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Vfzkumny stav vodohospodáÍsh.Í
T. G. Masaryka - ohlédnutí
za rokem 2W4
V roce 2oo4 os|avi|tjstavjiŽ 85 |et svého pŮsobení.Tuto
udá|ostjsme si piipomně|ina květnovéms|avnostnímshromáŽděnÍv prostoráchrjstavuv Praze. ÚroveĎ setkánídok|ádá
učast ministra ŽivotnÍhoprostiedí RNDr. Libora Ambrozka
i ministrazemědě|ství|ng.Jaros|avaPa|ase a širokéreprezentace piedníchzástupcŮ oboru.
Bilancovattak d|ouhé
obdobÍčinnostije
ve|minesnadné,
a to
jak z h|ediskav|astníčinnostitjstavu,jeho zakotvenímezi part- z h|ediskabudou.
nerskymiorganizacemi,tak _ coŽje k|Íčové
cÍhosměÍovánÍ.
Pat|(jiŽk historii,Že projektustavu,kteryvznik|V roce 1919,
da| v roce 1920 vznik činnostihydro|ogického
tistavu' v roce
1930 hydrotechnického
tjstavua definitivnímu
zakotven(praŽskéhopracovištěv tomto areá|u.
Zatímcovodoměrnáčást hydro|ogiese postupně piesunu|a
k meteo r o| ogi i 'h ydr ot e c h n i k aa z e j m é n ap r á c e s p o jené
s vysta vbou vodn Íchdě l re p re z e n t o v a |yč i n n o s t t j s t avu
v pová|ečném
obdobíaŽ do šedesátych|et.SouběŽněrost|vyznam pracíz oboruvodárenskéa čistírenské
techno|ogiea toto
zaměienÍvtisk|o svou tvái t]stavuzejménav sedmdesátych
a osmdesátych letech.
Pokud bychom h|edalicharakteristikupro |étadevadesátá,
je zde nesporněvidite|nyrŮst dŮrazuna vodu v širšímkontextu: vodu v krajině,vodu v ŽivotnímprostiedÍa vodu v Evropě.
pro
Praktickouukázkou integracepiÍstupŮk ochraněŽivotnÍho
stiedíje kombinaceochranyvod a hospodaĚenÍ
s odpady,která spo|us p|ánováním
v ob|astivod tvofi zák|adnÍprofiIrjstavu
od počátkunovéhomi|énia.
Pro stav je charakteristické,
Že ve všech těchto obdobích
s vyzkumnoučinnostÍ.
se vŽdyodborná s|uŽbapro|ína|a
Jejich
propojení
charakterizujei trva|áčinnostIaboratoií
a informační
podpory.
Rok 2004 povaŽujemeza z|omovÝz poh|edudovršenÍdosavadnÍchWzkumnychzáměrŮ a ce|kovéhopiechodu na systém
institucioná|ního
financovánípod|enovéhozákona (L3o/2oo1'
Sb.). Š|oo pět záměrŮ z ob|asti voda (Vyzkuma vyruojkvantita.
Vljzkuma vyvojmetod, proce
tivnÍchcharakteristikhydrosÍéry,
sŮ a ap|ikacív ob|asti kva|itativnÍch
charakteristíkhydrosféry
včetněmonitoringu,
Vyzkuma vwoj bi|ancea predikceantropo
genněov|ivnite|nych
vodníchsystémŮ,Vyzkuminformačních
techno|ogiív oblasti voda a Vyzkum hydrickésloŽky piÍrodních
a krajinnychsystémŮ)a jeden z ob|astiodpadŮ(Vyzkuma VWoj
pÍinak|ádánÍsodpadya škod|ivinami).
ovlivněnÍhydrosféry
UkonvŠechŠestivyzkumnychzáměrŮ by|ohodnoceno spěšně.
čenÍ
Tato skutečnostse má stát piedpok|adem,Že vyzkumnáinstituce obstojíi v iešenívyzkumnychzáměrŮ da|šihosedmi|etéhoobdob|.VUV T.G.M. pied|oŽi|pro období2oo5_2ol1. dva
komp|exní
vyzkumnézáméry.V ob|astivoda pokrwá prakticky
v š e c h n yo d b o r n o s t i u s t a v u a j e k o n c i p o v á n v e v z t a h u
k aktuá|nímpotiebám implementaceevropskychnorem.Aktu.
á|nístav diskuse na MZP (prosinec 2oo4) oziejmujevyznam
vyzkumného
záměru a institucioná|ního
financovánÍ
i v relativně
novémoboru činnostitjstavu- odpadech.
Hodnotíme-|i
rok 2oo4 z poh|eduda|šÍho
veiejnéhozdroje,,
t1.zakázek vyzkumnychprojektŮ, |ze konstatovat,Že ws|edky
iešite|skéetapy v roce 2oo4 by|yobhájenybez prob|émŮ.
Tra(Labe,Morava,odra atd.).Větdičníprojektyvesměs pokračují
šÍtÍspěšnost
bychomsi mohli piát v soutěŽio novéprojekty.

V rámci roku 2004 je moŽnooznačitza problematickousituaci vyvo|anouna jedné straně nárŮstem aktuá|nícha prioritníchtjko|Ů(zejména
asistencev ob|astiimp|ementace
tzv.Rámcovésměrnice o vodnípo|itice,učastv odbornychgrémiích
včetněmezinárodnÍchatp.) a na straně druhéstále stejnym
objememzdrojŮna tyto práce. Během roku docháze|oněkolikrát k se|ekci prioritníchprojektŮ,vnitinÍrestruktura|izaci
zakázek a nutnémuodsunutíněkterych prací.PĚesto zák|adn(
a k|Íčové
vystupyby|yodevzdányvčas.To nenísebehodnocenÍ,
partnera|efakt _ a to na základě odezvyzak|adate|ea da|šÍch
jsou piUímánavšechskych institucí'Ve shodě se zak|adate|em
na dostupná opatiení,aby dopadytohoto nesou|aduneov|ivni|y zejménanávaznépráce a ob|asti,kde je VÚV T.G.M. k|Íčo.
vym kooperantem,a rovněŽprŮběh pracíV roce 2005.
partPozornostby|av roce 2oo4 rovněŽvěnovánatradičním
nerŮm i moŽnostemširšÍho
vyuŽitÍ
vysledkŮ a kapacit tjstavu
k iešenípraktickycha regionálníchprob|émŮ.V souvis|osti
jde o tradiční
s iešenímukolŮv ob|astivodníhop|ánovaní
spo'|uprácis odbornymis|oŽkamiMŽP, dá|e MZe, podnikyPovodí
i zahraničnÍmi
institucemi.By|auzavienarámcovádohodao spe
|uprácise StÍedočeskym
krajema piipravoványpodobnédoho
dy s P|zeĎskym,Ústeckym, Jihočeskym,Moravskos|ezskym,
Zlínskyma postupně i s dalšÍmikraji.
Rok 2004 by|pro ustavi rokemdokončenírozsáh|ych
a nutnych
oprav po povodnÍch.
Ve spo|uprácis MZe se podaÍi|ozaiadit
většinuakcído programuobnovypodporovaného
Evropskouin.
vestičníbankou. Doš|oi na rozvojovéinvestice.V sou|adu
p|ánem a návaznymi projektyPhare by|a
s imp|ementačnÍm
v praŽskémareálu rjstavu poiízenanová budova referenčních
|aboratoit'která umoŽníp|ně replizovatstanovenéfunkce Centra pro hospodaÍenÍ
s odpadyVUV T.G.M.Po zkušenostechroku
2oo2 by|astavba upravenatak, aby dokáza|avzdorovatpovodni. od května,kdystavebníprácezapoča|y,
by|odo prosince2oo4
provedenozastieŠení
ce|éstavby s tím,Že jedno kiÍdlobudovy
jiŽ dostává finá|nípodobuv interiérech'Po letech pÍÍprav
by|a
zahé4ena
i u.fstavbasamostatnébudovypro pobočkuv Brně.
jako
Souhrnně |ze rok 2oo4 ve VÚv T.G.M. charakterizovat
obdobt'kdy se stabi|izovalatechnická kapacita praŽskéhopracovištětjstavupoškozenáběhem povodníV roce 2oo2 i jeho
odborná kapacita, včetněpobočekv Brně a ostravě. ZároveŤl
by|rokem,kdy š|oo zachováníkontinuityvyzkumua vyvojejako
zák|adnihopos|áníinstituce.Konečnědo praktického
uŽívánÍ
vstupujÍi nové kapacity pro podporu státnÍsprávy v ob|asti
odpadŮ. Potvrdi|ose, Že vstupem země do Evropskéunie se
zásadně nezměni|yuko|ytjstavu,zejménajeho odborná pozice
ve zna|ostecha u.lzkumučeskych,moravskycha s|ezskychvod
a vybranych sekŮ odpadovéhohospodáistvÍ.Pro da|ší|étaje
k|ičové,
zda budou dosavadnívys|edkyuznány i z h|ediskajejich místave veÍejném
vyzkumnémsektoru a V tomto smys|u
vytvoÍenypodmÍnkytransformace organizace na veiejnou vyzkumnouinstituci.
Vys|edkytjstavujsou prezentoványodbornéveÍejnostipiÉ
projektŮ.Jsou ap|imo, tvoiísubdodávkyneb-osoučástširšÍch
kovány piedevšÍmna MZP a dá|e v iadě organizacía s|oŽek
státní a veiejnésprávy.Je našísnahou, aby se tyto Ws|edky
ještě v širšímí7eneŽ dosud dosta|ybez ok|ik a včas,,doŽivota.,,ke svym uŽivate|Ům.
At jiŽjde o Ws|edkyprojektŮhodnotÉ
cíchpovodně,vyzkumh|avních
vodníchtokŮ, metodicképráce
pro vodnÍplánovanínebo evidencipŮvodcŮněkterychodpadŮ.
PracovnÍciVUV T.G.M.jsou piipraveni_ vŽdya všude,kde to
bude potieba - svéWs|edkyvysvětlit a obhájit.
|ng. Lubomíl Petružela' cSc.
Ťeditel
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trva|evysokéÚrovniŽivinve vodě piedstavujeprŮtokvyznamny
faktor,ktery ov|ivĎujecharaktervwoje biomasy firtop|anktonu
v našichvodnÍch
tocÍch.Vyhodnocení
d|ouhodobych
změn biomasy fytop|anktonu
Ve vybranychprofi|echna vodnÍchtocÍch
v koncentracich|orodá|e prokáza|o,Že jsou vyznamnérozdÍ]y
B|anka Desortová
mezi roky s víceméně
fy|u-a(měiÍtkobiomasy fytop|anktonu)
stejnou urovníŽivin,a|e s ruznymihydrologickymia meteoK|íěová slova
podmínkami
ro|ogickymi
[4].
fytoplankton, chlorofyl-a, tekoucívody,prŮtok, teplota vody,s ráŽky
V|iv nÍzkychprŮtokŮ na mnoŽstvífytop|anktonuv tekoucích
vodách |ze demonstrovatna piík|adusezÓnníhovyvojebiomaSouhrn
v k|imatickya hydro|ogicky
vyraznéod|iŠnych
sy firtop|anktonu
Extrémněsuché a teplé počasíY roce 2003 mělo za nás|e
|etech2oo1. a 2003 (obr.7). Pro srovnáníjsoupouŽityvys|eddek dlouhodobě nízkéstavy a pr toky vody v tocích povodÍ ky sledovánícharakteristikfytop|anktonuV profi|uV|tava-Ze|Labe. Nízképr toky byly souěasně doprovázeny dé|etruají. čín.Toto sledováníby|oprováděnos četnostívzorkování
Lo aŽ
cím obdobímvyššíchtep|ot vody. V dtisledku těchto podmÍ. 1'4 dníVe Vegetační
sezoně, tj. v bieznu aŽ ii]nu.Zák|adníme.
nek došlo k si|némunárristu biomasy fytoplanktonu zejména teoroIogické
a hydroIogické
charaKeristikysrovnávanychletjsou
ve stÍednícha dolních secích Íek. Vliv nízkfch pr tok na
shrnutyv tabulce 7.
množstvífytop|anktonu v tocÍch dokumentuje pr běh změn
koncentrace chloroÍylu.av ploÍiluVltava.Zelěínve vegetaění
Tabulka 1. Meteoro|ogické
a hydro|ogické
charakteristikyroku
sezÓně roku 2oo3 ve srovnání s rokem 2oo1'. Koncentrace
2oo1. a 2003 (podk|adovédaje o sráŽkách,teplotě vzduchu
chlolofylu.a neklesla v obdobÍduben aŽ záiÍ loku 2oo3 pod
a prŮtocÍchby|ypievzaty z databáze ČnvÚ)
riroveř Loo ug/| a sez nní pr měr (ll|.-x.) dosáhl hodnoty
je
LL2,4 |tt/|, která dvoinásobná ve srovnánís rokem 2oo1.
MnoŽswÍsráŽek
Teplota vody
Prutok
Teplota vzduchu

