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Souhrn
Perlorodka iíéní(Margailtifera margaritifera| ie jedním z našich
nejvíceohroženfchživoěichti.Během 2o. sto|etÍprodělal tento dluh
dramatickf pok|es početnosti,a to iak jedinc ' tak lokalit vfskytu.
Per|orodka iíění má s|ožityživotnícyklus. V první fázi vfvoje žije
paraziticky na žábtách lososovité ryby, ve druhé zahrabána ve dně
toku. Tietí' nejde!šíobdobíŽivota pak trávÍ na povrchu dna, zpola
zapuštěnado substrátu. Jde o dlouhověkého,až pies 1oo let se do
Žívajícího
Živoěicha.
Perlorodka ie vázána na velmi ěisté o|igotrofnítoky. Má vysoké
nároky nejen na kvalitu vody,a|e i na charakter dna a také na s|ožení
rost|innéhopokryvu povodí.okolní suchozemská rostlinná vegetace
je totiž h|avnímzdrojem potravy perlorodky- mikroskopickfch ěás.
teěek polorozložené
rostlinnéhmoty.
Složité ptovázání života per|orodky s mnoha sloŽkami leiiho pro
stiedí, spolu se změnami, které vodnítoky i jejich okolí pÍedevším
od 19. století prodělávaji maiÍza následek současnf neutěšenfstav
poputacÍpertorodkynejen v ěR, ate v Evropě vŮbec. Aktuá|ně je v čn
známo pouhÝch 15 lokalit vfskytu' piiěemŽ iedna z nich ie nejvÍ.
znamnějšíve stžedníEvropě.
Pro záchranu pertorodkybyt v ěn pRjat záchranny program,jehož
cí|emje obnova ekologicky vwáŽenych oligotrofnÍchtokti' kde by
perlorodka byla schopna trva!éexistence.
(Margaritiferamargaritifera)patiÍ k nejpozoruhodPerlorodka ííč,n(
nějším
druhŮmnašÍfauny.
Má|okdovšakvt,Žejde v současnosti
o jeden
z nejvíceohroŽenychŽivočišnych
druhŮ Evropy,ktery má statut druhu
kritickyohroŽeného
a na rjzemÍČn zuastc chráněného.
je per|orodkav povědomí
Na to, Že jde o bezobratlého
Živočicha,
našíveiejnostipoměrněznámá. Jen pro zajímavost,zkuste kohoko|i
ve svémoko|ÍpoŽádat,aby vám vyjmenova|
zástupce m|Žu,kterézná.
Pokud vŮbec bude vědět, co to mlŽijsou, nejspišesi vzpomenena
škebli(ta je pro většinuIidípraktickysynonymempojmu ,,m|Ž..),
dá|e
piÍpaděprávě na per|orodku(i kdyŽ
na stiici (dá se jÍst)a v nej|epším
per|orodkoua moiskymŽi|eckdonezná rozdílmezi našís|adkovodní
vočichemPteria margaritifera,českyper|otvorkou,která však patiÍdo
jinétaxonomické
skupinym|ŽŮ).
Právě tvorbapere|udě|a|az per|orodky
Živočicha
nesmírněpopu|árntho. Pii dnešnÍWrobě umě|ychpere| a také ce|osvětovédistribuci
pere|jiŽzmíněnémoisképer|otvorky
všaktento vyznampraktickyzaniper|orodky
k| a je spiše kuriozitou.Vyjimečnost
iÍční
ve zpŮsospočívá
bu jejíhoŽivotaa v jejÍmvztahu k ostatnÍmprvkum ekosystému.
V historickédobě šlo o Živočichav zemíchčeskychzce|a obecně
rozšÍ7eného,
kteryvšakběhem 19. sto|etÍzač,a|vlrazné
ustupovata do
konce 20. sto|etívymize|z našeho zemÍaŽ na nepatrnévyjimky plně. Na rozdflod některychjinfch Živočichtj
s podobnymosudemjsou
piičinytohoto tibytku,hraničícího
s extinkcí,re|ativnědobie známy.
Souvisejíjednak s vysokyminároky per|orodkyna kva|ituvody,jednak
s jejímneobyčejně
uzkymprovázánímnejens prostiedímv|astního
toku,
a|e i s oko|níkrajinou.Jak kva|itavody v tocích,tak krajinnyráz se
ovšemza up|ynu|ych
něko|iksto|etÍve|mizměni|y'
Perlorodkamá dosti s|oŽityŽivotnícyk|us.Podobnějako je tomu
u některychjinychpiÍbuznych
m|žŮ(škeb|e,ve|evrub),
se z op|ozenych

vajiček|Íhnounejprveparazitické|arvyzvané$|ochidie.Ty jsou samičÍmjedincem per|orodkyvyvrhoványdo vody, kde se pro sv j dalšÍ
zdárn,j vyvoj musí setkat s hostite|skym organismem - |ososovitou
rybou.Na jejíchŽábráchŽijíg|ochidieněko|ikměsícŮ.To je jedinéob.
dobí,kdy se per|orodkamŮžepiemístovatna většívzdá|enostijinak,
neŽ|ijen pusobenímtoku vody.obdobípobytuna rybě je tedy k|ičové
pro šffenÍpopuIaceper|orodkyjak proti proudu danéhotoku, tak
i z povodído povodí.
V současnostijehostite|skourybouv našichstiedoevropskychpodmÍnkáchvyhradně pstruh obecny (Salmo trutta).V minu|ostito však
by|i |osos (Salmo sala), ktery díkysWm pravidelnymd|ouhymcestám
na trd|iště|eŽícÍ
na horníchtocÍchiek fungova|jako vyznamnf faKor
ši7eníper|orodkypo ce|émnašem zemí.
Během parazitickéfáze |arva metamorfujea pos|ézez ryby odpadne. Tehdyzačr.áda|ší,pro per|orodkuve|michou|ostivé
období,kdy
se m|adíjedinci menšíneŽ 1 mm zahrabávajÍ
do dna toku (tzv.intersticiálnÍhoprostiedÍ,podobnějako napi. |arvymihule)a zustáva1í
5 aŽ
10 |et něko|ikcm aŽ dm pod povrchemdna čibrehŮ.
Teprve kdyŽdosáhnou určitévelikosti,vystupujím|adéper|orodky
na povrch dna a začínaj(
tiett' nejde|šÍfázisvéhoŽivota.Tu trávÍpo|ozahrabányve dnovémsubstrátu (do proudícÍ
vody vyčnívá
asi po|ovina
populacitvoiíjedinci rozsáh|éko|onie,kde
Živočicha).
V prosperujÍcÍ
jsou na sebe těsně nah|oučeny
stovkyažtisícem|Ž . Takovéto,,Iavice,. však dnes u nás praKicky nenajdeme,i v místechnejvyššího
vyjedince, byťv piÍhodnychmÍstechkoryskytujde vŽdyspiše o so|itérnÍ
ta více naakumu|ovanych.
Během Životam Že per|orodkasvé stano.
viště mnohokrát opustit (napi. pri zWšenémstavu vody, kdy dochází
k disturbancímdna) a zachytitse na piÍhodném
místě o kus dá|e během Životatak per|orodkysestupujÍsměrem po proudutoku dolu.
je neobyčejně
jedinci některychpoPer|orodka
d|ouhověkyŽivočich,
pu|acÍse prokazate|nědoŽÍvají
stáiÍvÍceneŽ 100 |et!Je tedy moŽné
per|orodkuoznačitza jednoznačně
nejdélese doŽÍvající
Živočišny
druh'
Kery se na našem zemíwskytuje.
P e r | o r o d k ym a j í v e I m i p o m a | y r Ů s t ( j e h o r y c h | o s t s e s n i Ž u j e
věkem),kteryvšaknení,jako je tomu i u ostatnÍchměks piibyvajícÍm
kyšŮ,věkověomezen.NejvětšÍjedinci
tak mívajÍdé|ku
aŽ t2 cm' Lastury
m|Že.
se na prvnípoh|edIišÍ
odjakéhoko|ijiného
druhunašehove|kého
Jsou neobyčejně
těŽkéa mohutněstavěné,se siInouvrstvouper|eti.
jedincŮtaké
Ve|midobie je na nich patrná Vrstevnatosta u Vzrost|ych
opotiebovaná,dos|ovazkorodovanánejstarší
část(v okolívrcho| obou
lastur).
je to vysoká
Jaké prostiedív|astně per|orodkavyŽaduje?PiedevšÍm
čistotavody.Piesné |imityjednot|iWchparametru(ce|kovyfosfor,dusičnanyapod.) ne|ze zce|a jednoznačněstanovit, spÍše|ze hovoiit
o optimá|níchhodnotách'jejichŽdlouhodobépiekračovánÍ
zpŮsobuje
popuIacea odo|nostiproti náh|ymstresŮm
sniŽování
Životaschopnosti
(napi. si|nymepizodickymznečištěnÍm).

obr. 1. Lasturydospě|ychjedincŮ perlorodkyiičnÍmajícharakteristicky |edvinovity
tvar a ve|koumocnost;jejich vrcholováčást bwá ěasto
erodována

podhorského
obr. 2. Typickypik|ad piirozeněmeandrujícÍho
toku,jedperlorodkyiíčníve stiednÍ Evropě (foto
noho z poslednÍcht]točišť
O. Simon)

obr. 3. Mnoho sekŮ tokŮ,v nichŽse perlorodkaiičnídosudvyskytuje,
by|ov minu|ostizce|a nevhodněupraveno;kromě snÍŽení
samočisticí
charak.
schopnosti toku takto zanik|i pro per|orodkunezbytnypÍírodní
ter dna (fotoO. Simon)

Z poh|edudnešnÍhoč|ověkaje čistota,,per|orodkové..
vody těŽko
piedstavite|ná.Mnohá povrchovávoda, z hlediska mnoŽstvídusičnajako kojenecká,je pro per|orodkujiŽ nevyhovující.
nŮ k|asifikovate|ná
NormadusičnanŮpro kojeneckouvoduje 75 mg/|,kdeŽtohorníhranije uváděnajako 6 mc/|, a to ještějen jako
ce optima pro per|orodku
krátkodobětolerovanémaximum.|deá|nÍhodnotaje 2,5 mg/| (|).
Z h|ediskamnoŽstvÍorganickych|átek lze |oka|ityper|orodkyzaiadit
do tzv. |epšího
stupně o|igosaprobity,
hraničÍcí
s xenosaprobitou'
parametr,odráŽejÍcí
Jako sumarizující
mnoŽstvÍdisociovanych|átek
ve vodě, je často pouŽívánaspecifická vodivost (konduKivita).I kdyŽ
per|orodky
pravděpodobně
snášejÍ
i vyššÍ
hodnoty,optimá|nÍ
konduKivita pro našepopu|aceje maximá|nědo 9o pS/cm (pn 25 oC).Kdo se jen
trochu zab,lváhydrochemií,
ví,Že taKo nízkéhodnotyse na velkéčásti
našeho uzem(v povrchovychtekoucÍchvodách praKicky nevyskytují.
per|orodky
Diívější
obecnérozšíiení
muŽetak byt dobrymměiftkem
pro piedstavu,jak čisténašetoky napi. ještěv 19. sto|etíby|y.Nejde
jen o ma|épotoky'Per|orodkase běŽněvyskytova|a
napiíkladve stiedním toku otavy i v jinych podobně ve|kychiekách. Kromě bodovych
piispě|a ke zvyšenítrofie iek i ce|ková degradace
zdrojŮ znečištěnÍ
krajinyzpŮsobená zemědě|stvím,napos|edypii masovémsce|ovánÍ
ornépŮdyv 50. |etech20. století.Proces zvyšovánítrofie
iek dos|ova
zatlači|per|orodkuaŽ do nejhoiejších
částÍtokŮ, kde čistotavody dosud zŮstaIazachována.
Pro zajímavost:Uvědommesi, Že vzh|edemk d|ouhověkostiper|orodjedincŮ vyznamnékrajinky dosud ve|kémnoŽstvív současnostiŽijícÍch
nézměnyi jim piedcházejíc(,,|epší
časy.,pamatuje.Tito staiÍ,,pamětníci..jsou mnohdyjedinymipňeŽÍvajÍcÍmijedinci
zbytkŮpopu|acÍ.
Ve|kácitIivostjuveniIních
stadiíper|orodky
na kvalituprostiedÍ(a v současnosti
s tím spojenájejich morta|ita)má totiŽza nás|edek,Že na většiněze
zbyruajÍcích
|oka|itnedocházÍk piirozenéobnově popu|ace.A to i pies
to, Že staÍíjedincijsou prokazate|ně
fertiInía g|ochidiejsou jimi stá|e
produkovány.
TatonepiÍznivá
věkovásk|adbapopuIacíjespo|us plošnym
prob|émem
vymizenÍm
|okalitWskytu nejaktuá|nějšÍm
zachovánÍper|o
rodkyv našípiÍrodě.

V|astnÍ
velikosttoku nenÍpro per|orodkusměrodatná.Jsou známyp(i
pady' kdy popu|aced|ouhodoběpieŽíva|a
v potŮčkuo ši7i30 cm, a|e
v těchto |oka|itáchjiŽ zaÓíná hrát roli riziko spojenés ma|ou h|oubkou
toku' V zimě zde hrozívymrznuti
v |étěpak vyschnutí.
Ve vyšších
nadmoiskych vyškáchnavícpiistupujestres dany ce|oročněniŽší
tep|otouvody.
jejínárokyna typ dna. Bahniténebo
ZpŮsobŽivotaper|orodky
určuje
i jemně pÍsčité
zce|anevhodné,stejnějako dno
dno je pro tyto Živočichy
tvoienéponejvÍce
ve|kymikameny,častovodouobracenymi.Per|orodka
vyŽadujedno tvoienéhrubympískemaŽjemnym štěrkema zároveř takové,kde je i v intersticiá|u
voda prokys|ičená
a dobie proudí'
Voda s sebou musí néstdrobnéčásticedetritu(na ty pŮsobÍpií,|iš
jemny pÍsekjako fi|tr).Jak mIadá stadia Žijíl(v intersticiá|utokŮ, tak
pos|ézeadu|tníjedinci
se totiŽŽivÍpo|orozloŽenou
organickouhmotou,
pŮvodu.Tésměrem proti proudupodhorskychiÉ
detritemrost|inného
ček ubyvá, takŽe per|orodkyzde hIadovÍa jsou ceIkověfyzio|ogicky
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obr. 5. Velmi nÍzkyobsah dusičnanŮje jednou z charakteristikper|orodkovychvod; graf ukazujeročnÍ
ko|ísánÍ
tohoto parametruna šesti
měrnychprofi|ech,|eŽících
na nejvyznamnějšÍ
|oka|itěperlorodkyv ČR
-tiiz profilŮ|eŽÍnah|avním
ve směru po proudu),
toku (čísloványjsou
piftok nad profi|em3 protékáobcÍse zemědě|da|šÍ
tii na piítocích;
skymi objektya per|orodkyse V něm dnes s ve|koupravděpodobností
nevyskytují

obr. 4. Ukázka tzv. odchovnéhoprvku pro m|adéper|orodky,kde jsou
umě|evytvoienynejen meandrující
struŽky(v zimnímobdobídobie vipod|oŽÍ;
dite|né),
a|e ijejich štěrkové
Ve VegetačnÍm
obdobíje zde udrŽovánkosenytravníporost (fotoo. Simon)

