIityvod čistoni odpadníchvod
zemních
vodtéměinedochází.
Problém
s pesticidy
v Hamburku,jak v Labi v piístavu,tak v jeho
Směsná kana|izačnÍ
sÍtby|av Hamburkuvy- pouŽÍvanymi
napi. oko|oŽe|ezničních
tratía ná
je nedostatekkys|Íku.Úoytex xyslÉ budována v letech 7842_t865 obdobně jako
piítocÍch,
draŽ(je zejména
tam, kde neníko|eKorchráněn
ku v |etníchměsícíchby| pred r. 1990 zpŮso- v Prazeang|ickym
prostiedÍ
inŽenyrem
Lind|eyem.
Ve|kym pokryvnymiutvary.V|ivemredukčního
b e n z e j m é n av e | k o u k o n c e n t r a c íš k o d | i v i n prob|émem
by|odIouhoudobuucpávánÍ
kaná|Ú v podzemních
vodáchdocházÍněkdyaŽ k redukci
z ČSsR,NDR i sRN. Po roce1990 doš|ok Iikvi- pii prÍboji
protobylonezbytné dusÍkuna amonnéionty'
a siInychdeštích,
podnikŮa naopak vybudování
daci mnoha prŮmys|ovych
oddě|enékana|izace'V roce 1904
Ve vztahuk Rámcovésměrnici o vodě by|o
k vystavbě novych ČoV,takŽe se kva|itavody by|avybudovánaČoV.
v Hamburkurozhodnutoo tom, Že k vymezení
(Hamburkdosudspo|uv Labivyrazněz|epši|a
V|ivem častychpiÍva|ovych
deštŮ dochází ÚtvarŮpodzemních
vod dojdepod|ejednotek(obpracujese Spo|chemií
v ÚstÍnad Labem).Pro- dodnesv centruměsta k pietékání
od|ehčova- |asttl povodÍpovrchovychvod. V piípadechvíce
b|émemstá|e zŮstávajítěŽké kovy a PAU cích a retenčních
nádrŽína odpadnÍvodu (do vrstevnychkoIektorŮzvo|ítzv. hIavnívodič
v sedimentech.
cca5o/oce|kového
objemuodpadních
vod),ne- z jednohoz ko|eKorŮpodzemních
vod.

Problematika vody

v Hamburku

k odběrŮm podzemníchvod. Systémdá|e obzátěŽí(A|t.
sahuje databázistarycheko|ogickych
|asten),která je s podzemnímivodami vyznaudajeslouŽí
Tento informační
systém pÍedstavujeve|mi mově tjzcespjata.Jako dop|řujÍcí
o b s á h I o ua d e t a i I n íd a t o v o uz á k | a d n u .J d e hodnotyvodníchstavŮ povrchovychvod měieo interaktivnÍ
informačnÍ
systéms daji o vÍce nych v cca 80 profilech.Kontinuálněměiená
geG
datajsou v databáziaKuaIizovánajednoudenneŽ8 600 vrtech,jejichpo|oze,vystrojen|'
jsou dopravována
on-linez měiicích
|ogii,o vÍceneŽ 1,3 miIionunaměienychhIadi- ně, piičemŽ
udaju umoŽĎujesystém
nách podzemních
vod a víceneŽ600 000 ana- stanic. Z vyh|edanych
vod (jakosti),a|e provéstokamŽitouzák|adn(statistickou ana|y|,!záchchemismupodzemních
i s tidajio jímánípodzemnÍ
vody a povo|eních zu (napi.časovéiady, prŮběhy,...)' Datajsou

Hamburskyinfomaění systém
o podzemníchvodách GERoNlMUs

PublikacevydanévUVT. G. M.
v roce 2001
Povodeř L872 v povodÍ Berounky a B!šanky .
ana|Ýza a rekonstrukce (Kiivková' J.)
V dŮsledkupovodnÍ
v |etech7997 a 1998 na mnoha místechnašÍ
repub|ikyje v současnostivěnovánave|ká pozornostana|,!zetěchto mi.
moiádnychsituací.S pomocÍsimuIačnÍch
matematickych
mode| se prG
prutoku,odhadyn-|etychprŮtokŮ,vykres|ují
vádějívypočty
maximá|ních
se zátopovéčáry,a to všeVe snaze o optimá|nÍprotipovodĎovou
ochranu. Spo|ehIivost
odhadun-letychprÚtokŮvšakzávisímimojinéna délce
pozorované
iady pr tokŮ.Tytoiadyjsou ale poměrněkrátké,nebotsoupozorovánía vyhodnocování
povodnÍse ve většině
stavnéhydro|ogické
evropskychzemÍprovádíaŽ od konce minu|éhostoletí.
Ke nryšeníspo|eh|ivosti
odhadunJedch prutokŮse protonabÍzÍmoŽnost
povodních.
informaceo historickych
Tatočinnostnení
ana|yzovat
dochované
jednoduchá,neboť|iterární
a archivní daje obsahujívětšinouve|mimá|o
potiebnychhydro|ogickych
dat. K dispozicivšak tzácně byvajíhistorické
značkypiímov terénu,Keréna památkuzaznamenalinašipiedci.
Pub|ikacese zabyruáhistorickoupovodnívkvětnuroku 7872 na povodÍ Berounky,včetněpovodíStie|y, a na povodÍB|šanky.Tato povodeĎ
je zaměiena
patiímezinejvětšíunás za pos|ednÍch
250 |et.Hlavníčást
jednak na samotnouana|yzupovodně,pro niŽby|ovyuŽitodochovanych
povodĎovych
značek,a jednak na rekonstrukci,která by|aprovedena
Íhomode|u.
simulacípomocÍhydrauIickéhovypočetn
Vlzkum pro praxi, sešit 42, 44 stran, 23 obrázkŮ, 72 tabulek
Modelové Ťešení loh jakosti vody v síti vodnÍch tokti
1 Ř í h a J, . , o š | e j š k o v áJ, . )
Pub|ikaceseznamujes teoriía Wsledkymode|ového
iešenÍprŮběhu
vybranychukazate|Ůjakosti vody v sfti vodníchtoku povodÍstiednÍve|ikosti - na pik|adech v povodÍiek Jih|avy,Že|etavky,os|avy a Svratky'
Práce s|edujedva h|avnÍ
cí|e- jednak návrhstrukturya nap|něnÍ
i udrŽbu databáze,do kteréjsou uk|ádánavstupnídata (zejména
zdrojeznečištěnÍ
a Ws|edkymonitoringu),a jednak sestavenÍmatematického
mode|u,kteryvyuŽÍvádajeshromáŽděné
v uvedenédatabázik mode|ovémuvyhodnocenÍa
dokumentacivybranychukazate|Ůjakostivodya jeho
ka|ibracia verifikaci.V rámci práce by|aprovedenapiedběŽnáana|yza
prob|ému
ve vazbě na jeho rozsah a finančnÍ
a časovémoŽnosti,Keré
piedemurčujÍ
rozsahvzorkování
a podrobnostvstupních
dat,dá|ematenávrh piib|iŽné
numerickémetodyiešení
matickáformu|aceprob|ému,
(programzNEc 2.01)' Zprau|ohy'jejía|goritmizace
a naprogramovánÍ
covanymatematickymodeIjakostivodyumoŽřujemodeIovattransport
a odbouráníšesti t,yznamnych
ukazate|Ůjakosti vody (BSK', cHsKc,,

činnostvÚvT. G. M.

