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Souhrn
č|ánek se zabfvá kontaminací Bí|iny a následně Labe pod souto

kem s níizomery a rozk|adnfmi plodukty DDT. Na zák|adé ooaj čxmÚ,
MKoL i vlastních měÍenÍ konstatuje, že kontaminace ve sledovaném
seku ie wsoká a piesahuje jakostnÍ no]my ES. Ptivodcem kontami.

nace jsou píedevším staré zátěže v areálu Spolku pro chemickou a hutní
vfrobu (obl. 1.6). Řešením situace je jednak rekonstrukce htavní ka
nalizace v areálu uvedeného závodu, která je již dokončena, jednak
asanace starfch zá|éŽí a následně kontaminovanfch sediment z celé
tratě toku Bí|iny pod tÚstím odpadnÍch vod z tohoto závodu.

O

DDT' nejstarší synteticky insekticid, je velmi razantní a rezistentnÍ,
pietrvává v pŮdě a ve vodě roky, aniŽ by se podstatně měni|, postupně
se dostává do tě| rost|in arvftat a pos|éze i |idÍ, piičemŽ vykazuje ne.
Žádoucí tičinky. H|avní činnou |átkou je p'p,-DDT, tj. {2,2-bis(4-ch|or.
feny|)-1,1,1-trich|orethan}. Pii jeho vyrobě vznika| souběŽně o,pDDT,
jehoŽ mnoŽstvÍ závise|o na reakčnÍch podmÍnkách, ved|ejším produk-
tem byl DDD [1]. Rozk|adné produkty v pudním prostiedÍ- DDE a DDD
- jsou také vysoce rezistentní. Pozvo|né sniŽování obsahu DDT
v povrchou./ch vodách nastává vytěkáním, fotodegradací, adsorpcí na
částice a sedimentací [2).

K všeobecnému zákazu pouŽití DDT v ochraně rost|in doš|o u nás
V roce I974. V roce 7992, ve kterém vstoupi| v platnost zákon
i,, 238/92 Sb., o odpadech, by|o rozhodnuto o opatienÍch k zajiŠtěnÍ
bezpečného zneškodĎování nebezpečnych pesticidních odpadŮ, věet-
ně zásob DDT, s piÍmou podporou státu. Po roce 1993 se podaii|o
zneškodnit bezpečnymi zpŮsoby podstatnou část zásob DDT.

Prob|ematiky DDT ve vodnÍm prostiedí se dotyká směrnice Rady
76/464/EHS ze 4. května 1976, o znečištěnÍ zpusobeném určitymi
nebezpečnymi |átkami vypouštěnymi do vodnÍho prostiedÍ Spo|ečen-
ství, která si k|ade za cÍ| e|iminaci |átek ze Seznamu |. V něm jsou
uvedeny |átky vybrané, kromě jiného kvŮ|i toxicitě' stabi|itě a bio|ogic-
ké akumu|ovate|nosti, jako jsou napiÍklad organické s|oučeniny obsa-
hujÍcí ha|ogeny. DDT patiÍ mezi takové |átky.

Směrnice Rady 86/280/EHs z 12. ě'ervna
1986, o meznÍch hodnotách a jakostnÍch cílech
pii vypouštěnÍ nebezpečnych |átek obsaŽenych
v Seznamu |, se vztahuje kromě da|šÍch |átek také
na DDT. Vzhledem k tomu, Že u nás se DDT nevy-
rábÍ a ve vyrobcích nepouŽÍvá, nejsou v tomto
smys|u vydávána povo|enía emisnÍstandardy se
neup|atřují' tudiŽ část směrnice uvádějícÍ meznÍ
hodnoty nenÍ pro naše poměry aKuá|nÍ. D |eŽitá
je a|e část wkajícÍ se imisnÍch cilŮ. Jakostní cíle
pro vnitrozemské povrchové vody jsou pro p,p.-
-DDT 10 ng/|, pro sumu izomer 25 ngll (suma
izomeru obsahuje p,p--DDT, o,FDDT, p,p'-DDD
a p,p'-DDE).

Koncentrace DDT ve vodním prostiedí, sedi-
mentech, měkkyších' koryšÍch nebo rybách se
nesmí znate|ně zvyšovat s časem.

Prob|ém DDTje stá|e aKuá|nt' zejména v Bilině
pii tjstí a v Labi. Pri stí Bíliny do Labe pr měrné
roční koncentrace piesahují jakostní cíl EU.

V databázi Mezinárodní komise pro ochranu Labe jsou k dispozici
daje o obsahu DDT v sedimentovate|nfch p|aveninách v mezinárod-

ních profi|ech podé| ce|ého Labe [3]. Na obr. í je vidět vysoky nárŮst
kontaminace v profiIu DěčÍn (pod Bílinou). V proÍi|u Magdeburk (pod
Sá|ou a Mu|dou) je patrná da|ší mírná v|na kontaminace.

H|avnÍ piÍtoky Labe vykazují značné rozdÍ|y v zatften( DDT. Kromě
vysokého zatíŽen( BÍ|iny má zvyšeny obsah DDT také německy piftok
Mulda.

Z obr. 2a,b je patrné, Že v Labi v profiIu Děčín je kontaminace iádo-
vě vyššÍ neŽ v profi|u V|tava.Ze|čÍn a v profilu V|tava-Ze|čín pievaŽujÍ
DDD a DDE; rezidua zde činÍasi tii čtvrtiny všech poloŽek. V Labi v profi|u
DěčÍn je zhruba po|ovina DDT a po|ovina DDD s DDE.

Lokalita Ústí nad Labem
V 50. a 60. |etech se DDT vyrábě|o ve Spo|ku pro chemickou a hutní

vyrobu v Ústí nad Labem (Spo|chemie). Vyroba by|a ukončena V roce
1969.,, Pasta.. (odpadní ch|orbenzensu|fonová kyse| ina s obsahem DDT)
se vyváŽe|a na sk|ádku Chabaiovice [1].

Z vys|edkŮ sledovánÍ VÚV T.G.M. v ProjeKu Labe I a || je patrné, Že
v profiIu Bí|ina-Ústí nad Labem je obsah DDT prob|ematicky dIouhodobě
(obr. Q.

Tabu|ka 1. Extrémní hodnoty DDT v profilu Bílina-ÚstÍ nad Labem

Datum p,p-.DDT (ngll) Q (m'ls) Nerozp' látky (mg/|) Zdroj dat

10. 7. 1991 130 6,89 ProjeK Labe I

12. 10. 1993 200 8,43 ProjeK Labe I

2. L2. 1997 202 4,68 31,,4 Projekt Labe ll

7. 7.1999 16A0 L\3 228 čnuÚ
20. 10. 1999 202 4,06 39 ČxuÚ
10. 1. 2000 375 5,92 36 čxn,lÚ

Q - pdměm! denni pr tok

Údaje ze státní si.te ČnruÚ [4] v tomto profi|u by|y ov|ivněny vysokou
mezÍ stanovite|nosti (obr. 4), ještě i V roce 2000 by|y k dispozici jen
daje s mezÍ stanovite|nosti lo ng/|. V tomto profi|u pruměrné roční

koncentrace prevyšuj íjakostn í cí] EU' Vysoké prŮ měrné koncentrace j sou
zpÚsobeny vyskytem extrémních hodnot. Tabulka í uvádÍ jednot|ivé ex-
trémy, Keré by|y zachyceny s|edovánÍm jakosti vody. Pouze extrém ze
dne 7. 7. 1999 by| pravděpodobně zpusoben odnosem nerozpuštěnych
|átek za zvyšeného prŮtoku. Tato situace se ale běŽně neopakuje, napi.

p'p,.DDT. sedimentovatelné plaveniny
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obr. 1. DDT podé| Labe - sedimentovate|né p|aveniny



V roce 2000 pii prŮtocÍch 7o_!7 m3ls by|y ob-
sahy nerozpuštěnych |átek jen mtrně zvyšené
(v desftkách mE/D a obsah DDT by| poměrně
nízky (v desftkách ngl|). Ne|ze prozatÍm proká
zat, Že by extrémnÍ koncentrace DDT v profilu
BflinaÚstí nad Labem mě|y jednoznačnou vaz-
bu na vysoké prŮtoky a na odnos kontaminova-
nych iičních sedimentu.

Určitym vysvět|enÍm pro tyto extrémy mohou byt
zemní práce, Keré probÍha|y v areá| u Spo|chem ie.

Pro Spo|chemii by|a zpracována ana|yza rt.
zik [5, 6]. V roce 1994 by|y na|ezeny kritické
hodnoty obsahu DDT v podzemnÍvodě v sedmi
vrtech; by|y také |okalizovány konkrétnívrty, ve

VItava.Ze|ěÍn' 1999.2000' DDT (pg/kg)
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obr. 2a'b. PodÍ|y izomerŮ a reziduÍ DDT v sedimentovate|nych p|aveninách v Labi a ve V|tavě

odběr vzork proběh| pětkrát v obdobÍ květen-záií 2ooI. Ve vzor-
cích by|o stanoveno DDT a jeho degradační produkty, ana|yzy provedIa
|aboratoi VÚV T.G.M. v Praze. Stanovované s|oučeniny by|y ze vzorku
vody izo|ovány extrakcí do nepo|árnÍho organického rozpouštědla (izo-
oktanu ). Po zakoncentrován í a piÍpadném piečištěn Í extraktu byly vzor-
ky extraktu ana|yzovány na p|ynovém chromatografu vybaveném dvě-
ma detektory ECD a dvěma k iemennymi kap i |árními  ko lonami
s rozdflnou po|aritou zakotvené fáze. Sloučeniny by|y identifikovány na
zák|adě porovnáníjejich referenčnÍch časŮ s referenčními časy piísluš-
nych standardŮ. Vypočet koncentrace jednot|iWch ana|ytŮ se provádě|
pomocí chromatografického softwaru HP-Chemstation s vyuŽitÍm kali-
bračních kiivek externích standardŮ. U vzorkŮ sedimentŮ vysušenych
vymraŽením by|y stanovované s|oučeniny extrahovány do směsi hexa-
nu a acetonu, da|šÍpostup by| stejnyjako u extraktŮ vzorkŮ vody. Meze
stanoviteInosti pro jednot| ivé izomery-rezidua DDT dosaŽené |aborato-
rÍ VÚV T.G.M. v Praze ve vzorcích jsou tyto:

povrchová voda o,2 ng/|
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bez extrému 07/07/99
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obr.4. Bí|ina-Ústí nad Labem. Čnnl|Ú

kterych by| zjištěn vysoky obsah DDT (DDE' DDD) v zemině - nad
5 mg/kg. By|o do|oŽeno, Že kontaminace zemin a horninového pro-
stiedÍ vytvárí sekundárnÍ zdroj kontaminace pro podzemnÍ vodu.

DrenáŽní vody z areá|u spo|u s odpadními vodami vtékajÍ do K|išské-
ho potoka, ktery bezprostiedně stÍ do Bi1iny. V roce 2001 se proto
v |oka|itě Ústí nad Labem uskutečni| dop|Ďující monitoring VÚV T.G.M.
[7]. CÍlem monitoringu by|o dop|nit informace
směiující k objasnění piičiny u.lskytu vysokych
koncentracÍ DDT a jeho produktŮ rozk|adu
v Bi]ině pii tistí do Labe. Práce by|y zaměieny
na doplněníinformacío emisích ze SpoIchemie,
o kontaminaci v K|išském potoce nad areálem
Spo|chemie, ktery je recipientem odpadních vod
ze Spo|chemie, o kontaminaci v Ždírnickém po
toce, ktery ustído Bfliny vyše neŽ Klišsky potok
a mŮŽe b,jt zatften ze sk|ádek Chabaiovice
a Všeboiice, a na dop|nění informací o aKuá|nÍ
kontaminaci v BÍ|ině nad ustÍm K|išského poto
ka a pied stÍm do Labe. Dá|e by|y prověieny
odpadní vody Spalovny prŮmys|ovych odpadŮ
sPoL|o, a. s., V TrmicÍch (Ústí nad Labem).

odpadní voda
sediment

I ng/l
0,5 Ug/kC

Žarrnicxg potok nemá vodu kontaminovanou DDT, suma DDT je
v jednotkách ng/|. V sedimentech se projevuje pravděpodobně zatÍŽe-
ní ze sk|ádek Chaba iov ice a Všeboi ice ,  prŮměr sumy DDT by l
460 1lg/kg, Zatftení vody i sedimentŮ KlÍšského potoka nad areá|em
Spo|chemie je minimá|nt, sediment obsahova| desÍtky ve/kg DDT. Také
Bi]ina nad K|Íšskym potokem mě|a vodu minimá|ně znečištěnou DDT,
sediment vykazova| znečištěnÍ niŽšÍ neŽ ve Ždírnickém potoce. odpad-
nívoda ze spa|ovny sPoL|o by|a odebrána jen tĚikrát (pokud byla spa-
|ovna v provozu) a mě|a nízké zatftení DDT.