2

os|abeny.Nedostatek potravyse projevujemj. i zpoma|enymaŽ stagnujÍcím
rŮstem m|adychstadií.I samotnés|oŽenÍ
a charakterdetritojednot|iWchŽiper|orodky
vych částicjsou ve|mipodstatné.NapiÍk|ad
votníchstadiÍjsou schopnypiijímatpouze částiceurčité
ve|ikosti.
o optimá|ním
s|oŽenípotraw per|orodekse dosud víve|mimá|oa moŽno iíci,Že vysledkystudiatétoprob|ematiky
budoujednÍmz k|ičovych
faktorŮ, Kery ov|ivnípieŽitíper|orodkyna našem zemí.Jako jednoznačné
potravního
se jeví'Že mnoŽsWÍ
kva|itního
detrituprudce k|es|ojednak se
změnoudruhovésk|adby|esa, kdy by|ysmišenéporostynahrazenysmrjednak ubytkempastvina kosenych|uka v nivách
kovymimonoku|turami,
iek a potokŮ,kde h|avnÍm
zdrojemorganickéhmotyby|ytraviny.
Z toho Vyp|yvá'ačje to na prvnípoh|edpiekvapujÍcí,
Že na mnoha
per|orodkypodmÍněno
místechv Čechácha na Moravě by|orozši7enÍ
Iidskoučinností'Per|orodkaby|ajednÍmz prvkŮ určitého
typu naší
právě zmíněnymIučnímhospodaieku|turní krajiny,charakteristického
nímv potočních
nivách.Perlorodkatak de facto byva|atzv. synantrop
nÍm,na č|ověkavázanymorganismem.
Pozoruhodnyje i fakt' Že perlorodkykdysi by|y,nadneseně iečeno,
objektemjakéhosisi|ně extenzivnÍho
chovu.Pro tvorbupere|by|yčasto č|ověkemzáměrně piemÍstoványa zámérněvysazoványdo loka|it,
kde by se jejich popu|acepiirozenymzpŮsobem neuchytiIa(napi. do
m|ynskychnáhonŮ).Takto piesazenÍdospě|íjedinci se zde pravděpodobně nikdy tispěšněnerozmnoŽova|i,
a|e díkysvé d|ouhověkostitu
moh|i po iadu deseti|etÍpieŽÍvat- do té doby' neŽ by|i pii ,,sk|izni..
pere|usmrceni.Mnozífeudá|ové
si dokoncevydrŽovali
zaměstnanceper|aie,ktery se o sběr perel i o ,,dosadbu,.
per|orodekstara|.Per|orodka však kdysi by|a dÍky svému masovému vyskytu vyuŽ(vána
i k da|eko prozaičtějšímče| m - jako |evnyzdroj potravypro hospo.
dáiská tvi|ata,jmenovitě pro prasata.
Pověstnéper|y,pod|enichŽ dosta|a per|orodkajméno,se zda|eka
nevyskytují
a nikdy nevyskytova|y
v kaŽdémjedinci. Naopak, i v době
rozkvětunašich popu|acíper|orodekv obdobÍstiedověku š|oo zá|eŽitost spiše ojedině|oua sběračipere|muse|imnohdyotevift(a tímzahubit)tisÍcejedincŮ,neŽ objevi|ijednohos per|ou.V současné
době, kdy
jsou naše zbytkovépopulace početněve|mi proiÍd|é
a navÍcve špatné
fyzio|ogické
kondici (wnik per|yje podmíněnmj. i dostatečněintenzivní
produkcÍper|etové
vrstvy,která se u stresovanychjedincu velmi sniŽuje)' je pravděpodobnostvyskytu,a tím i nálezu per|ypraKicky nu|ová'
je svázán i s existencída|šÍch
Vyskyt per|orodky
organismŮ.Ved|e
jiŽ zmíněného
pstruhaje ŽádoucÍi piítomnostdravcu(vydnezbytného
ra), kteiísvym predačním
t|akemudrŽujírybípopu|aciv piirozeněobpoětemm|adychjedinc . Ryba,která
novovaném
stavu s dostatečnym
uŽ jednou |arvy perlorodkyhostila, si proti nim vytvoiíimunitu a pii
piištímkontaktuje neprijme.Vyznamnáje i prÍtomnost
ruznychbezobratlych ŽivočichŮ,kteĚÍnapomáhajírozk|adurost|innéhmoty, a tím
i zásobovánÍper|orodekpotravou.
je druhemnato|iknáročnym
VidÍme,
Že per|orodka
a cit|ivymna změny
prostiedí,Že je moŽnoji označitza signá|nÍdruh kva|ityo|igotrofnÍho
je
vodnÍho
toku. DÍkysvéprovázanostise všemis|oŽkamiekosystému
neobyčejně
cennymbioindikátorem.
Je tieba si uvědomit,Že jejíochrana je nejen prostouochranoudruhovou,a|e ochranouce|éhoekosystému' Je ukázkou,jak zce m Že hraničitvodohospodáistvís krajináistvÍma mŮŽe bytjednímz mnoha piipomenutí,
Že ochrana piírody
piístup.
vyŽadujekomp|exnÍ,
interdiscip|inární
V současnédobě je na rjzemíČeskérepub|ikyznámo pouhych15
|oka|it,kde se per|orodkadosud vyskytuje,či |épeiečenodonedávna
vyskytovala:
na částiz nich dnes pieŽÍvábuďjen něko|ikmá|ojedincŮ,
nebo jiŽ druh zcela vymize|.Pouze něko|ikmá|o |oka|it|ze označitza
prosperujÍcí,
nebo a|espoř nevymírajÍcí.
Piesto jedna z našichpopu|aje stá|e povaŽovánaza nejvyznamcí,tiebaŽe početněve|miproiÍd|á,
nějšívce|éstiedníEvropě.Poněkudpiíznivějšíje
situace na britsklch
ostrovech a v severníaŽ severovychodnÍ
Evropě, kde leŽítěŽištěsouper|orodky.
časnéhorozšiTenÍ
Vzh|edemk vyznamuper|orodkya ke kritickému
stavujejÍchpopu|ací by| pro záchranu tohoto Živočichapiijat v ČR záchrannyprogram,
jehoŽ cí|emje v prvníiadě stabi|izacepopulacÍna stávajÍcích
|okalitách. Kromě managementupiís|ušnfchpovodÍ(e|iminaceznečištění,
pokryvu, revitalizace diíve
opětovnézavedenívhodnéhoVegetačnÍho
narušenych sekŮ tokŮ) je jeho součástípo|opiirozenyodchov m|ajedinci stádych per|orodek.Ty jsou zÍskáványz|arev produkovanych
populaci kteréjsou takto zÍskanoum|adougenevajÍcÍch
vymtrajících
racíposilovány.To je však pouze piechodnystav, ktery by nemě| byt
cílem a není ani d|ouhodoběudrŽite|ny.H|avnímcí|emby mě|o byt
obnovenífunkčních,
eko|ogickyv}nráŽenych
o|igotrofních
vodnícheko.
systémŮv rámci ce|éhopovodÍ,v nichŽby mezi všemiorganismyby|a
schopnatrva|éexistencei per|orodkaiÍčnÍ.
Mgr. Michal Bflf
vÚv T.G.M. Praha
tel,z 22O L97 267
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The Pearl Mussel_ an Endangered Witness to the Past (BÍly,M.)
The pearl mussel (Matgaritifera margaritiÍera) is one oÍ our most
endangered animals, During the 2orh century this species saw
a dramatic decline in numerousness oÍ individuals and occurence
localities.
The pearl musse| has a complicated liÍecycle. |n the first phase oÍ
evolution it parasitizes on the tills of a salmonid fish, in the second
phase it lives builed in the bottom of a water body. The third, longest life pedod is then spent on the bottom surÍace,and the animal
is half-inserted into the substrate. lt is a longeval creature which
may live more than 1OO years.
The pearl mussel is confined to very clean oligotrophic water bo
dies. lt has great demands not only on water quality, but also on the
nature of the bottom, as we!! as on the composition oÍ the vegeta.
tion cover of a catchment area. Surounding terrestrial plant yegetation is the main soulce of Íoodfor the pearl mussel, consisting of
mlcroscopic particles of a half-decomposedvegetable matter.
The complicated inteilinking of the pear! mussel's life with many
components oÍ its environment' together with changes in water bo
dies taking place especially since the 19u century, has resulted in
a disconsolate situation of the pearl mussel populations not only in
the Gzech Republic, but also in Europe. ln the Gzech Republic there
are currently known merely 15 occurrence localities, one of them
being the most important one in Gentral Europe.
ln order to preserve the pearl mussel, the Czech Republic has
adopted a preservation programme aimed at rehabilitating ecologically balanced oligotrophic water bodies, where the pearl musse!
would be able to exist permanently.

pŘíspĚver K PRoBLEMATIcE

vÝsrcwuA sLoŽENíHUMlNoVÝcH
LATEK VE VODACH POVODI

pŘennADNí
ruÁonŽe
rtÁue
Petr LochovskÝ
Klíčováslova
huminové látky, vodárenská nádrŽ Fláje, Krušné hory, gelová
chromatografie,organickÝ uhlík
Souhrn
V rámci německoěeského bilatelálniho projektu ,,Huminovélátky
v Krušnfch ho]ách.., zaměženéhona probIematiku vfskytu' piíěin
a d sledku zvfšenfch obsah huminovfch |átek ve vodárenskych pie
hradních nádržíchKrušnych hor, byly od června 2oo1. pravidelně
v měsíěníchintervalech sledovány koncentrace 18 základních che
mickfch parametr ve vodách povodí piehradní náilŽe Fláje.
V pÍítocíchpiehladní nádržebyly ziištěny relativně Wsoké koncent.
race DoG, hliníkua že|eza,které značněko!ísajív pr běhu sledova
néhoobdobÍ.V samotnépiehladní náilži však dochází kvjnzné te
dukci těchto koncentraěníchwkyvtú.K bl.žší
identifikaci piítomnÍch
organickych !átek byla ap|ikována technika gelové chromatografie
s oG detektorem. Dosavadnívysledky těchto sledování ukazují na
vysokÝ podí|huminowch látek (6G.8o%o|a pŤítomnostdalšíchsku.

odběrová místa, sledovanéparametry

pin látek, jako po|ysacharidy' bu|lding blocks, amÍifi|nílátky a někte.
ré další. PŤi riiplavárenskémplocesu vody z piehradnÍ nádĚe F|áie
fiakcÍ.
dochází k odstranění zeiména jeiich vÍš.emoleku|árních

Úvod
Huminové|átkyvznikajív pÍíroděrozklademorganickéhmoty na zď
k|adě iady chemicklch a biochemickychpochodtj.Jde o vysokomo|e
charakterus vysokymzastouku|árnÍcyk|ické
s|oučeniny
aromatického
penímpo|yfeno| a po|ykarboxy|ovych
kyse|in.Jsou obsaŽenyv ptidách,
raše|iněa dnovychsedimentech,odkudjsou následně |ouŽenyvodou
ekosysté[1]. VÝskyttěchto |átek nepiedstavujez h|ediska piÍrodních
mŮ Žádná vyznamná rizika aje součástÍpiirozenychprocesťtrozk|adu
h|ediskopiedstavujeob|astvodáorganickych|átek.Poněkudod|išné
renství,kde jejich p ftomnost m Že znamenat prob|émypR techno|ogickych procesech pravypitnévody (zbarvent'zvyšenéhodnotybiode.
- BDoc, vznik komp|ex s kovy,vznik
gradabi|nÍho
organického
uh|Íku
kancerogennÍch
triha|ometan - THM po dezinfekci ch|orem atd.).
S Wskytem huminovych|átek ve vodách se setkáváme v Krušnych
horách i u vodárenskénádrŽe F|áje,která by|av roce 1960 vybudová
na za rjče|emzÍskánÍkvalitnÍhozdroje pitnévody zejménapro města
Litvínov,Most, Tep|icea ÚstÍ nad Labem. Voda z piehradnínádrŽe se
pievádÍpies vodníe|ektrárnupotrubÍmo ce|kovédé|cepiib|iŽně7 km
do vyrovnávacínádrŽe pravny vody v MeziboÍí.Úpravna vody je
h|ediskaÍešenajako jednostupřová fiednostupřo
z techno|ogického
jako koagu|antu.
vá koagu|ace)pii ap|ikacisu|fátuh|initého
T.G.M. (VÚV T.G.M.)spo|upra.
Vyzkumny stav vodohospodáÍsky
projektu[2]
německo-českém
cuje od června2oo7 na bi|aterá|nÍm
financovaném
Spo|kovymministerstvempro vědu a vzdě|ání(BMBF)
ve SRN pii iešenÍprob|ematikypiÍčina dopadŮ nárŮstu koncentra|átek)v piehradníchnáce organickéhouh|íku(zejménahuminou./ch
drŽÍchstiedněhorskychobIastÍKrušnychhor. Projektje koncipován
jako sdruŽenyve spo|upráci Stavebnífaku|tyČvut prana (katedra
Techno|ogického
centra pro vodu DVGW-TZW
zdravotnÍhoinŽenyrstvÍ),
Dresden)a Technickéuniverzityv DráŽďanech
Kar|sruhe(Aussenste||e
(Geografickytistav). Projekt bude ukončenv druhé po|ovině roku
2oo4 s tím,Že ŤadačinnostÍ
muse|abyt v dŮs|edkupovodnív srpnu
2oo2 piesunuta aŽ do závérečného
časového seku iešenÍv |etech
2003-2004.
Cí|empiíspěvkuje poskytnoutvybranépruběŽnéu./s|edkys|edování zák|adnÍchchemickych parametru ve vzorcÍchvody odebranych
v povodí nádrŽe F|áje od června 2oo7 za rjče|emzjištěníčasovych
změn zejménatěch chemickych parametrŮ, které
koncentračních
indikujÍpÍítomnosthuminovych|átek. PomocÍtechniky ge|ovéchromatografies detektoremorganickéhouh|íku(ocD) by|ydá|e získány prvnÍvys|edkyumoŽĎujÍcÍ
separaci a kvantifikaciskupin pŤítomnych organickych|átek.

Povodí nád e Fláje - vyvoj znečištěnÍvody
huminovfmi látkami
P|ocha povodÍ,kteréje zdrojem vody piehradnÍnádrŽe F|áje' činÍ
41-,6km2a na|ézáse ve vyšce730-960 m n.m. H|avnÍpiftokynádrŽe
tvoií čtyiimalévodnítoky (potokyFlájsky' RadnÍ,Raše|ink a Mackovsky) s něko|ikada|šímidrobnymipiftokyneve|kéhovyznamu.P|ocha
povodí,která by|a v minu|ostivyuŽÍvánapiedevšÍmk |esnímuhospodaienÍ,by|av 70.-80. |etechvystavenasi|nymkyse|ymemisímpochá
zejícímz neodsi7enychtepe|nyche|ektráren,povrchovétěŽbyhnědého
uh|Ía koncentrovaného
chemickéhoprÚmys|uv ob|asti měst Mostu
V dŮs|edkutěchto emisípostupnědoš|ok si|némupoško
a Litvínova.
zenÍpŮvodnÍho|esriíhoporostu, piičemŽsnaha o opětnéza|esněnÍ
poškozenychp|och byla spěšná pouze částečně.Pies v|iv kyse|ych
kva|ityvody
emisÍnedocháze|ovšakv uvedenych|etechke zhoršování
s|edování
z hlediska obsahu huminovych|átek. Z vys|edkŮdiÍvějších
organic[3]vyp|yvádokoncepokles pr měrnéhoobsahu rozpuštěného
kéhouh|ftu (Doc) ve vodě piehradnínádrŽe F|ájeod jejÍhonapuštění
V roce 1960 do roku 1982 prib|iŽněna po|ovinu.K obratu v tomto vyvoji však
doš|ov 90. |etech po zásadní redukci zdroj
"paradoxně..
kyselychemisÍ(odsÍenítepe|nyche|ektráren,omezenítěŽbyuh|í,redukci exha|acízchemickéhopr mys|uatd.).V tétodobě zača|odocházet k postupnémunár stu koncentrace huminovych|átek ve vodě
v ce|émpovodí.Hodnota parametrucHsKMnvzrost|av |etech1989 aŽ
2001 piib|iŽnědvojnásobněze 3 mg/| na 6 mg/| [4]. Tento negativní
trend ve vfvoji kva|ityvody v nádrŽi a současněsurovévody na pravně v Mezibo|í|ze pozorovataŽ do současnédoby. obdobnéproblémy
(zejménahuminovych|átek)
zvyšujÍcího
se obsahu organickéhouh|Íku
ve vodárenskychnádrŽÍchby|ypozoroványv 90. |etech i na německé
straně Krušnychhor (Rauschenbach,Mu|denberg,Carlsfe|d)[5]. Snaha o protiopatienÍke zvyšeníhodnoty pH pŮdy vápněnímtento trend
vymyvánÍhuminovych|átek piitom častoještě zhoršova|a.
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intervalechodebÍrány
od června2001 by|ypravide|něv měsičních
vzorkyvody ce|kem na 16 místech povodínádrŽe F|áie (obr. 7). Do
s|edováníby|yved|e odběrovéhomísta pro pravnu vody v Meziboií
piftoky_ potoky F|áj(v nádrŽi F|áie) zaíazenyjejí čtyiinejvfznamnějšÍ
drobnépiÉ
dá|e pak něKeréda|šÍ
sky, Radní,Mackovskya RaŠe|inÍk,
toky, odtok z piehradnÍnádrŽe pod hrázía odběrová místazachycujícÍ
oblast povodípod nádrŽÍsměrem k německéhranici.

obl. 1. Mapa odběrovychmístv povodíF|áje
Stanovovánobylo 18 zák|adníchchemickfch parametr : tep|ota,pH,
vodivost, koncentracerozpuštěnéhokys|íku,su|fáty,ch|oridy,fosfáty,
SAKo.u(sPekdusičnany,
dusitany,amoniak,cHsKMn,Toc, Doc, SAK254,
trá|nÍabsorpčníkoeficient),h|inÍk,Že|ezo,mangan. V prvnÍpo|ovině
roku 2003 by|atato s|edovánÍrozšiTenao stanoveníge|ovouchromaorgacharakterizacea identifikacepÍftomnych
tografiÍza če|emb|iŽšÍ
nick:/ch|átek (10 odběrowch mÍst).