FYTOPIA{KTONU vE \ÍoDNICHTOCICH

Čn

ČR

VItavaZe|čÍn

VItavaZe|čín

a
mtls
t
Rok
pniměr
je
Fytop|ankton piirozenousoučástíspo|ečenstva
or$anispr měr
pr měr
prt)měr
max.
max.
odchylka
%Ll
ilt.-x.
ilt.-x. od noímá|u
ilt.-x.
v lll.-X.
il1.-x.
v lll.-X.
mŮ v povrchovychvodách. Je zák|adempotravnÍho
ietězce ve
mm
vodě,jehoŽkonečnymč|ánkemjsou ryby.Nadměrnyrozvojbio724
2001
677
t2,o
o,7
13,8
20,7
2LL
570
je všakjevem negativním,
masy fytop|anktonu
kteryje nejčas(sloučenin
těji spojováns vysokymobsahemŽivin
dusku a fos5/U
2003
75
24,5
77,5
72,4
1,3
t7,o
23L
foru) ve vodě, tj. s eutrofizací.
pŤitechVysoká koncentracefftop|anKonuzpŮsobujeprob|émy
rl p1t'lměrny
(1961-1990)
hrnsráŽekv procentech
sráŽkového
normá|u
no|ogickémvyuŽÍvání
vody, zejménapii pravě surovévody na
pitnou,v záv|ahovych
systémecha pii pouŽitÍ
v chladicíchokru.
zích.TvorbavodníchkvětŮ sinic s moŽnostíuvo|Ďování
toxinŮ
Co se tyčemnoŽství
sráŽekna uzemÍČeskérepub|iky,
by|rok
a jejichpiÍpadnéčinkyna č|ověka
omezujírekreačnívyuŽitívod. 2o o 1' char akter iz o vánvyš š í muhr nem sr áŽ ek ve srov nání
PÍftomnostvysokébiomasyíytoplanktonuvyznamněmodifi- s rokem 2003' kdy prŮměrnémnoŽstvísráŽekv obdobíbiezen
partiku|ovanych
kujechemickés|oŽení
|átekv tekoucíchvodách,
aŽ záÍ(dosáh|opouze75 % sráŽkového
normá|u(tj.prŮměrné
zvyšujezáka| a sniŽuje prŮhlednostvody, ovlivĎujekys|kové hodnotyza obdobÍ1961-1990). Rozdilv mnoŽství
sráŽek mezi
poměry a zvyšujezattrenítokŮ organickymi|átkami,kteréjsou
oběma rokyje patrnytakéz pr měrnychměsičnÍch
sráŽek.Na
vys|edkemprimárnÍprodukcefirtop|anktonu.
obrázku2 je pro srovnáníznázornénprŮměrměsičních
sráŽek
V tekoucÍchvodách mnoŽsNÍfytop|anktonunarŮstá postup
v procentechsráŽkovéhonormá|u.S vyjimkouměsíce května
ně podé|tokus určitym
časovyma prostorovymposunemvzh|e- a červnaby|yv roce 2003 ostatní měsíce vjraznésráŽkově
dem ke stá|émupohybuvody korytem.Na rozvojbiomasyfyto- deficitní.UvedenynedostateksráŽekV roce 2003 ov|ivniIstavy
p|anktonupodéltoku majÍvyznamnyv|iv,kromě koncentrace a prŮtokyvody v tocÍch(tabulka7).
poa dostupnostizák|adních
Živin,hydro|ogické
a hydrografické
Vyznamnyrozdi]mezi roky 2ooI a 2003 v hodnotáchprŮtopiičnéstavměry. UpravyvodnÍchtokŮ pro p|avbu,pÍedevším
kŮ potvrzujezjištěnypoměr mezi prŮměrnymihodnotamiprŮto(neov|iv- kŮ za obdobíbiezen aŽ ífien2oo1. : 2003 v profi|uV|tava-Ze|by' vytváiejÍpodmínky,
kteréve srovnánís pÍirozenymi
něnymi)toky umoŽnujÍ
většínár st fytop|anktonu.
prŮměrné
čín,kteryje 1 : 0,37. Na obrázku3jsou znázornény
Vys|edkyněkterychzahraničnÍch
studií,zaměienychna pro
měsičníprŮtokyVe VegetačnÍ
sezÓně (biezen-Ťfen)srovnávacesy probÍhaj
Ící
v tekoucíchvodách,dokumentujípievaŽuj
ícív|iv
nfch |et2oo1'a 2003 v měiicímprofiluV|tava-Praha,
kterétaké
ve|ikostiprŮtokuna rozvojbiomasyf1rtop|anktonu
[1].JinÍauto.
podmÍnek
dokumentují
od|išnosthydrologickych
obou rokŮ.
jako rozhodujÍcív|iv
ii naopakuvádějÍ
koncentraceŽivinÍ2,3].
V dŮs|edkuextrémněsuchéhoa tep|éhopočasÍ
roku 2Oo3
V rámci iešenínárodníchProjektŮLabe by|ov rŮznémrozsatakéobdobís vyšší
tep|otouvody v tocÍch.A to
se prod|ouŽilo
jak na zachycenÍčasově
pro- jak na jaie, kdytep|otavodyv profi|uZelčín
hu prováděnos|edovánízaměiené
dosáh|ave|mibrzy
storovychzměn vwoje íytop|anktonu
V toku Labe a některych urovně15 oc, tak v |étě,kdy se tep|otavodyudrŽova|apo dobu
jeho piftocích,tak na zÍskáníinformacío změnách koncentranad hranicí20oc (obr.7).Ve srovnánísrokem
téměitrÍměsícŮ
ce Živina jejich dopadu na rozvojfytop|anktonu.
2oo1' by|a prŮměrná tep|ota vody Ve Vegetační
sezÓně roku
Ana|,!za
anktonu, koncentra- 2003 v profi|uZe|č,ín
Ws |edkŮ s ledování změn f]rtop|
(viz tabulku7).
o 3,2 0C vyššÍ
ce Živin a hydro|ogickychpodmínekukáza|a,Že pii existujÍcí
Vysoká tep|ota vody a nízkljprŮtok
v koincidencis nízkymstavem vodyv roce
2oo3 ved|yk si|némurozvojifftop|ankto
,0
nu, piedevŠÍm
ve stiednícha do|níchuse
v profiIu
cÍchiek. Koncentracech|oroíylu-a
V|tava-Ze|čín
nek|es|aběhem obdobÍdu150,0
ben aŽ zá|( pod hodnotu Loo vg/| (obr.7)
pÍidanéčetnosa sezÓnníprŮměr(|l|.-X.)
ti vzorkovánídosáh| hodnoty1'L2,4 1lg/|.
V roce 2oo7jen dvě hodnotykoncentrace
100,0
piesáh|y 100 ug/| (obr.7)
ch|orofy|u-a
a sezÓnníprŮměr55'7 pg ch|oro!|u-a/|
by|
polovinouhodnotyz roku 2003.
50,0
Změny se projevi|yi v druhovéms|oŽenífytop|anktonu.
V |etníchměsícíchroku
profiluZe|čín
2003
v
zce|adominova|yve
0,0
c?ÝÝq?au.!qq\
í?ÝÝÚ?q?q
fyto p|ankto nuko ká|nÍsinice, zatÍm co
oÝooNooNoooFÝa
v jinych |etech pievaŽujív tomto období
ve íytop|anktonu
koká|nÍze|enéiasy.
profi|u
obr. 1. SezÓnnízměny koncentracech|orofy|u-a
tep|oty
vody
v
Vltava-Ze|čÍn
a
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Tabulka2. CharakteristikyprŮtokŮa koncentracechIoroÍy|u.a [2] Basu, BK. and Pick, FR. Phytoplanktonand zooplankton
V uvedenychprofilechna tocíchv obdobíL997_2oo3 (podkladevelopmentin a lowland,temperaterivers.J. Plankt.Res.,
dové daje z databáze ČHtvtÚ)
L997, Lg (2), p. 237-253.
Van
Nieuwenhuyse,
EE. and Jones, JR. Phosphorus- chlo[3]
o. m3ls
chloroÍyl.a' pgl|
rophyll
relationship
on
temperatestreams and its variations
pr měr
pr měr
pÍumoÍ
Íoklploíl
Rok
mtn.
max.
with
stream
catchment
area.Can.J. Fish.Aquat.Scl., 1996,
l.-xil.
ilt.-x.
ilt.-x.
llt.-x.
ilt.-x.
53, p. 99-105.
19,8
sÁzAvA
1997
25,O
8,O
26,O
56,2
[4] Desortová, B. Časově prostorovézměny fytop|anktonu
Plkovice 1998
72,6
10,6
6,0
51,6
133,0
podmínkám.ln
v Labi: vztah k rovni Živina hydro|ogickym
1999
2t,7
26,5
5,9
74,2
L20,O
B|aŽková,
Š.(eo.)ProjektLABE |||.Vyzkumna českémuse2ooo
22,8
15,8
4,7
62,7
115,0
ku toku Labe. Praha : VUV T.G.M.,2OO2,s. 16-25.
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2002
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20,0
L2,6