Bilina nad stÍm do Labe mě|a vysoky obsah DDT ve vodě, h|avně
DDD. Suma DDT spočtená pod|e ana|,!z VÚV T.G.M. Vysoce piesahuje
jakostnÍcÍl EU. V sedimentu mě|a Bí|ina nad stím do Labe hmotnostnÍ
koncentrace sumy DDT v tisÍcÍch pc/|<c, pievaŽuje zde DDT (obr. Sa,b).

V Bilině nad stím do Labe pievaŽuje v sedimentu DDT a ve vodě DDD.
odpadnívoda ze Spolchemie (obr. 6) obsahuje DDT ve stovkách ngl|;

do Bí1iny odnášÍzhruba 6 gramŮ DDT včetně rozkladnych produKŮ za den.
Podí,|y izomerŮ a rozk|adnych produktŮ v odpadnÍ vodě ze Spo|che-

mie a v BÍ|ině nad stím do Labe jsou téměi shodné.

Shmutí a závét
VyuŽity by|y rÍdaje s|edovánÍjakosti vody v tocích ČHvtÚ, daje Meziná

rodniho programu měiení MKOL a udaje z ProjeKu Labe. Zv|áštnÍ pozor-
nost by|a věnována |oka|itě ÚstÍ nad Labem, ve Keré V roce 2001 proběh|
krátkf doplřujÍcÍ monitoring VÚV T.G.M. tlkající se Bi1iny, jejÍch piftokŮ
a odpadních vod ze Spo|chemie a odpadních vod ze spa|ovny prŮmyslo
vych odpadŮ sPol|o. Dá|e byly vyuŽity podk|ady tykajícÍ se prob|ému DDT
v areá|u Spolchemie v Ústí nad Labem, zejména Riziková ana|yza.

Kontaminace Bí1iny a následně Labe pod soutokem s Bí|inou izome-
ry a rozk|adnymi produkty DDT je vysoká. V Bi]ině obsah DDT ve vodě
piesahuje jakostní cíl EU. Kromě d|ouhodobě vysoké kontaminace je
tok nárazově zatěŽován extrémně vysokymi koncentracemi DDT. ZatÉ
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obr. Sa'b. PodÍly DDT ve vodě a sedimentu v Bi]ině nad rjstÍm do Labe
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obr. 3. Bilina-ÚstÍ nad Labem, Projekt Labe
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ŽenÍ DDT se projevuje v sedimentovate|nych p|aveninách Labe a |ze je
hodnotit jako ve|mi vysoké.

Aktuá|nÍ poznatky vedou k potvrzenÍzjištění, Že pŮvodcem kontami-
nace DDT jsou staré zátěŽe, a to piedevším v areá|u Spolchemie v Ústí
nad Labem' V odpadních vodách ze Spolchemie, které odvádějí dre-
náŽnÍ vody z kontaminovanych zemin, i ve vodě v Bí|ině pri stÍ pieva-
Žuje podi1 DDD a podÍly izomerŮ jsou téměi shodné.

H|avnÍm opatiením ke z|epšení situace je asanace starych zátěŽí
v areá|u Spo|chemie a následně asanace kontaminovanych sedimen-
tŮ z ce|é tratitoku od nynějšiho vytistěníodpadních vod ze Spo|chemie
aŽ po tistí Bí|iny do Labe.

Rekonstrukce hIavní kanaIizační sítě v areá|u Spo|chemie je dokon.
čena. Projednává se piipojenÍ odpadnÍch vod ze Spo|chemie na měst-
skou ČoVv Ústínad Labem od roku 2oo3' očekává se, Že Fond národ-
nÍho majetku v |etošním roce vyh|ásí vyběrové iízenÍ na provedenÍ sa-
nace zemin dotčeného areá|u.

Pro vyhodnocenÍ kontaminací vodnÍho prostiedÍ DDT je nutné poii.
zovat ana|yzy vody s dostatečnou mezí stanovite|nosti - optimá|ně
o,2 ng/| (pro jednot|ivy izomer), nejvyše 4 ng/| (pro ce|kové DDT pod|e
směrnice Rady) a stanovit a|espoĎ čtyii izomery (rozk|adné produkty) -
p,p.-DDT, o,pDDT, p,p--DDD, p,p.-DDE pod|e směrnice Rady a v data-
bázbh je peč|Ívě roz|išovat.

Podrobnější daje k této prob|ematice |ze na|ézt v piísěvku [8] semi-
náie o jakosti vody a ekosystémech v Labi.
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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 obtained from the Gzech Hydrometeorological lnstitute 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 oÍ contamination are, in
particular, the past loads in the grounds of the Gorporation for 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 decontami-
nating past loads and subsequently contaminated sediments Írom
the entire flow of the River Bí|ina downstream of the point of waste
waters discharge Írom this factory.

JEDNODUCHY MODEL ODHADU
TRANSPORTU PLAVENIN
Miros|av Rudiš, Radvan Hájek

Klíčová s|ova
Labe, modelování, odhad transportu plavenin

Souhrn
V rámci společnfch prací byly vyvinuty tii prediktivní mode|y umož-

řující odhad množství plavenin transportovaného vodním tokem.
Podkladem byly časové žady denních hodnot pozorování pr toku a kon-
centrace plavenin za léta 1985 ď 1997. Ukáza|o se, že jeden z mode!Ů
dává doblf odhad ročního transportu i v těch proÍilech, kde jsou
známy pouze pr toky a jejlch čára pňekroěení. Piedpokladem využití
je znalost parametr modelu, které lze vypočíst jako funkce plochy
povodÍ z časovfch iad pozorování denních hodnot pltitokti a koncen.
trací p|avenin v několika stanicích piís|ušného povodí.

a

V rámci spo|ečnych pracÍ s ČHtt'tÚ na grantovém projektu Minister-
stva Životntho prostiedÍ ,,S|edovánÍ p|avenin a sedimentŮ v povodÍ Labe,
Moravy a odry,. by|y vyvinuty tii prediktivní mode|y umoŽĎující odhad
mnoŽství plavenin transportovaného vodním tokem' Podx|adem byly
časové rady dennÍch hodnot pozorování prŮtoku a koncentrace p|ave-
nin za |éta 1985 aŽ 7997.

Popis modelŮ
NejstaršÍ je |ogaritmicky mode| odvozeny pii piípravě vodnÍho dÍla

Gabčkovo [1] na Dunaji. Tenkrát se ovšem uvaŽoval profiI Hrušov. Vy.
uŽiIa se aktuá|ní měrení koncentrace p|avenin a prutokŮ a metodou
dvourozměrné matematické statistiky byla odvozena jednoduchá for-
mu le

l g c = X + Y ! g ( Q + Z ) l  ( 1 )

pii pouŽití nerovnoměrnych intervaIu prŮtoku. PodmnoŽiny koncentrací
pak vykazujÍ |ogaritmicko-normá|ní rozdě|ení, jehoŽ stiední hodnoty

sp|Ďují rovnici (1). Pri iešenÍ projektu [2] se paradoxně prokáza|o, Že
tento modeIje ap|ikovate|ny na kana|izovany usek českého Labe.

ČHtvtÚ má na Labi stanice Němčice, Brandys n. L., Mě|nÍk a Děčín,
v nichŽ se měiídenně kromě prŮtokŮ ikoncentrace p|avenin. V profi|u
Němčice, ktery zahrnuje ve|kou p|ochu povodÍ piirozenych tokŮ, modeI
(1) vyhovova| nejméně [3]. V této stanici se totiŽ markantně projevuje
ubytek koncentrace pii dé|etrvajících zvyšenych prŮtocÍch a rovnéŽ zvy-
šené koncentrace pii minimá|nÍch prŮtocích, coŽ povaŽujeme za dŮs|e-
dek zvyšené eroze pii vyskytu |edovych jevŮ. To by|o dŮvodem k vytvoienÍ
zce|a empirického mode|u ve tvaru

tg (c/co) = K [(Q/Q"F - r)/L(Q/Q"Y + t) (2)

Tento mode| však vyhovova| pouze ještě v profi|u KroměiD na iece
Moravě [3], takŽe neby| dá|e rozvijen. MÍsto toho jsme navrhIi da|ší
vztah, a to mezi prŮtokem p|avenin [kgm..] a prŮtokem vody ve tvaru

l8 (Qc) = B lg (Q/Q") (3)

Parametry všech mode|Ů by|y vypočteny metodou nelineární regres-
n( ana|yzy z danych iad pozorování, a to pro Labe v prácÍ [4] a pro

Model (3a) parametr B
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obr. 1. Závis|ost parametru B na p|oše povodí
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obr. 2. Závis|ost počtu dní piekročení m v jednot|ivych pozorovacích
stanicích na ploše jejich povodí; parametr Qo se pro Vypočtené m sta-
novÍ z piís|ušné čáry pÍekročení

Tabulka 1.
PorovnánÍ odhadu
ročního transportu
plavenin podle jednotli-
vych mode|Ů
s vypočtem (v rádku
data) zaIoŽenym
na denních hodnotách
prŮtoku vody
a koncentrace plavenin

Moravu v práci [5]. JiŽ v práci [3] by|a na|ezena zaj(mavá závis|ost mezi
parametry rovnice (3) a p|ochou povodí piís|ušné stanice, jak ukazuji
obr. 7 a 2' Parametr B mŮŽe byt s dostatečnou piesností povaŽován za
konstantu o hodnotě

B = 1,6 (4)

jak uvádÍ obr. 7, zatÍmco parametru Q" odpovÍdá v piÍs|ušnych kiiv-
kách piekročenÍ prŮtokŮ poěet dnÍ m. Vyneseme-|i tyto hodnoty m
jako funkci ploch povodÍA [km2] pro stanice, ve kterych se provádě|o
měienÍ, dostaneme závis|ost, kterou je moŽno vyjádÍit parabo|ickym
vztahem

m = (A/A")P (5)

s hodnotou parametrŮ Ao = 0,45 a f = o,2934.
V da|šÍm jsme provedIi srovnánÍvys|edkŮ mode|ovánÍ pod|e tií pied-

|oŽenych funkcÍse skutečnostÍ' tj. s ročnÍm transportem p|avenin sta-
novenym z denních hodnot pozorováníprŮtokŮ vody a koncentrace p|a-
venin. Jako mode|ové funkce jsme pouŽi|i rovnici (1)' tj. |ogaritmickf
model, dá|e rovnici (3)' tj. transportní mode| s parametry B a Qo sta-
novenymi regresnÍ ana|yzou, a konečně jeho variantu, Kerá nebere do
vypočtu transportu časové iady koncentracÍ p|avenin, a|e wuŽívá pied|o-
Žené váahy Pro B = konst. = 1,6 a m, Keré je pod|e rovnice (5) závis|é
pouze na p|oše povodÍvztahujícíse k piíslušné stanici. Postup tnypočtu
pod|e tohoto mode|u, Kerf jsme nazva|i (3a)' je tedy pro Labe nás|edu-
jÍcí. Do transportnÍho mode|u se dosadÍ konstantní parametr B = 1,6
a parametr Qo se stanovÍ z piíslušné čáry piekročení pro hodnotu m
vypočtenou z rovnice (5) na zák|adé známé p|ochy povodí stanice.

Vysledky
Vztahy pro parametry B a m jsou uvedeny na obr. 7 a 2, ce|kové

vys|edky jsouv tabulce í, ve Keré je vypočet ročnÍho transportu prove
den pro čtyri |abské stanice. Stínováním je označen vys|edek mode|ová-
nÍ, Kery se nejvíce b|iŽÍtransportu stanovenému z pozorovanych dat.

Sledujeme-|i vys|edky mode|u (3a)' pohybujÍ se neshody v rozmezí
to aŽ 30 %, extrémně aŽ 38 % (Brandys n. L. 1994). V některych
piÍpadech jsme ovšem zaznamena|i téměi naprostou shodu, napi.

v NěmčicÍch 1993 aŽ 1995, v Brandyse v r. 1986 a v Mě|nÍce 1989.
V Mě|nÍce mode| (3a) dává dokonce nej|epší odhad v osmi z tiinácti
pozorovanych let.

Na zák|adě těchto vys|edkŮ je moŽno iíci, Že mode| (3a)je uŽitečnou
pomŮckou všude tam, kde pozorování p|avenin chybÍ vubec, nebo se
provádí krátkou dobu ve srovnánÍ s pozorováním prŮtokŮ, čije z určitych
duvodťt pierušeno. V kaŽdém piípadě však musí byt k dispozici íada
pozorovánÍ prŮtokŮ vody ve s|edovaném profiIu, jejich čára piekročení
a vztahy pod|e rovnic (4) a (5) stanovené z piís|ušnych dajŮ něko|ika
stanic v povodí.
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A Simple Model of Estimatingthe Transport of Suspended Load
(Rudiš, M., Hájek, R.)