Vfs|edky ana|Ýzzák|adníchchemickfch pa]ametl
obsah huminovych|átek ve vodách |ze nepiímos|edovat stanove
nímparametrrjDoC, sAK254,sAK436,cHsKMn.Na obr. 2 je jako pik|ad
znázornénprťtběhkoncentraceDoC v piftocíchpiehradnÍnádrŽe Fláje
ve sledovanéměasovém seku' NejniŽšíná|ezyDoC byly pozorovány
v prosincia |ednupii nÍzkych
teplotácha piftomnostisněhu, zatímco
hodnoty by|o moŽno pozorovatv obdobíčervnaa ěervence.
nejvyšší
Vyššíná|ezy DoC v piftocÍchnádrŽe piitom dobie kore|ujÍs intenzitou
jejichŽvlivem jsou vym}nlásráŽkovychčinnostÍ,
a dé|koupÍedchozÍch
ny huminové|átkyz pt]tdyv oko|íjednot|ivychvodníchtoku.

o.$o..\os+ď+ra.s1..ďď..oo.o*o".'o.&.5.eoŠ+&+&1.&*..&.e
l{l.lc

odběru

piftocÍchpiehradnÍnádrŽeF|ájev časovém seobl. 2. DoC v h|avnÍch
ku červen2001-|eden 2003
RovněŽu h|inÍku,Že|ezaa manganuv piftocÍchnádrŽejsou koncentračníná|ezyv pr měru vyrazněvyšší
v porovnánÍs běŽnymizdroji pitné
vody. U h|iníkuby|yzjištěnyhodnotyaŽ 7oo pg|, u Že|ezap|es t g/|.
Na|ezenékoncentracenej|épekore|ujís obsahy DoC u h|iníku,u Že|eza
je takto kore|aceméněvyznamnáa u manganuje jiŽ ve|mi slabá
(obr. 3).
Ačkolipiftoky piehradnÍnádrŽe F|áje vykazujírelativně značnéko|ísánÍ koncentracíu iady zák|adnÍchchemickych parametr , jsou jejich
ná|ezyv samotnénádrŽipo ce|és|edovanéobdobípoměrně vyrovnané
(obr.4).
Na zák|aděprŮběŽnychvys|edkťt
s|edování|zevodu v piehradnÍnádrŽi F|ájeiv jejíchpiftocÍchcharakterizovatjako vodu měkkou s nízkym
obsahem minerá|nÍch
|átek. HodnotypH vody jsou téměi neutrální,
v rozmezí6-7, s pievaŽujÍcÍmi
ná|ezyko|em hodnotypH 6,5. Vodivost
vzorkuvodyv nádrŽiijejíchpiftocÍchse na|ézáv rozmezí
ana|yzovanych
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obl. 4. Parametry Doc, cHsKMn,sAK, Al, Fe a Mn ve vodě pÍehradní
nádrŽe Fláje v obdobíčerven20o1-|eden 2003
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obr. 3. Koncentrace h|inÍku,Že|ezaa manganu Ve vodě piftoktj pie
hradnínádrŽe F|áje
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60-130 uS/cm. Koncentracesu|fátuby|yzjištěnyv rozmezí1&30 mgll'
ch|oridŮL_3 mg/| a dusičnanÚ2_5 mg/|. U dusitanuse většinaná|ezu
pohybujepod mezístanovitelnostipouŽitéana|ytické
metody< o,0o5 mgl|,
rozmezÍ< 0,014,1 mg/| a u fosfáttjt
u amonq/ch iontŮ v koncentračním
< 0,005{,1m9l1.
Po rÍpravěsurovévody v MeziboiÍdochází k redukci v obsahu iady
piÍtomnychchemickych|átek. Na obr. 5 jsou zachycenyWs|edkys|edo
vánÍ pro parametry Doc, cHsKMn, sAK2so,které zce souvisejÍ
huminovych|átek)'
s měnÍcím
se obsahemorganickych|átek(zejména
v časovém
obdobÍprosinec2oO1-leden 2003.
V porovnáníse surovou vodou jsou ná|ezy uvedenfch parametr
piÍpustv upravenévodě niŽšr,pÍestovšak někdy docházík pŤekročení
nych limitnÍchhodnotpro pitnouvodu pod|evyh|áškyMzd č.376/2000
u parametrucHslí" (|imit3 mg/|)a h|iniku(|imit20o ugl|).vyššÍná|ezy
ripraw vodyv MeziboiÍ'kde
h|inÍku
tjzcesouvisejís pouŽitoutechno|ogií
se jako koagu|antpouŽívásulfát h|inity.Za piftomnostihuminovych|á
tek tak m Že docházet ke vzniku re|ativněstabi|níchrozpustnychkomplexu, Keré nejsou zachycoványpouŽiwmfi|tračním
za|ízením.
ná|ezy DoC v surovévodě poměrně dobie korelují
Koncentrační
s hodnotami cHsKMn v pr běhu ce|éhosledovanéhoobdobÍ.Koeficient DoC/CHsKMnse však po ripravěvody zvÍšÍ'coŽ svědčÍo zWšení
podíluobtiŽně oxidovate|nychorganickfch |átek v pitné vodě, které
nejsou postižite|né
metodoucHsKMn.

ldentiÍikaceo]ganickfch |átek ve rrzoÍcíchvody
z povodínádlže Fláje pomocígelovéchromatografie

.s

obl. 5. Vys|edkyparametr Doc' cHsKmn,SAKzsla SAKo.uv pitnévodě
na pravně vody v MeziboiÍv časovémobdobí prosinec 20O1-|eden
2003
kosti jsou zde zastoupeny po|ysacharidy.V podstatě jde o stavební
materiá|buněčnychmembrána produkty|átkovév./měnyias. S k|esající
ve|ikostÍ
mo|eku|nás|edujíhuminové|átky'Keréjsou ve s|edovanych
vzorcíchvody nejsi|nějizastoupeny.Po huminovych|átkách |ze na chro
matogramech pozorovattzv. bui|dingblocks, kterévznikajíjako rozDá|e pak ná
k|adnéproduKy huminovych|átek oxidacía hydro|yzou.
huminové|átky
kyse|inya nÍzkomo|eku|ární
s|edujínÍzkomo|eku|ární
jako produktyoxidace pÍftomného
DoC a konečněamfifi|nía neutrá|nÍ
|átkyvznikajícíjakomeziproduktymikrobiá|níhorozk|adu[7]. Na obr. 6
je pro názornostuvedenchromatogramsurovévodyz pravnyv MeziboiÍ
jednot|ivychfrakcÍ.
s označením
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Nízkomo|eku|ámí
kyseliny +
nízkomo|eku|ámí
huminové|átky

ve s|edova
Vfs|edky zák|adníchchemickych parametr neumoŽĎujÍ
informaceo formě piftomnéhoorganicnych vzorcíchvody získatb|iŽšÍ
kéhouh|Íku'Tyto informacejsou však cennév souvis|ostise zjištová
nÍmpotenciálu vzniku triha|ometanuch|oracÍupravenévody, neboťje
známo, Že tyto |átky vznikajípieváŽně z určitychorganickfch s|ouče
organickych|átek (BDoc) v pitné
nin. RovněŽbio|ogickádegradabi|ita
charaKerizaci těchto |átek
vodě tjzce souvisÍs jejich sloŽenÍm.K b|iŽší
'r0
40
50
60
30
2E
by|aproto ve spo|uprácis DVGW-TZWDresden ap|ikovánametoda ge
E|učníčasv minutách
|ovéchromatografies detektorem organickéhouh|Íkupod|e Hubera
obt. 6. Chromatogram surové vody z pravny vody v Meziboií
a Frimm|a[6]. Na chromatogramechworkŮ vody z povodínádrŽe F|áje
jednot|itl.Ích
frakcí
je moŽnopozorovatpět skupin |átek.Látky o největšímo|eku|árnÍve|i. s označením
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piftoktivodáNa obr. 7 jsou zobrazenychromatogramyčtyih|avnÍch
renské nádrŽe F|áje' Pro srovnánÍje zde rovněŽ zobrazenchromatogram surovévody odebranéna upravněvodyv Meziboií.Ze záznamÚje
patrné,Že s|oŽeníDoC v uvedenychvzorcÍchvodyje ve|mi podobné,
jedinf rozdÍ1spočíváv kvantitě piftomnéhoDoC. obsah organickych
|átek u pos|edně uvedenéhovzorkuje v dŮs|edkuzieďovacÍhoefektu
v nádrŽi niŽšíneŽ u piftokŮ.

surová voda (DoC:5'4 m9/|)
voda (DoC:2'3 mďl)

10
E|učníčas v minutách

vodyz pravny
obl. 9. Chromatogramysurovéa upravené(nech|orované)
vodyv MeziboiÍ(odběr11. 3. 2003)

0
E|učnÍ
časv minutách

obr. 7. Chromatogramyvzorkuvody h|avníchpiftoktitpiehradnínádrže
F|áje (potokyRaše|iník,
F|ájsky'Mackovskya RadnÍ)v porovnáníse
surovouvodou na pravněvodyv MeziboiÍ(odběr11. 3. 2003)
obrázek 8 zachycujechromatogramyvzorkŮvody odebranychpod
hrázípŤehradnÍ
nádrŽe F|áje'dá|e pak ze samotnénádrŽev b|ízkosti
o d b ě r o v é h om í s t a p r o p r a v n u v o d y a k o n e č n ě s u r o v é v o d y
z pravnyv Meziboií.Nejvyšší
obsah DoC zde vykazujevzorek odebrany pod hrázÍ,ziejmě v dus|edkustratifikacevody v nádrŽi, nebot podobnéná|ezy by|yzjištěnyi v nás|edujÍchměsících(květen,
červen,červenec2003). Naopak u surovévody |ze pozorovat(ve
srovnánísnádrŽQmírněvyššÍ
ná|ez DoC, ziejmě v|ivemvyrovnávací nádrŽe u pravnyvody v MeziboiÍ.

DOC
psn

DOC
HumlMa

EW

amíB. kdddy
polF.ď'tík'y
.ffiíelffi|n|lltxy
náďuEm{
8utslng

3.Raš6|inÍk
í5 . Geoígenta|

7.RadnÍ
16 - surová voda

ky$|lny

Blod6

g.F|ájskÝ
1.l.VÝvar
8.MackovskÝ
í7 - upravgná voda ,|8 . pitná voda 4 . odběÍovémÍstov nádŽi

obl. 1o. Zastoupeníjednotlivychfrakcíorganickych|átek ve vzorcích
vody z povodÍnádrŽe Fláje v porovnánÍs ce|kovymobsahem DoC (stanoveníge|ovou
chromatografiís
oCD detektoremz odběru11. 3. 2003)

Závét
projektu,zaměÍenéhona
V rámci bi|aterá|nÍho
německo-českého
prob|ematiku
huminovych|átekv povodÍvodárensképiehradnÍnádrŽe
F|áje' by|yv časovém seku |et 2001_2002 získányinformaceo kon8uo
změnách 18 zák|adníchchemickychparametrŮve vzorcentračnÍch
6
50
.E
cíchvodyodebíranych
v měsÍčnÍch
časovychinterva|echna 16 odběroo
vych mÍstechv ob|asti povodítéto piehradnínádrŽe. Vys|edky ana|,!z
tilo
É.
ukazujÍna vysokyobsah organickéhouh|Íkuv piftocichnádrŽe,ktery
značněko|Ísáv prŮběhu roku, zejménav závis|ostina sráŽkovéčin.
pod hrází(Doc:6'5 mgn)
nosti (se zvyšujÍcÍm
se prŮtokem piftokŮ během sráŽkovéperiodydosurová voda (DoC: 5'4 mg/|)
cház(k nárŮstuobsahu DoC ve vodě).V piehradnínádrŽiF|ájedochází
v|ivemznačnéhoobjemu vody k vyrovnánÍtěchto Wkyvu. Nejvyšší
abodběrové mÍsto v nádrži (DoC: 4'2 mg/|)
solutní ná|ezy DoC byly zjištěnyu piftoku Raše|iník(pies 20 mg/|),
]0
20
30
40
50
80
70
B0
prŮtoku
nejvíceDoC je všakv dŮsledkuvysokéhoprŮměrného
ročního
E|učníčasv minutách
vody piiváděno do nádrŽe F|ájskfm potokem, RovněŽ obsah hliníku
obr. 8. ChromatogramyvzorkŮ vody odebranych pod hrázÍpiehradní
a Že|ezave vodě piehradnínádrŽe vykazujere|ativněvysokékoncentnádrŽe F|áje' u odběrovéhomÍstaupravnyvody v nádrŽi F|ájea surové
račnÍ
ná|ezy(100-500 pgl|).Vysokf obsah DoC v surovévodě na pravvody z pravnyvody v MeziboiÍ(odběr11. 3. 2003)
jejichŽdŮs|edprob|émy'
ně vody v MeziboiÍzpusobujetechno|ogické
kem je oběasnépiekročení|imitnÍchhodnot koncentracípro pitnou
vodu pod|evyhláškyMzd č. 376/2000 u parametruCHSK". (3 mgll)
Na obr. 9 jsou porovnánychromatogramysurovéa upravené(ne(2oo ug/|).
a h|inÍku
chlorované)vody na pravně vody v Meziboií. Zde jsou jiŽ patrné
Technikouge|ovéchromatografieby|a provedenaseparace a idenkva|itativnízměny v zastoupeníjednot|ivychfrakcí. obzv|áště patrtifikace organickych látek ve vzorcÍchvody z povodÍnádrŽe F|áje
podÍ|Ůorganickych|átek (po|ysa- a V upravenévodě na pravně vody v Meziboií.DosavadnÍvys|edky
ny je bytek vyšemo|eku|árnÍch
charidy,huminové|átkya bui|dingb|ocks).U pÍkureprezentujÍcího ukazujÍ,Že na ce|kovémobsahu DoC se podílejí
60-80 % huminové
huminové|átkyje rovněŽ patrny kvalitativnÍposun směrem k niŽe|átky,z ostatnÍchfrakcíjsou pak menšÍměrou zastoupeny po|ysa.
mo|eku|árnÍm
frakcÍm.U nízkomo|eku|árních
kyse|indocházÍsice
charidy,bui|dingb|ocks,amfifi|ní
|átkya nízkomo|ekulárnÍ
a neutrá|nÍ
po pravě vody k abso|utnÍmupok|esukoncentrace,avšak re|ativní kyse|iny.Po upravě vody docházÍk pok|esu koncentracízejména
zastoupenítéto frakce se na ce|kovémDoC u pitnévody naopak
u vyšemo|eku|árnÍch
frakcí(po|ysacharidy
a huminové|átky),zatímco
zvyšÍ.
podÍ|nízkomolekulárních
frakcÍse měnÍpouze nevyznamně.Teprve
Na obr. 10 je pieh|edně ve formě tiírozměrnéhografu znázorněno
da|šÍ
sIedovánívrámci projektuvšakumoŽnízjistit
změnyv zastoupení
jednot|ivychfrakcíorganickych|átek v pr běhu roku a zejménab|ÍŽe
zastoupeníjednot|ivychf rakcíorganickych|átek v porovnán Ís ce|kovym
obsahem Doc. z obr. 70 je patrné,Že 70-80 %oortanickéhouhltkuje
specifikovatsouvis|ostimezi s|oŽenímpiÍtomného
DoC, potenciá|em
jsou zastoupenyna niŽšÍch vzniku THM a koncentraci.BDoc v pitné vodě na pravně vody
tvoieno huminovymi|átkami,ostatnís|oŽky
koncentraěnÍchrovních.
v MeziboiÍ.
o
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A Contribution to the lssue of Occurrence and Composition of
Humine Substances in Waters of the Catchment Area of the
Fláje Reservoir (LochovskÝ, P.)
ln the framework of the GzechGerman bilatera! project 'Humine
Substances in the Ore Mountains', aimed at the issue of occurence,
causes and consequences of increased contents of humine sub
stances in water-supplyreservoirs in the Ore Mountains, starting in
June 2oo1 concentrations oÍ 18 basic chemica| parameters in wa.
ters of the catchment area of the Fláje reservoir have regularly been
monitored at onemonth intervals. ln the tributaries of the reservoir,
there have been found relatively high concentrations oÍ DoG' alumi.
nium and iron, owing to the occu]rence oÍhumine substances, which
fluctuated considerably during the period of monitoring!.However,in
the reservoil itselÍ a signiÍicant reduction oÍ these concentration
fluctuations comes about. To identify, in more detail, the composition oÍthe present organic calbon, the technique of gel chromato
graphy with an OC detector has been applied. The results of this
monitoring have so Íar shown a higlt share of humine substances
amounting to 6G-80 o/o,áS we|l as the presence of other groups of
substances, such as polysaccharides, building blocks, amphiphilic
substances, and some others. ln the process of treating water fiom
the Fláie reselvoir, especialIy the Íractionsof bi$$er molecutar size
are being removed.