10,9

2,7
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92,6
207,O
259,0

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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lnfluence of Low Water Flow on Phytoplankton Biomass rn Rivers (Desortová, B.)
In 2OO3, hot and extremely dry weather lead to the substar
301,3
306,2
106,5
38,5
LO7,6
tial decrease in the water level and discharges in rivers of the
353,7
466,9
155,9
32,5
62,2
Czech Elbe watershead and caused a relatively long period oÍ
452,6
41l,7
135,6
34,8
93,2
high water temperature. This hydrological situation resulted
256,3
189,4
96,8
73,5
786,2
in very Íast $lowth of phytoplankton above all in the middle
V|iv nízkychprŮtokŮ na mnoŽstvíf1rtop|anktonu
se V roce
and dÓwn parts of riverc. lnfluence oÍ low f,ow on phytoplank2003 projevi|Ve Většiněiek v povodíLabe. Dok|ademtoho je
ton dynamic is demonstrated on the results from phytoplanktabulka 2, ve kteréjsou pro vybranéprofi|yuvedenycharakte- ton monitoring provided with two weeks sampling interva! at'
ristikyprŮtokŮ(roční
a sezÓnnÍprŮměra minimá|ní
hodnotaza
the VltavaZe|ěín site. Durin$ the peliod Apdl.September of
(prŮměra maximá|ní
!||.-X.)a koncentracech|orofy|u-a
hodno- 2OO3 the chlorophyll-a concentrations did not drop down be
ta za ll!.-X.)v obdobíL997 aŽ 2oo3. Podk|adovádata pochálow 1oo yg/| and seasonal mean (lll-x) oÍ chlorophylFa con
zejíze standardnÍhomonitoringujakosti vody v tocích a jsou
centration reached the value of tL12,4 ygl. The situation in
uk|ádánav databázi CHMU. Cetnost odběrŮ V rámci tohoto
2003 is compared with seasonal development of phytoplankmonitoringuje jedenkrát měsičně.Je zjevné,Že ve VegetačnÍ ton biomass in hydrologically and climatical|y difÍerentyear
sezoně 2003 by|yzjištěnydosud nejvyšší
hodnotykoncentrace 2OOt"when the seasonal mean of chlorophyl!-aconcentration
(a to jak sezÓnnÍprŮměry,tak maxima)a na druhé was only 55,7 yg/|.
ch|oroíy|u-a
straně nejniŽší
hodnotyprŮtokŮza obdobíL997_2oo3.
Uvedenéprk|ady potvrzují'Že hydro|o
gicképodmínky,piedevšímve|ikostprŮtoku, jsou dŮ|eŽitymfaktorem, ktery vy300
raznymzpŮsobem ov|ivřuje mnoŽstvííytop|anktonuv tekoucíchvodách.Za nfu250
kych prŮtokŮse prod|uŽuje
doba dotoku
vodya pŤidostatečném
mnoŽství
Živinse
200
podmÍnky
pro rozvojbivyznamnězlepšují
omasyÍytop|anktonu
V toku.ZWšenéprŮí50
toky majínaopak za následek zkrácenÍ
pro
dobydotokuvody,a tÍmzkrácenÍčasu
nárŮst fytop|anktonu
během transportu
100
vody korytem.PovodĎové
situace zpŮso.
bujívyp|avován
ííytop|
anktonu a současně
50
jeho koncentrace.
ÍeděnÍ
Děěín

0
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CELKOVE HODNOCENI

NejvícezdrojŮemisífosforuje v kategoriiV. Suma vypouštěne
ho znečištění
a|ejiŽ neníV roce 2003 v tétokategoriinejvyšší.
Nás|edujÍc(
obrázkyse zaměiuj(na znázorněníemisÍfosforu.
v roce 20o3 na
Zdroje emisÍfosforu kategorie I se podí1e|y
kate
ce|kovychemisÍchfosforu z t3 o/oipodílzdrojŮ znečištění
gorie V se sníŽilz 37 o/o
V roce 2000 na 25 o/oY foCe 2o03. Pe
drobně rozeberemestav emisí a|espoĎu těchto dvou kategorií.

EMlsíFosFoRUA DUSíKU
Do PovRcHoVÝcHvoD

Marie Ka|inová
Klíčovás|ova
emise dusÍk.u
do povrchou'|chvod, emise fosforu do povrcholrych
vod, kategorizace emisí
Souhrn
S využitÍmíidaj o vypouštěnémzneěištěnízeSouhrnnévoÚ
nÍbilance byla provedena ana|jza emisí fosforu a dusíku do
povrchovfch vod. Emise byly rozděleny do kategodí pod|e
pr měrné koncentrace v odpadnÍchvodách. Celkové emise
fosforu v Íoce 2oo3 jsou nižšÍnežv roce 20o0' pŤestožepo
ěet evidovanfch zdroi zneěištěnívzrostl. Velkfch zdroi zne
čištění(nad 1mil. m3llok) s vysokou pr měrnou koncentra
cÍÍosforuv odpadnÍchvodách (nad 4 mg/.| bylo v roce 2003
jiŽ ien devět. VelkÍch zdroi zneěištěnÍs vysokou prriměrnou
koncentracÍanorganickéhodusÍkuv odpadníchvodách (nad
25 mg/|| bylo v roce 2oo3 dvanáct. Rozhodujícíroli v celkové
vyši emisÍmaií ve|kézdroie zneěištění'je tedy opodstatněné
požadovat u nich vysoké eÍekty čištěnÍodpadnÍchvod na
odstraněnÍdusftu a ÍosÍoru.Kromě toho u stovek menších
emisÍs vysokÝmi koncentracemi dusíkua fosforuje z pohledu
ochrany vod žádoucÍjejich spojovánÍ do větších celkŮ
a odstrařovánÍ nutrient s vyššímefektem neždosud.
a
Jednímz cÍlŮochranyvodje sníŽenÍ
|átkovychodtokŮz našeho
zemí.PÍihodnocení|átkoWchodtokŮ závěrovymiprofi|yh|avnÍchpovodíje nutno h|edat souvis|ostse zatiŽenímpovrchoJakévlastně
Wch vod emisemi z bodovychzdrojŮznečištěnÍ.
jsou emise dusÍkua fosforu do povrchovychvod?
DatabázeSouhrnnévodnÍbiIance
[1] poskytujeobsáh|émnoŽstvÍ dajŮ o vypouštěném
znečištěnÍ,
ve vztahu k zatiŽenípovrchovychvod |ze povaŽovatv současnédobě daje o emisÍch
dusku a fosforuza nejdŮ|eŽitějši.z
nich.
Pro ce|kovéhodnoceníemisíje moŽnéWuŽftrŮzná kritéria,
jednÍmz nichje napik|ad roztiÍdění
všechzdroj znečištění
do
kategorií[2l, jakje uvádítabulka 7.
Tabulka 1. KategorizaceemisÍ pod|e prŮměrnékoncentrace
v odpadníchvodách
Ukazatel

I

Pcelk. (mq/l)

<1*

N-anorg.(mgll)

<10

il
<2*

Š15

ill

IV

<3***

<4

>4

s25

>25

< 20**

V

* emisnístandard
pro komunálnízdroje
velikostinad 1oo ooo Eo
'** emisnÍstandardpro komuná|ní
zdrojeve|ikosti10 0o1-1o0 oo0 Eo
*** koncentrační
|imitzpoplatnění

Kategorie I
Do této kategorie patií zdroje emisÍs koncentracífosforu
v odpadníchvodách v prŮměru1.mg/| a méně.
KomunálníchzdrojŮ znečištění
v této kategorii by|o v roce
vod a L26 t
2003 ce|kemL29 a vypusti|y
199 mi|.m3odpadních
ce|kovéhofosforu.
(s ročním
objememodpadnÍchvod nad
Z nich 23 největších
vod,coŽje
1 mi|.m3)piedstavujesumu 186 mi|.m3odpadních
vod v komuná|ních
zdrojíchznečištění
94o/oobjemuodpadnÍch
fosforuje to 117 t' tj. 93 %
v tétokategorii;u emisíce|kového
zdrojŮv tétokategorii.
u komuná|nÍch
Emise fosforu v roce 2003

š
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500
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400

I soo

300

200

tr

Isuma
+

P-celk.

početemitent

200

100

100

0

|il

ilt tvv
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obl. 1. Emise fosforu V roce 2003 - zastoupenízdrojťt
znečištěnív kategoriÍch
Nekomuná|níchzdrojŮ v roce 2003 bylo 269 a vypusti|y
192 mi|.m3 odpadních
vod a 75 t ce|kového
fosforu.
Zdrojenad 1 mil. m3lrok (celkem30) v roce 2OO3 Wpustily
157 mi|.m., tj. 82o/oobjemuodpadnÍch
vod a 66 t ce|kového
fosforu,tj. 88 %.
o V kategoriiI jsou h|avněnekomunálnÍ
zdroje,papÍrny'do|y
a e|ektrárny,u kterych znečištění
fosforem je nevyznamné
a odpovÍdácharakteruodpadníchvod.
. Komuná|nízdroje v této kategoriizahrnujÍh|avnětyto ČoV:
ostrava, Brno, P|zeĎ,Liberec,o|omouc,Ceské Budějovice
a Ústí nad Labem.
. Ve|kéz dr o j e (nad 1 mi|. m3lr o k) maj Ír o z ho duj ÍcÍ
p od Í|
v objemuodpadnÍchvod i v emisÍchfosforu v tétokategorii.

Kategorie V
Do této kate$orie patiÍzdroje emisÍ s koncentracífosforu
v odpadních
vodáchv prŮměrunad 4 mg/|.
Komuná|nÍch
zdrojŮznečištění
bylo v roce 2003 v kategorii
V ce|kem572, vypusti|y60 mi|.m3odpadníchvod a 345 t ce|Emise celkovéhofosforu
kovéhofosforu.
Komuná|ních
zdrojŮznečištěnÍnad
1 mi|.m3lrokodpadních
vod
Tabulka2 uvádízdrojeznečištění,
u kterychby|yevidovány
bylo osm; součetobjemu odpadníchvod těchto zdrojŮby| 11'5
emisefosforua jim odpovídajícÍ
objemodpadnÍch
vod.
mi|.m3,to je méněneŽ2o %;emise fosforuz těchto
o/o
Tabulka 2. ZastoupenízdrojŮ znečištění
v jednotlivychkategoriích,fosfor, osmi zdrojŮčinily63 t, tedy rovněŽméněneŽ20
emisÍ
ze
všech
komuná|nÍch
zdrojŮ
v
této
kategorii.
rok 2000 a 2003
Nekomuná|nÍch
zdrojŮznečištění
v roce 2003
by|o111, vypusti|y
7 mi|.m3odpadnÍch
vod a 60 t
Ktg.
Pcelk.
Počet zdrojŮ
Vypouštěné
znečištěnÍobjem odpadníchvod
ce|kovéhofosforu.
(mg/t)
(t/rok)
(mil.m3lrok)
Nekomuná|ní
zdroj nad 1 mi|. m3,/rokv katego.
2000
2003
2000
2003
2003
2000
rii V je jeden,V roce 2003 Wpusti|5,2 t ce|kového
<1
I
181
20t
4L7
391
328
398
fosforu.
Emisez ALIACHEMSynthesiaPardubice- kaná|A,
tl
>L:<2
193
324
528
467
3L7
322
Kerym odeš|oV roce 2000 do Labe zhruba29 mi|.
ill
>2i<3
227
L40
347
506
346
206
m3 odpadníchvod a 139 t ce|kového
fosforu (4,8
IV
>3;<4
199
2AO
223
166
47
mg/|),by|y-V
roce 2003 zahrnutyvkomunálních
63
zdro
jíchpod BcoV Pardubice.
V
>4
445
405
745
68
623
847
jenom
Pokud by zdroje emisÍv kategoriiV pÍeš|y
Gelkem
L392
1 966
2285
I 585
1 148
968
n a V y p o u š t ě n ív k a t e g o r i i l | | ( o d p a d n ív o d y
Roztiíděnípodává informaci o tom, jak jsou zastoupeny emi.
se v jednot|ivych kategoriích. Úoaje o celkovém dusÍku nejsou
bohuŽe|ve vodnÍbi|anci k dispozici.
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Rozdě|enÍemisÍfosforuv roce 2000

Rozdě|enÍ emisí fosforu v roce 2003

obr. 4. Podí|yemisí anorganickéhodusÍkuu zdrojŮznečištění
v jednot|ivychkategoriích
v roce 2003

Rozdě|enÍ emisÍ N-anorg' v roce 2003
I
12%o

I
13o/o

tl
24o/o

IV
'100/o

obl. 2. PodÍ|yemisí fosforu u zdrojŮznečištění
vjednot|ivych
kategoriÍchV roce 2000 a 2003
s koncentracínanejvyš3 mgl|)' Wpouště|yby nanejvyš2O0 t za
rok celkového
fosforu,coŽje asi po|ovinasoučasného
mnoŽství.
Emise anolganického dusíku
Tabulka3 uvádÍzdroie znečištění,
u kterych byly evidovány
emise anorganickéhodusÍkua jim odpovídající
objem odpad.
níchvod. Za rok 2000 neby|yporovnate|nédaje k dispozici.