N-NH4,N-NO2,N-NO3,P). Na dvou praktickychpiikladechjsou demonnavrŽeného
mode|upii hodnocenía predikci
stroványmoŽnostipouŽitÍ
jakosti vodyv sfti vodníchtok . Vyslednyaparát v podobě počftačového
programuvyuŽívajÍcího
vstupnídatabázi piedstavujenástroj, ktery má
usnadnit vodohospodáiskympracovnÍkum kompetentních radŮ, projekčních kance|áií,vědeckovyzkumnychs|oŽek a správc m tokŮ práci pii
povrchovych
vod pii hosrozhodování
směrovanémna z|epšenÍjakosti
podárnémvynaIoŽenÍ
prostiedkťt.
finančnÍch
Práce a studie, sešit798, 7o0 stran, 29 obrázkťl,76 tabulek
Vliv Jaderné elektrárny Dukovany na jakost vody
v iece Jih|avě a soustavé nádrží Dalešice a Mohelno
(Kočková,E., M|ejnková, H., Žáková,Z.,1
Práce piinášísouhrn vys|edkud|ouhodobého
monitoringufyziká|nězměn jachemickych,radio|ogickych'
bio|ogickych
a mikrobio|ogickych
_ Mohe|noa v iece Jihlavě.Změny
kostivodyv soustavěnádrŽíDa|ešice
kva|ityvody by|yzpusobenykomuná|ními,
zemědě|skymia prŮmyslovyvodnÍe|ektmi zdrojiznečištění
v povodÍnádrŽí,provozempiečerpávacÍ
rárnyDa|ešicea Jadernée|ektrárnyDukovany.
Tato práce piedstavujeojedině|ysoubor dat, ktery zachycujezměny
jakostivodypied vybudovánÍm
i v prŮběhubudovánÍsoustavy
nádrŽí,po
provozupiečerpávacívodníeIektrárny
zahájenÍ
a jadernée|eKrárnya téŽ
po dobu patnácti|etjejich plnéhoprovozu.
Vfzkum pro praxi, sešit 43, 128 stran, 87 obrázku, 45 tabulek
Metodickf návod pro s|edovánÍ spoleěenstev juvenilnÍch ryb
(S|avÍk,o., Jurajda, P.)
jupopisujezpŮsob odběruvzorkŮspo|ečenstev
MetodickápiÍručka
veni|ních
ryb a jejichzák|adního
v prostiedítekoucíchvod.
vyhodnocenÍ
jedinci,kteiíukončiIi
|arvá|nÍ
JuveniInÍ
stadiumje zde charakterizováno
jeden rok.
pieš|ina exogennÍvyŽivu
r4rvoj,
a zároveĎjsou mladŠÍneŽ
juveni|ních
VyuŽití
ryb pro standardnímonitoring(pravidelny
a metodickyshodny)skytá iadu vyhodoprotis|edování
dospěléčástispo|ečenstva. Vzorkyjuvenilníchryb je moŽnésnadnějiodebrat,transportovat
a uchovávat.Juvenilníryby v obdobÍprvnÍhoroku Životavykazg(nízkou
intenzitumigracea jsou tedy vyznamněfixoványna určitytyp prostiedÍ'
prostiedÍse rych|eprojevÍ
Narušení
tohotopro druhtypického
sniŽením
Pii ná|ezujedincev juveniIním
WsMu druhunebojeho p|nymvymizenÍm.
stadiuje zároveĎ prokázánai piirozená reprodukcedruhu v určitém
iičním seku. Potvrzeníspěšného
rozmnoŽováníje
vyznamnymaspektem
juveniInÍch
monitoringu
ryb, ktery ne|zezískatna zák|aděvyskytudo
spě|éhojedince.Vys|edné
|zevyhodnococharakteristi
ky spo|ečenstva
profi|u(napi.iádu toku)nebovŮčibodo
vat oprotizměnámv podé|ném
vémuznečištěnt'
místnímpravámkorytatoku apod.
Vlzkum pro praxi, sešit 44, 40 stran, 3 obrázky, 3 tabulky

V |istopadu stav odborně zajistil obdobny
dvoudenníkurz pro inspektory Českéinspekce
prostíedívHradci Králové.Rozsah te
ŽivotnÍho
hoto kurzu by| redukovánoproti praŽskymkurpiedpistj'jejichŽtryk|adsi
zťtmv ob|astiprávnÍch
Č|ŽPzajisti|asama. Tentokurz abso|vova|o
23
letechse stavi v |oĎ pracovnÍkÚ
obdobnějakov dit-vějšÍch
clŽe.nurzyv Prazeiv HradciKrá|ové
skémroce aKivně podile|na wdě|ávánív ob|asti by|yukončenyověienímzna|ostía vydánímcerochranyvod a takéhospodaienísodpady.
tifikátŮ.
zajisti|ltyfi kurÚstav odborněi organizačně
V prosinci stavuspoiáda|v sou|aduse záko
vodohospodáÍsklch nem o odpadech Ó' I85/2oo1 Sb. dvoudenní
ry vzorkovánípro pracovnÍl<y
a kontrolnÍchlaboratofÍ,Keré naváza|yna pied- kurz vzorkovántpro učelyevidence zaŤÍzenÍ
a láchozíz |et1999 a 2000. V kurzechby|i častnÉ tek s obsahemPCB. Kurzuse ztjčastnilo
24 pr+
cijiŽseznámenis novymzákonemÓ,254/2oo7
covnkt] a by| také ukončenověienímzna|ostí
Sb.' o vodácha o změně něKerych zákonu(vod- a vydánÍmcertifikátŮ.
ní zákon),a se zákonem č. 274/2ooI sb.,
V rámci spo|upráces |nstitutempro mÍstnÍ
pro veiejnoupotie
o vodovodecha kana|izacÍch
správu se stav |eKorskypodi1e|na ško|enÍ
za
bu a o změně něKerych zákonŮ (zákono vodo
měienémna činnostokresních iadŮ a obcÍ
vodech a kana|izacích).
TiÍdennÍ
kurzyproběh|y v ochraněpied povodněmi.Ško|enr,
Keré by|o
v Prazev |ednu,dubnu,květnua v i[nu.Ce|kovy součástÍ
souborukurzua ško|enípracovnÍkŮ
stát.
počet častnikŮby|70.
nísprávya samosprávyv ob|astivodníhohospo