. |chtyofauna:
Druhovástruktura,diverzita,ce|kovábiomasa a kontaminace(obsahrtutive svalovině)signá|ních
druhŮ(okouna cejn).
. Makrozoobenthos:
Druhovástruktura,diverzitaa kontaminace(obVliv těžby uranovych rud na vyvoj kontaminace hydr}
sah kadmia,o|ovaa rtutiv biomase)iady signá|nÍch
druhŮ,z níchŽ
sféryPlouěnicev obdobÍ1966-2000 (Hans|k,E.)
Asellus aquaticusje piÍtomenna všechprofi|ech.
profiluve
Ce|ková biomasa (ch|orofy|-a)
v podé|ném
Studie shrnujev pieh|ednéformě vysledkyd|ouho|etého
s|edovánÍ o Fytop|ankton:
vrcho|uVegetačnÍho
období'
kontaminaceradioaktivními
|átkamiv dŮs|edkutěŽbya zpracováníura. Sedimenty:Koncentraceiady kovŮ (ve frakcích< 2 mm a < 20 pm)
nu v oko|íStráŽepod Ra|skemv povodíP|oučnice.
S|edováníprovádě|i
pracovníciVÚV T.G.M., PovodÍohie a da|šíchorganizac(po dobu vÍce
a organickychpolutantŮ(ve frakci < 2 mm).
o BiofiImy:KontaminacebiofiImŮvytvoienychna deskách exponovaneŽ30 |et.Jsou uvedenyrozsáh|époznatkyo časověprostorovychzmě
nych v proudnicitoku na standardnímp|ovoucímzaŤízení.
Rozsah
nách jakosti povrchovychvod v povodíieky P|oučnice,
d|ouhodobězatěa metodystanoveníjsou identickése sedimenty.
ŽovanédŮ|ními
vodamia sp|achyz terénuv oko|ÍtěŽbyuranovérudyve
. Dreissena polymorpha:V roce 1999 byly piÍmov toku 56 dnÍexpoStráŽipod Ra|skema takéna referenčních
nezatiŽenych
|oka|itách.
S|e.
popuIacetohotom|Že;by|astanovenaiada
noványvzorkystandardnÍ
v něko|ikaetapách a nejsoustavnějiby|o prováděno
dováníprobÍha|o
kovŮ a organickychpo|utantŮ.
v období1986-1990. S|edoványbyly zv|ášti rozpuštěné
a nerozpuště
Vys|edkydokumentujíce|kovypok|es zátéŽeekosystémunespecinéformyradioaKivních|átekve vodách se zv|áštním
zaměienímna radi.
fickymi i specifickymipo|utantya ukazuj(nutnost současnéhovyuŽíváum-226a uran a z neradioaKivnÍch
|átekzejménabaryum.Zjištovánby|
systémÚ).V období1993-1996 doobsah radia-226a uranu v iÍčnÍch
dnovychsedimentechv podé|ném nÍněko|ikametodik(indikačnÍch
profi|uP|oučnice
š|o,s obecnym poklesem vypouštění
znečišťujících
|átek, ke změně
frakcích.Podobnés|edovánÍ
zaa v jejichzrnitostnÍch
typu h|avnÍho
antropogenního
t|aku- ze ,,znečištění..
na absenci piirohrnova|oi zeminyv záp|avovém
uzemí,včetnězávis|ostidistribuceradioz e n y c h h a b i t a t Ův o d n í c ho r g a n i s m Ů a s p o | e č e n s t e vP. r o n á v r a t
aktivních|átek na h|oubce,ze kteréby|yodebírányvzorky.Pozornost
je nutno obnovitspojenÍh|avnÍho
k ekosystémublízkémupÍÍrodnÍmu
by|avěnovánai kontaminacivodníchmakrofyta ryb. By|a hodnocena
toku s inundačnízonou,
biehovézony,upravitreŽimprŮtokŮ,kontinuibi|anceradioaktivnÍch
|átekve vodě a pevnychmateriá|ech.
zustává vyznamnymfaktoremv ob|astispeciHodnocenaby|ai funkceCentrá|ní
dekontaminační
stanice,v|ivut|u- tu toku apod.ZnečištěnÍ
perjakosti prvkŮ
fickychpolutantua farmak, pro kteréjsou metodybiomonitoringu
menía nás|ednězastaveníhornickétěŽby na z|epšení
spektivnÍmetodouindikace.
hydrosféryP|oučnice.
Para|elněs terénnímsledovánímby|yprováděny|aboratornÍ
testy na
Vlzkum pro praxi, sešit 46, 706 stran, 25 obrázku, 9 tabulek
zjištěnÍ
distribučních
konstant pro radioaKivnÍ|átkya pevnéprvky vodníhoprostiedí,včetněmateriá| opevněníkorytaP|oučnice.
Na zák|adě
souhrnného
hodnocení
faKorŮ ov|ivřujících
kontaminaciv povodíP|ouč- MoŽnosti WuŽ.tímetod kapilámÍ elektroforézy
plo analyzu malych iont ve vodách (Pavonič,M.)
nice radioaktivnÍmi
|átkami by|ynavrŽenytiídyčistotypro dnovésedimentya vodnÍmakrofytaz h|ediskaobsahu radia-226a uranu.Dále by|y
Pub|ikacese v teoretickéčástisnaŽÍo zhodnocenísoučasného
stanavrŽenypiípustnéobsahy těchto radionuk|idtj
ve vodě,sedimentech
vu moŽnostívyuŽitÍ
metodykapi|árnízÓnové
e|ektroforézy
CZE pro staa vodníchmakrofftech,odpovídajícístavu,
kdy nebudedocházetk zuŽen(
noveníma|ychiontu - piedevšÍmanorganíckych
aniont a částečně
druhového
spektravodnÍchorganismŮ,včetněryb.
i kationtŮ- ve vodách, a to V kontextuostatnÍchmetod kapi|árníe|ekVys|edkytohoto s|edovánípredstavujÍ
i referenčnÍroveĎ pro hodtroforézyi da|šíchrutinně pouŽívanych
ana|ytickychmetod v tétoobnoceníd|ouhodobych
změn jakosti hydrosféryPloučnicepo ukončení Iasti.SouěástÍpráceje stručné
shrnutíprincipuCZE, včetněpouŽívané
těŽby,resp' V prŮběhusanace roztokŮkyse|ého
|ouŽenív|okalitěStráŽ
instrumentacea zpťtsobŮdávkovánÍa detekce pro identifikaci|átek
pod Ralskem.
touto metodou.
V experimentá|ní
části práce piinášísouhrn Ws|edkŮtéměi sedVlzkum pro praxi, sešit 45, 15o stran, 70 obrázku, 36 tabulek
mi|etépraktickézkušenostis touto metodoupro stanoveníaniontu
povrchovych,odpadnícha pitnych,včetve vodách, a to pÍedevším
Biomonitoilng českéhoLabe - vys|edky z |et
ně zhodnocenívyhod
a nevyhodmetodyCZEve srovnánís ostatními
1993-1996-1999 (Fuksa,JK.)
metodami,piedevšÍm
metodouiontovéchromatografie|C. Součástí pubIikaceje poměrnědetaiInípopis metodikystanovenía vaIidace
Práce shrnuje vys|edkybiomonitoringuzískanév |etech 1993,
1996 a 1999 na sérii postupnychprofi|una českémLabi a do|ní m e t o d yp r o s t a n o v e n í c h | o r i dsŮí,r a n Ůd, u s i č n a n Ůd,u s i t a n Ůa f | u o r i dŮ ve vodách.
Vltavě. Práce by|y prováděnystandardizovanymi
metodikamijako
zák|ad d|ouhodobéiady s|edovánív|ivu antropogenníchfaktorŮ na
V|zkum pro praxi, sešit 47, 80 stran,74 obrázkŮ, 72 tabulek
iíčnÍ
ekosystém.By|ys|edoványtyto sloŽky:
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zdrojŮznečištění,
ovšempii rŮzné
stejnémuodhadu piičinkudifuznÍch
těsnosti vztahu.
Pii korekci |átkovychodnosťtna prŮtok vodyjsme jednak proved|i
prŮtok Q,",(za referenční
rektifikaci|átkovychodnosťtna referenční
prŮtok zde by| zvo|enprŮměrnyprŮtok během s|edovanéhoobdobQ
pod|ezásad MKoL, tj. pod|erovnice(1)

A DlFuzruícn
zDRouŮzt.teělŠrĚruí
|van Nesměrák

- LO, l.
LOrextit,i
Q.,/Q,

Klíčováslova
plošn! zdroj znečištění,difuznízdroj znečištění,
povrchovévody,odhad
pŤÍčinku

kde

Souhrn
Difuznízdroje zneěištěníse podí|ejí
na znečištěnípovrchovfch vod
v zájmovémprofilu. Jelijejich piíčinekv zájmovémprofilu oproti pŤí.
činku bodovfch zdroj znečištěníjiž v současnosti vyznamnf, bude
po vyiešenÍprobIémubodovfch zdrojŮ tieba uplatnit pro iešenípro
blému difuzníchzdrojŮ zneěištěnítzv. nejlepšíenvironmentálnípo
stupy. ětanet ukazujejednu z možnychmetod odhadu piíčinkudifuz.
nÍchzdlojti zneěištěnív zájmovémprofilu.
Čtánex10(1) Rámcovésměrnice [1] poŽaduje,aby č|enskéstáty
Evropskéunie regu|ova|y
všechnavypouštění
znečišťujÍcÍch
|átek do
piÍstupu,a to
(sdruŽeného)
vod povrchovychpomocíkomb|novaného
nejpozdějido 22. 12. 2oI2,
poŽadujefiako nutnou
Čtánet<
10(2) pro bodovézdroje znečištění
podmínkutéto regu|ace)zavedenínejlepšíchdostupnychtechnik ve
vyrobě a dosaŽeníodpovídajících
emisníchstandardŮ vypouštěnych
pak č|ánekpoŽaduje,
znečištujícÍch
|átek.Pro difuznÍzdrojeznečištění
pokud je to uče|né,
postupu'
up|atněnÍnejlepšíchenvironmentálních
Čtánex10(3) směrnice poŽadujepiísnějšÍ
regu|acitam, kde jakostpodnÍcÍlnebo standard kva|ity(imisnístandard)vyŽadujeprísnější
mínky,neŽ kterévyp|wajÍz odstavce 2. Čtánex10(3) tedy de facto
poŽadujesoučasné
dodrŽení
emisníchi imisníchstandardŮ'
Stejny piÍstupk bodovymzdrojŮmstanovujena|(zenív|ády č.6t/
2003 sb. t2] v S 6, odst' 11 s tím,Že vodoprávní iad je povinenstapiístupemod 1. 1. 2008.
novit emisní|imity(pouze)kombinovan1im
Naiízenív|ády
se všaktyká pouzevypouštěníodpadních
vod (z bodovych
(a|e bohuŽel
zdrojŮznečištěnQ
do vod povrchovych,a proto naíízen(
ani vodnízákon) neobsahuje ŽádnéRámcovésměrnici ekviva|entnÍ
poŽadavkyna p|ošné
(z p|ochy)a difuzní(neevidované
drobnéa občas(dá|ejen difuznízdroje).
nébodové)zdrojeznečištění
Právem vzniká otázka, zda bude nutnépro některédruhy znečišťujÉ
postucÍch|átek up|atĎovat
speciá|nÍrešení(nejIepšÍ
environmentá|nÍ
py pro cjiÍuzní
zdrojeznečištěnÍ).
V kaŽdémpiÍpaděto bude nutnétehdy,jest|iŽezavedenínejIepšÍch
dostupnychtechnikve vyroběa dosaŽenÍ
emisnÍch|imitŮu bodovychzdrojŮznečištěnÍ
odpovídajÍcích
nezajistí
dosaŽenípotiebnychimisnÍchstandardŮv zájmovychbodech nebo
secích.

Pilncip odhadu velikosti a pííčinku
difuznÍchzdlojti
zneěištění

(1)

Lorextlt,ije |átkovy odnos v i-tém roce rektifikovany nd Q,er
v g . s ' 1( p o p i . v m g . s . l ) ,

LO,
Q,"r
Q,

- |átkovyodnos v i-témroce V g.s1 (popň.v mg.s.1),
- referenční
prŮtokV m3.s.1,
- pr měrnyprŮtokv i.témroce V m3.s'1.

prŮtokproved|isoučasně
a jednakjsme pii rektifikacina referenční
pod|ediÍvemnohokrátpouŽité|ogaritmické
trendovévyrovnánÍ
trendové rovnice(2)
= In(a)+ b*ln(Rok,)
+ d*ln(Q,)
ln(LO,)
kde Rok.
a,b,d

e)

je označenÍ
(čÍs|o)
i-téhoroku,
- regresnÍ
součinite|e.