Zdroje znečištění
nad 1 mi|.
m3/rok (celkem 19) vypustily
54 mi|.m3 odpadníchvod, tedy
60 o/oobjemu odpadnÍchvod
a 227 t, tedy 60 % anorganické
ho dusku.
o V kategoriiljsou h|avněnekopamuná|nízdrojeznečištěnt'
pÍrnya e|ektrárny,u kterychn(zkákoncentraceanorganického dusku odpovídácharakterutěchto odpadnÍchvod.
. KomunáJnÍzdroje
znečištěnív
tétokategoriiobsahova|yh|avně tyto CoV: P|zeĎ,Ceské Budějovicea UstÍnad Labem.
o Ve|kézdrojeznečištěnÍ
podÍlv objemuodpadmajírozhodující
nÍchvod i v emisÍchanorganického
dusíkuv tétokategorii.

Kategorie V
Do tétokategoriepatiízdrojeemisís obsahem anorganického dusku v odpadních
vodáchv prŮměrŮnad 25 mg/|.
KomunálnÍch
zdrojŮ
znečištění
by|ov roce 2003 v kategorii
jednot|
Tabulka 3. ZastoupenÍzdrojŮ znečištění v
ivych kategoV ce|kem 324, vypusti|y76 mi|. m3 odpadníchvod a 2 44o t
riÍch,anorganickydusk, rok 2003
anorganického
dust,ku.
Kategorie
N-anorg.
Počet
Vypouštěné
objem odpadních
Komuná|nízdroje
znečištěnÍ
nad 1 mi|.m3lrok mělyšestzdro
(t/|ok) vod (mil.m3lrok)
(mgll)
zdrojŮ
znečištění
jŮ; součetobjemuodpadníchvod těchto zdrojŮby| 54 mi|.m3,
I
<10
472
1,644
253
tedy 72 %; emise anorganického
dusíkuz těchto šesti zdrojŮ
(1-718 t) emisízevšechkomuná|nÍch
emisíby|ycca 70 o/o
zdrojŮ
>10;<15
ll
322
3 381
255
v tétokategorii.
>15;<20
ill
34L
3 983
23L
Nekomuná|nÍch
zdrojŮznečištění
by|o88, V roce 2003 Wpus.
IV
>20;<25
225
942
43
dusÍku.
ti|y42 mi|.m3odpadníchvod a 1' 843 t anorganického
>25
V
4L2
4 283
118
(nad 1 mi|. m3lrok)odpadNekomuná|ní
zdroje znečištění
Celkem
7.772
L4233
900
nÍchvod mě|yšest zdrojŮ;součetobjemuodpadníchvod těchto zdrojŮje 37 mi|.m3,tedy 88 %,emise anorganického
dusÉ
je
ku
z
zdrojŮ
1
emisÍ
těchto
šesti
emisí
567
t,
cca
85
%
pro
ZdrojŮv kategoriiV
anorganickydusk nenÍnejvÍce,a|e
ze všech komuná|ních
v tétokategorii.
zdrojŮznečištění
je v tétokategoriinejvyšší.
suma vypouštěného
znečištění
U zdrojŮv kategoriiV by mě|o byt poŽadovánoodstraĎování
Následujíc(obrázkya tabu|kyse zaměrujÍna hodnocenÍemidusÍkuna vyšší rovni.
sí právě u anorganického
dusku.
Zdroje emisí anorganickéhodusku kategorie I se podí,|e|y Pokud by zdrojeemisív kategoriiV pieš|yjenom na vypouštá
nív kategorii|l|(odpadnÍvody
s koncentrací
nanejvyš20 mgl|)'
podÍ|zdrojŮ kategoV roce 2003 na ce|kovychemisíchz !2 o/o)
je
ri e V by| 29 o/ o.P odr obn ě ro z e b e r e m es t a v e m i s Í a I e s po Ď wpouště|yby nejvyše2 355 t/rok, coŽ opět asi polovinasoučasnéhomnoŽstvÍ
v tétokategorii.
u těchto dvou kategoriÍ.

4500
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3500
3000
2500
ž

500
450
400
350
300
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200
150
'100

Š zooo
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1000
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Závét
Z ce|kového
hodnocenÍ
emisÍna základě Souhrnnévodníbi|ance v porovnánÍ|et 2000 a 2003 u emisí fosforu vyp|wá:
piestoŽedoš|oke zWšenípočtuevidovanychzdrojŮ,sníŽilse
objemodpadnÍch
vod a vypouštěné
znečištěnÍ.
Pozitivníjeskutečnost,Že k tomu doš|ou zdrojŮemisífosforu s největšÍ
koncentracífosforu v odpadnÍchvodách. Znamená to, Že se pG
stupně daií snŽit emise z největšÍch
zdrojŮ émisís nejvyššÍ
koncentracív odpadníchvodách. Druhou stránkou věci je to,
Že máme stovkymenšíchzdrojŮznečištění
s vysokymikoncentracemi nutrientŮv odpadníchvodách.Z poh|eduochranypovrchovychvod je tedy Žádoucípodpoiits|učování
zdrojŮznečištěpoŽadavkyna
nÍdo většíchce|kŮ a up|atnitu nich piÍsnějšÍ
odstraĎování nutrientŮ.
PouŽitákategorizaceemisímŮŽebyt prUate|nápro posuzovánívyvojecelkovychemisídusku a fosforuiv ob|astip|ánování.

N-anorg.
Isuma
početemitent
+

50
0
|il

ilt tvv

obl. 3. Emise anorganického
dusku V roce 2003 - zastoupení
zdrojŮznečištění
v kategoriÍch
Kategorie I
Do tétokategoriepatiÍzdrojeemisís koncentracíanorganic.
kéhodusÍkuv odpadních
vodáchv pruměruLo me/|neboméně.
Komuná|níchzdrojŮ znečištěnÍ
v této kategorii by|o v roce
2003 c e|ke m 2o1' a vyp u s ti l y1 6 3 m i |. m 3 o d p a d n í c hvo d
a 7 267 t anorganického
dusku.
je 38 z nich (s ročnÍm
NejvětŠÍch
objememodpadníchVod nad
1mil. m3),ty piedstavujísumu
134 mi|.m3odpadnÍch
vod,toje
82o/oobjemuodpadníchvod u komunálníchzdrojŮvtéto kate
gorii;u emisíanorganického
dusku je to 1 060 t' coŽje 84 o/o.
Nekomuná|ních
roce2003 bylo277a vypusti|y
zdrojŮznečištěnÍv
vod a377 t anorganického
90 mi|.m3odpadnÍch
dusÍku.
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rus concentration in wastewaters (over 4 mg/ll. As for inorganic nitrogen, in 20O3 there were twelve large sources of
pollution with a high average concentration oÍ inorganic ni.
trogen in wastewaters (over 25 mg/ll. The decisive role in
the overall emissions is played by large sources of pollution.
lt is theleÍorewell.foundedto require of them hi$h tleatment
efÍects in removing nitrogen and phosphorus from wastewa.
ters. For hundreds of smaller emissions with high nitrogen
and phosphorus concentrations it is, besides, imperative to
combine them in larger units and to remove nutrients more
effectively than before.

An OverallAssessment of Phosphorus and Nitrogen Emissions
into Surface Waters (Kalinová, M.)
Using data on the discharged pollution contained in the
Comprehensive Water Balance, an analysis has been performed of phosphorus and nitrogen emissions into surÍace
waters. The emissions were divided into categories accoró
ing to averageconcentration in wastewaters. The overall phosphorus emissions of 2OO3 were lower than those of 2OOO,
although the number of recorded soulces of pollution had
glown up. ln 2OO3 there were only nine large sources of
polfution (over 1 mill. m3/yearl with a high average phospho