v oblasti vzdě|ávání
v roce 2001

8

zobrazenav digitá|nÍformě
GIS,jsou zobrazite|ná na mapovémpodk|aduHamburku,jeho orjsou dokrestofotomapě,v něKerych prípadech
|enafotografiemidanychobjektÚ.
Tato databáze je veiejnosti piístupnáza určity pop|atek piímo v budově MŽP, nebo je
moŽnékontaktovatbezpIatnou
telefonickouinformační
|inku.
Mgr. tvana čtyroká
VUV T.G.M. Praha
tel.: O2/2OL9 7379

dáistvía ochranyvod, proběh|ov červnu2ool.
VÚV T.G.M.taképokračova|
v poiádánÍsemináiu pro odbornouveiejnost.V roce 2001jich
proběh|osedm, a to s nás|edujÍcÍmi
tématy:
. Novinkyv akreditaci|aboratorí
o Ekosystémtoku:interakcetok - niva- povodÍ
o ochrana pied povodněmi(videofi|m,návrh
systémŮochrany,matematickémode|y)
. Hydro|ogickédajepro bezpečnost
piehradza
povodní
. Dá|koWprŮzkumzemě a informační
systémy
ve vodnímhospodáistvÍ
o Centrumprohospodaienísodpadyajehočinnost. Novinkyv prob|ematiceodpadŮ
o |nformaceo dokončeném
grantovém
projeKu
,,Úprava a doprava vody v piiváděcím iadu
z upravnyvody P|avdo Tábora...
V roce 2oo2.
Cyk|ussemináiŮ pokračuje
lng. Marie lblová

INTEGROVANYPRISTUP
pŘl nÁvnnuREKoNsTRUxcí

Litelámí rešeršeo sepa]aci kalu

A MoDERNzecíěov
Martin Novák, Petr Fuchs

K|íěovás|ova
rekonstrukceČoV,modernizaceČov,matematickémodelování,separace
kalu, ekonomická kritéria
Souhrn
čtanet se zabfvá prvnÍmivÍsledky a zaměíenímdatšíhovfzkumu
pii iešenístejnojmennéhograntovéhotikolu pro Národníagentulu pro
zemědělskÍvÍzkum.obsáhlÍ vÍzkumje zaměien na metodicképŤístu.
py iešenímodernizacea rekonstrukce čoV matematickémodetování
této prob|ematiky'separaci kalu, kombinaci aerobníhoa anaerobniho
ěištěnía na urěenÍekonomickych kritériípro matéčoV. TeoretickÍ
vfzkum je doplněn rozsáhlfm terénnímměŤenÍm.

a
prozemědě|skyvyzkum(NAZV)
od roku2OOOse pro NárodnÍagenturu
prístuppii návr.
iešíveVÚV T.G'M.Prahaprojekts názvem,,|ntegrovany
hu rekonstrukcÍa
modernizacÍČoV".
Nosite|emuko|ua h|avnÍm
ieŠite|em je VÚV T.G.M. Praha ve spoluprácis vŠCHt Praha, ČvUTPraha
a firmouAERAQUAPraha'Stručnouinformacio dosavadnÍch
vys|edcích
ko|ua záměrechiešenípiinášítentoč|ánek.
Cflemprojektuje zpracovánÍ
návrhukomp|exnÍho
systémupro piípravu, rekonstrukcia provozčistíren
vod s maximá|ním
vyuŽitím
odpadnÍch
prvkťt.
modernÍch
techno|ogickych
ZpŮsob rešeníprojektuje definován
rozdě|enÍm
na pět vystupŮ,kterénavzájemuizcesouvisÍ:

Metodické píístupyÍešenÍ
modernizace
a ]ekonstrukce čoV

V roce 2001 by|azpracovánakritická |iterárnÍ
rešeršeo moŽnostech
z|epšení
zpusobuseparace ka|uz odtoku čistíren.
Jde o vystup,ktery
pro
ze zák|adnbhtechno|ogickych
stanovÍpodmínkypro iešenÍjednoho
b|émŮsoučasnych
ČoV.
V prŮběhudosavadnÍho
iešeníby|y
stanovenypostupyprovyběrvhodné
|oka|ity- Čov Sušice a zároveř provedenaprvnÍměiení na vybrané
loka|itě[8].Dá|eby|ypiipravenypodkladypro návrhkoncepcezjednodurovnicpro navrhovánídosazovacÍch
šenÍmatematickych
nádrŽÍ[9].
V da|šímobdobíbudou pokračovatpráce zahájenév piedchozích|etech' LiterárnÍ
rešeršebude prŮběŽnědop|Ďována
o da|ší
Ws|edkyap|ikacímoderníchiešeníseparaceka|uz odtokučistÍren.
Pod|emoŽností
bude provedenoi ověiovánÍvys|edkŮorganizacemipodÍlejÍcÍmi
se na
projektu.
prvku dosazovacíchnádrŽ(bude pokračovat
ověiováníinovačních
měienÍmna ČoVSušice,eventuá|něna jinych rekonstruovanych
ČoV,
provoznízkušenosti
podk|abudouvyhodnoceny
a nás|ednědefínovány
dy pro konstrukční
upravypii rekonstrukcÍch
a modernizacích
dosazovai
cÍchnádrŽí.

Urěeníekonomickfch klitéilÍp]o ma|éěov
Ci]emtohotodilčihotiko|uje provedenÍkritické
|iterárnÍrešerše
k určenÍ
pro Wběr čištěnÍ
ekonomickychkritérií
decentra|izovanym
a centra|ize
vanym zpusobem u Čov o ve|ikosti5OO aŽ 5 ooo Eo' Prob|ematika
prob|ematikou,
ekonomickych
kritérií
nenífrekventovanou
stanovení
coŽ
ukazujei v roce 2000 provedená|iterárnÍ
rešerše.otázkou ma|ychČoV
V pos|ednídobě o nich pojednává
se piÍmozabwá minimum|iteratury.
studie Světovébanky o piib|iŽování
k EU, kde tuto část zpracováva|a
be|gickáfirma AQUAF|N.
Na zák|adě ekonomickéana|yzypodk|adovychmateriá|Ůk investič.
nÍma provozním
nák|adŮmma|ychČov oytanavrŽenavzorovásestava
pro propočetprovoznÍch
nák|adŮma|éČoVa zpracovánazávis|ostspecifickychinvestičnÍch
nák|adŮoddě|eněpro ob|astma|ychČov oo soo
EO a pro oblast od 500 do 5 000 EO [3].
Vzh|edemk ukončení
tohoto vystupujiŽ v roce 2002 bude v tomto
roce zpracovánazávěrečnázpráva. Jejínáp|Ď se zaměiína určeníekonopro ma|éČova navrŽení
(věetněmimoekonomicmickychkritérií
kritérií
kych)pro ap|ikacihodnotovéana|yzypro ce|kovéhodnocenÍčistÍren.