Po WpočturegresnÍchsoučinitelťt
a,b,d V regresnÍrovnici(2) by|y
pruto.
s jejich pomocía po dosazeníQ,"rdo rovnice(2) za Q. vypočteny
kově rektifikovanéa trendově vyrovnanéhodnoty |átkovychodnosÚ
LOt,"no,i
z rovnice(3)
= In(a)+ b*ln(Rok,)
+ d*ln(Q,"r)
In(LO,,"n0.,)

(3)

pr tok
Pii rektifikaciprťlměrnych
ročních
koncentracína referenční
pod|emnohokrátpou.
Q,",jsme provedIisoučasnětrendovévyrovnánÍ
prŮtoko
Žité|ogaritmické
trendovérovnice(4) az rovnice(5)vypočetli
vě a trendověvyrovnané
hodnotyprŮměrnychkoncentrací
Co,..,"no,.
= In(a)+ b*ln(Rok,)
+ d*ln(Q,)
In(C',,,)

(4)

= ln(a)+ b*ln(Rok,)
+ d*ln(Q,",)
ln(co,.t,"no,i)

(5)

je prŮměrnáročníkoncentracev i-témroce V mg.|.1
(popr.v Ug.l''),
- prŮtokově a trendově vyrovnaná pruměrná koncen.
Cor.trend,i
trace v i-témroce v mg'|1(popi.v ug.|.1).

kde Co,,i

Současnějsme provedIitrendovévyrovnánÍ
i bilancevypouštěného
pod|e|ogaritmické
znečištění
trendovérovnice(6) a wpočet|itrendově
vyrovnané
hodnotyBZu"no''
z rovnice(7)
= In(a)+ b*ln(Rok,)
In(BZ,)

(6)

= In(a)+ b*ln(Rok,)
l[(B2,,"n0,,)

(7)

je bi|ancevypouštěného
znečištění
v i-témroce v s.s.1
(popr.v mg.s'l),
- trendověvyrovnanáhodnotabiIancevypouštěného
BZu"no,,
znečištění
v i-témroce V g.s 1 (popi.v mg.s.1)'

kde BZ,

)iž d|(vejsme se pokusiIiprovéstodhad velikostidifuzníchzdrojŮ
jakostivody[3].Totovyhodnocení
znečištěnÍ
v rŮznychukazate|ích
bylo
za|oŽenona konfrontacičasovéiady ročních|átkovychodnosŮ |átky
s časovouiadou ročníbiIance
mnoŽstvívypouštěné
|átkyz evidovanych
pomocíjednoduchéhomodeIu.
bodoWchzdrojŮznečištěnÍ
odhad pííčinku
difuzníchzdrojÚ znečištění
v zájmovémprofiIu(tj.
hodnoty,jakou se podilejÍdifuznízdrojezneěištění
na |átkovémodnosu v zájmovémprofi|u)je za|oŽenna zhodnocenístatistickézávis|osti
veIikostiročního
|átkového
odnosu nebo pruměrnéročníkoncentrace
znečištující
|átkyv zájmovémprofi|una ročníbi|ancimnoŽství
vypouštěné|átkyz evidovanychbodovychzdrojŮnad zájmovymprofilem'oba
postupypii tom vycházejíz piesvědčenÍ,
Že časovéiady ukazate|ujakosti vodyobsahujÍvíce
informací,neŽko|ikse z nich obvyk|ezÍskává.
V obou postupechby|ahodnotaroěnÍho|átkového
odnosuvyjádiena
jako prŮměrny|átkovyodnos (ročnÍ
prŮměr|átkovychodnosŮve dnech
vzorkovánÍ)
V g.s.' (popÍ.v m$.s.1)[4]- tedy niko|ivjako součinpr měr.
jak se někdychybprŮtokua prŮměrnéroční
koncentrace,
néhoročního
ně doporučuje.
Ročníbi|anceby|atéŽvyjádienamístov t.rok.1V g.s.1;
moŽnyje piirozeněopačnypostup,na věci a vys|edkuto však nic nemění.
Ročnípruměr |átkoulchodnosŮje obecně závis|yna vodnostiroku
(na prŮměrnémročnímprutokuve dnech vzorkovánQ,protoŽe|átkovy
odnos - podle definice- imp|icitnězahrnujeprŮtokvody;podobná
závis|ostmŮŽe existovati u pruměrnychročníchkoncentrací.V této
souvisIosti se nabízejídvě zák|adnÍcesty: pracovat buď piímo
prŮměrnymi|átkovymiodnosya pr měrnekorigovanymi..
s ,,prŮtokově
nymiročními
koncentracemi,nebo nejdiívevliv prŮtokuz časovychiad
vy|oučit.
PouŽi|ijsme obě cesty a ukáza|ose, Že vedou praktickyke

I

ZdŮrazĎujeme
však,Že trendovévyrovnánínenínutné,zatímcokoprŮtok u prŮměrnych|átkovychodnosrjje nutná
rekce na referenčnÍ
ji |ze doporučit.
Vztah mezi látko.
a u prŮměrnychročnÍch
koncentracÍ
vymi odtoky nebo prŮměrnymiročnímikoncentracemi(prŮtokověnekorigovanymi,prŮtokově korigovanyminebo prutokově a trendově vy.
(trendověnerovnanymi)a bi|ancímnoŽstvÍ
znečištěnÍ
vypouštěného
vyrovnaného
nebo trendověvyrovnaného)
by|popisovánnejjednoduššÍ
regresnírovnicÍ-|ineárnÍ
rovnicÍ,
kde sek na ose poiadnicse piib|iŽně rovná piičinkudifuznÍch
zdrojŮznečištění.
Je-|itento sek vyznamněvelky(napi.vzh|edemk současnéhodnopotě), pak je nutno piistoupitk pouŽitínej|epších
environmentá|ních
stupŮ ke snDenÍpiičinkudifuznÍch
zdrojŮznečištění.

p]o cHsK*
odhadpÍíěinku
vyjádieného
Pro vypočetodhadu piičinkudifuzníchzdroj znečištění
v ukazate|icHsKc, jsme pouŽiIičasovouiadu prŮměrnych|átkovych
odnosŮ a prŮměrnychkoncentrací(pod|eměiicÍhoprogramuMKOL)
v profi|uLabe-Děčín
v |etech 7992_2ooo a časovouiadu bi|ance vypouštěného
cHSKc, na rjzemÍčeskychpodnik PovodÍpod|eVodohospodáiskych věstnkŮ za totéŽobdobÍ.
PrÚměrné|átkovéodnosyLo, vykazova|y
na h|adiněvyznamnostia =
0,05 statistickyvyznamnouk|adnou|ineárnízávis|ostna prŮměrném
prŮtokuQ, (r = 0,968), zatímcoprŮtokověrektifikované
|átkové
ročnÍm
odnosy Lorer<tit.i
by|yna pr toku Q,jiŽ statistickynezávis|é(r = 0,001).

PrŮměrnékoncentraceCo,,,vYkazova|y
na hIadiněvyznamnostia = 0,05
pouzes|abounegativní
|ineárnÍ
závislostna Q,(r = 0'206). U |átkovych
prŮtoknutná,zatímco
odnosŮje protonějaká rektifikacena referenčnÍ
u prŮměrnychkoncentracípouze vhodná.
Ap|ikujeme-|i
IineárníregresnÍrovnicina závis|ost|átkovychodnosu
Lo. na bilanci mnoŽstvívypouštěného
znečištěn(
BZ,, dostanemevyznamny sek na ose poiadnic(odhadpiičinkudifuznÍch
zdrojÚznečištěniJ 9 245 g.s.L proti prŮměru |átkovychodnosŮ z |et t992_2000
Loo,o.= 9 447 g.s.l. Vypočtená|ineárnÍregresnírovnicemě|a na hIa.
dině vyznamnostia = 0,05 statistickynevyznamnykoeficientkore|ace
r = 0,036.
Up|atníme|iIineárníregresnírovnicina závis|ost pr tokově rektifiko
vanych|átkovychodnosŮ Lo,et.tit'i
na bi|ancimnoŽsWívypouštěného
zne
BZ.,dostanemevyznamny sek na ose poiadnic(odhadpiičinku
čištěnÍ
difuzníchzdrojŮznečištěni)
8 t64 g.s1. Vypočtená|ineárnÍregresnírovnice mě|a na h|adiněvyznamnostia = 0,05 statistickyvfznamn,jkoeficient kore|acer = 0,719. Závislost je grafickyznázornénana obr. 7.
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obr. 1. Závis|ostrektifikovaného
|átkového
na
odnosu cHsKc, (Lo,"on,,)
(BZ,)nad
bi|ancivypouštěného
CHSK., z bodovychzdroju znečištěnÍ
profi|emLabe-DěčÍn
v |etech 7992_2ooo
Ap|ikujeme-|i
Iineárníregresnírovnicina závis|ostpr tokově a trendově vyrovnanych|átkovychodnosÚ Lot,"no,i
na bilanci mnoŽstvítrendo'
vě vyrovnanéhovypouštěného
znečišténi
BZu"no,',
dostaneme vyznamny sek na ose poiadnic (odhad piičinkudifuznÍch
zdrojuznečištěn0
8 238 g's1. Vypočtená|ineárníregresnírovnice mě|a na hIadiněvyznamnostia = 0,05 statistickyvyznamnykoeficientkorelacer = 0,986.
Up|atníme-|i
IineárníregresnÍrovnicina závis|ostprŮměrnékoncen.
tÍáCeCp,,ina biIancimnoŽstvívypouštěného
znečištění
BZ,,dostaneme
vfznamn'! sek na ose poiadnic (odhadpiGinku difuzníchzdrojuznečištěniJ
25,9 mg.|.1proti prŮměruprŮměrnychkoncentracíz let 1992
aŽ 2ooo Co,.j'=3!,2 mg.|L.Vypočtená|ineárníregresnírovnicemě|a
na h|adiněvyznamnostia = 0,05 statistickyvyznamnykoeficientkorelace r = 0.8O5.
Ap|ikujeme-|i
IineárníregresnÍrovnicina závis|ostprŮtokověa trendově vyrovnanychprŮměrnychkoncentracÍ
Cp,'t,end.i
na bi|ancimnoŽství
trendově vyrovnanéhovypouštěného
znečištění
BZ.,.no,,,
dostaneme
vyznamn'j sek na ose poiadnic (odhad piÍčinku
difuznÍchzdrojŮ znečištěnfl
26,1 mg.|1.Vypočtená|ineárníregresnírovnicemě|a na h|adině vyznamnostia = 0,05 statisticky vyznamnykoeficient kore|ace
r = 0,987. Závis|ostje graficky znázorněna na obr. 2.

Shrneme-|ivys|edkyap|ikaceregresnÍchrovnic pro odhad p ičinku
pro ukazate|cHsKc,, m Žeme odhadnout
difuzníchzdrojŮznečištění
piičinek|átkovychodnosŮ na cca 8 200 g.s.1a piÍčinek
prŮměrnych
koncentracÍna cca 26 mg'|.l- asi na 87 % prŮměrnéholátkového
odnosu z obdobít992_2ooo a asi na 83 % pr měru prŮměrnychročnÍchkoncen|rací
z hodnoceného
období.To znamená,Že aplikacenejpostupuje nutná a je zce|a namístě.
lepšÍchenvironmentálních

odhad pŤíěinkupro l'2dichlorethan
ZatímcocHsKc, je piík|ademukazate|e,pro Kery máme k dispozici
kva|itní
vodyv tocíchi poměrnědobroubi|ancivypoušsledováníjakosti
je 1,2dich|ortěnéhoznečištěnÍz
evidovanychbodovychzdrojŮznečištěnÍ,
ethan ukazate|s relativnědobrym s|edovánímkoncentracev toku, a|e
s neup|nymiinformacemio bi|ancivypouštěného
znečištěnÍ.
Pro vypočetodhadu piičinkudifuznÍch
zdrojŮznečištění
v ukazate|i
jsme pouŽi|ičasovouiadu pr měrnych|átkovychod1,2.dich|orethan
nosŮ a prŮměrnychkoncentrací(podle měiicíhoprogramuMKOL)
v profi|uLabe.DěčÍn
v |etech1992-1999 a časovouiadu bi|ancevypouštěného
znečištěnÍ
v povodíčeskéhoLabe pod|epodk|adŮMK0L
za totéŽobdobí.
Pr měrné|átkovéodnosyLoi i Lo,.nit'ivykazova|y
na hIadiněvyznamnosti a = 0,05 statistickynevyznamnou
zápornou|ineárnízávis|ostna
pr měrnémročnÍm
prutoku Q, (r = 0,103 a 0,394), coŽ neodpovÍdá
je to zpŮsobenotÍm,Že si|nější
podstatěprob|ému;
Íyziká|n(
závis|ost
na čase(trend)ov|ivřujecharakterzávis|osti|átkovychodnosŮ na prŮtoku vody. Pr měrnékoncentraceCo,.,Wkazova|yna hladině vyznamnosti a = 0,05 rovněŽstatistickynevyznamnounegativní|ineárnízávislost na Q, (r = O,252).
Ap|ikujeme-|i
lineárníregresnírovnicina závis|ost|átkovychodnosŮ
Lo. na bilanci mnoŽstvÍ
vypouštěného
znečištění
BZ,,dostanemere|ativně menšÍ sek na ose poiadnic(odhadpiičinkudifuznÍch
zdrojŮznečištěnÍ)
167 mg.s1 proti pr měru |átkovychodnosu z |et 1992_1999
Loo,o'= 547 mg.s.1.Vypočtená|ineárnÍ
regresnírovnicemě|ana h|adině vyznamnostia = 0,05 statistickynevyznamnykoeficientkore|ace
r = 0,682.
Up|atníme.|i
IineárníregresnÍrovnicina závisIostprŮtokověrektifikovanych|átkovychodnosŮ Loret.tit.l
na bilanci mnoŽstvívypouštěného
znečištění
BZ.,dostanemener,yznamnysek na ose poiadnic(odhad
piičinkudifuzníchzdrojuznečištěni)
16,13 mg.s.l.VypočtenálineárnÍ
regresnírovnicemě|a na h|adiněvyznamnostia = 0,05 statistickyvyznamnykoeficientkore|acer = 0,775. Závis|ostje grafickyznázornéna na obr. 3.
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obr. 3. Závis|ostrektiÍikovaného
|átkovéhoodnosu 1,2-dich|orethanu
(Lo,"r.tit,l)
na bi|ancivypouštěného
1,2-dich|orethanu
z bodovychzdrojŮ
(BZ,)nad profi|emLabe-DěčÍn
znečištění
v |etechL992-2ooo

40
35
30

Áp|ikujeme|iIineárníregresnírovnicina závis|ostprÚtokověa trendo
vě vyrovnanfchlátkotn./ch
na bi|anci mnoŽstvítrendově
odnos Lot,"no.i
znečištělíBZt,"no'i,
vyrovnaného
vypouštěného
dostaneme nevyznamny
zápornyusek na ose poiadnic (odhadpiičinkudifuzníchzdrojuznečišté
ni) -18'35 mg.s.l.Vypočtená|ineárnÍ
regresnírovnicemě|a na h|adině
vlanamnostia = 0,05 statistickyvyznamnykoeficientkorelacer = 0,999.
Up|atníme.|i
IineárnÍregresnÍrovnicina závis|ostpruměrnékoncenna biIancimnoŽstvívypouštěného
trace Co,,,
znečištění
BZ,,dostaneme
re|ativněma|y sek na ose poiadnic (odhadpiičinkudifuznÍch
zdroju
znečištěnÍ)
o,644 pg.|1 proti pruměru prŮměrnychkoncentracíz let
1992-1999 Cp,Ú.= 2,34 ;lg.|L.Vypočtená|ineárnÍregresnírovnice mě|a
na h|adiněvyznamnostia = 0,05 statistickyvyznamnykoeficientkorelace r = 0,760.
Ap|ikujeme]i|ineárnÍregresnÍrovnicina závis|ostprŮtokověa trendově vyrovnanychprŮměrnychkoncentracÍ
Cp,.t,"nd.i
na biIancimnoŽstvÍ
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obr. 2. Závis|ost trendověvyrovnanépruměrnékoncentraceCHSK.,
(co,.u"no,,)
na trendověvyrovnané
biIancivypouštěného
CHSK., z bodovych
zdrojŮ znečištění(BZt,"no'i
v letech I992_2ooo
) nad profiIem Labe-Děčín