MIKROBIALNI
ZNECISTENI
VE VYBRANÝoHPRoFILEoHToKŮ CR

uvedenyv tabulce2. AritmerickyprŮměrv tétotabu|ceuveden
není,nebotse jedná o velmi má|orobustníve|ičinu,
která byvá
piírodními
podmínkasilně ov|ivněnavykyvydanymi pÍedevším
mi' Vys|edkyjsou dá|e porovnáványs imisnímistandardymikrobio|ogickych ukazate|Ů piÍpustného znečištěnÍ povrchovych
Dana Baudišová, DrahomíraLeontovyčová
vod (pod|etabu|ky1 v pii1oze3 naiízenív|ády
Ó.61'/2003 Sb.)'
kdy j e po Ž ado vaná 9o o /opr avdě po do bno stnepie k ročení
KlÍěováslova
2oo KTJ/m|u ko|iformních
bakteri(,40 KTJ/m|u feká|níchko.
mikrobiální znečištění,
česká republika, povrchová voda _ Íeky
|iformnÍch
bakteriía 20 KTJ/m|u enterokokŮ.Všechnyimisní
s t a n d a r d ym u s e j íb y t p o d I e p o Ž a d a v k ŮE U s p I n ě n yd o
Souhrn
22. 72.2oL2. PĚípady'
kdy jsou piekročeny
tyto imisnístanPiedmětem piíspěvkuje zhodnocenÍvysledk stanovenímidardy,jsou označenytučně(s|oupceP9O a c90). Tolerováno
(koliformníbakterie, termotolerant.
krobiologickych ukazate|ťr
by|opiekročení
o maximálně10 %,vzh|edemk rozpty|uWs|ední koliformnÍbakterie, enterokoky, salmonely) stanovenych
kŮ, kteryje většíneŽu chemickychukazate|Ů.
Jak jiŽ by|opubměsíčněv 17 vyblanych plofilech státní monitorovací sítě
pod|e
IikovánodiÍve(Baudišováa Hejtmánek,2003), hodnocenÍ
GHMU' reprezentujícíchvšechna tŤi povodí(Labe' odry' Mo
hodnotyC90 (pod|e75 722L)je vÍceovlivněcharakteristické
lavy). Prezentoványjsou vys|edky vyše uvedenych ukazatelri
no extrémními
hodnotamia dosaŽenévys|edkyjsou horšíneŽ
(medián' charakteristická hodnota, percentil 90) z |et 1999
percenti|u(zde P9O).
pri pouŽitÍ
až 2oo3, dop|něnéo rryblanéchemické a biologickéukazate|e.
V rámci monitoringuby|ystanovoványi sa|mone|y,
ale tyto W.
Bylo ziištěno,že mikrobiálnízneěištěnítokri v ceské republi. s|edky|ze brát pouzejako orientační.
Je to jednak proto,Že se
ce je znaěné,neilepšíplofily po mikrobiologickéstránce jsou
s a | m o n e | ys t a n o v u j íp o u z e k v a I i t a t i v n ěj a k o p i í t o m n o s t
ohŤe'Louny'Jihlava.|vaněicea Morava.Lanžhot,naopak nej.
a nepiftomnostv pÍedemdanémobjemuvzorkuvody,a dá|e pro
horšíjsou LabeDěčín' Lužická Nisa.Hládek nad Nisou, olše.
to, Že by|yv některych |aboratoiíchzjištěnyve|kérezervy
.Věinovice a odra-BohumÍn.
v metodickémzv|ádnutí
tétometody.Stanovenísa|mone|je Wa
znamnépiedevším
v souvis|ostis uŽÍvánÍm
vody(povrchová
voda
pro upravuna pitnouvoduatd.),kdyje toto stanovenípiedepsá
Českyhydrometeoro|ogicky
ustav provozujeod roku 1999
jak českou,tak směrnicemiEU. Vyno piís|ušnou
|egis|ativou
rozšíÍeny
monitoringna 17 vybranychprofi|echve všechtiech
h|avníchpovodích(Labe, odry, Moravy).Z mikrobio|ogickych s|edkytohoto monitoringuvšak poskyt|ya|espoř zák|adníinÍorukazate|Ůjsou zde měsičněstanovoványko|iformní
bakterie, mace o vyskytusa|monelv našichtocích,nebot Žádná drívější
(feká|ní)
data neexistují.
Ana|yzovány
termoto|erantní
by|yobjemy100 m| a 500 m|, coŽ
ko|iformní
bakterie,enterokokya kva|itativněsa|mone|y.
Soubortěchto ukazate|Ůdává |epšÍ
infor- jsou objemyvybranés oh|edemna českoutechnickounormu
mace o mikrobiá|ním
znečištění
neŽ pouhéstanovení
termoto- projakost vodyk záv|ahám(ČSN75 7I43); objemypiedepsané
ke zpracovánívzorkŮvody ke koupánÍa pro surovouvodujsou
|erantníchko|iformních
bakterií,kteréje prováděnoVe všech
(1 000 m|,resp.5 000 m|).
zby|jchprofi|echstátnímonitorovací
sítě. Monitorovacíprofily desetinásobněvyšší
Vys|edkystanovení
sa|mone|jsouna obrázkuí. Demonstro
by|yvybránytak, aby tvori|yreprezentativnívzorek
našichpovován je početpozitivnÍch
záchytŮv jednot|ívych
dí a zahrnova|y
většinuuzávěrovychprofi|Ů.PiestoŽejsou mikstudovanychobjemech 100 a 500 m| vyjádrenyv procentech.Na obrázkuchy(jejichhodnotyse porobio|ogické
ukazate|enekonzervativnÍ
stupně nenačítají,
a|e mění se v závislosti na samočisticích bí profi|Hrádek nad Nisou, kde neby|ysa|mone|ystanoveny,
profi|ŮdávajÍvya profi|ySrbsko, Bechyněa Děhy|ov,kde by|yvšechnyzáchyty
schopnostechv toku), hodnotyz uzávérovych
Z u.fs|edkŮ
zn-amnou
a piehlednouinformacio mikrobiá|ním
znečiŠtěnÍtokŮv obou objemechnegativní.
Wp|yVá'Že se sa|mone|yv našichtocíchv těchto objemechběŽněvyskytují
a Že počty
v Ceskérepub|ice.
profi|Ůjsou uvede- indikátorŮfeká|ního
znečištění
nemusejína pÍftomnost
Seznama charakteristika
sa|momonitorovacích
profi|u ne| upozorřovat.Napi. v profi|uJih|ava-|vančice,
ktery vykazony v tabulce7. V tabu|cejsou kromě názvu,označenÍ
počtyko|iformních
va|re|ativné
nízké
bakteriíaenterokokŮ,by|o
a iÍčního
ki|ometruuvedenycharakteristické
hodnotyC90 podte Čs|tt75 7221'pro BSK-S,amoniaká|ní
dusÍka obsah ch|oro100%
fy|u,a dá|earitmetickyprŮměrsaprobnÍho
indexubentosu.PiÉ
jsou
pady,kdy
piekročenyimisnístandardydanéna|ízením
v|áFlo f
80%
dy Ó. 6I/2003 Sb.' jsou označeny
tučně.Z tabu|kyvyp|yvá,
Že
rsooml I
jedinéprofi|y,kteréve všechuvedenychukazate|ích
vyhovova|y
I
poŽadavkŮm
naiízení
v|ádyÓ,.67/2003 Sb.,jsou Labe-Debrné, 60%
otava-Topělec,ohie.Lounya Jih|ava-|vančice;
ostatníprofi|y
I
40%
nevyhovova|y
a|espoĎv jednom z vyše uvedenychukazate|Ů.
je
profi|u
V
o|še-Věinovice navÍcvyznamnévysokémnoŽství
ch|oridŮ,pocházejÍcÍch
z dŮ|ních
vod (c90 je 7 232 mc/|, coŽ
20%o
je na rovniV. tiídypod|eČsruzs 722I).
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Vfsledky stanovení mikrobiologickych ukazatel
By|yzpracoványvys|edkystanoveníko|iformních
bakterií,termoto|erantních
ko|iformních
bakteriía enterokokŮve dvou obdobích2000-2001 (v profi|echpovodíLabe a Jih|ava-|vančice), resp. 1999-2001 (profi|ypovodÍMoravya odry, kromě
,lo
profi|uJih|ava-lvančice)
a 2002_2003 (všechnyprofi|y).By|vyQď
počtenaritmetickyprŮměr,medián, percenti|90 (P90)' chaobl. 1. Procento vzorkŮ pozitivnětestovanychna sa|mone|y
rakteristickáhodnotaC90 a variačníkoeficient.Vys|edkystav jednot|ivychobjemech(100 a 5oo m|) a profi|echpieváŽně
novení(medián,P9O a C90) mikrobio|ogickych
ukazate|Ůjsou
v letech 1999-2000
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profi|Ůa jejich charakteristika(1999_2002)
Tabulka 1. Seznam monitorovacích

ptyl zpŮsoben napÍ. tím, že koliformní
bakterie nejsou typickym indikátorem feTok
Prolll
označení
Řieni
BSK.5 N-NH4 Chlorofyl Sl bentos
kálnÍhoznečištění,mohou se ve vodním
kilometr (mg/t) (me/t) (mgll) aritmetickÝ prostÍedí
rozmnožovat,a tak jejich počet
pr měr
c90
c90
c90
podmí
b1|vácitlivějšína změny pŤírodních
Povodí Labe
nek. Naopak u enterokokŮ se lze domníLabe
Debrné
1-01-01-061 2r3,5
2,39 0 , 1 6
6,00
7,84
vat, Že vyššírozptyly mohou b1|tzpŮsobeny tím,Že enterokokŮ se stanovuje relaLabe
obŤístvÍ
1-0$04-064
4,73
4,3
O'S
30,26
2,L6
tivně niŽšípočet a pÍi nedodrženíodečí
Labe
Děěin
t-74-O2-O21- 88,02
5,59
0,66
75.15
2,16
tání predepsanéhopočtukoloniína PetriNisa
Hrádek nad N|sou
2-O4-O7-O37 1 , 9
7,4
1,99
8,50
2,26
ho miskách či membránowlch filtrech doVltava
Zelěín
I-L2-O2-O97
4,5
75,57
6,51
0,85
2,ro
cházík velk|m nepŤesnostem.Ve dvouletí
Berounka
Srbsko
1-11-0S030
29,3
7,OO
0,30 93,52
2,O3
2002_2003 byly rozptyly u.isledkŮ větší
neŽ 70o %:8krát u koliformnÍchbakterií,
Sázava
PoiÍěi nad Sázavou 1-09-03151
30,7
6,52
o,24 u27.,3
2,!3
7okrát u termotolerantnÍchkoliformních
Lužnice
Bechyně
L-O7-O+L72 10,6
6,52
0,39 94,86
1,93
bakterií a 9krát u enterokokť).
Otava
Topě|ec
1-O&03105
20
4,47
0,46
25
r,76
o Největšírozptyly mezi jednotliu,ÍmihodOhie
Louny
1-1304-005
54,3
3,17
o,24 t t , !
1,95
notamiv prvnímobdobívprofiluohÍeLou.
ny (variačnÍ
koeficient mezi ulsledky koli:
Povodí Moravy
formníchbakteriíbyl 305 %a enterokokŮ
Jihlava
lvaně|ce
4-1G04-o03 34
4,26
o,26 40,45
2,08
475 %)byly zpŮsobeny jedin m odběrem
Morava
Lanžhot
4-L3-O2-LOO 79,7
7,37
O'& LO7-,72
2,73
dne 30. 3. 2007, kdy zjištěnéhodnotyjedDvie
Pohansko
4-I7-OL-O62
17
5,99
0,62 65,04
2,r3
norázově pŤekročilyaž o tŤi Ťády běŽně
dosahované u.|sledky.V bŤeznu2oo7 byl
Svratka
Žldtochovlce
4-r5-O+L74 24,4
15,86
4,24
31,19
2,38
však v tomto profilu aŽ pětkrát většíprŮPovodí odry
tok, neŽje prŮměr, coŽ muŽe počtymikre
Opava
Děhy|ov
2-O2-O+O2! 8 , 8
15,09
4,L7
0,61
2,L2
organismu ovlivnit. Ve dvouletí 2oo2 aŽ
o|še
VěŤnovlce
2-O3-O+O74 7 , 4
7,2O
2,L3 2 7 , 5 8
2,to
2003 byly největšírozptyly (variačníkoeOdra
Bohumín
2-O3-O2-0t1, 3 , 3
7,36
1,01
2L,43
2,22
ficient mezi u,|sledkykoliformníchbakterií byl 386 %, termotolerantníchkoliformníchbakterit 24o %a enterokokŮ 725 %)
zachycenovíce sa|monel neŽ V profi|echo|še-Věinovicenebo
zaznamenány u profilu LuŽická Nisa-Hrádek nad Nisou, kdy však
odra-BohumÍn,
kde by|yWs|edkystanoveníindikátorŮfeká|nÉ kolísánínebylo jednorázové a zároven byly dosaŽeny nejhorší
jednyz nejhorš|ch
ho znečištění
v souboru.
podezÍelé,neboťhodhodnoty.Navícjsou některétyto |I.Ísledky
noty vŽdyneodpovÍdajÍ
moŽnlm poměrŮm jednotliulch ukazatePoznámky k vlsledkŮm
lŮ. Toto kolísáníje na obrázku 2. Tentoprofil zároveĎ nevyhovuo Ve dvouletÍ20oo_2oo7 (resp. tíÍletí7999_2007) byl 6krát
je v ukazatelíchBsK-s a N.NH,.
o Jako podezÍelévysledky,kteréby bylo vhodnépodrobit vertipÍekročen ukazate l kol iformní bakterie, 7 5 krát termotolera ntní
koliformníbakterie a 6krát enterokoky;ve dvouletÍ2002_2003
kální kontrole (včetně laboratoŤe),jsou u sledky enterokokŮ
byl 9krát pÍekročenparametr koliformní bakterie, 73krát terv labsk|ch profilech ve dvouletí 2o00_2oo7. NaměŤenéhodmotolerantníkoliformníbakterie a 77krát enterokoky.
noty jsou velmi nízkéa neodpovídajíjak znečištěnÍLabe, tak
o Ve dvouletém obdobÍ20oo_2oo7 (resp. 7999_2007) byly
hodnotám ostatních ukazatelŮ.
limity v kombinaci koliformnía termotolerantní
3krát pŤekročeny
Hodnocení vys|edk a diskuse
koliformníbakterie a 3krát termotolerantnÍkoliformníbakterie
a enterokoky. 6krát byl pŤekročenpouze ukazatel termotolepod|e
Jedinéprofi|y'kde hodnotyvŠech
tiíukazate|ŮnepÍekroči|y
rantníkoliformníbakterie; v období2oo2_2o03 byly 3krát preP9O |imitytabu|ky1, pÍílohy
v|ádyč.61'/2003 Sb.' by|y
3 naiízení
kročenylimity v kombinaci koliformnía termotolerantníkoliformv |etech19912001 ohielouny a Jih|avalvančice.
V těchto profiníbakterie, 2krát termotolerantníkoliformníbakterie a entere
lech by|ydosaŽenyi piípustné
hodnotyBsK-s, N-NH.a ch|orory|u.
koky, a 7krát koliformníbakterie a enterokoky.Pouze 7krát byl
Naopakv profi|echLuŽickáNisaHrádek nad Nisou,o|šeVěÍnovice
píekročenukazatel termotolerantnÍkoliformníbakterie a 2krát
jsou pÍekročeny
a odraBohumÍn
|imityve všechtiech mikrobio|o
jen enterokoky.
byly pŤekročeny
gic]rych,
(BSK-S'N-NH.).Ve dvou|et(2oo2
a|ei v da|ších
ukazatelích
. Za pozornost stojí,že ukazatel termotolerantnÍ(fekáln| koli|imitymikrobio|ogickych
aŽ 2oo3 nepiekroči|y
ukazatelŮpouze
formníbakterie, kter! je v běŽnémmonitoringu ČnuÚ pouŽíván profi|yMoravalanŽhota LuŽniceBechyně.VšechnyIimityby|ypie
jako jedin! mikrobiologick! ukazatel, byl nejčastějipÍekračován.
o Velkérozptyly u.|sledkŮ(většíneŽ 700 %o)
byly zaznamenány
1000
v období (7999) 2o0o_2o07: 70krát u koliformních bakterií,
lPr měr ce|kou/
900
7krát u termotolerantnÍchkoliformních bakterií a 72krát
trPr měr bez povodní
800
u enterokoKŮ. U koliformnich bakteriímuŽe b t tento vyššíroz-
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prŮměruko|iformních
obl. 3. ov|ivněnÍ
bakteriÍ
aritmetického
(KoL!)a termotolerantnÍch
ko|iformních
bakterií(FKOL|)Wsokymi hodnotamipii zWšenychprŮtocíchběhem povodnív |étě
2oo2 v postiŽenychprofi|ech(oBR = obiístvt,DEC = Děčín,
ZEL = Ze|čín,
SRB = Srbsko, BECH = Bechyně,ToP = Topě|ec)