!n the frame of joint work performed together with the Gzech Hy-
drometeorological lnstitute, three predictive models for estimation
the amount of suspended load transported by water in a definite
time space were proposed. As the basis for all of them, the time
series oÍ daily mean flow rates and suspended.load concentrations
obtained from the monitoring stations at the Elbe river between 1985
and 1997 were used. !t was found that one of the models provided
a good estimation oÍ yearly transport also in those profiles where
only the flow rates and their exceedance curye are known. lt is
conditioned by knowing the time series oÍ da|ly values of flow rates
and concentrations of suspended load at some other stations of the
same catchment area for computation of the model parameters.
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Stanice Model
Roční transport plavenln [í03tť1l

1985 1986 1987 1988 1989 I 990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 í997

Němčice

data 71,93 73,80 162,76 88,78 90,12 48,81 21,76 131,82 37,39 88.43 92.89 69,70 126,75
( 1 ) 64,85 185,79 't05,22 73,70 u,51 45,53 118,37 117 ,60 59,91 116,82
(3) 80,66 109.67 27.87 s.*kŤti 48,37 123.69 't28.07

(3a) 53,08 61 ,00 125,'.t5 61,60 38,54 28,72 60,21 ffiffi1 51,12 77,05

Brandfs n. L.

data 159,83 118,26 511,67 213,68 179,27 99,34 43,81 180,27 65,74 279,53 263,53 136,47 202,00
( 1 ) ' t13 ,91126,78 267,94 153,33 79,40 49,59 144,23 79,60 2't 1,66 317,67 224,69
(3) 't62.48 425,59 255,58 60,87 90,49 1U,22
(3a) 103,91 354,51 135,55 76.67 125,96 175.34 197,90 116 .49 147,15

Mělník

data 443,70 521,94 1122,9 625,96 299,08 230,25 91.85 242.78 174.59 276.64 411 .48402.80 288,20
( 1 ) 251,36 401,27 747,11 }.ĚJ310,34 207,10 161 ,78269,79 205.23 453,2',1 527,58 461,25 430,64
(3) 631,45 329,29 165 ,17283,97 212,62 475,37 563,08 493,16 458,11

Děčín

data 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
1 243,034',12,59816,91 680,44 330,21 215.28 439,03

(3) 252,39 430,62 833,85 221,43163,55 288,79 209,16 478.84 593,26 442.86
(3a) - 872.79 225,42 372,27 271,67 611 ,62757,81 591,23 568,09



M o N lTo RoVÁru í arru osrÉ n l c rÉ
DEPOZICE V OBLAST! KRKONOS
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Souhrn
Ve VÚV T.G.M. Praha se provádí d|ouhodobé sledování atmosféric.

ké depozice ve srážkách metodou bu!k. Cí|em tohoto sledování je
získání daj ' které slouží plo vypoěet ce|oplošného znečištění de.
pozicí síry, nutrient ' těžkÍch kovti. Na krkonošskÍch stanicÍch HiÉ
běcí a Rychory se monitorování provádí od roku 1983.

Vysledky monitorováníatmosférické depozice za rok 1999 pro hlav.
ní složky ve sláŽkách: sírany - Hňběcí 7',9o mg/|, 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).

a

V rámci monitorovacÍ sítě VÚV T.G.M. Praha je prováděno d|ouhodo-
bé s|edování atmosférické depozice ve sráŽkách metodou bu|k [1' 2].
od roku 1983 jsou součástÍ této sítě i krkonošské stanice HriběcÍ
a Rychory. Č|ánet< pÍináší stručny preh|ed koncentracÍ některych eko-
|ogicky vyznamnych |átek ve sráŽkovych vodách a jejich plošnych depo-
zic za s|edované obdobÍ.

Vzorkování a ana|jzy
Vzorky jsou odebírány metodou bu|k (sráŽky s prašnym spadem). Ve

slévanych měsičnÍch vzorcích jsou stanovovány hydrochemické ukaza-
te|e, včetně nutrientu a těŽkych kovŮ (tabulka 7).7 těchto daju a sráŽ-
kovych uhrnŮ je pak vypočtena ce|op|ošná depozice'

Tabulka 1. Pieh|ed dá|e uváděnych ukazate|Ů

7 téŽk,fch kovŮ uvedenych v tabu|ce jsou Cr a Cd s|edovány aŽ od
roku 1989. V rámci monitorovací sítě jsou s|edovány také da|šÍ ukaza-
tele, jako vodivost, pH, tvrdost, Si02, anionty (Cl ' ,  NO2', POo3'F), kati-
onty (Ca2*, Mg2*, Na*, K-) a těŽké kovy (As, V, Ni, Be, Fe, Mn). U někte-
rych da|šÍch ukazate|Ů je však Wskyt nespojitostÍ (zejména v 80' le-
tech) vyššÍ neŽ 6 o/o, nejsou proto zahrnovány do nás|edujÍcího d|ouho-
dobého pieh|edu. Soupis ukazate|Ů s|edovanych v roce 1999 je uve-
den v tabulce 2.

Zptacov ání naměŤenych hodnot
Z d|ouhodobych časovych iad by|y vypočteny pro kaŽdy měsíc hod.

noty atmosférické depozice v tunách, resp. ki|ogramech na km2. Drob-
né nespojitosti v časovych iadách koncentrací by|y substituoványjako
stied sousedních hodnot. MnoŽstvÍ nespojitostí pro ukazate|e uvede-
név tabulce í nepiesahuje 6 o/o.Y roce 7994 a v prvnípo|ovině roku
1995 by|o na stanici Hiiběcí vzorkováno s menší frekvencí, uvedené
obdobÍ proto není do preh|edu zahrnováno. Pozorovaná maxima neby.
|a z pieh|edu vy|učována testy od|eh|osti.

Vyhodnocení vfsledk
PrÚběh koncentrací vyznamnych ukazate| Ů (sÍrany, dusičnany, amonné

ionty, vybrané těŽké kovy) vykazuje z d|ouhodobého h|ediska k|esající
trend u obou stanic ' Zajhavy je však piechodny nárŮst koncentrací
stranu zejména V roce 1997 u stanice Rychory (obr. 7), Na tomto ča-
sově omezeném |okálnÍm navyšení se ziejmě podi1e|a změna kva|ity
spa|ovaného uh|ív b|ízkych tepe|nych e|ektrárnách [3].

V prŮběhu sledovaného obdobídocházeIo k mÍrnému zvyšovánÍsráŽ-
kovych hrnŮ (obr.2).

Vypočtené hodnoty měsíční p|ošné depozice vykazují u většiny
s|edovanych ukazate|u rovněŽ klesajícÍtrend. Tyto trendy jsou patr-
né také u těŽkych kovŮ (obr '  3) .  D|ouhodobá pozorovánÍ jsou
v sou ladu s  ce|kovym pok|esem emisíz ve|kych zdrojŮ znečišťování
ovzduší [4] '

S|edované |oka|ity odpovídají skupině stanic s re|ativně wššími spady
sÍranŮ a dusičnanŮ (obr. 4)' Pro pieh|ed je zde uvedena rovněŽ depozi.

Skupina ukazatel ostatní Anionty Dustk TěŽké kovy

Ukatatele sráŽkovy hrn so42'' No3 N-NH4*, N-N03' Cd, Cr, Cu, Pb, Zn
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obr. 1. Koncentrace stranovych a dusičnanovych aniontťt
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obr. 3. Měsíční p|ošná depozice vybranych těŽkych kovŮ

Tabulka 2. Pieh|ed s|edovanych ukazate|u na sráŽkovych stanicích
Hiiběcí a Rychory (stav v roce 1999)

Ukazatel PoužltÝ oiístlo!

oH titrátor Tacusse| 32o T

Vodivost konduktometr WTW DlGl 610

Síranv ion. chromatoEraf Waters 610

Chloridv ion. chromatoÉraf Waters 610

Fluoridv lSE. oHmetr Radelkis

Dusičnanv SMLAR Samolus

Dusitanv SMLAR Samolus

Amoniaká|ní dusík SMLAR Samolus

ofosforeěnanv SMLAR Samplus

Váoník ICP-OES Jobin Yvon JY ZY

Horčík tcP
Sodík MS Solar 939 Unicam

Draslík AAS

Měd' MS

Tinek tcP

Chrom AAS

Kadmium AAS

Že|ezo lcP

Mangan tcP
Olovo AAS

Azen AAS

Bervl ium AAS

Nik l AAS

Vanad AAS

HIiník tcP

Poznámka:
MS - atomov! absorpční speKrometr MS 939 firmy Unicam
|CP - optick! emisní spektrometr s induktivně vázanou p|azmou firmy Jobin.Yvon
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obr. 4. Měsiční p|ošná depozice sÍranŮ a dusičnanŮ
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obr. 5. Měsiční p|oŠná depozice dusičnanového a amoniaká|ního dusku

ce forem dusÍku (obr. 5), zastoupenídusku dusitanového zde nenÍ pro
ve|ky vyskyt nespojitostÍ uvedeno. Z d|ouhodobého h|ediska docházÍ
k vyraznějšímu pok|esu hodnot p|ošné depozice (pro většinu ukazate-
|Ů) na IokaIitě HiÍběcÍ, IokaIita Rychory je reIativně více vystavena v|i-
vŮm zdrojŮ znečištovánÍ ovzduší (včetně zdrojŮ v pii|eh|ych zahranič-
ních ob|astech).

CeIková atmosférická depozice jako měiítko intenzity vstupu imisí
do |esnÍho ekosystému s|edovanych stan ic  v  chráněné ob|ast i  Kr-
konoš je  dajem dŮ|eŽ i tym pro posouzení pŮdních změn,  změn
v piízemnívegetaci a zprostiedkovaně i pro určení piíčin změn zdra-
votního stavu |esa. Nejsou zde s|edovány pouze |átky toxické a |átky
sn iŽující pH pudy,  a|e i  da|šÍ eko|og icky vyznamné |átky -  nutr ienty .
V|ivem nevhodného pi i jmu nutrient mŮŽe docházetR váŽnym po-
ruchám ve vystavbě rost|innych p|etiv a fyziologickym poruchám.
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Bez udajŮ o atmosférické depozici
|ze obtíŽně posuzovat piíčiny změn
nÍch kuItur .

eko|og icky vyznamnych |átek
a predikovat vyvoj stavu les-
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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 carri-
ed on a long-term monitoring of atmospheric deposition in precip-
itat ion, by the bulk method. The aim is to calculate the surface
pol lution by sulphur, nutrients, and heavy metals. This monitoring
network includes, since 1983, the stations Hiíběcí and Rychory.

The results of monitoring in 1999 (concentrations of the main com-
ponents) weÍe: sulfates . }|iíběcí 7,,9o mg/|, Rfcholy 3,31. mg/|;
nitrates . Hiiběcí 2,9o mg/|, Rfchory 3,34 mg/|. The amount of these
components determines the pH of precipitation as average values:
Hiíběcí 4,73 and Rfchory 4'74.
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Problematika vody
v Hamburku

V rámci cesty do SRN se pracovníci vÚv se-
známi|i s pracíMŽP ve Spo|kové zemí Hamburk,
do jehoŽ sféry spadá téŽ prob|ematika vody a její
ochrany. tvlŽP zae bylo za|oŽeno pied 25 |ety,
a to piedevším v souvis|osti s nehodou něko|i-
ka dětÍ pri styku s chemiká|iemi v opuštěné to
várně. PŮvodně se MŽP sk|áda|o z !2 uíadÚ,
které by|y V roce 1995 sjednoceny v nové bu-
dově ministerstva. NěKeré poznatky z cesty jsou
obsahem nás|edujÍcÍch rádkŮ.

Povrchové vody' eutrofizace Labe
Vodnítoky jsou v Hamburku č|eněny na spo|-

kové |odnÍ cesty (spravované státem), sp|av-
né (1. iádu), nesp|avné (2.íádu) a ostatní(ka-
ná|y, drenáŽe a ty toky, které nespadajÍdo Wše
uvedenych kategorii).