9

|átek) nad mnoŽstvímpocházejícÍm
z difuznÍchzdrojŮ, vytvoiÍse poměrně statistickyvyznamnázávislost a extrapo|acÍ
k nu|ovymhodnotám bilancemnoŽstvÍvypouštěného
znečištěníz
bodovychzdrojŮna|ézáme zpravid|apiičinkydifuzníchzdrojŮznečištěnÍ
b|ízké
nu|e.
J+|i vŠakmnoŽstvÍznečištění
vypouštěnéz bodovychzdrojŮ menšÍ
pocházejícÍ
neŽz difuzníchzdrojŮ,nebo pievaŽujell vjrazně znečištěnÍ
(ako napi. u CHSK.,, nerozpuštěnych
z difuzníchzdrojŮznečištění
|ápak závis|ostpr měrnych|átkoWch
tek, ce|kovéhodusÍkua da|ších),
odnosu a prŮměrnychkoncentracína bi|ancimnoŽstvíznečištění
vy.
pouštěnéhoz evidovanychbodovychzdrojŮ mŮŽe byt statisticky s|abá
a extrapo|acídostáváme vysokéhodnotypiičinkŮdifuzníchzdrojŮznePak takémusímepočftats nutnostíup|atnitu difuzníchzdroj
čištěnÍ.
znečištěn
Ínej|epšÍ
í postupy.
environmentá|n

trendově vyrovnanéhovypouštěného
znečištění
BZ.,"no.,,
dostaneme
nevyznamny sek na ose poiadnic (odhad piÍčinku
difuzníchzdroju
znečiŠtěnQ
0'089 pg.l.1.Vypočtená|ineárníregresnÍrovniceměla na
h|adiněuyznamnostia = 0,05 statistickyvyznamnykoeficientkore|ace r = 0,999. Závis|ostje graficky znázornénana obr. 4.
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Podklady
[1] Směrnice2O00I60/ES Evropskéhopar|amentua Radyz 23. ||na
2000 ustavujícÍ
rámec pro činnostSpo|ečenství
v ob|asti vodní
politiky.OfficialJournalL 327, 22. 12.2000, s. 1.
č.67 z29' I.2003, o ukazate|ích
a hodnotáchpiÉ
[2] NaiÍzenÍv|ády
pustnéhoznečištění
povrchovychvod a odpadníchvod, náleŽitostech povo|eníkvypouštěnÍodpadních
vod do vod powchovycha do
kana|izací
a o cit|ivychob|astech.SbírkazákonŮ,č,ástka24.
vybranychukazate|ŮměiÍcÍho
sIedovánÍ
[3] Nesměrák,|' VyhodnocenÍ
programuMKOL z|ett992_1999. Etapovázprávak DÚ 07 Projektu Labe |||,VÚV T.G.M.,Praha 2oo1-.
[4] Nesměrák,|. Errorsof DeterminigMateria|Loadfrom a Watershed.
Limnologia(Berlin)1986, 17, 2, s. 25t-254.
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obl. 4. Závis|osttrendověvyrovnanéprŮměrnékoncentrace1,2-dich|orethanu(Co,.n"no.,)
na trendověvyrovnané
biIancivypouštěného
1,2-dichIor(BZu"no.,)
ethanuz bodovychzdrojŮznečištěnÍ
nad profi|emLab+Děčín
v letech 1992-2000
Shrneme-|ivys|edkyap|ikaceregresníchrovnic pro odhad piíčinku
pro ukazate|1,2.dich|orethan,
zdrojuznečištění
difuznÍch
mŮŽemeodhadnoutpiičinek|átkovychodnosŮ a piičinekprŮměrnychkoncentracÍ
na hodnotu b|ízkounu|e.To znamená, Že aplikace nejlepšÍch
environmentálníchpostupÚ zÍejmě nebude nutná a zce|a postačíaplikovat
u bodovychzdrojŮ znečištění
nej|epšídostupnétechniky ve vyrobě
a dodrŽovatu nich emisnÍstandardy.
Závét
je
Popisovanámetoda odhadu piičinkudifuzníchzdrojŮznečištění
jsou-|ik dispozicide|ší
pouŽite|ná,
(a|espon10|eté)
časové
iady pr měrnych |átkovychodnosu a prŮměrnychkoncentrací(včetněprŮměrŮ prŮtokťtvody ve dnech odběru)a stejně d|ouhéčasovéiady bi|ancemnoŽstvÍvypouštěného
znečištění
z evidovanychbodovychzdrojŮznečištění.
Metoda je za|oŽenana piedpok|adu,Že s k|esajícím
zatiŽenÍmtokŮ
znečištěním
vypouštěnym
z bodovychzdroju k|esajÍi prŮměrné|átkovéodnosya prŮměrnékoncentraceznečištěnív
toku.PievaŽuje-li
množstvÍznečištěnívypouštěného
z bodovychzdrojŮ(|akonapi. u cizorodych

Publikace shrnujícípoznatky
z Proiektu Labe lll
Projekt Labe |||(1999-2002) naváza|na Projekt Labe (1991-1994)
a ProjektLabe ||(1995-1998). Všechnytyto projektyby|yfinancovány
prostiedÍ.Náp|nÍProjektuLabe |||by|vyzkum
MinisterstvemŽivotnÍho
pro zajištění činnéintegrované
ochranymnoŽstvÍ
a jakosti povrcho
jejich jakosti
vych a podzemnÍch
vod, pii systematickémz|epšování
a zásob a trva|eudrŽite|ném
uŽívání
vodnÍchzdrojŮv rámci uce|eného
povodÍLabe.
HIavnÍmci1emprojektuby|o proh|ubování
zna|ostÍ,ana|,jzaa syntéza poznatkŮv uce|enémpovodÍLabe v intencíchRámcovésměrnice
2ooo/6o/ES, směiujícízejménak
o uyvojipostupustanovenÍchemickéhoa eko|ogického
stavu (poten.
ciá|u)povrchovychvod,
o u.yvojipostupŮ integrovanéochrany povrchovycha podzemnÍchvod,
o hodnocenÍpiínosÚochranyvod environmentálními
indikátory.
pove
Roz|ohapovodÍLabe však neumoŽĎuje
věnovatse všemdi1čím
dímdo ve|kéh|oubky,protobyl projeK rozč|eněn
na tii tematickéokruhy:
. povodíLabe,
. v|astnítok Labe,
. mode|ovépovodíJizery.
Na závěr iešeníprojektuby|yněkterévyznamnépoznatkyshrnutydo
tií pub|ikacÍ
vydanychVyzkumnym stavem vodohospodáiskymT. G.
Masaryka.
PrvnÍpub|ikacePL |||_ Vjzkum na českém seku toku labe prezentuje vys|edky'Keré pos|ouŽík naplĎovánípoŽadavk české|egis|ativy,
rámcovésměrníceEU o vodnípo|iticea ci]Ů Mezinárodníkomise pro
ochranuLabe. Popisovanátématajsou ziejmá z obsahu pub|ikace:
PodmínkypiirozenéreprodukcerybÍhospo|ečenstva
Vyznamzáp|avové
zÓny ieky Labe pro piirozenoureprodukciryb

lng. |van Nesměrák
vÚv T.G.M. Praha
Key words
non-pointsource of pollution,diffuse source of pollution,surface waters,
assessment of addition
Ássesslng the Addition of Non.point and Diffuse Sources of
Pollution (Nesměrák, l.)
The diffuse sou]ces oÍ pollution take part in pottuting surface
waters in the interest profile. lf their addition in the interest profile
is currently significant in comparison wlth the addition of point
sources of pollution, after solving the problem of point sources it
will be necessary to apply the socalled best environmental proce'
dures so as to so|ve the problem oÍ diffuse sources of pol|ution.
The article shows one oÍthe accessible methods oÍ assessing the
addition of diffuse sources of pollution in the interest profile.
Kontaminacesediment v h|avnÍm
toku a záp|avové
zÓně
Časověprostorovézměny flftop|anktonu
v Labi: vztah k r]rovniŽivin
podmÍnkám
a hydro|ogickym
Dynamikanebezpečnych
|átek a studium resuspendacesedimentŮ
zatftenych polutanty
Monitoringzatftenítoku cizorodymi|átkamiversus stabiIitaspo|ečenstva iičnÍchryb
Vliv Spolchemiena ekologickystav Labe
VyuŽitÍ
kontinuá|nÍch
dat z monitorovacích
stanic MKOL k piedpovědi
prŮchoduv|nyhavarijnÍho
znečištění
polutant Labe
Eko|ogickyvyznamskutečnycha potenciá|nÍch
jakosti vody a jejíl"to
HodnocenÍ
indikátory
Wvojeenvironmentá|ními
Druhá pub|ikace_ Vfzkum v povodÍl'abe piinášÍshrnutÍtií zásadnÍchiešenychtémat:
Nebezpečné
|átkyv povodÍLabe
jakosti vody a jejÍhovyvojeenvironmentá|ními
Hodnocení
indikátory
TrofievodníchtokŮ v povodíLabe a dŮs|edkypro stav vodníchekosystémŮ
T etí pub|ikace_ Píehled vjsledkŮ Projektu Labe lll seznamuje pieh|edně s vyčtemzÍskanychpoznatkua dosaŽenychvys|edkŮ,jak je
patrnéznántu uce|enychkapito|:
Vyvinuténebo osvojenémodelya metody,zpracovanázhodnocenÍ
Vys|edky'novépoznatkya doporučenÍ
poznatkŮv praxi
VyuŽitÍ
Spo|upráces vysokymiško|ami
Zaměienída|šího
vyzkumu
Datovésoubory poiízenénebo prod|ouŽené
v ProjektuLabe |||
Pub|ikované
vys|edky
Vydanépub|ikacejsou piíspěvkemk poznánía ochraně vod ieky
Labe a jejíhopovodí.
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Redakce

POZNAT}O(Z OVEROVANIMETODY

Naměienéabsorbanceby|ynás|edněvynesenydo grafuv závis|osti
na vypočtenfch
hodnotáchTSK u všechka|ibračních
vzorku.Potébyla
piímka a stanovena hodnota
vynesenymibody pro|oŽenaka|ibrační
směrodatnéodchy|ky,viz obr. 7.
piÍmkya vypočtené
Z pro|oŽené
ka|ibrační
směrodatnéodchy|kyje na
prvnípoh|edziejmé,Že pro |ineárnízávis|ostjsou pouŽite|né
všechny
ka|ibrační
roztoky(body)a nenítak tieba Žádnéz tétozávislosti vyjÍmat.
piímkypro vypočetTSK (pro odpadnívody fi|troRovniceka|ibrační
vanéCHSK.,) z naměienéabsorbance pii v|novédé|ce254 nm by|a
tedy tato:

sTANovENícHsK V oDPADNíoH
VoDÁcH PoDLE ěsN 75 7360
(STANOVENr ABSORBANCE)

Lenka Fia|ová,Radim Staněk
Klíčováslova
chemická spotÍeba kyslÍku, obsah organicklch látek, odpadní vody,
absorbance

TSK = (A + 0'0071) / 0'0033 - CHSK.,fi|trovaná
Tabulka 1. Ka|ibrační
kiivka - naměienéhodnoty

Souhrn
čIáner shrnuje vfs|edky zÍskanépii ověiovánímetodiky stanovenÍ
cHsK v odpadnÍchvodách pomocí měženÍabsorbance podte čsn
75 7360. Úkotem bylo zjistit, nakotik je metoda vhodná pro stanove
nínebo alespoř plo odhad obsahu organickfch látek v odpadnívodě.
Na základě získanfch vysledk lze konstatovat, žeje pouŽitelnápou.
ze pro odpadnívody s koncentracemi filtrovanéGHSK", > L5o mg/|
a piibližně odpovídá hodnotě cHsKc' stanovovanédichromanovou
metodou ve filtrovanémvzorku.
Cflemtétostudie by|ozjistit' nako|ikje metoda měieníabsorbance
pod|eČSN75 7360 pouŽite|nápro stanovení,resp. a|espoĎpro věrohodnyodhad obsahu organickychlátek v odpadnívodě.
cHsK (chemickáspotieba kys|Íku)
se jako zák|adn(indikátororganickéhoznečištění
vodystanovujev chemickychIaboratoiÍch
nejčastěji pomocídvou zák|adníchmetod:
o Stanoveníoxidacímanganistanem(CHSK'")
jednoducháa rych|á,avšakpouŽíváse
Tatometodaje sice re|ativně
preváŽněpro indikaciorganickych|átekv povrchovych
vodách, kde se
koncentracepohybujeiádově vjednotkách aŽ desftkáchmg/| Í!].
o StanovenÍ
oxidacÍdichromanem(CHSK.,)
Tato metoda se běŽně pouŽÍvápro stanovenÍobsahu organickych
|átek v odpadnÍchvodách a |ze jí stanovit koncentracepohybujícÍ
se
i v desítkáchtisíc mg/|' )ejínevyhodaspočÍvá
V tom, Že ke stanovenÍ
je tieba 2hodinovéhoVaru, po kterémještě nás|edujebuď titrační,
nebo spektrofotometrická
koncovka[1].
Pii s|edováníkva|ityodtokua piítokuna běŽnéČov 1napr.pii hodnoprovozu,resp. pii vahách o jejírekonstrukci)se častostácenÍjejÍho
vá, Že vzorkŮodebranychk ana|yzeje to|ik,Žeje |aboratoineníschop
na všechnypojmout'Z tohotodŮvodunenípiekvapivé,
Že existujesnaha o nalezenímetody,která by poskytova|a
věrohodné
vys|edkya zároveř by by|a časověméně náročnějšÍ.
Jako metoda, která by moh|a
sp|Ďovatvyšeuvedenákritéria,
bwá obvyk|euváděnametodastanovení absorbance podle Čsruzs 7360, která s|ouŽípro uče|yindikace
znečištění
vody organickymi|átkami[2].
Podstatou této zkouškyje měiení absorbance svět|a pii v|nové
délce254 nm, kteráje zpusobenaněkterymirozpuštěnymi
organickymi |átkamipiítomnymi
ve vzorkuvody' Měieníabsorbancese provádív čirémroztokul)(po sedimentaci,odstieděnÍnebo fi|tracivzorku), takŽe stanovená hodnotaby potom mě|a v piípaděodpadnÍch
vod odpovídathodnotěfi|trované
cHsK stanovenédichromanovou
metodou.

KaliblaěnÍkiivka
Jako u Kerékolivjiné,povahoupodobnéspeKrofotometrické
metody
by|oi zde tieba proměiit závis|ostabsorbanceworku (pii v|novédé|ce
254 nm) na koncentraciorganickychlátek ve vzorku- ka|ibrační
kiivku.
Pro tento če|byla pouŽitakyse|inabenzoová,Kerá je re|ativnědobie
rozpustnáv desti|ované
vodě, absorbujezá|en(pii alolenév|novédé|ce
Absorbancese mě
a umoŽřujeproměienÍširokéhospeKra koncentrací.
ii|a protidesti|ované
vodě.V tabulce1jsou uvedenykoncentracekyse|iny
hodnotyTsK (w. teoretickáspotreba
benzoové,odpovídající
Wpočtené
kys|ku) a k tomu odpovídající
naměienéabsorbancepro všechnyka|ibračnÍ
rozto}<y2).

1l Norma se zmiřuje i o piípadech' kdy se nepodaií zÍskat čiry vzorek a vzorek i po
fyziká|ní pravě vykazuje záka|' V tomto piípadě se pozitivnÍchyba zpŮsobená měienÍm
slabě zaka|eného vzorku od naměiené hodnoty odečte (viz stanovenÍ pod|e části 7

ČsNaa oseo).

2)ČsN 75 736o (pii použitÍkyvet s optickou dráhou 1 cm) pripouštÍhodnoty absor.
bance v rozmezíod 0'01 do 0'5. ProtoŽe však by| dostupny takow spektrofotometric.
k1ipiÍstroj(Unicam)' ktery je schopen měiit absorbance aŽ do hodnoty 3, by|o rozhodnuto, Že se proměií taková rada ka|ibračníchroztokť|,aby ve vzorku s maximá|nÍkoncentrací kyse|iny benzoové by|a naměiena absorbance piib|iŽně 2'5. V prípadě nelin*
arity závis|osti absorbance na TSK by pak vzorky pÍekračujÍcÍ
hodnotu absorbance 0,5
by|y z ka|ibračníkiivky Vypuštěny.

KaIibrační
Ředění
roáok č.

Druh
roáoku

Objem
vzorl(u

A
Koncentrace
TSK
kyse|iny benzoové vypočtenánaměiená

ÍmIl

50,00
10,00
5,00
2,s0
2,00
15,87
12,99
10,00
8,00
6,49
4,29
3,30
260

1
2
3
4
5
6
7
I
9
't0
11
12
í3

ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
SH
SR
SR
SR
SR
SB
SR
SR

't,00
5,00
10,00
20,00
2s,00
3,15
3,85
5,00
6,25
7,70
11,65
15,15
19.20

Ímď|l

tmďl

2
10
20
40
50
63
77
100
't25

4
20
39
79
98
124
151
197
246
303
458
595
755

154
233
303
384

M = L22,L246 g/mol
c (SR) = 100 mgll
c (ZR) = 1 000 mgll
254 nm

kyselina benzoová
standardní roztok:
zásobnÍ roztok:
v|nová dé|ka:

0,005
0,057
0,123
o,257
0,326
0,403
0,495
0,648
0,815
1,005
1,530
1,983
2 509

TSR = L,97 E/E
kweta:

1 cm

y=0,0033x-0,0071
R2=1

3
2,5
2

-

< '1,5

r A naměÍ'

Lineární(A naměŤ.