Tento dÍ]čÍ
tÍko|povaŽujemeza zák|adn(,piičemŽpiedpok|adempro
jeho ukončení
je uspěšnéiešenÍostatnÍch
Wstupu.Zák|ademje provedená |iterární
rešerše'
Návazněby|yv rámci iešenízpracoványzásadychemicko-techno|ogicvstupní
provozubiologickychčistíren
kéhos|edovánÍ
odpadnÍch
vod [1], Keré
vrstva
pii posuzovani.Čov
budou dodržovány
v rámci iešeníprojektu.Pokud
bude nutno pii hodnocenítechno|ogiÍ
čištěnÍ
odpadnÍch
vod vyuŽitvyjejichverifikace.Dá|ebyl
jinymipostupy,bude provedena
s|edkyzÍskané
jednot|ivych
parametrech
zpracovánpieh|edinformacÍo
typŮma|ychČoV
Xr
- jako podk|adpro seznamčistÍren,
kteréje moŽnozaiaditdo systému
posuzování
technoIogiÍ
čištění
odpadníchvod [2].
Práce na tétočástiprojektubudou pokračovat
do r.2oo4 piedevšÍm YÝ
ve dvou ob|astech.Prvníob|astpiedstavujeověiovánísystémuhodnocení provozuČov na zák|aděoptimá|nímetodikynavrŽenépii iešení
projektuV roce 2001 [1]. Druhouob|astÍ
bude dokončenÍ
systémuhod.
nocenítechno|ogiÍ
k volbě optimá|ního
čištěnÍ
odpadnÍch
vod určeného
zpÚsobu čiŠtění
[3, 4, 5] a samoziejměap|ikacetohoto systémuna
konkrétní
seznam ČoV.

PoužitÍmatematickéhomode|ovánína čoV
pro
Ci]emtétoetapyje ověienímoŽností
matematického
mode|ování
modecesu techno|ogie
vod,zpracovánÍ
expertnÍho
bio|ogického
čištění
|u a ověienív praxi. Na zák|adě |iterárnÍ
rešeršeby| provedenvyběr
postupu pii matematickémmode|ovánÍ
nejvhodnějšÍho
čistírenskych
procesŮ, |aděnÍa liprava modu|Ůa simu|aceověiovacíchWpočt na
konkrétnÍ
|oka|itě(pilotní
matematického
mode|uiízeníprovoověÍování
zu Čov;.Vyběremvhodnéloka|ityse zabyvásamostatná zpráva[6],ktepodle kterychby|aČov x ověiovacÍm
měrá shrnujejednak poŽadavky,
ienímvybrána,jednak popisujepouŽitypostups|edovánía pro informa.
ci i vys|edky.Dá|e se ko| zab,fvápouŽitímmetodymatematickéhomoprovoznÍch
parametrŮČoVpomocíneuronové
delovánÍ
sftě,a to na konpiÍpadě[7].
krétním
Pii pouŽitÍ
další
matematického
mode|ovánÍ
bude nadále pokračovat
proověiovánívys|edkuap|ikace matematického
mode|u na čistírenské
pro da|šíověiovánt,
na |oka|itě'kde
cesy a zÍskávánÍdat
a to pÍedevším
(Čovsoorn).Úoaje o tétočistrrněvšakbude tieba
měienÍjiŽprobÍha|a
popisudynamikystudovadá|e dop|ĎovatpĚedevšÍm
ve smys|u|epšÍho
néhojevu, coŽ by|ov tomto prípadě p|nězanedbáno,protoŽedata nejsou k dispoziciv konstantní
iadě. Dá|ebude tĚebapatrnědop|časové
(o,), kterémajídobrérenit měienío da|šísnadno měiite|néve|ičiny
gresnÍvazby
proměnnoucHsK. Bude taképrovedeno
na vysvět|ovanou
srovnáníWs|edkŮ hodnoceníČov xtasickymzpŮsobem a za pouŽití
matematickychmode|Ů- neuronové
sftě.
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obr. 1. Schémavrstvenéneuronovésítě

Litelárnírešeršeo kombinaci aerobnÍho
ěištění
a anaeÍobního
jednéz nejs|ibnějších
Jde o vystup,ktery stanovípodmínkypouŽití
metod vystavbynovychčistírena intenziÍikacistávajícícnČov.V rámci
projektuby|ovytipovánoněko|ikČov pro ověienÍmetodykomp|exnÍho
znečištění
kombinacíanaerobhodnocenÍ
Čov z hIediskaodstraĎovánÍ
Byla zpracovánakritická|iterární
nÍhoa aerobnÍho
bio|ogického
čištěnÍ.
s nás|ednymaerobnÍm
stup
rešeršeo moŽnostechanaerobnihočištěnÍ
vhodnépro ověiováníuváněm čištění
a dá|e by|yspecifikovány|oka|ity
nutrientŮna ma|ychČov tg]'
včetněodstraĎování
děnychtechno|ogií,
metodpiivystavZkoumanypostupse jevíjakojedna z nejs|ibnějších
čištěnÍm
vynikáve|kápiednost
bě novychČov.pri srovnánÍs aerobnÍm
a to v souvis|ostis transformacÍ
a zuš|echtováanaerobnÍ
techno|ogie,
nímodpadníchorganickych|átekna energetickybohatybiop|yn.
rešerše.V prípadě
V da|šíčástibude pruběŽnědop|Ďována|iterární
ap|ikacetétotechnoIogiebude provedenojejí
na|ezení
vhodnéprovoznÍ
je V roce 2oo4.
provoznÍ
ověiovánÍ.Termínukončení

V. a Novák,.M.VyběrvhodnéČov pro ap|ikacineuronové
t6l Šťastny,
sítě'Zprávaspo|unosite|eko|u,Praha,2oo1''

pod.
Í 7 lGrÚnwa|d,A. a Fošumpauer,P. Piípravaa zajištěnívstupních

K l a s i c k és t í r á nhí l a d i n y

H y d r o p n e u m a t i c ksét í r á n í

principusttrání
obt. 2. Znázorněník|asickéhoa hydropneumatického
hIadinydosazovacínádrŽe

k|adŮpro tvorbuneuronovésítě na vybranéČov'zpráva spo|unositele kolu,Praha,2OO7.
prvt81Kosová, B. DefinovánÍvhodné|oka|itypro ověienÍinovačních
nádrŽí'Zpráva
spo|unosite|eko|u,Praha,2ooI.
ku dosazovacích
matematicte1 Kosová, B. Podk|adypro návrhkoncepcezjednoduŠenÍ
kychrovnic pro navrhovánídosazovacíchnád rŽí,Zpráva spoIunositele ukolu.Praha.2OO7.
provohodnocenÍ
[10]Wanner,J. a Novák,L. Chemicko-techno|ogické
vod' Sbornk piednášeksemináie fy Sympozu čistíren
odpadnÍch
sium Servis a RČr ČR Provozčistírensp|aškovycha městskych
ed. JiiÍWanner,Praha,27. 3,
odpadníchvod a jeho hodnocení,
!997. s. 52-64.

upraDa|šÍetapy
rešeníprojeKu
budoupostupovatpod|eschváleného
p|ánubylovyiazenos|edování
|oka|its anaevenéhop|ánu.Z pŮvodního
vod v rozsahupotiebnémpro dokorobněaerobním
čištěním
odpadnÍch
práce u da|ších
vystupŮukona|ousyntézu,
stejnějako obdobnéterénní
Rozsah
Iu, kdy poznatkyz měienímajíbyt nahrazenyIiterárnírešerší.
pracívroce2oo2 bude piesto dostiznačny,
avšakpro skutečterénnÍch
Pod|e
ně dokona|é
ověienÍmetodickychpoznatkŮne zcela dostačující.
názoruiešite|Ůby by|ovhodnév |etech2oo2 a 2003, tj. v době, kdy by
íověiovánímetodickychpostupŮ'
mě|aprobÍhat
co nejrozsáh|ejšÍ
terénn
vyraznéposí]itzdroje projektu.