200
0
obr. 2. Ko|ísáníhodnot mikrobio|ogickych
ukazatelŮv profi|u
LuŽickáNisa-Hrádekna Nisou (2OO2-2OO3)
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k r o č e n y( k r o m ě t i í p r o f i | Ůs h o d n y c h Tabu|ka2. VysIedkystatistickéhovyhodnocenÍ
mikrobio|o$ickych
ukazate|Ův jednot|is diívějŠím
obdobÍ- viz vyše)i v profi|ech vych profi|ech;všechnyhodnotyjsou uvedenyv jednotkáchKTJlm|
LabeDebrné,LabeDěčÍna V|tavaZe|čín.
Medlán
P90
Mod!án
P90
c90
Mezi oběma s|edovanymiobdobímine
199$2il)1
199$2001
2002-2003
2002-2003
199$2002
by|yzaznamenányvyznamnérozdí|y.
Labo
Debmá
1(OLt
115,5
77,5
335,3
301,8
354
profi|Ů,napÍ.Be
V oko|ímonitorovacích
o3
FKOLI
149,1
48,5
171,8
155
rounkaSrbsko,SázavaPoiÍčí
nad Sázavou
ENT
6,5
o3
732
725
L2,42
a L u Ž n i c e - B e c h y n ěs, e I i d é r e k r e u j Í
obňstvi
KOLI
19
120,5
18
75
189
a koupají.PiestoŽenejdeo oficiá|níkoupa
Ft(oL!
16
70
80
L2
58,5
cÍprofi|ypod|evyh|áškyč. L59/2o03 Sb.,
ENT
o,6
4,4
10,5
66,5
53
jejich
mě|y by
hodnoty směiovat k pÍeKOLI
740
255
Děčin
314
54,5
395
d e p s a n y m I i m i t Ů m( p r a v d ě p o d o b n o s t
oz
FKOLI
L72
32.5
732,5
175
nepÍekročení
80 % podle tabu|ky3, piílo
ENT
1,8
5,54
24,5
140,5
80
hy 3 naiÍzenív|ádyč. 6I/2003 Sb., a to
Nisa
Hrádek nad Nlsou
KOLI
400
6050
545
4(xx)
1495
u koliformníchbakteriÍ100 KTJlm|, terFXOLI
255
2265
285
tti27
L7:29
m o t o | e r a n t n í c kho l i f o r m n Í c hb a k t e r i Í
ENT
37,25
tLI,4
852
99,5
638
20 KTJ/m|,enterokokŮ4 KTJ/m|).Piesto
KOLI
45?
Vltava
Zelčín
92
208
L57
592
Že tyto profi|ypatií mezi re|ativně,,lepšÍ.
FXOLI
193
54
xts,2
18
L75,2
v tomtosouboru,vyšeuvedenych|imitŮješz
ENT
1-2,8
4
23
23
Ve všechtěchtoprofi|echby|y
tě nedosahují.
.íÁ^
KOLI
545
85
205
370
IéŽzaznamenányvysokéhodnotych|oroff- Berounka SÉsko
FXOLI
32,5
99
19
67
256
povo|eny|imit.
|u,piekračující
EÍ{T
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Závét
Z vys|edkŮjednoznačněvyp|yvá,Že mikrobiá|níkontaminace
tokŮv Českérepub|iceje značnáa budečasověi ekonomicky
náročnéuvésttuto situaci do sou|adu
v|ádyč.67/2003. Na druhé
s naiízením
straně se tento prob|émnetykájen mikrobio|ogickych
ukazate|Ů,a|e i ukazate|Ů
chemickycha biologickych.Po mikrobio|ogickéstránce jsou ze 17 studovanych
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Microbial Pollution in Selected Czech River Profiles (Baudišová, D., Leontovyčová,D.)
The aim of this study is the evaluation of results of micro
biological data (total coliforms, faecal coliforms, enterococci, salmonellae), detected monthly in L7 selected rivers pro
files of Czech monitoring system (performed by Czech Hydro
meteorologicallnstitute). The profiles representall three main
basins (Elbe, Odra, Morava) in the Czech Republic. Results
oÍabove mentioned microbio|ogicalparameters(median, cha
racteristics value, according to Czech standard 75722L and
9o% percentil) of yeaÍsof 1999-2oo3 are presented. lt was
found that microbiological pollution of Gzech rivers is high,
the best profiles are ohielouny' Jihlava.lvaněice and Mora
valanžhot, the worse are LabeDěčín' Lužická NisaHrádek
nad Nisou' olše.VěÍnoviceand odraBohumín.

vLlVANoRGANlcrcÝcn
cHlonloŮ
runvÝsLEDEKsTANoveruí
Aox

250, 300, 40o, 500, 7oo či 1 000 mg |', pc|(Aox)=0 pt.|.')
4. Mode|ovéroztokys definovanymobsahem ch|oridŮ(p(C|)=
50, 1O0,2OO,25O,3OO,40O,5OO,7OO
nebo1O0O mg .l- l),
p'(AOX)=30 nebo 300 ug.l'l.

Veronika Handová

Metoda a pÍístroj
prováděnona piístrojifirmy
StanovenÍby|o
Eurog|asEcs 1200
pod|enormy cSN EN 1485 Jakost vod _ Stanoveníadsorbovatelnfch organicky vázan ch halogenťl(AoX) vsádkovym zpŮso
185.
bem. Voda by|aupravovánapiístrojemM|LL|Qo,u"

K|íěová s|ova
AOX, chloridy,norma
Souhrn
Něktelé pr mysIovéodpadnívody jsou charakterizoványre
|ativně nízkfm obsahem AoX (adsorbovatelnfch organicky
vázanfch halogen ) a šilokfm rozsahem obsahu anorganic.
jsou teplá
kfch chloddti (o'1-1'6 g.r1). Typickym pÍÍkladem
renské odpadnÍvody.
Aěkoli uzaněnízptisobstanoveníAoX definovanfcsN EN í485
lakost vod - Stanovení adsorbovatelnjch oqanicky vázan|ch
halogen (Aox) přpouštíobsah anorganlckfch ch|orid ve s|e
dovanémvzorku do hodnoty L E.|.,,ztistává otázkou, nakolik je
zÍskaná vfsledná hodnota AoX ovlivněna pňtomností anolga
nickfch chlorid azda ie možnétento v|iv kvantifikovat.
Práce ptokáza|a,žepiÍtomnostanorganickych chlorid ovliv.
řuie rlÍsledek stanovenÍkoncentrace Aox iiž pŤihodnotách
300 mg.Il.
o

Postup
Mode|ovyroztokpro zjištěnív|ivu
ch|oridŮna vys|edekstano.
veníAoX byl piipravennaspikovánÍmvody v zábrusovéEr|en.
meyerověbaĎce (V = 250 m|) standardnÍmroztokemAoX
= 100 mg |.')a ch|oridŮP.,= 10 g |.1.Ke 1O0 m|takto
(P.,(AOX1
piipravenéhomodelovéhoroztoku se piidalo 5 ml zásobnÍho
roztokudusičnanusodnéhoa pH se piídavkemkoncentrované
kyse|inydusičné
upravi|ona hodnotumenšíneŽ2. Po piídavku
cca 50 mg aktivníhouhlÍby|abaĎkauzavÍena,suspenze60 miko|áčby|promyt25 ml
nut tÍepánaa ihnedzfi|trována.Fi|tračnÍ
promyvacÍho
roztokudusičnanua potécca 10 m| vody.V|hky
fi|trs fi|tračním
ko|áčemby|v kÍemenné
spa|ovacÍ
|odičcespápii 100o oC.
|env proudukys|Íku
Vysledky
ov|ivněnív.fs|edkustanoveníAoX pÍftomností
rŮznékoncentrace anorganickychch|oridŮznázor ujíobrázky 7 a 2,