1

0,5
0

0

200

400
600
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obl. 1. Ka|ibrační
kiivka
prímkyby|odále nutnéexperimenTaktozískanourovnicika|ibrační
tá|něověiit na reá|nychvzorcíchodpadnÍvody,
odebranychpii s|edovánÍ konkrétních
čistírenodpadníchvod. Pro toto ověiení by|ypouŽity
vzorkyodpadníVodyze dvou |oka|it.První|oka|itouby|ačistírnaprŮmys|ové
firmys vysokymobsahembarviv,druhou
odpadnívodytextiInÍ
potomčistírnakomuná|níodpadnívody v ma|éobci o cca 500 obyvate|ícha bez pr mys|u'

ExperimentálníověŤenímetody
prŮmyslového
podniku
odpadnívodaz textilnÍho

podnikupritékásměs prŮmys|ové
ruaČov texti|nÍho
odpadnívody po
vodyz firmy.Pro čištěnÍtéto
cház$ícíz barvírny
texti|ua sp|aškové
směsnéodpadnívodyse vyuŽívá
chemickyproces koagu|ace,Kerá se provádí
odpadníze|enouska|icía popi. specifickymiorganickymifloku|anty'Bě
hem ověiovánÍfunkčnosti
tohotoprocesutak by|yna tétočistÍrně
odebÍrá
ny prostéi 24hodinovés|évané
worky piftoku,resp. odtoku[3].
U všechtestovanychvzorkŮby|ystanovenyhodnotycHsKc, a fi|trovanéCHSK., a by|ataképroměienaabsorbancefi|trovanych
vzorkŮpii
v|novédé|ce254 nm a z nÍvypočtenahodnota CHSK podle vyše uveprímky.Vys|edkyjsou uvedenyv tabulce2.
denérovniceka|ibrační
Jak je ziejméz vys|edkŮuvedenychv tabulce2' CHSK vypočtenápomocÍ
prímkyskutečněpoměrně piesně odpovÉ
vyšeuvedenérovniceka|ibračnÍ
daIa hodnotám filtrovanéc HSlt,. VyznamnějšÍodchy|ka by|a zaznamenána
pouze u odtokuč.2, kde by|afi|trovanácHslt, rovna pouze 100 mgl|.

1í

podniku
Tabulka 2. Ana|yzyvzorkŮ z CoV prŮmys|ového
označení
vzorku

Popis worku Datum odběru

Cas
odběru

ŘeděnÍ

A
254 nm

cHstt,

CHSK
vypoftená

Ím6/|,|

Ímd /|1

0,268

4L7

590

390

3

0,316

294

300

270

07:00

2

0,310

270

275

10:00

L

L92
73

110

100

10:00

z

2L9

230

200

lÁl,

P1

pirtok

25. 6. 01

11:30

o1

odtok

25.6. 01,

16:00

P2

píttok

02

odtok

26. 6. 01
26. 6. 01

Osl

sl. odtok

26. 6. 01

0,3s4

/|1

odpadní vody z malé aglomerace
ruaČovpritékáměstská odpadnívoda,Kerá je zde čištěnak|asickou
bio|ogickou
aKivacís odstraĎováním
organického
uh|Íku,
dusku a částečněi fosforu. Na tétočistírněby|ypo dobu jednoho tydne odebírány
VŽdypo 1hodině vzorkyza če|emvytvoieníteoretického
matematické
ho mode|u,a by|otak k dispozicive|kémnoŽství
Vzorku[4]. Záměrem
by|ov tomto piÍpadězjistit,zda by se na stanovovánítakového
mnoŽství
VzorkŮmoh|aprávě ap|ikovatmetoda stanoveníabsorpce.
U všech vzorkŮ odtoku a prítokuodebranychběhem prvnÍhodne
s|edováníby|ystanovenyhodnotycHsKc,, filtrované
cHsKc, a by|ataké
proměiena absorbancefi|trovanychVzorkŮpii v|novédé|ce254 nm
a z níWpočtenahodnotacHsK pod|euyšeuvedenérovniceka|ibračnÍ
piímky.Vys|edkyjsou uvedenyv tabulkách 3 a 4'

s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24

cHstt,

CHS}$. Íiltrovaná

160

48

0,375
o,37

ÍL6
xL4

r45

64

370

105

0,406
o,384
o,372

385

90

450

86

325

115

2ao

86

2t5

80

7:25
419
ar5
,:2L
7'a7
tt:z
410
u23
7:25
7:24
ala
139
La4
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Tabulka 4. Ana|,!zy
vzorkť|vyčištěné
odpadnÍvody (24hodinovyodběr)
z ma|éag|omerace
cHslt,
o1
o2
o3
o4
o5
o6
07
o8
o9
o10
o11
ot2
o13
oL4
o15
o16
ot7
o18
o19
o2o
o27
o22
o23
o24

11
27
16

32
27
2t
27
2L
2t
27
16

Sslév.

290

os|év.

16

CHStC.fi|trovaná

A
o,L77
o,L82
o,742
o,777
o,L74
o,L76
0,175
o,775
o,774
o,r74
0,176
o,!74
o,775
o,178
0,184
o,r75
o,176
0,175
o,L74
0,173
o,t74
o,774
o,L77
o,t7
0,364
o,78.2

Shmutí vysledk

Metoda stanovenÍabsorbance pod|e ČSN
75 7360 je tedy na zák|adě vyše uvedenych
vysledkupouŽite|nápouze pro odpadnívody s koncentracemifi|trovanéCHSK., > 150 mg/| a získanéhodnotyprib|iŽněodpovídajÍ
cHSKc,
stanovované
dichromanovoumetodouve filtrovaném
vzorku.
Pii pouŽitítéto
metodypro stanoveníCHSKs koncentraceminiŽšÍmi
neŽ 150 mgl| se nepodaii|ozÍskatdostatečněspo|ehIivéhodnoty
a metodune|zedoporučitk pouŽitÍ'
Vzh|edemk ma|émupočtutestovanychvzorku(n(zkéspo|eh|ivosti)
je všaknutnépoznamenat,Že v prÍpadězájmuo vyuŽitítéto
metodypii
s|edovánÍparametrŮjakékolivČov ie ŽádoucÍsi tuto shodu nejprve
a|espoĎu něko|ikareá|nychvzorkŮz danéČoVověrit.

Tabulka 3. Ana|yzyvzorkŮ surovéodpadnívody (24hodinovyodbě|
z ma|éag|omerace
S1

cHslt,
filtrovaná

Z obou uvedenychtabu|ekWp|yVá'Že aŽ na
pomocíVyše
ma|évyjimkyse cHsK Vypočtená
prÍmky
uvedenérovniceka|ibračnÍ
značněrozcháze|as hodnotamifi|trované
cHsKc,.Vzh|edem k tomutozávé(uby|orozhodnuto,Že metoda stanoveníabsorbance nebude dá|e pro
uče|ys|edovánítétoČoV pouŽÍvána.

Knowledge Obtained from Verifying the Method of COD Determination in Waste Waters According to the Standard ČSN
75 7360 (Absorbance Determination) (Fialová, L., Staněk, R.)
The article summarizes the results obtained from verifying the methodology of GOD determination in waste waters by means of absorbance measurement according to the standard čsn zs 736o. The
aim was to Íindout how fal the method is suitable for determining,or
at least estimating, the content of organic substances in waste wa
ter. On the basis of the obtained results it is possible to conclude that
it is applicable only to waste waters with concentrations of a filtrated
COD.,> 150 mg/|, correspondingapproximatelyto a GOD",value de
termined by the dichromate method in a Íiltratedsample.

CHSK vypoětená
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55,8
S'9
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,,Chraritetu vodu, nedejte, aby osleplo prastarézrcadlo hvězd..."
(J. Skácel: Modlitba za vodu)

Zemíe| ploÍ. lng. Ladislav Žáéek, DrSc.
V pátek 26. záí( 2003 jsme se roz|ouči|i
s prof. |n$. Ladis|avem
ŽáÓkem, DrSc' Po ročnímstatečnémboji pod|ehIzákeŤnénemoci.
odeše|č|ověk,kteryzasvětiInejplodnějšÍ
|étasvéhoŽivotaprob|émŮm
Na tomto poli získa|všechnyhoda rozvojivodárenskychtechnologiÍ.
nosti, kterych |ze ve vědě a pedagogickéčinnostidosáhnout. Jeho
odchodemztrác(odborná,zejménavodárenskávodohospodáiskáveiejnost,osobnost nejpovo|anější.
Po abso|vování
studia v roce 1959 na Faku|těpa|iva vody VŠCHT
v Prazenastoupí|
na Ředite|stvÍvodohospodárskych
ŘVR)
dě| (pozdější
v Praze a specia|izova|
se na tlpravuvody.Během svéhopŮsobeníve
Vyzkumnémustavu vodohospodáiském(od r. 1963 do r. 1996) se
V tomto oboru v rozšiiujícím
se okruhuodbornéveiejnostista| postup
ně uznávanyma stá|e známějšÍmodbornÍkem.V roce 1972 obháji|
kandidátskoudisertačnípráci ,'Zjednodušeny
matematickymode|koprocesŮ probíhajÍcích
pii pravě vody,..Doktorskoupráci
aguIačních
obháji|V roce 1990. Tématemjeho
,,Úpravahuminovychvod čiienÍm..
práce v roce 1995 by|o ,,odstraĎování
docentskéhabilítačnÍ
h|inku
z humínovych
vod...Dne 15. prosince 1998 by|jmenován tehdejším
prezidentemČeskérepub|ikyVác|avemHav|emvysokoško|skym
profeprostiedí.
sorem pro obor chemie a techno|ogieochranyŽivotnÍho
Jeho pedagogickáčinnostzačha|avedenÍma oponovánímdip|omovych pracípieváŽněna vŠcHt - Ústavu technologievody a prostiedí,
pokračova|a
vedeníma oponovánÍmkandidátskycha doktorandskych
pracÍ.od piednášekv Energetickém
institutuPraha (pro pomaturitnÍ
studiumvodnÍhohospodáiství1975_1990) se jeho pedagogickáčinprostÍednictvÍm
nost rozši7i|a
vyukv postgraduá|nÍm
studiu na vŠcHt
Praha i jinam, napiÍk|adna Českouzemědě|skouuniverzituv Praze.
Technologiiupravypitnychvod, speciá|nívodárenskoutechno|ogii
a hydrochemiipiednáše|od roku 1994 do roku 2oo2 na VUT Brno,
Chemickéfaku|tě- Ústavu chemie a techno|ogieochranyŽivotního
prostiedí.
ProfesorŽaeev,za sebou zanecha|iadu odbornychpracípub|ikovanychv mezinárodnÍch
a národnÍch
časopisechs recenznímiízenÍm
i ve
referátovycha pieh|ednychčlánkŮ,učebnÍch
sbornících;
textu, učebna tomto mÍstějen těŽkov tÍp|nosti
nic a monografií
citovate|nou.
Jde

INTEGROVANYPRISTUP

pŘl ruÁvnnuREKoNSTRUKoí
A MoDERNIzAcí
ěov -

VYSLEDI(Y RESENI V ROCE 2OO2
Vác|av Šťastn1i,
Martin Novák
KlÍčováslova
rekonstrukcea modernizaceČov,matematickémodelování,ekonomická
kritéria

Souhrn
projektu tntegrovanf piístup pÍi
čtánet se zabfvá vfsledky žešení
návrhu rekonstrukcí a modernizacíčov získanfmi v roce 2002. Po
kraěovato ověiování matematickéhomodelu iízeníprovozu na čov
Nebušice,dále bylo zahájeno ověíovánísystému hodnocenív rámci
posuzováníčov, ieiictr skupin a typri a byl zpracován návrh na zjed.
nodušenímatematickfch rovnic k Wpoětu dosazovacíchnádržÍ.Vf.
znamnou souěástÍprojektu bylo také stanoveníekonomickfch krité
rií pro posuzovánímalfch čov. Rrojekt pokraěuje i v roce 2oo3.
V roce 2oo2 pokračova|o
v rámci NárodnÍagenturypro zemědě|sky
piístuppii návrhu re
vyzkumMZe (NMV) iešenÍprojektu,,lntegrovany
konstrukcí
a modernizací
ČoV",jehoŽnosite|ema h|avnÍm
iešitelemje
VÚV T'G.M.ve spo|uprácis VŠOHT,
Čvur a firmouAERAQAPraha.
Cí1emprojektuje zpracovánínávrhu komp|exního
systémupro piÉ
pravu,rekonstrukcia provozčisttrenodpadníchvod s maximá|ním
vyprvkŮ.ZpŮsobiešenÍprojektua jeho
uŽitímmoderních
technoIogickych
vys|edkydo roku 2001 (rešeníprojektubylo zahájeno V roce 2000)
by|ypopsányv č|ánkuve WE| Ó. 2/2oo2 [1]' TentopiÍspěvekpiinášÍ
informaceo vys|edcích
iešeníza rok 2oo2.

zpráv,pÍes3O0 odbornychpub|ikacÍ
Včetně
o vÍceneŽ sto vyzkumnych
V rámci činnostipedagogické
osmi knih a osmi če|ovychpub|ikací.
by| autorem nebo spoluautoremce|kem.osmi učebnÍch
textŮ, skript
a vysokoško|skych
učebnic.
Vys|edkysvévědeckéa teoretickéčinnostiup|atřova|téŽv technické rea|izaci.By| autorem či spo|uautorem72 patentŮ a autorskych
(z nichŽtii by|yzčástirea|izovány)
osvědčenÍ
a 15 z|epšovacích
návrhŮ
(z nichŽšest by|orea|izovánona pravnáchvody)'
od roku 1975 do roku 1995 by|pověiovánkoordinacÍ
komp|exnÍch
vyzkumnychuko|Ů(rezortnÍch
a státnÍch).Ne|zeopominoutani ce|ou
iadu expertníchposudkŮ z oboru techno|ogieupravyvody pro pitné
če|yvypracovanou
buď pro státnísprávu,vodohospodáiské
organizapodniky.
ce, nebo pro prŮmys|ové
Profesor Žaeex by|v roce 1993 h|avnímautorem Čsruzs 72i4 ,,Jakost vod. Surová voda pro upravu na pitnou vodu...Podi]e|se i na
tvorbě novéhozákona a vyh|áškyMZe tykajÍcí
se této prob|ematiky.
Během práce ve vÚv oyt d|ouho|etym
č|enemredakčnÍ
radyčasopiradě
su WEl, v |etech7994 až 1996 by|jejímpiedsedou.V redakční
časopisuSoVAK pŮsobi|od saméhozačátku,tj. od nu|téhočís|a
v prosinci t997 aŽ do konce svéhoŽivota.
Dá|e by|č|enemoborovéradyap|ikované
a krajinnéeko|ogieVŠCHT
Praha,č|enemvědeckérady FTOPVŠCHTPraha, internívědeckérady
VÚV T.G.M.Praha,č|enemstátnÍkomise pro státnízkouškyoborutechno|ogie pravyvodyNŠCHTPraha),č|enemkomise pro státnízkoušky
na Stavebnífaku|těv Brně a č|enemkomise pro obhajobydoktorandskych a doktorskychpracÍ.PŮsobil v NárodnÍmkomitétumezinárodnÍ
organizaceIWSA(lnternational
WaterSupplyAssociation),od roku1991
a po dvě období,od roku 1993
do roku 1993 by|jejímmístopiedsedou
do roku 1997, jejímpiedsedou.
Profesoru Žáčt<ovt
by|o udě|enotéŽněko|ik čestnychuznán(a medailÍ(MLVH,
WS, VÚV a SoVAK)'Medai|eprof'PhDr.FerdinandaSchu|ze
mu by|a piedána za mimoiádnézás|uhyo rozvoj oboru techno|ogie
vodyv roce 1991.
S odchodemprof.|ng' Ladis|avaŽáčka,DrSc., rtrác(vodohospodáiská veiejnostnejenmezinárodněuznávaného
odbornka, a|e takéhIuko|egu.Vys|edkyjeho práce,jeho ce|oživotboce |idskéhoa čestného
generacemÍ.
nÍhodi]a,budouvyuŽívány
i da|šími
Nezapomeneme.
lng. Jana Hubáčková,GSc.