Key words
reconstruction of wastewatertreatment plant, upgradingof wastewater
treatment plant, mathematical modelling, sludge separation, economic
criteria
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An lntegrated Approach to the Design of Reconstructing and
Upgrading Wastewater Treatment Plants (Novák, M., Fuchs, P.)
The article is concerned with the first results and aims of further research during the solution of the identicatly entitled grant
for the National A$ency Íor Agricu|tura! Research. An extensive
research is aimed, in particular, at methodical approaches to the
solution oÍ upgrading and reconstructing wastewater treatment
plants, mathematical modelling of these issues, sludte separation, combination of aerobic and anaerobic treatments and at the
detetmlnation oÍ economic criteria Íor small wastewater treatment plants. Theoretic research is supplemented by an extensive
field measurement.

lng. Martin Novák, lng. Petr Fuchs, cSc.
vÚv T.G.M. Praha, te|.: o2/2oí|9 7241,
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n o [ 1 , 2 , 3 - c d ] p y rae cnh | o r o v a npée s t i c i d y( | i n d a np, , p . - D D Ep, , p - - D D T
a methoxych|or).
Dá|e by|o zaíazenostanovenítriazinovychpestici.
organickéhouh|Íku,ce|kovéhofosforu a rozdu a rozpuštěného
Petr
Finger,
A|ena NiŽnanská,
Eva K|okočníková,
porovnávánÍ
puštěnych|átek sušenycha ŽÍhanych.
Mezi|aboratorní
LubomírKábrt' |vanKoruna
zkoušekv ob|astihodnocení
odpadŮby|ozaměienona ana|yzuvodnépevnéhovzorkupod|ezákona č,t85/2001 Sb'
ho vy|uhua na ana|,!zu
pod|esvého
ASLAB StÍediskopro posuzovánízpusobi|ostiIaboratoiÍ
á zbytek po Žíháníjako saNově byly téŽzaíazenyukazate|eN"no,n
listinyVyzkumného
tjstavuvodostatutuze dne 3I. 12.1991 a zíizovací
mostatnyvzorek a ukazatele B, Sb, bromoform,bromdichlormethospodáiského
T. G' Masarykaze dne 2. L2.1999 ve smys|uopatienÍ han,dibromch|ormethan
pitnychvod v souladu
na koncentračníurovni
i. 3/ot Ministerstva ŽivotnÍhoprostiedÍo změně zíizovací|istinyčj.
č. 376/2000 sb'
s poŽadavkyvyh|áškyMinisterstvazdravotnictvÍ
M/2oo22I/o1. z 15. srpna 2001 organizujev ob|astisvé pŮsobnosti
|átek ve vodě by|o
a EoX v zemině. V rámci stanoveníradioaktivních
porovnávánízkoušek(MPZ)' dá|e provádÍposuzovánÍ nově zaiazenostanovenÍobjemovéaktivityradionuk|idŮ spektrometri
meziIaboratorní
í
správnéčinnosti|aboratoiepod|enormyČsrueru|so/|Ec 77 o25 a iadu
záíenígama V sou|adus poŽadavkyv|ádnÍhonal(zeníč.8211999 Sb'
norema téŽ
ob|astitvorby
novychpiedpisŮ,technickych
da|ších
činnostÍv
a vyh|áškySUJB č.I84/t997 sb. ASLAB organizova|v r. 2001 poprprapŮsobi.vefunkciNárodnÍho
inspekčního
orgánusprávné|aboratorní
porovnánízkouŠek
Novy
olejÍch.
vémezi|aboratornÍ
PCB v minerá|ních
xe.
Č'383/2oo1 Sb. Mizákono odpadechč.785/2oo1 Sb. a vyh|áŠka
nisterstvaŽivotníhoprostredístanovujípovinnostevidovatmnoŽství
po]ovnávání zkoušek
Mezilabolatolní
PCB v kapa|ináchprovozníchzaíízení
a v odpadech.Tohoto MPZ se
porovnávánízkoušektvoiÍznačn,!podí1činnostistreMeziIaboratornÍ
z častni|o
ce|kem36 |aboratoií.
statutujsou základnÍ rovnívnějšíkontro|yhydrodiska. Podle p|atného
v roce 2oo7 by|ostanovitpoč.
CÍlemMPZv ob|astimikrobio|ogie
|aboratoií
a učastv nichje podmínkouudě|eníosvědčení ty heterotrofníchmi kroorganism Ů a indi kátorŮ feká|n íhoznečištěnÍ,
ana|ytickych
miku|tivovatelné
o správnéčinnostilaboratoie.V roce 2001 mě| zájemo MPZ mÍrněse
včetněnově zavedenychukazate|Ůfiako napiÍk|ad
zvyšující
uroveĎ,kdyŽby|oevidováno828 |aboratoiÍoproti 809 v roce
kroorganismy,Escherichia coli a Clostridium perfringens podle vy600 v roce 2000).
2000 (aktivněse podile|o604 |aboratori.oproti
h|áškyMinisterstvazdravotnictvÍ
č' 376/2ooo Sb., kterou se staMesmluvně|aboratoie,kteréprojevi|y
o tuto
Vzorkypro MPZ piipravova|y
novÍpoŽadavkyna pitnouvodu a rozsah a četnostjejÍkontro|Y).
práci zájem,majíve své|aboratoiizavedenysystémjakosti, majÍzkušeporovnávání
ekotoxicityby|o
ziIaboratorní
zkoušekv oblastistanovenÍ
podrnínky.
piipravenopod|eMetodickéhopokynuMŽP pro stanoveníekotoxicinej|epší
Laboranosti s podobnymis|uŽbamia kterénabÍd|y
toi, s níŽASLAB uzavírásm|ouvuo piípravěvzorkŮ pro MPZ, musí mft
ty vodnychvy|uhŮodpadŮ.Vzh|edemk tomutopokynubylo MPZ rozprověienysystémjakosti, tzn. byt drŽite|emosvědčenío správnéčinpevnéhoodpaduna luminiscenčních
bakŠÍŤeno
i o testovánívy|uhu
vydaného
osvědčeníoakreditaci
nostiIaboratore
ASLAB nebodrŽite|em
teriích Photobacteriumphosphoreum pod|e DlN 38 4t2, Óást 34,
vydaného
Českyminstitutempro akreditaci.
k ověienívhodnosti pouŽitítéto metodikypro podobnétypy zkouukazate|eby|astanovenaz trendu
Kritériauspěšnostipro jednot|ivé
dokumentŮ
šeka zaíazenítéto
metodikydo piÍslušnych
Iegis|ativních
porovnávánÍ
statistického (napi.testovánÍvy|uhŮodpadŮ).MeziIaboratornÍ
zkou.
souborŮvys|edkŮz minu|ych|etjako parametryideá|ního
souboru.
šek v ob|astibiodegradabiIity
se zaměii|onejenna zkoušenízpŮsov ob|astíchemiea radiochemie1 458
Ce|kemse MPZ 2001 učastni|o
bi|ostiz častněnych|aboratoií,a|e i na zjištěnívhodnosti pouŽití
piÍsI
V ob|astichemie by|ohodlaboratoií,
v ob|astibio|ogie277 |aboratorí.
nosti chemicroz|oŽiteI
ušnychmetodi k pro testování bio|ogické
noceno245 parametrŮ,v bio|ogii27 parametrŮ.
kych |átek.Jako testovanyvzorekby|apouŽitasměs benzoanusodn é h o ,k y s e l i n ym o n o c h | o r o c t o vaéb u t a n o | uT. e r c i á r nbí u t a n o | j en e Nově zavedené parametry
roz|oŽite|ny,
a|e protoŽeby|omoŽnoočekávatjeho abiotickéodstrapokynuKriněníz roztoku,by|os|edovánÍoproti
minu|ym|étÚmrozšíienoo poV ob|astichemickychzkoušekby|ypod|emetodického
porovnáváníse zučastni|o
MeziIaboratornÍho
tériaznečiŠtění
zemin a podzemnívody za|azenydo piÍs|ušného kus s odvětrávánÍm.
ceIkemdevět IaboratoiÍ.
okruŽnÍho
rozborubenzo[b]f|uoranthen,
benzo[k]fluoranthen,
inde-
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stanovenÍuvedenéoprávněné|aboratoiepouŽívají
ana|ytickoumetodu piedepsanou ministerstvem.Kromě toho by|ypro VěstnÍkyt'ttŽppiipravovány
k uveiejněnÍp|néseznamy|aboratoiÍ
s osvědčením
o správnéčinnosti|aCe|kem organizova|ASLAB v tétoob|asti !4 mezi|aboratornÍch boratoie. Na Žádost ooV spo|upracova|
ASLAB na prověrceana|ytickychmeporovnávání
zkoušek.Pieh|edtěchto zkoušek1e v tabulce7. Potod ve vazbě nazákon č.58/1998 Sb., s cÍlemnávrhuinovacenorem uvede
projektyMPZ stanovenÍnepo|árních
kračova|y
extrahovate|nych
lánych ve VěstnÍkutvŽp eástxa 4/L998.Zmény ana|ytickychmetod stanovení
tek, PAU, PcB' ocP a kovu v zeminách,rozborka|u,nerozpuště- ukazate|ŮznečištěnÍ
pod|epií|ohy
č.1 zákona č.58/7998 Sb. by|ypo sp|něnych |átek,zbytku po ŽÍhání,
rozpuštěnych|átek sušenycha Žft:'a- nírjko|uuveiejněnyve Věstnku MŽP, částka3, ročnÍk2oot.
porovnávánÍ
nych, mezi|aboratornÍ
zkoušekv ob|asti hodnocení
ASLAB se častniItaké vypracovánÍa vydánÍMetodickéhopokynu
odpadu pod|ezákona č. 785/2001 sb. a stanoveníPCB v minekzabezpečeníjakosti
odběru vzorkŮodpadníchvod. ASLAB vyda|metodicrá|nícho|ejích.
kou pomŮckuVšeobecnépoŽadavkyna odbornouzpusobi|ostzkušebních
a ka|ibračních
|aboratoiípod|e
ČSNEN |So/lEc 77 o25- |nterpretace
ASLAB
a Informacepro Žadate|eo posouzeníodbornézpŮsobi|osti|aboratoie.
M ezi l abo rato rn í porovn ává n í zko ušek
PracovníciASLAB se podÍ|e|i
i na práci technickychkomisÍJakost vod
v oblasti biologickfch metod
a Názvosloví.Pro rozhodovánÍ
o vyběru a náp|ninově piipravovanychnorem
V roce 2oo1 by|aStiediskem pro posuzovánízptisobi|ostiIaASLAB zpracováváa poskytujesouhrnnéinformaceo chovánínoremv terénu.
porovnávání
boratoiÍ
uspoiádánameziIaboratornÍ
zkoušekv ob|asti
pracovnÍch
Dále se podílí
na ověiovánínávrhŮnorema novychčiupravenych
mikrobiologie,hydrobiologiea v oblasti ekotoxicitya biodepostupŮv praxi.
gradabiIity.Pieh|ed těchto mezi|aboratorních
porovnávánízkoušekje uveden v tabulce 2.
Závél
Mezil aboratorní porovnávání zkoušek
v oblasti chemie