Voda v Labi na rjzemí Hamburku je brakic-
ká' je|ikoŽ je ov|ivřována prÍbojem SevernÍho
moie' Pi ibojová část Labe (Tideelbe)končÍcca
15 km nad Hamburkem v Geesthachtu, kde se
nachází piíbojová propust, která brání da|šÉ
mu vzdutÍ ieky. V ustí Labe do SevernÍho moie
v|astní Spo|ková země Hamburk něko|ik ostro-
vŮ, mezi nimi í ostrov Neuwerk, na němŽ se
nacház( ptačí a tu|ení piÍrodnÍ rezervace. PrŮ-
měrná h|oubka Labe v piístavu je cca 14,3 m.
H|avním faktorem urěujÍcím kva|itu vody v Labi
v piÍstavu je doba zdrŽení. PrŮměrny prŮtok
Labe v piístavu činí cca 700-800 m3ls, pii
němŽ dosahuje doba zdržen( cca 74 dní. V ob-
dobí |etních minimá|nÍch prŮtokŮ Q = 200 aŽ
300 m3ls však dosahuje doba zdrŽen( 20
a více dní, zatÍmco pii ve|kych prutocÍch bě-
hem jarnÍho tání Q = 2 000-3 000 m3ls je
doba zdrŽenÍ cca pět dní.

V samotném piístavu nenÍ s typickymi pro-
jevy eutrofizace prob|ém, nebot zde docház(
k stá|ému promíchávánÍdna (bagrovánt, piiboj)'
voda je  téměi  v  ce|ém sIoupc i  neprŮh|edná
a ka|ná a nevznikajítak vhodné podmínky pro
nárŮst ias. Kromě toho se v piístavu vyskytu.
je znač,ny obsah toxinŮ (napi. barviv z |odi),
které nárÚst ias inhibujÍ.

Současnym k|ičovym prob|émem kvaIity vod
v Hamburku, jak v Labi v piístavu, tak v jeho
piítocÍch, je nedostatek kys|Íku. Úoytex xyslÉ
ku v |etních měsících by| pred r. 1990 zpŮso-
ben ze jména ve|kou koncentrací škod| iv in
z ČSsR, NDR i sRN. Po roce 1990 doš|o k I ikvi-
daci mnoha prŮmys|ovych podnikŮ a naopak
k vystavbě novych ČoV, takŽe se kva|ita vody
v Labi vyrazně z|epši|a (Hamburk dosud spo|u-
pracuje se Spo|chemií v ÚstÍ nad Labem). Pro-
b|émem stá|e zŮstávají těŽké kovy a PAU
v sedimentech.

od pok|esu toxinŮ v Labi v|ívem odstavenípru-
mys|ovych závodŮ se sta|vyznamnym prob|émem
vznik ideá|ních podmínek pro rŮst ias v ob|asti
stiednÍho Labe (Magdeburk-Geesthacht), kde je
h|oubka toku cca 2_3 m (fotická vrstva), wsoky
obsah Živin (N, P)a ma|é promÍchávánÍ(ka|nost)
vody. Tyto iasy jsou piinášeny do hamburského
piÍstavu, kde v|ivem nepiÍznivych podmínek umÉ
rají a zaÓhají se odbourávat. S tÍm je spojeny
znacn,! ubytek kys|Íku a na něj navazujícÍ jevy.
Na jaie a na podzim dosahuje koncentrace O,
cca 10-15 mg/|,v |étě mŮŽe k|esnout koncent-
race kys|íku aŽ na 1" mgl|, piičemŽ pii pok|esu
obsahu o, Pod 3mg/| začÍnajíhynout m|adé ryby.
Doposud zaznamenaná nejniŽší koncentrace o,
čini|a 0,8 mg/|' za tímto če|em je v piístavu na
něko|ika místech kontinuá|ně s|edována koncen-
trace kys|ku (kaŽdych 10 minut, dennÍprŮměry).

Velmi podstatnou roli v poklesu koncentra-
ce o, ve vodě hraje téŽ bagrovánÍ sedimentu
ze dna piístavu' Ten obsahuje mnoho NHo*, pii
jehoŽ oxidaci docházÍ k ve|ké spotiebě 02. od
1997 se daiítoto bagrování bahna regu|ovat,
napÍ. omezovat bagrovánÍpouze na obdobÍvyš-
šÍho obsahu o,čí ponechat pro ryby určité zá-
toky s Vegetací(kys|Íková kapsa), aby se mě|y
v době bagrování kde ukryt.

uŽp si pro ob|ast prístavu piedsevza|a dva
uko ly:
o krátkodoby _ zavést piísná reguIační opat-

iení pii bagrování sedimentu,
o d|ouhodoby - sníŽit piísun Živin do Labe (ze-

jména ze zemědě|stvi).

Revitalizace pŤístavu
JiŽ něko|ik let je snahou revita|izovat bieho

vou Vegetaci, zátoky a opuštěná, jiŽ nevyuŽÍvaná
piístavn Í ramen a, Kerá často vytváiej íjed i ná sta
noviště, na Kerych se mÚŽe i v tak prÚmys|ové
ob|asti rozvtjet Život. V rámci projektŮ revita|iza-
ce piístavnÍch biehŮ dochází k jejich vhodnějšÉ
mu morfo|ogickému tvarování a osazování vod-
ními rost|inami, jako napik|ad rákosem, sftinou
a orobincem. V prostiedí stá|e intenzivně vyuŽÉ
vanych piístavŮ je snahou obloŽit stěny dievěny-
mi pi|otami, na kterych by se mohly vytváiet bio
logické nárosty. Veškerá dokumentace k projek-
tŮm je od roku 2000 zpracovávána v G|S ArcView.

čistoni odpadních vod
Směsná kana|izačnÍ sÍt by|a v Hamburku vy-

budována v letech 7842_t865 obdobně jako
v Praze ang|ickym inŽenyrem Lind|eyem. Ve|kym
prob|émem by|o dIouhou dobu ucpávánÍ kaná|Ú
pii prÍboji a siInych deštích, proto bylo nezbytné
vybudování oddě|ené kana|izace' V roce 1904
by|a vybudována ČoV.

V|ivem častych piÍva|ovych deštŮ dochází
dodnes v centru města k pietékání od|ehčova-
cích a retenčních nádrŽí na odpadnÍ vodu (do
cca5o/o ce|kového objemu odpadních vod), ne-

bot zde by|a ponechána směsná kana|izace
odpadních vod. Tato odpadní voda pak znečiš-
tuje vodnÍ kaná|y v centru města a zpŮsobuje
jejich eutrofizaci' Proto jsou některé kaná|y
v Hamburku umě|e provzdušĎovány. Na pied-
městích Hamburku se nacházÍ oddě|ená kana-
Iizace. Z dÚvodu nedostatku prostoru pro vybu-
dování retenčních nádrŽ( p|nÍ tuto funkci gumo-
vé nádrŽe (hadice) tvaru ve|kych gumovych ba-
|onŮ na dně vodnÍch kaná|Ů.

od 70. |et ve|mi pokles|y koncentrace škod-
|ivin vypouštěnych z Čov. Vyšší koncentrace
N-NH4. pocházejí z ropnych rafinéri(.

Monitoring kvality povrchovych vod
V Hamburku existuje hustá pozorovací sít

kva|ity povrchovych vod, která je rozdělena na
někol ik částÍ, jeŽ jsou kampaĎově sledovány
v pětiletych cyk|ech. Dá|e je vybudována iídká
pozorovací sÍt, která je s|edována po ce|y rok.
V mimoiádnych piÍpadech znečištěnívod v urči-
tych lokaIitách je zaveden tzv' nepravideIny mo-
nitoring.

PodzemnÍ vody
Zásobování pitnou vodou je v Hamburku za-

bezpečeno tooo/o ze zdrojŮ podzemnÍch vod.
61 % objemu vody pocházÍ z jímán( na uzemÍ
Hamburku, t3 o/o z Niedersachsen a 26 o/o ze
Sch|eswig.Ho|stein' Jímání podzemní vody je
prováděno ze 40 % z mé|č( zvodně (h|oubka
0-60 m), ze 60 % z h|ubších vrstev miocénu
(hloubka 60-450 m)- voda aŽ 10 000 |et sta-
rá' Povo|enÍ k odběru podzemnÍch vod dává MŽP.
Na uzemÍ Hamburku jsou dva mi|iony obyvate|
napojenych na vodovod. PrŮměrná denní spo-
tieba vody činí cca I2o I na osobu, cí'|ovy stav
V roce 2050je 1O0 | na osobu. Vodné za 7m3
piedstavuje v byva|é měně 2,45 DM, stočné
3,55 DM, ce|kem tedy cca 6 DM. Ztráty vody
v potrubÍ dosahují 5 %.

V Hamburku je v souvis|osti se zdroji a jrrrá-
nÍm podzemních vod vyh|ášeno šest ob|astí
ochranyvod, kde jsou vyh|ášenarŮzná regu|ač-
ní opatiení.

V h|ubokych ko|eKorech podzemních vod je na
rozdil od mě|kych ko|eKoru prob|émem zaso|ení
v|ivem vys$u so|nych sukŮ, niko|i antropogenní
znečištění' K prŮsaku s|ané vody z Labe do pod-
zemních vod téměi nedochází. Problém s pesticidy
pouŽÍvanymi napi. oko|o Že|ezničních tratí a ná
draŽ( je zejména tam, kde není ko|eKor chráněn
pokryvnymi utvary. V|ivem redukčního prostiedÍ
v podzemních vodách docházÍ někdy aŽ k redukci
dusÍku na amonné ionty'

Ve vztahu k Rámcové směrnici o vodě by|o
v Hamburku rozhodnuto o tom, Že k vymezení
ÚtvarŮ podzemních vod dojde pod|e jednotek (ob-
|asttl povodÍ povrchovych vod. V piípadech více
vrstevnych koIektorŮ zvo|í tzv. hIavní vodič
z jednoho z ko|eKorŮ podzemních vod.



Hambursky infomaění systém
o podzemních vodách GERoNlMUs

Tento informační systém pÍedstavuje ve|mi
obsáhIou a deta i Iní datovou zák|adnu.  Jde
o interaktivnÍ informačnÍ systém s daji o vÍce
neŽ 8 600 vrtech, jejich po|oze, vystrojen|' geG
|ogii, o vÍce neŽ 1,3 miIionu naměienych hIadi-
nách podzemních vod a více neŽ 600 000 ana-
|,!zách chemismu podzemních vod (jakosti), a|e
i s tidaji o jímání podzemnÍ vody a povo|eních

k odběrŮm podzemních vod. Systém dá|e ob-
sah uje databázi starych eko|ogickych zátěŽí (A|t.
|asten), která je s podzemními vodami vyzna-
mově tjzce spjata. Jako dop|řujÍcí udaje slouŽí
hodnoty vodních stavŮ povrchovych vod měie-
nych v cca 80 profilech. Kontinuálně měiená
data jsou v databázi aKuaIizována jednou den-
ně, piičemŽ jsou dopravována on-line z měiicích
stanic. Z vyh|edanych udaju umoŽĎuje systém
provést okamŽitou zák|adn( statistickou ana|y-
zu (napi. časové iady, prŮběhy, ...)' Data jsou

zobrazena v digitá|nÍformě GIS, jsou zobrazite|-
ná na mapovém podk|adu Hamburku, jeho or-
tofotomapě, v něKerych prípadech jsou dokres-
|ena fotografiemi danych objektÚ.

Tato databáze je veiejnosti piístupná za ur-
čity pop|atek piímo v budově MŽP, nebo je
moŽné kontaktovat bezpIatnou telefonickou in-
formační |inku. 

Mgr. tvana čtyroká
VUV T.G.M. Praha

tel.: O2/2OL9 7379

Publikace vydané vUVT. G. M.
v roce 2001
Povodeř L872 v povodÍ Berounky a B!šanky .

ana|Ýza a rekonstrukce (Kiivková' J.)
V dŮsledku povodnÍ v |etech 7997 a 1998 na mnoha místech našÍ

repub|iky je v současnosti věnována ve|ká pozornost ana|,!ze těchto mi.
moiádnych situací. S pomocÍsimuIačnÍch matematickych mode| se prG
vádějí vypočty maximá|ních prutoku, odhady n-|etych prŮtokŮ, vykres|ují
se zátopové čáry, a to vše Ve snaze o optimá|nÍ protipovodĎovou ochra-
nu. Spo|ehIivost odhadu n-letych prÚtokŮ však závisí mimo jiné na délce
pozorované iady pr tokŮ. Tyto iadyjsou ale poměrně krátké, nebot sou-
stavné hydro|ogické pozorování a vyhodnocování povodnÍ se ve většině
evropskych zemÍ provádí aŽ od konce minu|ého století.

Ke nryšeníspo|eh|ivosti odhadu nJedch prutokŮ se proto nabÍzÍmoŽnost
ana|yzovat dochované informace o historickych povodních. Tato činnost není
jednoduchá, neboť |iterární a archivní daje obsahují většinou ve|mi má|o
potiebnych hydro|ogickych dat. K dispozici však tzácně byvají historické
značky piímo v terénu, Keré na památku zaznamenali naši piedci.