práce:
V roce 2OO2 proběh|ypiedevšímnás|edující
. By|oprovedenoda|šíověiovánÍmatematického
mode|uiízeníprovoVys|edkemby|o zpracování
zu ČoV,a to na |oka|itěČov trleoušice.
matematickychmode|Ú
obsáhléstudie zabwaib(se moŽnostmivyuŽitÍ
v oboru čištění
odpadníchvod [2]. Ve studiijsou naznačenymoŽnosti
pravide|pouap|ikacegenetickycha|goritmupro odvozeníoptimá|ních
Žite|nychpro provoziÍzenÍČoV.
Studie dá|e navazujena piedchozívyzkum v ob|astiap|ikacíumě|ychneuronovychsÍtÍa popisujevelÍcenamode|Ů,kteryje nás|edněap|ikovánna data
dějnypiístupneuro-fuzzy
získaná V roce 2oo2, Konkrétní
ap|ikacese zaměiiIa na konstrukci
predikce cHsK v surovévodě pomocíostatnÍchsnadno měiite|nych
ve|ičin,a to ve vazbě na piedchoz(vlvoj systému.Mezi daty bylyobjevenyve|mivyznamné
vazby,coŽ umoŽřujezkva|itnitproces rozhodovánÍa rízeníČoV.
. By|ozahájenoověiovánísystému
hodnocenívrámci posuzovánÍČoV
etapyby|ozpracováa jejich skupin a typŮ.Během pracÍnaiešenítéto
jednot|ivych
pro posuzováníČoV,a to
kritériÍ
no hodnotovérozč|enění
jak kritériípopisujÍcích
funkci ČoV,tak i kritériímimoekonomickych.
SystémhodnocenÍskupin techno|ogiÍ
čištěnÍ
odpadníchvod byl pro
tuto ob|astpiedběŽnědokončena aplikovánna vzorovéskupiněČoV.
V rámci vyzkumnézprávyjsou zpracovány daje z vybranych16 čistíren
odpadníchvod, na kterychby|ysrovnáványudajeo nák|adechVe Vztahu k ve|ikostiČoV.By|ysrovnáványsouborydat tykající
se
- provozníchnák|adŮ,
- investičních
nák|adŮv cenovéh|adiněroku 200o,
- prŮměrnékoncentraceznečištěnÍ
na piftokua na odtoku,
- ce|kovéhomnoŽstvípiiváděnéhoa vypouštěného
znečištění,
- celkovychprovozních
nák|adŮ.
a investičních
Vys|edkyjsou shrnutyv dilčÍzprávěo iešení ko|u[3].
. V roce 2002 probitta|oověienída|šíchinovačnÍch
prvkŮ dosazovaměienína
cÍchnádrŽí.Ve zprávě [4]jsou shrnutyvys|edkyprovoznÍch
piedevšÍm
|okalitáchSušice,Turnov,Hranice(počet|oka|itby|rozši7en
proto, Že na Čov sušice by|o s|edovánípierušenopovodněmi),kde
nádrŽívsouladus návrhy
by|opouŽitoinovované
vybavenídosazovacích
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iešeníz roku 2oo! a 2oo2. V rámci iešeníby|yověienyfunkce nás|e
dujÍcíchinovačníchprvku dosazovacíchnádrŽí(a to s ve|mi dobrymi
Wsledky)
- vtokovéhodef|ektorunátokovéroury,
_ hydropneumatického
systémustahováníp|ovoucích
nečistot,
- uzavienéf|oku|ačnÍ
zony s vertiká|nÍm
mÍchánÍm
a iízenouvytokovou rych|ostí(v mě|kéi h|ubokékruhovédosazovacÍnádrŽi).
. Byl také zpracován návrh na zjednodušení
matematickychrovnic
k vypočtudosazovacÍch
nádrŽÍ,
vys|edkypracív roce 2oo2jsou shrnupodk|adŮpro
ty v dí,|čí
zprávé[5].Tyto práce se soustiedi|yna zÍskánÍ
popis v|ivuka|ovéhoindexu na poměr mezi skutečnoua teoretickou
práce na vyhodnocekoncentracívratného
kaIu,současněpokračova|y
poměru)na poměr mezi
nÍv|ivuve|ikostirecirkulace(recirku|ačnÍho
skutečnoua teoretickoukoncentrací
vratnéhoka|u.Získanépodk|ady
postupu
by|yvyuŽitypro piedběŽnoupodobuzjednodušení
návrhového
dosazovacínádrŽe. Ukáza|o se, Že primárnÍv|iv obtiŽnědefinovate|nych vstupníchpodmínek'jakymijsou ka|ovyindex a rŮznystupeř neprouděnív dosazovacínádrŽi,nenímoŽné
homogenityhmotnostnÍho
exaktněpopsatjasn17mi
závis|ostmi.Protoje vhodnégenerovatzjednodušenypostup návrhu dosazovacínádrŽe piekryvajícív|iv
těchto parametru' PrvnÍnávrhje pied|oŽenk diskusi.
o V rámci projektubyla takéstanovenaekonomickákritériapro posuzován(ma|ychČov.záxtaoem iešeníby|yekonomickéana|,!zypodk|adovychmateriá|Ůk investičním
a provoznÍm
nák|adŮmma|ychČoV,získanych iešite|emv rámci iešenÍ kolu. Zák|adnÍmi
ekonomickymikritériipro ma|éČoVjsou investiční
a provoznÍnák|adyvyjádienéjako
specifickéhodnotyvttaŽenéna jednoho ekvivalentnÍho
obyvate|e'Záprojektu[6] má tii konkrétníWstupy
věrečnázprávatétodÍlčíčásti
- závislost specifickychinvestičnÍch
nák|aduoddě|eněpro ob|astma|ÝchČoVdo 500 Eo a pro ob|astod 5OO do 5 0OO Eo,
- závis|ostspecifickychprovoznÍch
nák|adŮoddě|eněpro ob|ast ma|ychČoVdo 5 OOOEo,
- navrŽenávzorovásestava pro propočetprovoznÍch
nák|adŮma|éČoV.
pro srovnávacÍana|4 nebojako vstupní
Vystupyjsou piÍmovyuŽite|né
hodnotypro cost-benefitana|yzyvariantních
iešenív rámci studiÍprovedite|nosti.Vystupybudou vyuŽityrovněŽpii zpracováníkrajskychp|ánŮ rozvojevodovodua kana|izacÍ,
kde je ri|ohama|ychčoV ve vyh|edu
z poh|edunovychinvestic.Budou samoziejměvyuŽitytaké
dominantní
pii da|šímiešeníprojektu,piedevšÍmpii ap|ikacimetod hodnotové
ana|,jzyna hodnocenÍtechno|ogii.čištěn
i.odpadnÍchvod.
. By|o zpracovánopokračování
|iterárnírešeršeo anaerobně.aerobnímčištění
odpadníchvod. Etapovázpráva [7] je dop|něnÍm
|iterární
rešeršezpracované
v rámci iešenÍprojektuV roce 2000.
V roce 2003 budoudokončeny
v rámci projektupráce na ěásti iešenÍ,,LiterárnÍ
rešeršeo separaci ka|u.,'Závěrečnázprávabude zahrnovat piedevšímnávrh zjednodušenÍ
matematickychrovnic na vypočet
dosazovacíchnádrŽía souhrn poznatk tykajÍcÍch
se ap|ikace inovačníchprvk dosazovacíchnádrŽí.
Bude pokračovat
ověiovánípouŽitímatematickychmode|Ůna ČoV,
a to včetněověiovánÍpostupťtk hodnoceníd|ouhodobého
s|edování
jedné|okaIity.
Dále bude postupovati ověiovánísystémuposuzovánÍ
skupin ČoV
a jejich typŮ metodou hodnotovéana|yzya pro kritériahodnoceníČoV

Rekonstrukce a modernizace knihovny
vÚv T.G.M. Praha po povo dni 2oO2

budoumetodoupárovéhosrovnáníupiesněnyváhy a určenhodnotovy
rozsah ve spo|uprácise širšÍm
ko|ektivemhodnotite|Ůz iad odborné
veiejnosti.
postupuhodnoceníproPokračovat
budetakéověiováníoptimá|ního
vozu ČoV a V roce 2003 bude zpracovánnávrh metodickéhopokynu
pro optimá|nÍ
sledovánía hodnocenÍ
Čov.
vyzkumnézprávy o iešeníprojektuV roce 2oo2 je moŽnési
Di1čí
objednatza provoznínák|ady(poštovné,
ba|néa nák|adyza množení
a vazbu)na adrese lng. Martin Novák, sekce 240 VÚV T.G.M.Praha,
Podbabská 30, 160 62 Praha 6, nebo na emailovéadrese neuronek@seznam.cz
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An lntegrated Approach to Designing Reconstructions and Modernizations of Wastewater Treatment Plants: Resu/ts of the
2002 Solution (Šťastn!,V., Novák, M.)
The article deals with the results obtained in 2OO2 from solving
the project 'An lntegrated Approach to Designing Reconstructions
and Modernizations of Wastewater Treatment Plants'. A verification
has continued of a mathematica! model of operating the Nebušice
wastewater treatment plant. Furthermore, a verification has been
launched of the assessment system in classifying wastewater treatment plants, their groups and types, and a proposal has been elabo
rated wlth a view to simplifying mathematical equations for the calculation of settling tanks. A significant part of the project was also
the determination of economic criteria for assessing small waste
water treatment plants. The project is being continued.

tronizaciknihovnyv Praze' Ta nejprverekapitu|uje
dosavadnípráce na
rekonstrukciknihovnya komentuje,, ko|y,.vědeckérady k prezentaci
vyzkumnycha da|ších
odbornychpracíVÚVT.G.M.i piedstavuo da|šÍm
rozvoji knihovny.
povodeř 13.-18. 8.2oo2 značnězniči|a
puvodní,
Katastrofá|ní
od
pro knihovnu..Ve smysIu
TěŽištěmkoncepčnÍ
studie jsou ,,rÍko|y
roku 1919 postupněvytváienyknihovnÍfond
VÚV T.G.M'v Praze.Ma|á
modernizacečinností(aplikacÍmoderníhoknihovnickéhosoftware),
částtohotoknihovnÍho
fonduzt]staIazachována(díkytomu, Že v době
postupnée|ektronizaceknihovnÍho
fondu v ob|asti,,vody,.
a ,,odpadŮ.,
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fondu z ob|asti
formačnÍho
sektoru (prŮmys|u)pii rozvojiinformačnÍ
spo|ečnostive
jednotek.
tak činÍcca 4 000 knihovních
,,Voda..a ,,odpady..
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knihovních
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počftačové
tvÍmg|obálnÍ
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rilna 2003.
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knihovních
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jejich primárnícha sedem e|ektronizaceknihovena zpiÍstupřovánÍ
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PRoDUKoEAVYUŽníxruŮ zéov
Marie Micha|ová
Klíěová slova
hodnocenÍmoŽnostÍa zpťtsobťt
nakládání s čistÍrensklmikaly, produkce
kalu, sloŽení kalu, zákon o odpadech a prováděcí pŤedpisy,využitíkalu
v zeměděl ství,komwstován í,rekultivace, skládkovánÍ,energetickévyužitÍ
Souhrn
článer vychrázíz íešení kotu ,,Množstvía hodnocenízptisobri vy.
je hodnocenímožnostía zprisobrlna
užitíkalri z čov". Gí|emŤešení
k!ádánís ěistÍrenskÍmikatyv čR v soutadus novfm zákonem é.L85/
2oo1' Sb., o odpadech a jeho plováděcími piedpisy' zejménawhláí
kou MŽP ě.382/2oo1 sb., o podmínkáchpouŽitíupravenéhoka|u
na zemědě|ské ptidě. Cí|em kolu je prohlubovat a rozšiÍovatznalos.
ti plo optimální iešenízáchrany organické hmoty v Životnímkolobé
hu a publikovat jeho vysledky. Konkrétně jde o vwoj a ověiování
nástroj pro hodnocení ěinnosti zákona o odpadech a o posuzování
dalších metod využívánía odstrařování katri z čou iako je napž.
kompostování a reku|tivace.

pÍičemŽ
většinaz tohoto mnoŽstvíjevyuŽÍvána
v zemědě|swÍ.ZbyvajícÍ
část ka|Ůje uk|ádána na sk|ádky (30-35 %), spa|ována(75_20 oÁ)
nebo jinak vyuŽívána(5-10 o/o),zejménave stavebnictví.V tabulce 7
pĚeh|ed
uvádÍme
o produkcika|Ůa zpusobunak|ádánísnimiv č|enskych
zemíchEU z |et 1980 aŽ 1990' a to v absolutními procentnímvyjádi+
jsme piipojiIido tabuIkyhruby piepočetprodukce
nÍ.Pro porovnánÍ
ka|u na 1 obyvate|ev jednot|ivychzemÍcha dá|e dop|niIi daje
z dostupnychpramenŮza Českourepub|ikua zároveĎi pod|emoŽnosti aktuá|nízpiesnění daju u něKerych zemí- ve spodníčástitabulky
jsou daje z |et 200G-2001 (v tabu|ce tučněvytištěno).Pro některé
země je z uvedenych dajŮ moŽnozároveĎ usoudit,jaky by|vyvojsituace v nak|ádánÍs ka|yv prŮběhuup|ynu|ych
1o |et.
Tabulka 1. Pieh|ed o produkci ka|Ů a zpusobech nakládánís nimi
v zemíchEU
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Tento prob|émse stá|e více dostává do centra pozornosti jak
v č|enskychzemích EU, tak i u nás, a to samozÍejměv souvis|osti
s piipravovanymvstupem ČR do EU. Rostoucí zájem o vyuŽitíka|Ů recyk|aci- je v pos|ednÍch
|etechv zemíchEU dŮsledkem zpiÍsnění
poŽadavkuna sniŽovánímnoŽstvíbiodegradabiIního
odpadu uk|ádaného na sk|ádky (čistÍrenské
ka|y do biodegradabilnÍho
odpadu patiÍ)
a zákazuvypouštětka|ydo moie v piímoiskychstátech. Recyklaceka|u
patiízároveĎmezi nej|evnějšÍ
zp soby odstraĎování
ka|Ů.V zemíchEU
je v současnostiprotojiŽ recyk|ovánocca 4045 % čistírenskych
ka|Ů,
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Zdroj:EuropeanCommission1999 and ETC/W questionnair
*pied uvedenímvyh|áškyMŽP ě. 382/2oo7 Sb., o podmÍnkáchvyuŽitÍ
upravenychka|u v zemědě|stvt'v p|atnost
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Pro zváŽenÍvfhod a nevyhod pii hodnocenívyuŽitíka|u zejména
v zemědě|stvív čR a pro piedstavu o mnoŽstvÍŽivin na straně jedné
(těŽkychkovŮ)na straně druhé,kteréjsou obsaŽenyvroční
a škod|ivin
produkci Ra|uz Čov v ČR, uvádímeněkterévybranéWstupy z prací
projeKu VaY/72o/4/o2 ,,MnoŽstvÍ
a hodnocenÍzp sob vyuŽitÍka|
z ČoV..(obr.7-5). Pro hodnocenída|šÍch
znečišškod|ivin(organické
tění)v ka|uv ČRnemá zpracovate|v současnostidostatečnémnoŽství
informacÍk dispozici.
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Emnožství na skládkrích lmnožství

nrísledně zpracované lprodukce

!ng.Marie Michalová
vÚv T.G.M.GeHo
tef.22O L97 247

kalu v ťrok

obr. 1. Produkcea nak|ádánís ka|yz Čov v krajÍchČRv roce 2001
Zdroj:ČSÚ
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Production and Utilization of Sludges from Wastewater Treatment Plants (Michalová, M.)
The issue oÍ the research is the assossment of the possibillties
ways oÍ sewage s|udte treatment in the Gzech Repub|ic
StŤedočeslc!' and the
conformable with the act on waste m. L85/2O01 Col. and its imple
7%
menting regulations (especially the decree nt. 382/2OO1 Gol. on
Jihočesk!'
the conditions of agricultural reuse of the treated sewage sludge).
The aim of the task is to deepen and to enrich the knowledge for the
8%
ofiimal solution oÍthe organic mass savint in the liÍecycle and to
publish the results. ln partlcular it concerns the development and
s%
the veriÍication of the tools for the act on waste efÍiciency asses+
ment and the other methods of sewage sludge lecoyery (like comobr. 2. Podí|jednot|irn./ch
krajrlrv ČR na produkcika|Ůza rok 2001
postlng and land reclamation) or disposal.

Hl.m. Praha
t4%
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k čtánkuM. Michatové "Produkce a vyuŽitíkatť!z čoV"

MnožsM živin v produkci ka|ú v ČR _ tuny za rok
(rok 2000 - 207 tisíc tun sušiny ka|u)
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obr. 4. PiÍk|adokresnÍhoměsta s cca 30 tisÍciobyruate|

obr. 5. MnoŽstvÍtěŽkych kovtitV ročníprodukcika|uz ČoVvybranych
kraj vČRvxg
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