proposuzo\ránrB]sobi|osti
roku2oo2 zahájiIos]tfudisko
|aboratoň,
Poguzování zpúsobi|Gti |aboÍatořÍ
.^trátl(em
jedenáďýÍokčinnosti.Béhemup|ynurchdeseti |ď prodě|a|o
podobný
ÁstAB
ASLAB pod|esvéhostďutu a zákonač.,58/1998sb. posuzuje
vÉoljato ostatni
akreditačni
orgány..Významrým
mezníGmv ěinnostj
"nropské
zpÚsobi|ost
|aboratořrpod|e
kňtérií
normycsN EN |so/|Ec17 025
.\poŽadav|ry
Všeobécné
na zpŮsobi|ost
zkušebních
a ka|ibračních
|aboratořiLaborďořes osvědčením
o sDrávné
činnosti
|aborato
porovnávánr
Tabu|k.1. Přeh|edmezi|aboratornÍch
zkoušekv ob|asticheře, kteíéudě|uje
ASLABstřediskoproposuzovánÍ
zpúsobi|osti
|a
borďořr,jsou pak autorizoványlúinisterst\€m Život;íhoprostňedÍ mie v roce 2oo1
IÉ.v
x.dň
loč.t
pod|ecitovaného
k výkonučinnosti
|aboratoře
oprávněné
zákona
I..ÍCdli'|b'
úófr ó
ve věstníkuMŽP.
uvedenÍm

V roce 2001 by|onově posouzeno10 |aboratoií,znichž9 obdrjedna |aboratoise
Že|oosvědčení
o správnéčinnosti|aboratoie,
piipravujeodstraĎovánÍm
na udě|enÍ
osvědčení
zjištěnych
neshod.
proběh|oposouzenÍ
U dvanáctiIaboratoiÍ
z dŮvoduorganizačních
změn v |aboratoiia by|ojim vydánoaKua|izované
osvědčení.
U pěti
posouzeIaboratoiíproběh|ov rámci dozorovénávštěvydodatečné
nísystémujakosti podle|So/|Ec L7 025. Ve dvacetipěti|aborato
piihlášenychmetod a na záR|aiÍchproběh|oposouzenÍdodatečně
posouzenína místějim by|avydánarozšiTená
piílo
dě uspěšného
ha osvědčení.
Návštěvav rámcidozoruse uskutečni|a
v 76 |aboraje drŽite|em
toiích s osvědčením
ASLAB. Ce|kem 13 |aboratoií
osvědčenío správnéčinnosti|aboratoiepod|e|So/|Ec 77 o25,
11 laboratoiímá posouzensystémjakosti odběrŮ vzorkŮ.