Pub|ikace se zabyruá historickou povodnív květnu roku 7872 na povo-
dÍ Berounky, včetně povodí Stie|y, a na povodÍ B|šanky. Tato povodeĎ
patiímezi největšíu nás za pos|ednÍch 250 |et. Hlavníčást je zaměiena
jednak na samotnou ana|yzu povodně, pro niŽ by|o vyuŽito dochovanych
povodĎovych značek, a jednak na rekonstrukci, která by|a provedena
sim u lací pomocÍ hydrau I ického vypočetn Ího mode| u.
Vlzkum pro praxi, sešit 42, 44 stran, 23 obrázkŮ, 72 tabulek

Modelové Ťešení loh jakosti vody v síti vodnÍch tokti
1Říha,  J . ,  oš|ejšková,  J . )

Pub|ikace seznamuje s teorií a Wsledky mode|ového iešenÍ prŮběhu
vybranych ukazate|Ů jakosti vody v sfti vodních toku povodÍ stiednÍ ve|i-
kosti - na pik|adech v povodÍ iek Jih|avy, Že|etavky, os|avy a Svratky'
Práce s|eduje dva h|avnÍ cí|e - jednak návrh struktury a nap|něnÍ i udrŽ-
bu databáze, do které jsou uk|ádána vstupní data (zejména zdroje zne-
čištěnÍ a Ws|edky monitoringu), a jednak sestavenÍ matematického
mode|u, ktery vyuŽÍvá daje shromáŽděné v uvedené databázi k mode|o-
vému vyhodnocenÍa dokumentaci vybranych ukazate|Ů jakosti vody a jeho
ka|ibraci a verifikaci. V rámci práce by|a provedena piedběŽná ana|yza
prob|ému ve vazbě na jeho rozsah a finančnÍ a časové moŽnosti, Keré
piedem určujÍ rozsah vzorkování a podrobnost vstupních dat, dá|e mate-
matická formu|ace prob|ému, návrh piib|iŽné numerické metody iešení
u|ohy' její a|goritmizace a naprogramovánÍ (program zNEc 2.01)' Zpra-
covany matematicky modeIjakosti vody umoŽřuje modeIovat transport
a odbourání šesti t,yznamnych ukazate|Ů jakosti vody (BSK', cHsKc,,

N-NH4, N-NO2, N-NO3, P). Na dvou praktickych piikladech jsou demon-
strovány moŽnosti pouŽitÍ navrŽeného mode|u pii hodnocení a predikci
jakosti vody v sfti vodních tok . Vysledny aparát v podobě počftačového
programu vyuŽívajÍcího vstupní databázi piedstavuje nástroj, ktery má
usnad n it vodohospodáiskym pracovn Íku m kom petentn ích rad Ů, proje kč-
ních kance|áií, vědeckovyzkumnych s|oŽek a správc m tokŮ práci pii
rozhodování směrovaném na z|epšenÍjakosti povrchovych vod pii hos-
podárném vynaIoŽenÍ finančnÍch prostiedkťt.
Práce a studie, sešit 798, 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 piináší souhrn vys|edku d|ouhodobého monitoringu fyziká|ně-
chemickych, radio|ogickych' bio|ogickych a mikrobio|ogickych změn ja-
kosti vody v soustavě nádrŽí Da|ešice _ Mohe|no a v iece Jihlavě. Změny
kva|ity vody by|y zpusobeny komuná|ními, zemědě|skymi a prŮmyslovy-
mi zdroji znečištění v povodÍ nádrŽí, provozem piečerpávacÍ vodnÍ e|ekt-
rárny Da|ešice a Jaderné e|ektrárny Dukovany.

Tato práce piedstavuje ojedině|y soubor dat, ktery zachycuje změny
jakosti vody pied vybudovánÍm i v prŮběhu budovánÍsoustavy nádrŽí, po
zahájenÍ provozu piečerpávacívodníeIektrárny a jaderné e|eKrárny a téŽ
po dobu patnácti |et jejich plného provozu.
Vfzkum pro praxi, sešit 43, 128 stran, 87 obrázku, 45 tabulek

Metodickf návod pro s|edovánÍ spoleěenstev juvenilnÍch ryb
(S|avÍk, o., Jurajda, P.)

Metodická piÍručka popisuje zpŮsob odběru vzorkŮ spo|ečenstev ju-
veni|ních ryb a jejich zák|adního vyhodnocenÍ v prostiedí tekoucích vod.
JuveniInÍ stadium je zde charakterizováno jedinci, kteií ukončiIi |arvá|nÍ
r4rvoj, pieš|i na exogennÍvyŽivu a zároveĎ jsou mladŠÍneŽ jeden rok.

VyuŽití juveni|ních ryb pro standardní monitoring (pravidelny a meto-
dicky shodny) skytá iadu vyhod oproti s|edování dospělé části spo|ečen-
stva. Vzorky juvenilních ryb je moŽné snadněji odebrat, transportovat
a uchovávat. Juvenilní ryby v obdobÍ prvnÍho roku Života vykazg( nízkou
intenzitu migrace a jsou tedy vyznamně fixovány na určity typ prostiedÍ'
Narušení tohoto pro druh typického prostiedÍ se rych|e projevÍ sniŽením
WsMu druhu nebo jeho p|nym vymizenÍm. Pii ná|ezu jedince v juveniIním
stadiu je zároveĎ prokázána i piirozená reprodukce druhu v určitém iič-
ním seku. Potvrzení spěšného rozmnoŽováníje vyznamnym aspektem
monitoringu juveniInÍch ryb, ktery ne|ze získat na zák|adě vyskytu do
spě|ého jedince. Vys|edné charakteristi ky spo|ečenstva |ze vyhodnoco-
vat oproti změnám v podé|ném profi|u (napi. iádu toku) nebo vŮči bodo
vému znečištěnt' místním pravám koryta toku apod.
Vlzkum pro praxi, sešit 44, 40 stran, 3 obrázky, 3 tabulky

činnost vÚvT. G. M.
v oblasti vzdě|ávání
v roce 2001

obdobně jako v dit-vějšÍch letech se stav i v |oĎ
ském roce aKivně podile| na wdě|ávání v ob|asti
ochrany vod a také hospodaienís odpady.

Ústav odborně i organizačně zajisti| ltyfi kur-
ry vzorkování pro pracovnÍl<y vodohospodáÍsklch
a kontrolnÍch laboratofÍ, Keré naváza|y na pied-
chozí z |et 1999 a 2000. V kurzech by|i častnÉ
cijiŽ seznámeni s novym zákonem Ó,254/2oo7
Sb.' o vodách a o změně něKerych zákonu (vod-
ní zákon), a se zákonem č. 274/2ooI sb.,
o vodovodech a kana|izacÍch pro veiejnou potie
bu a o změně něKerych zákonŮ (zákon o vodo
vodech a kana|izacích). TiÍdennÍ kurzy proběh|y
v Praze v |ednu, dubnu, květnu a v i[nu. Ce|kovy
počet častnikŮ by| 70.

V |istopadu stav odborně zajistil obdobny
dvoudenní kurz pro inspektory České inspekce
ŽivotnÍho prostíedív Hradci Králové. Rozsah te
hoto kurzu by| redukován oproti praŽskym kur-
zťtm v ob|asti právnÍch piedpistj' jejichŽ tryk|ad si
Č|ŽP zajisti|a sama. Tento kurz abso|vova|o 23
pracovnÍkÚ clŽe.nurzyv Praze iv Hradci Krá|ové
by|y ukončeny ověiením zna|ostí a vydáním cer-
tifikátŮ.

V prosinci stav uspoiáda| v sou|adu se záko
nem o odpadech Ó' I85/2oo1 Sb. dvoudenní
kurz vzorkovánt pro učely evidence zaŤÍzenÍ a lá-
tek s obsahem PCB. Kurzu se ztjčastnilo 24 pr+
covnkt] a by| také ukončen ověiením zna|ostí
a vydánÍm certifikátŮ.

V rámci spo|upráce s |nstitutem pro mÍstnÍ
správu se stav |eKorsky podi1e| na ško|enÍ za
měieném na činnost okresních iadŮ a obcÍ
v ochraně pied povodněmi. Ško|enr, Keré by|o
součástÍ souboru kurzu a ško|enípracovnÍkŮ stát.
nísprávy a samosprávy v ob|asti vodního hospo

dáiství a ochrany vod, proběh|o v červnu 2ool.
VÚV T.G.M. také pokračova| v poiádánÍ semi-

náiu pro odbornou veiejnost. V roce 2001jich
proběh|o sedm, a to s nás|edujÍcÍmi tématy:
. Novinky v akreditaci |aboratorí
o Ekosystém toku: interakce tok - niva - povodÍ
o ochrana pied povodněmi (videofi|m, návrh

systémŮ ochrany, matematické mode|y)
. Hydro|ogické daje pro bezpečnost piehrad za

povodní
. Dá|koW prŮzkum země a informační systémy

ve vodním hospodáistvÍ
o Centrum pro hospodaienís odpadyajehočin-

nost. Novinky v prob|ematice odpadŮ
o |nformace o dokončeném grantovém projeKu

,,Úprava a doprava vody v piiváděcím iadu
z upravny vody P|av do Tábora...

Cyk|us semináiŮ pokračuje V roce 2oo2.

8

lng. Marie lblová



pŘl
INTEGROVANY PRISTUP

nÁvnnu REKoNsTRUxcí
A MoDERNzecí ěov
Martin Novák, Petr Fuchs
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kalu, ekonomická kritéria

Souhrn
čtanet se zabfvá prvnÍmi vÍsledky a zaměíením datšího vfzkumu

pii iešení stejnojmenného grantového tikolu pro Národní agentulu pro
zemědělskÍ vÍzkum. obsáhlÍ vÍzkum je zaměien na metodické pŤístu.
py iešení modernizace a rekonstrukce čoV matematické modetování
této prob|ematiky' separaci kalu, kombinaci aerobního a anaerobniho
ěištění a na urěenÍ ekonomickych kritérií pro maté čoV. TeoretickÍ
vfzkum je doplněn rozsáhlfm terénním měŤenÍm.

a

od roku 2OOO se pro NárodnÍagenturu pro zemědě|sky vyzkum (NAZV)
iešíve VÚV T.G'M. Praha projekt s názvem ,,|ntegrovany prístup pii návr.
hu rekonstrukcÍa modernizacÍČoV". Nosite|em uko|u a h|avnÍm ieŠite-
|em je VÚV T.G.M. Praha ve spolupráci s vŠCHt Praha, ČvUT Praha
a firmou AERAQUA Praha' Stručnou informaci o dosavadnÍch vys|edcích
ko|u a záměrech iešení piinášítento č|ánek.
Cflem projektu je zpracovánÍ návrhu komp|exnÍho systému pro piípra-

vu, rekonstrukci a provoz čistíren odpadnÍch vod s maximá|ním vyuŽitím
modernÍch techno|ogickych prvkťt. ZpŮsob rešení projektu je definován
rozdě|enÍm na pět vystupŮ, které navzájem uizce souvisÍ:

Metodické píístupy ÍešenÍ modernizace
a ]ekonstrukce čoV

Tento dÍ]čÍ tÍko| povaŽujeme za zák|adn(, piičemŽ piedpok|adem pro
jeho ukončení je uspěšné iešenÍ ostatnÍch Wstupu. Zák|adem je prove-
dená |iterární rešerše'

Návazně by|y v rámci iešenízpracovány zásady chemicko-techno|ogic-
kého s|edovánÍ provozu biologickych čistíren odpadnÍch vod [1], Keré
budou dodržovány pii posuzovani.Čov v rámci iešení projektu. Pokud
bude nutno pii hodnocení techno|ogiÍ čištěnÍ odpadnÍch vod vyuŽit vy-
s|edky zÍskané jinymi postupy, bude provedena jejich verifikace. Dá|e byl
zpracován pieh|ed informacÍo parametrech jednot|ivych typŮ ma|ych ČoV
- jako podk|ad pro seznam čistÍren, které je moŽno zaiadit do systému
posuzování technoIogiÍ čištění odpadních vod [2].

Práce na této části projektu budou pokračovat do r.2oo4 piedevšÍm
ve dvou ob|astech. První ob|ast piedstavuje ověiování systému hodno-
cení provozu Čov na zák|adě optimá|ní metodiky navrŽené pii iešení
projektu V roce 2001 [1]. Druhou ob|astÍ bude dokončenÍ systému hod.
nocení techno|ogiÍ čištěnÍ odpadnÍch vod určeného k volbě optimá|ního
zpÚsobu čiŠtění [3, 4, 5] a samoziejmě ap|ikace tohoto systému na
konkrétní seznam ČoV.