Úvod
V pos|ednÍch
deseti|etíchse věnuje ve|ká pozornoststano.
veníha|ogenovanych
Mnoho z těchto
organickychs|oučenin.
je xenobiotickycha jsou tedy potenciá|ním
s|oučenin
nebezpe.
30,0
čímpro ŽivotníprostĚedí.
Vzh|edemk ve|kémumnoŽstvÍha|o
25,0
genovanych
s|oučenin
s rŮznymichemickymia fyziká|nímiv|astnostmi by ana|,jzakaŽdés|oučeninyzv|áštby|a nepraktická
^ 20,0
a pravděpodobně
v současnostii nemoŽná.Pro rych|oua |evnou.
IP
i' 15,0
indikacis|oučenin
se pouŽívámetodaadsorpcetěchto |átekna
o
<
aktivníuh|t'nás|ednáfi|tracea spa|ování
v proudukys|íkupii
1o,o
teplotě 950-1 000 oc. Vznik|éha|ogenidové
ionty se stanoví
5,0
napi. mikrocoulometricky.
Touto metodouje moŽnéstanovit
o
nejméně95 o/ovšech ch|oro, bromo. nebo jodoorganoha|oge.
0,0
nŮ. Suma všechorganickychs|oučenin
s obsahem vázaného
400
600
ch|oru,bromu nebojodu, kterése za určitychpodmÍnekadsor.
chloridy (mg/!)
bujÍna aktivníuh|t'se nazjvá AoX. Rušivymv|ivemstanovenÍ
j- eRÍÍtomn osanor
gani c k y c hc h |o r i d Ů.Po s t u p d e f i n ovany
t
obl. 1. V|ivpiídavkuanorganickych
ch|oridŮna vys|edeks|epého
Čsrurru L485 (norma pouŽívanáv ČR pro stanovenÍAoX ve
stano veníA o X (spo dnímez pr aco vní hor o z sahu metod y
jiŽ
piipouŠtí
vodách)
stanoveníAoX
od 1o ;tg.|1ve vodách
(P.,(AoX;= 10 u8.l.1)je
v obrázkuznázorněnasilnou p|noučarou)
s obsahemdo 1 g.|.1chloridŮvčetně.UvedenáČsN eru il85
však v pÍílozezmiĎuje i moŽnost pozitivnístrannosti pii koncentracíchanorganickychch|oridŮniŽšÍch
neŽ 1-g.|1.Uvedená
70
data se většinoutykajÍzaso|enychvod, kde se koncentrace
ch|oridŮpohybujepouzemírněpod 1g.|" (tj.975 mg.|-1).
Cí,|em
60
této prá ce j e z j i st i t v| i v a n o rg a n i c k y c hc h I o ri d Ův o b Iasti
50
0-1 000 mg.l.lna vys|edekstanovenÍkoncentracíAoX.
Experimentální část

E40
x

Koncentrační urovně AoX
V|ivobsahu ch|oridŮby|ověiovánv ce|émkoncentračnÍm
rozrovsahu ch|oridŮ(tj.0-1 000 mg.l.')na deseti koncentračnÍch
níchzvo|enychtak, aby bylo moŽnoco nej|épeodhadnoutnejkoncentrace,pri nichŽje v|ivanorganického
niŽší
ch|oridupatrny, resp. vyznamny.V|ivch|oridŮby|zjištovánna tiech koncentračních
urovníchAoX:
a) matrice bez piÍdavkuorganickéhoha|ogenu(slepy pokus,
piedpokládanákoncentraceAoX = 0 pg.|");
organickéhoha|ogenupro potrebynaiÍzení
v|ády
b) pÍídavek
č.61'/2003 Sb. (tj. na koncentraciAoX = 30 ug.|.l);
organického
ha|ogeniduby|na hornímkonc) tak, aby pÍídavek
(resp. stanovite|nápod|estandardního
ci rozsahu pÍístroje
postupu pÍÍstrojem
EcS 12oo bez ieděnÍ,tj. koncentrace
AOX = 3OO pg.t{).
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obl. 2. Re|ativnípiírŮstekkoncentraceAoX v|ivemanorganic.
kych ch|oridŮ

Graf na obr. 7 dokumentujev|ivpiídavkuanorganickychchlo
se nu|e
ridŮna stanoveníAoXv matricis obsahemAoX b|iŽÍcím
(s|epypokus). Body v grafu tvoií prŮměry pěti stanoveníkon.
pÍipravenych
pod|ebodu 3,
centraceAoXv mode|ovychroztocÍch
prostĚe
zmenšenycho piÍs|ušny
s|epypokus na odstíněnív|ivu
Pťíprava modelou,|ch roztokŮ
spodníokraj
dí(pod|ebodu 1). V grafuje t|ustoučarouvyznačen
Pro kaŽdoukoncentrační
uroveĎAoX byla piipravenanás|epracovníhorozsahu metody(10 ug |{).
dujícÍ
iada mode|ovychroztokŮ:
piírŮstkyAoX v|ivemch|oridŮ.
Graf na obr. 2 tvoií re|ativnÍ
1'. S|epépokusypro odstÍněnÍ
v|ivuprostiedí(p (c|)= O mg.|.1, Z praKickych dŮvodŮjsou uváděny pouze pro dvě koncentrační
= 0 ug.l')
pcr(AOX)
rjrovněAoX (30' 30O ug |.1).Body grafu Woiíopět prŮměry pěti
= 30 nebo300 pg.I1) měŤení
pod|ebodu 4 po korek2. StandardAOX (p(Cl')=O mg.l1,pcr(AOX)
mode|ovychroztokŮpÍipravenych
v|ivuprostiedí(pod|ebodu 1)
ci na s|epy pokus pro odstíněnÍ
chloridŮ(p(c|)=50, 100, 20o,
3. S|epepokusypro zjištěnív|ivu

9

a na standard(pod|ebodu 2). T|ustoučarouje v grafu znázorněn povoleny1rozdÍldvou stanovenÍ.

č.61'/2003 sb. (tj.30 ug.|.1
AoX
du pro potiebynaŤízenív|ády
a 25o mg.|-1
ch|oridu)|ze bez prob|émustanovit.
od koncentrace40O mg.|-1
anorganickychch|oridŮdosahuje
AoX 50 o/o.
strannostpii nízkychkoncentracích
U workŮ s nízkym
neŽ 7o0 m$.|.1pie
obsahem AoX a koncentracích|oridŮvyšŠí
sahuje strannost 50 %oa vysledkystanoveníjsou tedy jen obtiŽně pÍÚate|né.
Textpiís|ušné
normyby měl bytve svět|etěchto zjištěníupiespro činnější
něn, a to buď ve smyslu doporučenÍ
odstraněnÍ
anorganickychch|oridŮ,nebo v|astnÍhoměienÍa interpretace
vysIedkŮ.

Vyhodnocení
StrarinostzpŮsobená ch|oridyroste ve všech piípadech
(obr.7) piesas jejich koncentracÍ.
od koncentrace300 mg.|.1
huje hodnota slepéhopokusu do|nímez pracovníhorozsahu
metody.Vysledek stanoveníníz(jch hodnot AoX je piftomností
anorganickfchch|oridŮov|ivněnvÍceneŽ vys|edekstanovení
vyššÍch
hodnot AoX' ktery je v ce|émkoncentračnÍm
rozmezí
ch|oridŮzatŽen pouze piípustnouchybou.Pro vys|edekstane
venÍniŽších
koncentracÍ
AoX je vyznamnájiŽkoncentracech|oridŮ3O0 mg.|.l(pro
slepy pokus),resp.4oo (pron(zkénenu|ové
koncentraceAoX). Kritická je koncentracech|orid vyššÍneŽ
7oo mg.|.l,kdy re|ativnÍ
chyba stanovenÍpiesáh|a 50 o/o.
Diskuse
odstraněnívlivuch|oridŮieděnÍm|ze pouŽftpouze pro vzorky
s vysokymobsahem AoX, kde všakje i strannostvys|edkŮzanedbate|ná.Pri nízkychkoncentracÍch
AoX prob|émnelze iešit
ieděním.Prob|émstanoveníAoX ve vzorcÍchs obsahem anorganickychchloridŮod 5OO do 1O00 mg.|.liešínávrh normy
csN EN lso 9562 Jakost vod _ Stanoveníadsorbovatelnlch
organicky vázanfch halogenŮ (Aox), která je českou verzÍev.
ropskénormy EN |so 9562 (2oo4). Evropská norma EN lso
9562 (2oo4) má status českétechnickénormy.Podle ní není
obsah ch|oridŮvyšší
neŽ5o0 mg.|-1
odstranitelnyieděnímvzor.
ku a doporučujev tomto piÍpaděpouŽftmetodu adsorbce na
koloně (coŽmŮŽe byt v ČR spojeno s obtiŽemi,nebot iada |a.
boratoiíprovádÍstanoveníAoX vsádkovymzpŮsobem).
Závét
By|o potvrzeno'Že za podmínekvyhovujÍcích
současněp|atné normě cSN EN 1'485 Jakost vod _ Stanoveníadsorbovatelnlch organicky vázanfch halogenujsou ná|ezy AoX ov|ivněny
piítomnostíanorganickéhoch|oridujiŽ pri koncentracÍchniŽšíchneŽ L e.|-,,tedy niŽšíchneŽje uvedenov normě. Piftomnost anor$anickychch|orid ve vzorkuse projevujepiedevšÍm
v pozitivnístrannosti ná|ezŮ AoX. Se stoupajícíkoncentrací
ch|oridŮse tato strannost zvyšuje.Vyznamnoststrannosti
s rostoucíkoncentracÍ
AoX k|esá.Zhruba do 2o0 mg.|.lse pohybujev jednotkách pg.|.1AoX.KoncentraciemisnÍhostandar1 Pod|e Čsrueru 1485 Jakost vod - StanovenÍadsorbovate|nychorganicky vázanych ha|ogenŮ(AoX)' tj. Lo oÁ

obsah ěasopisuvTEl- rcěníknu
(pÍí|oha
ěasopisu\Ícdní
hospodáňst',í
ě.z 6 a 10)
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lnfluence of the Presence of lnorganic Chlorides on Result
Determination AoX (Handová, V.)
Some industdal waste waters are charastedzed by a relatively
small AOX (adsorbable organically bound halogens) content
and a high content oÍinorganic chlorides (o'1-1'6 B.|-').Efflu
ents from heating plants are a typical example.
Although the usual method oÍdetermining AoX content in
watets, defined by the standard čsn sn 1485 lakost vod Stanovení adsorbovatelnÍch organicky vázanfch halogenů,
allows the content oÍ inorganic chlorides in a samp|e up to
L g.l'', there is a question how much the resulting AOX value
is influenced by the presence oÍ inorganic chlorides, and iÍit
is possible to quantiÍythis effect.
The work has shown that the presence oÍ inorganic ch|o
rides influences a result of AOX concentration at values as
low as 3OO mg.Il.
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C HARAKTE R IACE O RGAN !C I(YCH

kterévyuŽÍvajÍ
ke svémurŮstu pouzebiologickysnadno piístupné
formyorganického
uh|ku. HodnotaparametruAoC určitym
zpŮsobem odráŽípotenciá|n(rizikovznikunárŮstu biomasyna stě.
nách vodovodnÍch
rozvodŮa vodojemŮ.Pro vyšeuvedenéparametry BDoc a AoC nejsou doposud |egis|ativněstanoveny|imitnÍhodnoty.Pod|eJoret et al. [5] je za biologickystabi|nÍ
pok|ádánavoda s hodnotouBDoc niŽšíneŽ 0,76 mg/|,pod|e
Volka et a|. [6] by|apro zajiŠtěnÍjejí
stabi|itystanovenahodnota 0,15 mg/|.Tytohodnotyjsou všakznačnětep|otnězávis|é.
PodleLe Cheva||iera
voda bio|ogicky
sta[7]je nedezinfikovaná
bi|nípri hodnotáchAoC pod 20 vg/| (vyjádienojako octanovy
uhlk).
Pro b|iŽŠícharakterizaci
organickych|átekv piírodních
vodách
|ze s vyhodoupouŽíttechnikuge|ovéchromatografie.organické |átkyjsou piitom rozdě|enyna záR|adéve|ikosti mo|ekul
a chemickychv|astností.
Pro detekcijednot|iWch
skupinseparovanychlátek se dobÍeosvědči|detektororganickéhouh|ku,
ktery umoŽĎujestanoviti skupiny|átek,kteréjsou běŽně pou(Hubera Frimme|[8];WichŽívanouUV detekcÍnepostiŽite|né
mann a Korth t9]). V kombinacis metodou stanoveníBDOC
|ze s|edovatčasovyprŮběh biodegradaceorganickych|átekve
vodách pŮsobenímmikroorganismŮ.