Splávná laboratornÍplaxe

oR-clt-'',/o1
nor

Nepo|ámÍ extrahovate|né |átlry v zeminách
(metodicl pokyn Kritéria znečištěnízemin a podzemní Vody)

oR4i+2/OL
bÍezen
oR4H-?,/O'.
bfezen

PAU a PCB v zeminách (metodickÝ pokyn Kritéria znečištěnÍ
zemin a podzemní vody)
SAA:
Pb, Al, Mn, Cu, Zn, Fe, Ba, Be, Cr, Ni, Se, Cd,
Ag' V' As' co' (pitná' povrchová a odpadní Voda)
SoA:
NEL' ocP (pitná, povrchová a odpadnívoda)
ch|orovanéfeno|y (pitná voda a povrchová voda)

oR4H4,/O1
květen

Rozbor ka|u (pod|e ČsN 46 5735 Prumys|ové komposty)

oR-cH-5/01
oR4H6/01
(Čechy
a Morava)
květen

ZCHR:

oR-c*7/ot

Vy|uhovate|nostodpad pod|e Wh|áškyMŽP ě. 338/97sb.

pH' vodivost' KNK-4.5' rozp. |átky' chloridy, dusičnany,
vápník' hoičik' soďk' dras|ík' Bs}G' cHsKM"' cHs|t,'
NH4-, Noi Poo3, fluoridy, že|ezo' mangan, veškeré kyanidy,
h|iník'feno|y' absorbance pR 254 nm' huminové|átky,
anionaKivní tenzidy' sÍrany' nerozpuštěné |átky
(pitná a povrchová Voda)

86

45
LA7

59

2lo
LL4

73

Na zák|adě pověieníMinisterstvemŽivotníhoprostiedípokračo- záfr
(44 parametr )
va|a činnostNárodnÍhoinspekčnÍho
orgánu správné|aboratorní
oR-cH{,/ol.
KoW v zeminách (metodicky polryn Kritéria znečištěnízemin
praxe ve shodě se statutem NárodnÍhoinspekčnÍho
orgánu
zád
a podzemni vody)
40
a nove|ouzak|ádac(|istinyVÚV T.G.M.
pH, vodivost, ch|oridy'sirany, dusičnany'vápník' hoičÍk'
oR-cl+9/o1
ZoHR:
773
Jeho činnost|ze rozdě|itdo tií h|avnÍch
skupin aktivit.Zák|adn(
oR.clt-'.o,/01
rozpuštěné |átky' BsKs' cHsltl' NH4*' No2-, ce|kov! fosfor,
77l
povinnostíje provádění kontro|testovacÍchza|ízen(a a uditŮ studií,
(Čechy
a Morava)
organickÝ dusík,f|uoridy,Veškerékyanidy' feno|y'
(odpadní
ťÍjen
anionaktivní
tenzidy'
DoC'
nerozp.
|átky
de|egováníoficiálního
voda)
zástupcedo Pane|usLP oEcD a spo|upráce
s ministerstvem
na Worbě|egis|ativy.
Mimovzdě|ávacÍčinnosti
by|a
oR-clt-t-l,/o1
Nepolámí extrahovatelné |átky a extrahovate|né |átky
I42
da|šíiniciativazaměienana tvorbudokumentu,kteréjsou vyŽado
(Čechy
(pitná' povrchová a odpadní voda)
a Morava)
749
řjen
ványsměrnicÍEvropského
1999/12/EC. Pos|ednt'
spo|ečenstvíč.
niko|ivšaknejménědŮ|eŽitou
činností
by|opokračování
spo|uprá- oR-cl+t:z/oL
sp.A:
Hg a některé kovy (B' T|' sn' Mo' sb' sr' Li)
L32
ce s inspekčnÍ
vjehoŽ
sekcí Státniho tjstavupro kontro|u|éčiv,
(pitná' povrchová a odpadní voda)
|ístopad
SoA:
PcB' ToL' AoX' PAU (pitná' povrchová a odpadní voda)
kompetencije kontro|adodrŽování
zásad SLP v ob|astiléčiv.
je NáMimo ob|astichemickych|átek a chemickychpiÍpravkŮ
oR-PCBO1
stanovenÍ po|ych|orovanÍchbifeny|ti v minerá|ních o|ejich
36
rodnÍinspekční
orgán zmocněni ke kontro|ámtestovacÍchzaŤťzen( listopad
pod|e zákona č'.258/2000 sb., o ochraně veiejnéhozdrav(
OR.RA{)I
ce|ková objemová aKivita o a p, U"'., Ra' Rn' Pb' sr
33
a o změně něKerych souvisejÍcích
zákonŮ (kosmeticképiípravky)' květen
a p o d l e z á k o n a č . 4 o 9 / 2 o 0 0 S b . , k t e r y m s e m ě n Íz á k o n
péčia změnách některych
č,.747/7996 Sb., o rostlino|ékaiské
porovnávání
Tabulka 2. Piehled mezilaboratornÍch
zkoušekv oblasti bio|osouvisejícÍch
zákonŮ,a zákonač''455/ 7991 sb., o Živnostenském gickych
metod v roce 2OO1
podnikání(Živnoste
piedpis Ů (pesns ky zákon),ve zněnípozdějšÍch
l{&oY
Poěot
ticidy).V těchto dvou ob|astechdosud neprojevi|oŽádnétestovací
MÓ.|c dbtilbuco
Úč8tn.k
za|ízen(zájem o získáníosvědčení.
oR-TX{I
stanoveníekotoxicity
D a l š ío b I a s t j e s t a n o v e n av y h | á š k o uM i n i s t e r s t v av n i t r a
L7
Daphnia magna
prozjištováníhoilavosti zád
č.85/1999 Sb., kterouse stanovímetody
Scenedes mus s ubsDicatus
a oxidačnÍch
v|astnostÍ
Poecilia reticulata
chemickych|áteka chemickychpiípravkŮ
SinaDis alba
a vyh|ášky
Českého
bářskéhorjiaduč' 3I6/L998 Sb., kterouse
Phytobacte rium phosphore um
stanovÍmetodapro zjištovánÍ
vybušnosti
chemickych|áteka che.
oR-MB.O1
MikrobiologickYrozbor
mickychpiípravkŮ.Neníziejmé, zdaje nezájemtestovacÍchza|fueA) stanovenÍheterotrofnÍch
mikroorganism (mezoÍiIních
baKerií, ps},chÍofi|ních
duben
baKeriÍ,
nízpŮsobenma|ouinformovanostÍ
čidosud
testovacíchza|ízení,
ku|tivovateInÝch
mikíoorganism )
(ko|ifoÍmních
znečištění
B) stanoveníindikátor Íeká|ního
baKerií, termoto|erantnÍch
nenasta|apotieba prováděttyto testy pod|ezásad SLP.
ko|iformních
baK;eÍiÍ,
Escheichia coli a Íeká|nichsteptokok
enterokok )
c) stanoveníclostridium perfringensa siRčitanyredukujÍcích
anaerobt)(k|ostridií)