PoužitÍ matematického mode|ování na čoV
Ci]em této etapy je ověiení moŽností matematického mode|ování pro

cesu techno|ogie bio|ogického čištění vod, zpracovánÍ expertnÍho mode-
|u a ověiení v praxi. Na zák|adě |iterárnÍ rešerše by| proveden vyběr
nejvhodnějšÍho postupu pii matematickém mode|ovánÍ čistírenskych
procesŮ, |aděnÍ a liprava modu|Ů a simu|ace ověiovacích Wpočt na
konkrétnÍ |oka|itě (pilotní ověÍování matematického mode|u iízení provo-
zu Čov;. Vyběrem vhodné loka|ity se zabyvá samostatná zpráva [6], kte-
rá shrnuje jednak poŽadavky, podle kterych by|a Čov x ověiovacÍm mě-
iením vybrána, jednak popisuje pouŽity postup s|edování a pro informa.
ci i vys|edky. Dá|e se ko| zab,fvá pouŽitím metody matematického mo-
delovánÍ provoznÍch parametrŮ ČoV pomocí neuronové sftě, a to na kon-
krétním piÍpadě [7].

Pii pouŽitÍ matematického mode|ovánÍ bude nadále pokračovat další
ověiován í vys|edku ap| i kace matematického mode| u na čistírenské pro-
cesy a zÍskávánÍdat pro da|šíověiovánt, a to pÍedevším na |oka|itě' kde
měienÍjiŽ probÍha|a (Čov soorn). Úoaje o této čistrrně však bude tieba
dá|e dop|Ďovat pĚedevšÍm ve smys|u |epšÍho popisu dynamiky studova-
ného jevu, coŽ by|o v tomto prípadě p|ně zanedbáno, protoŽe data ne-
jsou k dispozici v konstantní časové iadě. Dá|e bude tĚeba patrně dop|-
nit měiení o da|ší snadno měiite|né ve|ičiny (o,), které mají dobré re-
gresnÍvazby na vysvět|ovanou proměnnou cHsK. Bude také provedeno
srovnání Ws|edkŮ hodnocení Čov xtasickym zpŮsobem a za pouŽití
matematickych mode|Ů - neuronové sftě.

Litelámí rešerše o sepa]aci kalu
V roce 2001 by|a zpracována kritická |iterárnÍ rešerše o moŽnostech

z|epšení zpusobu separace ka|u z odtoku čistíren. Jde o vystup, ktery
stanovÍ podmínky pro iešenÍjednoho ze zák|adnbh techno|ogickych pro
b|émŮ současnych ČoV.

V prŮběhu dosavadnÍho iešeníby|y stanoveny postupy pro vyběrvhodné
|oka|ity - Čov Sušice a zároveř provedena prvnÍ měiení na vybrané
loka|itě [8]. Dá|e by|y piipraveny podklady pro návrh koncepce zjednodu-
šenÍ matematickych rovnic pro navrhovánídosazovacÍch nádrŽÍ [9].

V da|ším období budou pokračovat práce zahájené v piedchozích |e-
tech' LiterárnÍ rešerše bude prŮběŽně dop|Ďována o da|ší Ws|edky ap|i-
kací moderních iešení separace ka|u z odtoku čistÍren. Pod|e moŽností
bude provedeno i ověiovánÍ vys|edkŮ organizacemi podÍlejÍcÍmi se na
projektu.

ověiování inovačních prvku dosazovacích nádrŽ( bude pokračovat
měienÍm na ČoV Sušice, eventuá|ně na jinych rekonstruovanych ČoV,
budou vyhodnoceny provoznízkušenosti a nás|edně defínovány podk|a-
dy pro konstrukční upravy pii rekonstrukcÍch a modernizacích dosazova-
cÍch nádrŽí. i

Urěení ekonomickfch klitéilÍ p]o ma|é ěov
Ci]em tohoto dilčiho tiko|u je provedenÍkritické |iterárnÍrešerše k určenÍ

ekonomickych kritérií pro Wběr čištěnÍ decentra|izovanym a centra|ize
vanym zpusobem u Čov o ve|ikosti 5OO aŽ 5 ooo Eo' Prob|ematika
stanovení ekonomickych kritérií není frekventovanou prob|ematikou, coŽ
ukazuje i v roce 2000 provedená |iterárnÍ rešerše. otázkou ma|ych ČoV
se piÍmo zabwá minimum |iteratury. V pos|ední době o nich pojednává
studie Světové banky o piib|iŽování k EU, kde tuto část zpracováva|a
be|gická firma AQUAF|N.

Na zák|adě ekonomické ana|yzy podk|adovych materiá|Ů k investič.
nÍm a provozním nák|adŮm ma|ych Čov oyta navrŽena vzorová sestava
pro propočet provoznÍch nák|adŮ ma|é ČoV a zpracována závis|ost spe-
cifickych investičnÍch nák|adŮ oddě|eně pro ob|ast ma|ych Čov oo soo
EO a pro oblast od 500 do 5 000 EO [3].

Vzh|edem k ukončení tohoto vystupu jiŽ v roce 2002 bude v tomto
roce zpracována závěre čná zpráv a. Jej í náp| Ď se zaměií na určen í ekono-
mickych kritérií pro ma|é Čov a navrŽení kritérií (věetně mimoekonomic-
kych) pro ap|ikaci hodnotové ana|yzy pro ce|kové hodnocenÍ čistÍren.

vstupní
vrstva

skryté vrstvy u/stupní
vrsfua

obr. 1. Schéma vrstvené neuronové sítě

Litelární rešerše o kombinaci aerobnÍho
a anaeÍobního ěištění

Jde o vystup, ktery stanoví podmínky pouŽití jedné z nejs|ibnějších
metod vystavby novych čistíren a intenziÍikaci stávajícícn Čov. V rámci
projektu by|o vytipováno něko|ik Čov pro ověienÍ metody komp|exnÍho
hodnocenÍ Čov z hIediska odstraĎovánÍ znečištění kombinací anaerob-
nÍho a aerobnÍho bio|ogického čištěnÍ. Byla zpracována kritická |iterární
rešerše o moŽnostech anaerobniho čištěnÍ s nás|ednym aerobnÍm stup
něm čištění a dá|e by|y specifikovány |oka|ity vhodné pro ověiování uvá-
děnych techno|ogií, včetně odstraĎování nutrientŮ na ma|ych Čov tg]'

Zkoumany postup se jevíjako jedna z nejs|ibnějších metod piivystav-
bě novych Čov. pri srovnánÍ s aerobnÍm čištěnÍm vyniká ve|ká piednost
anaerobnÍ techno|ogie, a to v souvis|osti s transformacÍ a zuš|echtová-
ním odpadních organickych |átek na energeticky bohaty biop|yn.

V da|ší části bude pruběŽně dop|Ďována |iterární rešerše. V prípadě
na|ezení vhodné provoznÍ ap|ikace této technoIogie bude provedeno její
provoznÍ ověiovánÍ. Termín ukončení je V roce 2oo4.
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Klas ické stírání h lad iny Hydropneumat ické stírání

obt. 2. Znázornění k|asického a hydropneumatického principu sttrání
hIadiny dosazovací nádrŽe

Da|šÍetapy rešeníprojeKu budou postupovat pod|e schváleného upra-
veného p|ánu. Z pŮvodního p|ánu bylo vyiazeno s|edování |oka|it s anae-
robněaerobním čištěním odpadnÍch vod v rozsahu potiebném pro doko-
na|ou syntézu, stejně jako obdobné terénní práce u da|ších vystupŮ uko-
Iu, kdy poznatky z měiení mají byt nahrazeny Iiterární rešerší. Rozsah
terénnÍch pracív roce 2oo2 bude piesto dosti značny, avšak pro skuteč-
ně dokona|é ověienÍ metodickych poznatkŮ ne zcela dostačující. Pod|e
názoru iešite|Ů by by|o vhodné v |etech 2oo2 a 2003, tj. v době, kdy by
mě|a probÍhat co nejrozsáh|ejšÍ terénn í ověiování metodickych postu pŮ'
vyrazné posí]it zdroje projektu.
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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 fur-
ther 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 separa-
tion, combination of aerobic and anaerobic treatments and at the
detetmlnation oÍ economic criteria Íor small wastewater treat-
ment plants. Theoretic research is supplemented by an extensive
field measurement.
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CINNOST ASLAB V ROCE 2OO1
Eva K|okočníková, A|ena NiŽnanská, Petr Finger,
Lubomír Kábrt' |van Koruna

ASLAB StÍedisko pro posuzování zpusobi|osti IaboratoiÍ pod|e svého
statutu ze dne 3I. 12.1991 a zíizovací listiny Vyzkumného tjstavu vodo-
hospodáiského T. G' Masaryka ze dne 2. L2.1999 ve smys|u opatienÍ
i. 3/ot Ministerstva ŽivotnÍho prostiedÍ o změně zíizovací |istiny čj.
M/2oo22I/o1. z 15. srpna 2001 organizuje v ob|asti své pŮsobnosti
meziIaboratorní porovnávání zkoušek (MPZ)' dá|e provádÍ posuzovánÍ
správné činnosti |aboratoie pod|e normy Čsru eru |so/|Ec 77 o25 a iadu
da|ších činnostÍv ob|astitvorby novych piedpisŮ, technickych norem a téŽ
pŮsobi.ve funkci NárodnÍho inspekčního orgánu správné |aboratorní pra-
xe.

Mezilabolatolní po]ovnávání zkoušek

MeziIaboratornÍ porovnávání zkoušek tvoiÍ značn,! podí1 činnosti stre-
diska. Podle p|atného statutu jsou základnÍ rovní vnější kontro|y hydro-
ana|ytickych |aboratoií a učast v nich je podmínkou udě|ení osvědčení
o správné činnosti laboratoie. V roce 2001 mě| zájem o MPZ mÍrně se
zvyšující uroveĎ, kdyŽ by|o evidováno 828 |aboratoiÍ oproti 809 v roce
2000 (aktivně se podile|o 604 |aboratori.oproti 600 v roce 2000).

Vzorky pro MPZ piipravova|y smluvně |aboratoie, které projevi|y o tuto
práci zájem, mají ve své |aboratoii zavedeny systém jakosti, majÍ zkuše-
nosti s podobnymi s|uŽbami a které nabÍd|y nej|epší podrnínky. Labora-
toi, s níŽ ASLAB uzavírá sm|ouvu o piípravě vzorkŮ pro MPZ, musí mft
prověieny systém jakosti, tzn. byt drŽite|em osvědčení o správné čin-
nosti Iaboratore vydaného ASLAB nebo drŽite|em osvědčenío akreditaci
vydaného Českym institutem pro akreditaci.

Kritéria uspěšnosti pro jednot|ivé ukazate|e by|a stanovena z trendu
souborŮ vys|edkŮ z minu|ych |et jako parametry ideá|ního statistického
souboru.

Ce|kem se MPZ 2001 učastni|o v ob|astí chemie a radiochemie 1 458
laboratoií, v ob|asti bio|ogie 277 |aboratorí. V ob|asti chemie by|o hod-
noceno 245 parametrŮ, v bio|ogii 27 parametrŮ.

Nově zavedené parametry

V ob|asti chemickych zkoušek by|y pod|e metodického pokynu Kri-
téria znečiŠtění zemin a podzemní vody za|azeny do piÍs|ušného
okruŽnÍho rozboru benzo[b]f|uoranthen, benzo[k]f luoranthen, inde-

no[1,2,3-cd]pyren a ch|orované pest ic idy (| indan,  p ,p. -DDE,  p,p--DDT
a methoxych|or). Dá|e by|o zaíazeno stanovení triazinovych pestici.
du a rozpuštěného organického uh|Íku, ce|kového fosforu a roz-
puštěnych |átek sušenych a ŽÍhanych. Mezi|aboratorní porovnávánÍ
zkoušek v ob|asti hodnocení odpadŮ by|o zaměieno na ana|yzu vodné-
ho vy|uhu a na ana|,!zu pevného vzorku pod|e zákon a č, t85/2001 Sb'
Nově byly téŽ zaíazeny ukazate|e N"no,n á zbytek po Žíhání jako sa-
mostatny vzorek a ukazatele B, Sb, bromoform, bromdichlormet-
han, dibromch|ormethan na koncentračníurovni pitnych vod v souladu
s poŽadavky vyh|ášky Ministerstva zdravotnictvÍ č. 376/2000 sb'
a EoX v zemině. V rámci stanovení radioaktivních |átek ve vodě by|o
nově zaiazeno stanoven Í objemové aktivity radion u k| id Ů spektrometri í
záíení gama V sou|adu s poŽadavky v|ádnÍho nal(zení č. 8211999 Sb'
a vyh|ášky SUJB č. I84/t997 sb. ASLAB organizova| v r. 2001 popr-
vé mezi|aboratornÍ porovnánízkouŠek PCB v minerá|ních olejÍch. Novy
zákon o odpadech č.785/2oo1 Sb. a vyh|áŠka Č' 383/2oo1 Sb. Mi-
nisterstva Životního prostredí stanovují povinnost evidovat mnoŽství
PCB v kapa|inách provozních zaíízení a v odpadech. Tohoto MPZ se
z častni|o ce|kem 36 |aboratoií.