SoučinnostpŤitvorbě novych pŤedpisti
piedpisuk němu sestavoPod|ezákonao vodácha prováděcích
va|ASLAB na zák|aděpokynuoov MŽP aktuá|níseznamy
oprávněnych |aboratoil,kteréby|yuveiejněnyve VěstníkuMŽP, částka6,
ročnÍk
2oo1-.Tytoseznamyby|ydop|něnyi o ukazate|e,projejichŽ

oR.H8.O1
květen

rozbor
Hydrobio|ogickÝ
A) Bio|ogickÝrozbor\rzoÍkupovrchovévody (ČsN75 77!2 a ČsN 75 7716)
B) Bio|ogickÝrozboryzorku suÍovéa upÍavenépitnévody (ČsN75 7711)
c) stanoveních|orory|L}a
a Íeopigmentl]ve yzorku povrchovévody (ČsN|so 10 260}

OR.BDG{'1

stanoveníbiodegÍadability

í1

tohotostiediska by|piechodna posuzovánízpŮsobi|osti
|aboratoit.pod|e
normy Čsn EN |so/|Ec L7 o25, Kerá je souhrnempoŽadavkŮna činnostzku
šebnÍchIaboratoií.Posuzované
|aboratoiemusík udě|eníosvědčenío sprár
néčinnosti|aboratoiesp|nittuto mezinárodnÍnormu
bezezbytku.Pokudzku
šební|aboratoresp|řujípoŽadavkytétonormy,pak v ob|astisvych zkušeb
níchčinnostíprovozujÍ
systémjakosti, Kery rovněŽsp|ĎujepoŽadavky
|so 9001. Rok 2002 je pos|ednímrokemp|atnostinormyČsrueru45 0o1.
K37. 12' 2002 bude iedně ukoněenap|atnostvšechosvědčeníodkazujÉ

MožnostiapIikace
e-podpisua e-podatelny
ve vÚvT.G.M.
RÚznéaspeKy e|eKronickychap|ikacÍ
informačnÍch
a komunikačnÍch
techno|ogiÍjsou
dnes
v ce|osvětovém
měiftkuprojevemstá|e se urych|ujÍcÍho
nástupu nové- digitá|níekonomiky
(e-ekonomiky)v informaticky,technologicky
a ekonomickyrozvinutychzemÍch.
E|eKronickypodpis (epodpis) a e|eKronická
podate|na(epodate|na)se v současnédobě stá
vajÍ,,hitem..e|eKronizacestátnía veiejnésprávy
i v ČR,a to jak na repub|ikové
rirovni(27 ministerstev + da|šírjstiednía správnÍ radyČR),tak na
re$ioná|nÍchrovních(14 knjsk)/ch iadŮ, zanika
jících77 okresnÍch iadu, nově wnikajÍcích
194
pověienychmístnÍchiadŮ a cca 5 840 ostatních

PÍírústky
v knihovněvÚv

cíchna tuto normu. Laboratoie,Keréjsou drŽite|iosvědčenípod|enormy
čsrueru45 001, musídotohotodata pievéstswj systémjakosti na Čsruerv
|so/|Ec 77 o25 a nechď si sMdit tjspěšnostpiechoduauditem.V opačném
pípadějejichosvědčenÍ
ztrďÍp|atnost.
!ng. Eva Klokoěniková
vÚv T.G.M. Praha
tel. O2/2OL9 7332

místnÍch
a obvodnÍch iadŮ)administrativněsprár
nÍhoir.zenÍ
Českérepubliky.
Na pielomu roku2OOt/02 zpracovalipracovnÍcisekce s|uŽeb vodnÍstudii ,,Možnosti
ap|ikace epodpisu a +podate|nyvpodmÍnkách
VÚV
T.G.M.".
Úvodní metodo|ogickáčást se zab1ruápodstatoue|ektronického'
zaručeného
digitá|nÍho,
podpisu,soudobymitechno
a kva|ifikovaného
|ogiemidigitálníhopodepisování,stavem ap|ikace epodpisu a epodate|nyna tvtŽpatd. oáte
jsou zde charaKerizoványinstituce(ministerstva, regu|ační
a koordinačnírady)a také|e
gis|ativnra da|šÍdokumentyce|kového
rámce
budovánÍa rozvojeinformační
spo|ečnosti
v ČR
s d razemna epodpis a epodatelnu.V závěru
jsou charaKerizoványpoekty Informační
strategie Úiadu pro veŤejné
informační
systémy.
V praxeo|ogické
částistudiejsou specifiková
predpo
ny technické(hardwarové
a softwarové)

klady aplikace epodpisu a epodatelen ve VUV
T.G.M.v Praze,Brně a ostravě, moŽnosticertifikaceveiejného+podpisu(veiejného
k|iče)
ve VÚV
parametryeserveru, návrh
T.G.M.,navrhované
prostiedí
rea|izaceepodpisu v komunikačním
Lotus Notes, zajištěníbezpečnostiuŽivatelské
ho identifikačnÍho
souboru(|Dsouboru)v Lotus
Domino.Formouprilohyjsou samostatně zpramasovějcoványmetodicképokynypro piÍpadné
šíWuŽitíepodpisu
v LotusNotesve VUVT.G.M.
V závěru vodnÍstudiejestručněpopsán sou.
a ko
časnystav ap|ikacenovychinformačnÍch
munikačních
v podmínkáchVÚV
techno|ogiÍ
T.G.M.od počátkubudovánÍ
|s VÚV na pie|omu
|et 1996/97. Jsou formu|ovánadoporučenÍ
a rámcověnavrŽenasekvencekrokŮ pro podpo
ru rozhodování
vrcho|ového
vedení stavuo ap|ikaci epodpisu a epodate|enve VÚV T.G.M.
Ing. Jaroslav Veself, GSc.

ně prísnější'
neŽ by|yv době projeKovánÍdÍla.
HlavnídŮrazje k|adenna sniŽenÍrizika pie|itÍ
piehradnÍch
hrázína minimum.
de|uzaloŽenychna datech,
pr tok pomocídistribuo
Statistikyuvádějl'Že pie|itÍjepiÍčinou
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