CÍlem MPZv ob|asti mikrobio|ogie v roce 2oo7 by|o stanovit poč.
ty heterotrofních m i kroorgan i sm Ů a i nd i kátorŮ feká| n ího zneči štěn Í,
včetně nově zavedenych ukazate|Ů f iako napiÍk|ad ku|tivovatelné mi-
kroorganismy, Escherichia coli a Clostridium perfringens podle vy-
h|ášky Ministerstva zdravotnictvÍ č' 376/2ooo Sb., kterou se sta-
novÍ poŽadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost jejÍ kontro|Y). Me-
ziIaboratorní porovnávání zkoušek v oblasti stanovenÍ ekotoxicity by|o
pi ipraveno pod|e Metodického pokynu MŽP pro stanoveníekotoxici-
ty vodnych vy|uhŮ odpadŮ. Vzh|edem k tomuto pokynu bylo MPZ roz-
ŠÍŤeno i o testovánívy|uhu pevného odpadu na luminiscenčních bak-
teriích Photobacterium phosphoreum pod|e DlN 38 4t2, Óást 34,
k ověiení vhodnosti pouŽití této metodiky pro podobné typy zkou-
šek a zaíazenítéto metodiky do piÍslušnych Iegis|ativních dokumentŮ
(napi. testovánÍ vy|uhŮ odpadŮ). MeziIaboratornÍ porovnávánÍ zkou.
šek v ob|asti biodegradabiI ity se zaměii|o nejen na zkoušení zpŮso-
bi|osti z častněnych |aboratoií, a|e i na zj ištění vhodnosti pouŽití
piÍsI ušnych metod i k pro testován í bio|ogické roz|oŽiteI nosti chem ic-
kych |átek. Jako testovany vzorek by|a pouŽita směs benzoanu sod-
ného,  kyse l iny monoch|oroctové a butano|u.  Terc iá rní butano| je  ne-
roz|oŽite|ny, a|e protoŽe by|o moŽno očekávat jeho abiotické odstra-
něníz roztoku, by|o s|edovánÍoproti minu|ym |étÚm rozšíieno o po-
kus s odvětrávánÍm. MeziIaboratornÍho porovnávání se zučastni|o
ceIkem devět IaboratoiÍ.
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Poguzování zpúsobi|Gti |aboÍatořÍ .^trátl(em roku 2oo2 zahájiIo s]tfudisko pro posuzo\ránrB]sobi|osti |aboratoň,
ÁstAB jedenáďý Íok činnosti. Béhem up|ynurch deseti |ď prodě|a|o podobný

ASLAB pod|e svého stďutu a zákona č.,58/1998 sb. posuzuje vÉol jato ostatni 
"nropské 

akreditačni orgány..Významrým mezníGm v ěinnostj
zpÚsobi|ost |aboratořrpod|e kňtérií normy csN EN |so/|Ec 17 025 .
Všeobécné poŽadav|ry na zpŮsobi|ost zkušebních a ka|ibračních \-
|aboratoři Laborďoře s osvědčením o sDrávné činnosti |aborato
ře, kteíé udě|uje ASLAB středisko pro posuzovánÍ zpúsobi|osti |a Tabu|k. 1. Přeh|ed mezi|aboratornÍch porovnávánr zkoušek v ob|asti che-
borďořr, jsou pak autorizovány lúinisterst\€m Život;ího prostňedÍ mie v roce 2oo1
k výkonu činnosti oprávněné |aboratoře pod|e citovaného zákona IÉ.v x.dň loč.t
uvedenÍm ve věstníku MŽP. I..ÍC dli'|b' úófr ó

Mezil aboratorní porovnávání zkoušek
v oblasti chemie

Ce|kem organizova| ASLAB v této ob|asti !4 mezi|aboratornÍch
porovnávání zkoušek. Pieh|ed těchto zkoušek 1e v tabulce 7. Po-
kračova|y projekty MPZ stanovenÍ nepo|árních extrahovate|nych lá-
tek, PAU, PcB' ocP a kovu v zeminách, rozbor ka|u, nerozpuště-
nych |átek, zbytku po ŽÍhání, rozpuštěnych |átek sušenych a Žft:'a-
nych, mezi|aboratornÍ porovnávánÍ zkoušek v ob|asti hodnocení
odpadu pod|e zákona č. 785/2001 sb. a stanovení PCB v mine-
rá|ních o|ejích.

M ezi l abo rato r n í porovn ává n í zko u šek
v oblasti biologickfch metod

V roce 2oo1 by|a Stiediskem pro posuzování zptisobi|osti Ia-
boratoiÍ uspoiádána meziIaboratornÍ porovnávání zkoušek v ob|asti
mikrobiologie, hydrobiologie a v oblasti ekotoxicity a biode-
gradabiIity. Pieh|ed těchto mezi|aboratorních porovnávání zkou-
šek je uveden v tabulce 2.

V roce 2001 by|o nově posouzeno 10 |aboratoií, znichž 9 obdr-
Že|o osvědčení o správné činnosti |aboratoie, jedna |aboratoi se
na udě|enÍ osvědčení piipravuje odstraĎovánÍm zjištěnych neshod.
U dvanácti IaboratoiÍ proběh|o posouzenÍ z dŮvodu organizačních
změn v |aboratoii a by|o jim vydáno aKua|izované osvědčení. U pěti
Iaboratoií proběh|o v rámci dozorové návštěvy dodatečné posouze-
ní systému jakosti podle |So/|Ec L7 025. Ve dvacetipěti |aborato
iÍch proběh|o posouzenÍdodatečně piihlášenych metod a na záR|a-
dě uspěšného posouzení na místě jim by|a vydána rozšiTená piílo
ha osvědčení. Návštěva v rámci dozoru se uskutečni|a v 76 |abora-
toiích s osvědčením ASLAB. Ce|kem 13 |aboratoií je drŽite|em
osvědčení o správné činnosti |aboratoie pod|e |So/|Ec 77 o25,
11 laboratoií má posouzen systém jakosti odběrŮ vzorkŮ.

Splávná laboratornÍ plaxe
Na zák|adě pověiení Ministerstvem Životního prostiedí pokračo-

va|a činnost NárodnÍho inspekčnÍho orgánu správné |aboratorní
praxe ve shodě se statutem NárodnÍho inspekčnÍho orgánu
a nove|ou zak|ádac( |istiny VÚV T.G.M.

Jeho činnost |ze rozdě|it do tií h|avnÍch skupin aktivit. Zák|adn(
povi n ností je prováděn í kontro| testovac Ích za|ízen( a a ud itŮ stud i í,
de|egováníoficiálního zástupce do Pane|u sLP oEcD a spo|upráce
s ministerstvem na Worbě |egis|ativy. Mimo vzdě|ávacÍčinnosti by|a
da|ší iniciativa zaměiena na tvorbu dokumentu, které jsou vyŽado
vány směrnicÍ Evropského spo|ečenstvíč. 1999 /12/EC. Pos|ednt'
niko|i však nejméně dŮ|eŽitou činností by|o pokračování spo|uprá-
ce s inspekčnÍ sekcí Státniho tjstavu pro kontro|u |éčiv, vjehoŽ
kompetenci je kontro|a dodrŽování zásad SLP v ob|asti léčiv.

Mimo ob|asti chemickych |átek a chemickych piÍpravkŮ je Ná-
rodnÍ inspekční orgán zmocněn i ke kontro|ám testovacÍch zaŤťzen(
pod|e zákona č'. 258/2000 sb., o ochraně veiejného zdrav(
a o změně něKerych souvisejÍcích zákonŮ (kosmetické piípravky)'
a  pod le zákona č.4o9/2o00 Sb. ,  k terym se měnÍ zákon
č,. 747/7996 Sb., o rostlino|ékaiské péči a změnách některych
souvisej ícÍch zákonŮ, a zákona č'' 455 / 7991 sb., o Živnostenském
pod n i kán í (Živnoste n s ky zákon), ve zněn í pozdějšÍch pied pi s Ů ( pes-
ticidy). V těchto dvou ob|astech dosud neprojevi|o Žádné testovací
za|ízen( zájem o získání osvědčení.

Další obIast  je  s tanovena vyh|áškou Min is ters tva vn i t ra
č. 85/1999 Sb., kterou se stanovímetody pro zjištováníhoilavosti
a oxidačnÍch v|astnostÍ chemickych |átek a chemickych piípravkŮ
a vyh|ášky Českého bářského rjiadu č' 3I6/L998 Sb., kterou se
stanovÍ metoda pro zjištovánÍ vybušnosti chemickych |átek a che.
mickych piípravkŮ. Není ziejmé , zda je nezájem testovacÍch za|fue-
ní zpŮsoben ma|ou informovanostÍ testovacích za|ízení, či dosud
nenasta|a potieba provádět tyto testy pod|e zásad SLP.

Součinnost pŤi tvorbě novych pŤedpisti
Pod|e zákona o vodách a prováděcích piedpisu k němu sestavo-

va| ASLAB na zák|adě pokynu oov MŽP aktuá|níseznamy oprávně-
nych |aboratoil, které by|y uveiejněny ve Věstníku MŽP, částka 6,
ročnÍk 2oo1-. Tyto seznamy by|y dop|něny i o ukazate|e, pro jejichŽ

stanovenÍ uvedené oprávněné |aboratoie pouŽívají ana|ytickou metodu pie-
depsanou ministerstvem. Kromě toho by|y pro VěstnÍky t'ttŽp piipravovány
k uveiejněnÍ p|né seznamy |aboratoiÍ s osvědčením o správné činnosti |a-
boratoie. Na Žádost ooV spo|upracova| ASLAB na prověrce ana|ytickych me-
tod ve vazbě nazákon č. 58/1998 Sb., s cÍlem návrhu inovace norem uvede
nych ve VěstnÍku tvŽp eástxa 4/L998.Zmény ana|ytickych metod stanovení
ukazate|Ů znečištěnÍ pod|e pií|ohy č. 1 zákon a č. 58/7998 Sb. by|y po sp|ně-
ní rjko|u uveiejněny ve Věstnku MŽP, částka 3, ročnÍk 2oot.

ASLAB se častniI také vypracovánÍ a vydánÍ Metodického pokynu
kzabezpečeníjakosti odběru vzorkŮ odpadních vod. ASLAB vyda| metodic-
kou pomŮcku Všeobecné poŽadavky na odbornou zpusobi|ost zkušebních
a ka|ibračních |aboratoiípod|e ČSN EN |So/lEc 77 o25- |nterpretace ASLAB
a Informace pro Žadate|e o posouzení odborné zpŮsobi|osti |aboratoie.

Pracovníci ASLAB se podÍ|e|i i na práci technickych komisÍ Jakost vod
a Názvosloví. Pro rozhodovánÍ o vyběru a náp|ni nově piipravovanych norem
ASLAB zpracovává a poskytuje souhrnné informace o chování norem v terénu.
Dále se podílí na ověiování návrhŮ norem a novych či upravenych pracovnÍch
postupŮ v praxi.

Závél

oR-clt-'',/o1
nor

oR4i+2/OL
bÍezen
oR4H-?,/O'.
bfezen

oR4H4,/O1
květen

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

oR-c*7/ot
záfr

oR-cH{,/ol.
zád

oR-cl+9/o1
oR.clt-'.o,/01
(Čechy a Morava)
ťÍjen

oR-clt-t-l,/o1
(Čechy a Morava)
řjen

oR-cl+t:z/oL
|ístopad

oR-PCBO1
listopad

OR.RA{)I
květen

l{&oY
MÓ.|c dbtilbuco

Nepo|ámÍ extrahovate|né |átlry v zeminách 86
(metodicl pokyn Kritéria znečištění zemin a podzemní Vody)

PAU a PCB v zeminách (metodickÝ pokyn Kritéria znečištěnÍ 45
zemin a podzemní vody)
SAA: Pb, Al, Mn, Cu, Zn, Fe, Ba, Be, Cr, Ni, Se, Cd, LA7

Ag' V' As' co' (pitná' povrchová a odpadní Voda)
SoA: NEL' ocP (pitná, povrchová a odpadní voda)

ch|orované feno|y (pitná voda a povrchová voda)

Rozbor ka|u (pod|e ČsN 46 5735 Prumys|ové komposty) 59

ZCHR: pH' vodivost' KNK-4.5' rozp. |átky' chloridy, dusičnany, 2lo
vápník' hoičik' soďk' dras|ík' Bs}G' cHsKM"' cHs|t,' LL4
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)

Vy|uhovate|nost odpad pod|e Wh|ášky MŽP ě. 338/97sb. 73
(44 parametr )

KoW v zeminách (metodicky polryn Kritéria znečištění zemin
a podzemni vody) 40

ZoHR: pH, vodivost, ch|oridy' sirany, dusičnany' vápník' hoičÍk' 773
rozpuštěné |átky' BsKs' cHsltl' NH4*' No2-, ce|kov! fosfor, 77l
organickÝ dusík, f|uoridy, Veškeré kyanidy' feno|y'
anionaktivní tenzidy' DoC' nerozp. |átky (odpadní voda)

Nepolámí extrahovatelné |átky a extrahovate|né |átky I42
(pitná' povrchová a odpadní voda) 749

sp.A: Hg a některé kovy (B' T|' sn' Mo' sb' sr' Li) L32
(pitná' povrchová a odpadní voda)

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

stanovenÍ po|ych|orovanÍch bifeny|ti v minerá|ních o|ejich 36

ce|ková objemová aKivita o a p, U"'., Ra' Rn' Pb' sr 33

Tabulka 2. Piehled mezilaboratornÍch porovnávání zkoušek v oblasti bio|o-
gickych metod v roce 2OO1

Poěot
Úč8tn.k

oR-TX{I
zád

oR-MB.O1
duben

oR.H8.O1
květen

OR.BDG{'1

stanovení ekotoxicity
Daphnia magna
Sce nede s m us s ubsDic atus
Poecilia reticulata
SinaDis alba
Phytob acte ri um phosphore u m

MikrobiologickY rozbor
A) stanovenÍ heterotrofnÍch mikroorganism (mezoÍiIních baKerií, ps},chÍofi|ních baKeriÍ,

ku|tivovateInÝch mikíoorganism )
B) stanovení indikátor Íeká|ního znečištění (ko|ifoÍmních baKerií, termoto|erantnÍch

ko|iformních baK;eÍiÍ, Escheichia coli a Íeká|nich steptokok - enterokok )
c) stanovení clostridium perfringens a siRčitany redukujÍcích anaerobt) (k|ostridií)

Hydrobio|ogickÝ rozbor
A) Bio|ogickÝ rozbor \rzoÍku povrchové vody (ČsN 75 77!2 a ČsN 75 7716)
B) Bio|ogickÝ rozbor yzorku suÍové a upÍavené pitné vody (ČsN 75 7711)
c) stanovení ch|orory|L}a a Íeopigmentl] ve yzorku povrchové vody (ČsN |so 10 260}

stanovení biodegÍadability

í1

L7



tohoto stiediska by| piechod na posuzovánízpŮsobi|osti |aboratoit.pod|e nor-
my Čsn EN |so/|Ec L7 o25, Kerá je souhrnem poŽadavkŮ na činnost zku
šebn Ích I aboratoií. Posuzované | aboratoie musí k udě|en í osvědčen í o sprár
né činnosti |aboratoie sp|nit tuto mezinárodnÍnormu bezezbytku. Pokud zku
šební |aboratore sp|řují poŽadavky této normy, pak v ob|asti svych zkušeb
ních činností provozujÍ systém jakosti, Kery rovněŽ sp|Ďuje poŽadavky
|so 9001. Rok 2002 je pos|edním rokem p|atnosti normy Čsru eru 45 0o1.
K37. 12' 2002 bude iedně ukoněena p|atnost všech osvědčeníodkazujÉ

cích na tuto normu. Laboratoie, Keré jsou drŽite|i osvědčení pod|e normy
čsru eru 45 001, musído tohoto data pievést swj systém jakosti na Čsru erv
|so/|Ec 77 o25 a nechď si sMdit tjspěšnost piechodu auditem. V opačném
pípadě jejich osvědčenÍ ztrďÍ p|atnost.

!ng. Eva Klokoěniková
vÚv T.G.M. Praha

tel. O2/2OL9 7332

Možnosti apIikace
e-podpisu a e-podatelny
ve vÚvT.G.M.

RÚzné aspeKy e|eKronickych ap|ikacÍ infor-
mačnÍch a komunikačnÍch techno|ogiÍjsou dnes
v ce|osvětovém měiftku projevem stá|e se urych-
|ujÍcÍho nástupu nové - digitá|ní ekonomiky
(e-ekonomiky) v informaticky, technologicky
a ekonomicky rozvinutych zemÍch.

E|eKronicky podpis (epodpis) a e|eKronická
podate|na (epodate|na) se v současné době stá
vajÍ ,,hitem.. e|eKronizace státní a veiejné správy
i v ČR, a to jak na repub|ikové rirovni (27 minister-
stev + da|ší rjstiední a správnÍ rady ČR), tak na
re$ioná|nÍch rovních (14 knjsk)/ch iadŮ, zanika
jících 77 okresnÍch iadu, nově wnikajÍcích 194
pověienych místnÍch iadŮ a cca 5 840 ostatních

místnÍch a obvodn Ích iadŮ) adm i ni strativně sprár
nÍho ir.zenÍ České republiky.

Na pielomu roku2OOt/02 zpracovali pracov-
nÍci sekce s|uŽeb vodnÍ studii ,,Možnosti ap|i-
kace epodpisu a +podate|nyv podmÍnkách VÚV
T.G.M." .

Úvodní metodo|ogická část se zab1ruá pod-
statou e|ektronického' digitá|nÍho, zaručeného
a kva|ifikovaného podpisu, soudobymi techno
|ogiemi digitálního podepisování, stavem ap|i-
kace epodpisu a epodate|ny na tvtŽp atd. oáte
jsou zde charaKerizovány instituce (minister-
stva, regu|ační a koordinační rady) a také |e
gis|ativnr a da|šÍ dokumenty ce|kového rámce
budovánÍ a rozvoje informační spo|ečnosti v ČR
s d razem na epodpis a epodatelnu. V závěru
jsou charaKerizovány poekty Informační stra-
tegie Úiadu pro veŤejné informační systémy.

V praxeo|ogické částistudie jsou specifiková
ny technické (hardwarové a softwarové) predpo

klady aplikace epodpisu a epodatelen ve VUV
T.G.M. v Praze, Brně a ostravě, moŽnosti certifi-
kace veiejného +podpisu (veiejného k|iče) ve VÚV
T.G.M., navrhované parametry eserveru, návrh
rea|izace epodpisu v komunikačním prostiedí
Lotus Notes, zajištění bezpečnosti uŽivatelské
ho identifikačnÍho souboru (|D souboru) v Lotus
Domino. Formou prilohy jsou samostatně zpra-
covány metodické pokyny pro piÍpadné masověj-
šíWuŽitíepodpisu v Lotus Notes ve VUV T.G.M.

V závěru vodnÍstudieje stručně popsán sou.
časny stav ap|ikace novych informačnÍch a ko
munikačních techno|ogiÍ v podmínkách VÚV
T.G.M. od počátku budovánÍ |s VÚV na pie|omu
|et 1996/97. Jsou formu|ována doporučenÍ
a rámcově navrŽena sekvence krokŮ pro podpo
ru rozhodování vrcho|ového veden í stavu o ap| i-
kaci epodpisu a epodate|en ve VÚV T.G.M.

Ing. Jaroslav Veself, GSc.

PÍírústky
v knihovně vÚv
Rainfal!. runofÍ modelling. The p]ime]
(Beven K. J.)

Pub|ikace,,SráŽko.odtokové modelování -
tjvod do studia.. je první p|ny vod a zároveř
pieh |ed sráŽkoodtokového mode|ovánÍ od roku
L975. obrovsky nár st vykon počftaěŮ a prG
storovych databází nabízí dnešnÍm mode|áiŮm
do té doby neb1rua|é moŽnosti. DiÍvější mode|á-
ii nemohIi pÍedpok|ádat, Že znázornění hydrolo
gickych procesťt počftačowmi mode|y dokáŽe
vyiešit takou./ odborny prob|ém, jako jsou sráŽ-
koodtokové vztahy.

Tato kniha poskytuje jakzák|ady pro začáteč-
nÍky, tak i detai|nÍ popisy téchno|ogiÍ poŽadova-
né pokroči|ejšími uŽivate|i a v1ruojovymi pracov-
n ky. Zhodnocuje komp|etn Í iadu sráŽkoodtoko
vych mode|Ů, včetně mode|Ů pro piedpovÍdání
povodnív reá|ném čase a mode| pro piedpovÉ
dánÍv|ivŮ vyuŽÍvánÍ krajiny a k|imatickych změn.
SoučástÍ piedstavovanych mode|Ů jsou i piík|a-
dy praktickych ap|ikací. V textu jsou obsaŽeny
i metody pro odhad neurčitosti v piedpovědÍch
jako zák|adnínástroj pro začátečníky pii vytvá
ien í hydro|ogickych piedpovědÍ.

Problematika sráŽkoodtokového modeIování
je v pub|ikaci rozdě|ena do nás|edujícÍch deseti
kapitol:
t. Zák|ady odtokovych procesŮ a procesu mG

deIování,
2, V1nuoj srážkoodtokovych modelŮ,

3.
4.

Data pro sráŽkoodtokové modelovánt,
Piedpovídání pr tokovych čar pomocÍ mo
de|u zaloŽenych na datech,

5. PiedpovÍdáníčar pr tok pomocídistribuo
vanfch mode|Ů za|oŽenych na popisech pro
cesŮ,

6. Hydro|ogická podobnost a distribučnífunk-
ce sráŽkeodtokovych mode|u,

7 . Zhodnocení parametr a neurčitost piedpo
vědi'

8. PiedpovÍdánípovodni
9. PiedpovÍdánÍ dŮs|edkŮ změn ve vyuŽívánÍ

p dy a k|imatickych změn,
10. Prob|ematika vyběru mode|u.

Publikace by|a vydána nak|adateIstvÍm John
Wi|ey & Sons, Ltd. a je urěena zaěátečnÍkťtm,
vysokoškolsklm studentťtm i abso|oventŮm vy-
sokych ško|, pracovnÍk m hydro|ogického vy-
zkumu a konzu|tantŮm i environmentálním
agenturám.

vwoi metod pro odhad extrémnÍch
povodnÍ

V roce 2001 vydala Česká vědeckotechnic-
ká vodohospodáiská společnost sbornÍk pied-
nášek ze semináie k vys|edkŮm grantového pro
jeKu VaVl5!O/3/97 ,,Vyvoj metod pro stano
vení extrémních povodnÍ..

VlastnÍci a provozovate|é vodních dě| jsou
stá|e vÍce nuceni věnovat nryšenou pozornost
stárnoucÍmu stavebnímu stavu vodnÍch dě|
a změnám' ke Kerym dochází v prŮběhu jejich
Životnosti. Současné poŽadavky na zajištěnÍ
bezpečnosti provozu vodních dě| jsou nespor-

ně prísnější' neŽ by|y v době projeKovánÍ dÍla.
Hlavní dŮraz je k|aden na sniŽenÍ rizika pie|itÍ
piehradnÍch hrází na minimum.

Statistiky uvádějl' Že pie|itÍje piÍčinou aŽ46 o/o
všech evidovanych. pro|omenÍ sypanych hrází.
Porušení tě|esa hráze m Že nastat napi. pii
nedostatečné kapacitě bezpečnostního pie|ivu
nebo pii vyskytu povodně, jejÍŽ extremita pie.
kraěuje charakteri sti ky pŮvodn Íc h n ávrhovych
hydro|ogickych veIičin.

Z těchto dŮvodŮ sí1Í poŽadavky na zvyšenÍ
kritérií pro bezpečné pievedení návrhovych po
vodní. Vyvoj směiuje k ap|ikaci návrhovych ve|i-
čin s pr tokovymi extrémy od Q,o* aŽ Po Q,oooo.
V zahraničí nejsou ojedině|é ani piípady ka|ku-
|acÍ s extrémní návrhovou povodnÍ, Kerá by uŽ
nemě|a byt v danych piírodních podmínkách pie
kročena.

ŘešenÍ  odhadŮ  hyd ro Iog i ckych  ve I ič in
s extrémně nÍzkou pravděpodobnostívyskytu si
však vyŽaduje nové metodické piístupy. K tomu
zaměieny vyzkum zača| v České repub|ice pro
bíhat ve druhé po|ovině devadesátych |et 20'
sto|etí. Vys|edky, jichŽ by|o dosaŽeno zejména
v grantovém projeKu vaY/5to/3lll97, jsou sou-
částÍ referátŮ piednesenych na semináii.

Z jednot|iv./ch piÍspěvkt] ve sborníku se mG
hou potenciálnÍ zájemci o tuto prob|ematiku
dozvědět, jaké moŽnosti existujÍ v současné
době pii opatiování novych nestandardních ná-
vrhovych ve|ičin s extrémní dobou opakování
a jaklj da|šÍ vfvoj |ze v této ob|asti v nejb|iŽších
|etech očekávat.

Alena }|eiclová
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