IÁTEK vE voDE voDARENsKE

NÁDRŽeruquEz HLEDIsKA
ueuí

UPRAVITELNOSTINA VODU PITNOU
Petr Lochovsk!
Klíěová s|ova
huminovélátky, Krušnéhory, vodárenská nádrŽ Fláje, gelová
chromatografie, organick! uhIk, biodegradabiIita
Souhrn
V rámci bi|atelálnihoněmeckočeskéhoproiektu,,Huminové
látky v Klušnych horách..,zaměÍeného
na problematikuzvyše
nfch vnos huminovfch látek do vodálenskfch nádržÍKruš
nfch hor (na českéi německéstraně), byl v letech 2001-2004
sledován obsah organickfch látek ve vodách pÍehradnínáilže
FIáie a ieiích piítocích.Cí|emtěchto ěinnostíbylo, kromě iiné
ho' blÉecharakterizovatpŤítomné
látky pomocÍtechniky gelo
vé chromatografie (Gc) a metod stanovení biologické degra
dability (BDoc) a asimilovate|nosti (Aoc) olganického uhlí.
ku. Z vys|edk sledování vypIyvá' že 60-85 % rozpuštěného
organickéhouhliku (Doc) ve vodách nádržei jeiÍch pÍítocích
tvoií huminovélátky. Relativní podí|huminovych |átek se zvy.
šujes rostoucím obsahem Doc, zeiménapŤisliážkovychepizo
dách. Bylo ziištěno, Že pžibližně10-16 % Doc ve vodách vodá
renské nádrŽe Fláie ie biodegradabilní.Ghromatografická mé
jsou pievážně nízkomo|e
ienÍukiáza|a,že biologicky pÍístupné
kulárnípodí|yolganickfch látek (olganické kyse|iny'amfifilní
a neutrální látky). Nálezy AoC jsou v porovnánÍs paramet.
rem BDOC pžibližně
iádově nižšíapohybuiÍsev koncentračním
rozmezí 37-61 |g/| (c,""..). Pii upravárenském plocesu
na pravně vody v MezibožÍdochiázík odstrařování zejména
vyšemolekulá m Íchpodí|'iolgan ickych látek (polysacharidy' hu.
minové látky)' nízkomolekulárnílátky isou odstrařovány
s vyrazně nižšítÍěinností.Parametr BDoc je na pravně vody
v Meziboííodstrařováns vyššítÍěinností,
zatímcoparametrAoC
s ěinností srovnatelnou s odstrařováním celkového Doc.
.
Úvod
Piíspěveknavazujena diívější
sdě|enípub|ikované
autorem
česko[1]' ve kterémby|ypopsány některéprŮběŽnéu./s|edky
projektuzaměienéhona prob|ematiněmeckéhobiIaterá|nÍho
ku vyskytu,piičina dŮs|edkŮzWšenychvnosŮ huminovych|átek do vodárensk,jchnádrŽíKrušnychhor. ProjektprobÍha|
ve
tjstavuvodohospodáiského
spo|upráciVyzkumného
T.G.M.Praha, CVUT Praha, DVGWTZW Dresdena TU Dresdenv časovém
obdobíčerven
2oo1' aŽ duben2oo4 a by|financovánMinisterstvem pro vědu a vyzkum(BMBF)v SRN. JednÍmz cilŮ tohoto
projektuby|ab|iŽší
charakterizaceorganickych|átekve vodách
vodárenskénádrŽeFláje a jejíchpiftocíchz hlediska upravite|nosti na vodu pitnou.Jak jiŽ by|okonstatovánodiÍve[L], |zeza
pos|edních10_15 |et pozorovatnárŮst Vnosu organickéhouh|ikudo povrchovychvod stÍedněhorskych
oblastÍKrušnfchhor.
Vyššíkoncentrace
organického
uh|íku
v povrchovych
vodáchzde
zpŮsobujíprob|émy
nejenpÍiupravěvodyna piÍs|ušnych
upravnách, a|e nás|edně i ve vodovodnÍch
rozvodech.Kromě negativnÍho
dopaduna senzorické
v|astnostipitnévody(barva,chut)
jsou taképiičinoujejíbio|ogické
nestabiIity'vyskytuzvyšenych
koncentracÍ
iady kovŮ v dŮsledkuvzniku stabi|níchkomp|exprocesujen obnÍchs|oučenin,
kteréjsou pii upravárenském
produktŮpii ch|oraci
tíŽněodstraĎovány,a vznikemved|ejšÍch
nebo ozonizaci,z nichŽĚadavykazujekancerogennÍ
vlastnosti
(triha|ometany
a derivátyha|ogenoctové
kyse|iny).Z h|ediska
stabi|ityupravenépitnévody je vyznamnázejménabio|ogicky
piístupnáfrakce organickych|átek.Ke kvantifikacitěchto |átek
(BDoc) a asimi|ze pouŽítmetodystanovenÍbiodegradabiInÍho
(AoC)organického
lovate|ného
uh|ku Í2,3,4]. Metoda BDOC
umoŽĎujeve vodě stanovitce|kovyobsah bio|ogickyroz|oŽite|nychorganickych|átekpomocÍinokuIasuspendovaného
VeVzorpísek).
ku nebo fixovaného
na nosiči(napi. sk|eněnéku|ičky,
obsah AoC se stanovujena zák|adě piírŮstkubiomasytestovacÍchorganismu.Jako inokulum se pouŽívásměs čistych
kmenŮbakteriÍ(Pseudomonas
f|uorescens
P 17, Spiri||um
NoX),

Metodika
Vzorkyvody by|yodebÍrányv jednoměsičních
interva|echze
pÍftokŮpiehradnínádrŽeF|áje(Raše|ink,Radnt'
čtyÍh|avnÍch
M acko vsky' F|áj sky),z v|astn(nádr Ž e a na upr avně v od y
v Meziboií(z vody surové,upravenéa pitné)'
Separace a identifikace organicklch látek technikou
!,elové chromatolrafie
StanovenÍby|o provedenopod|e postupu, ktery vypracova|i
Huber a Frimme|[8] na piÍstrojiod firmy PharmaciaBiotech
(dé|kako|ony20 cm, ge|ová náp|ĎToyopearlHW-50S- Toso
Haas).K detekcijednot|ivych
skupinorganickych|átekby|pouŽit detektororganickéhouh|íku.Postup umoŽĎujerozdě|itpiÉ
tomnéorganické|átky na po|ysacharidy,
vysokomo|eku|ární
a nÍzkomo|eku|ární
huminové|átky,nÍzkomo|eku|ární
organické kyseIiny,neutrá|ní
a amfifiIni,|átky.
Stanovení organického uhlku
Ana|yzátoremToC 5000A od firmy Shimadzu ve spojení
s podavačemvzorkŮAS|-5000A.
Stanovení asimilovatelného organického uhlÍku (Aoc)
Stanoveníby|oprovedenopod|eVan der Kooije a Veendaa|e
postupem:deminera|izace
vzorkovnic,pas[10] nás|edujÍcím
pasteurizovaného
teurizacevzorkupÍi80 oC, zaočkování
Vzorku č istymiku|tur amikmenŮ Spir i||umspp. (No X) a P s eud omonas f|uorescens(P-17)ku|tivovanmi v minerá|ním
médiu,
pomnoŽenych
inkubacevzorkŮsedm dnípii 15 0c, vyočkování
bakteriía jejich ku|tivace(tri dny' 25 oc), na zák|aděvytvoĚené
biomasy a rŮstového.vytěŽku
WpočethodnotyAoC.
Stanovení biodegradabilnÍho organického uhlÍl<u(BDoc)
Yzorkyby|yku|tivovány28 dnípÍi|aboratorní
tep|otě(25 oc)
na kruhovétÍepačcea by|a měiena hodnota ce|kovéhoorganickéhouh|ikuna začátkua na konciinkubace.Rozdi.|
v obsahu
DoC by| povaŽovánza BDoC. obsah DoC by|měien i v prŮběhu inkubace,kaŽdychsedm dnÍ.Vzorekby| inkubovánspo|ečpÉ
ně s bakteriá|nÍm
biofi|memvytvoienymna nosiči(akvarUnÍ
sek). Nosičby|inoku|ovánv ko|oněinsta|ované
na upravněvody
v MeziboiÍ,kterou tÍi měsíce protéka|aupravená nedezinfikovaná voda (prŮtok3 l/min). Kontro|ní
vzorek(negativní
kontro
I a ) b y l o k y s e I e nk y s e l i n o uc h I o r o v o d Í k o v oaui n k u b o v á n
v chI adnič ce.
Vfsledky a diskuse
Z vys|edkŮs|edovánÍorganickéhouh|ku ve vodách piftokŮ
piehradnínádrŽeF|ájevyp|wá,Žejeho vnos do nádrŽeprobíhá
nár az o vitě,pieváŽ ně v r o z puŠtě né
fo r mě (D o c)' z ejm éna
v závislostina aktuá|nísráŽkovésituaci (na piftokuRaše|iník
by|ov prŮběhus|edovaného
obdobízjištěnokoncentrační
rozpéIí2_27mgl| Doc). V|ivemve|kéhoobjemu nádrŽe docház(
ke značnému
Wrovnáníkoncentračních
Wkwtj z piÍtokŮ,které
|ze pozorovatv prŮběhuroku. Na obrázku 7 je znázorněnprŮběh koncentraceDoC ve vodě prehradnÍ
nádrŽeF|ájeve s|edovanémčasovém
období.Po povodniv srpnu 2oo2|zev nádrŽi
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pozorovatvyraznézvyšenéná|ezyDoC, kterépiesahujíhodnotu 10 mg/|. K pok|esukoncentracena prŮměrnouuroveĎko|em6 mgl| doš|ov nádrŽiaŽ po sedmi měsÍcÍch.
zastoupenÍjedNa obrázcích2 a 3 je zobrazenoprocentuá|ní
not|ivychskupin organickych|átek stanovenychge|ovouchromatografiívevodách piÍtokŮpiehradnínádrŽeF|ájea samotné
nádrŽi na celkovémDoC. Z obrázkŮ 2 a 3 je patrné,Že pbváŽnou část organickych|átek tvoií huminové|átky(60-85 %)'
í
dá |e pa k n ás | e dujBí ui |d i n gb |o c k s ,a m f i f i |naí n e u tr á |n|átky,
po|ysacharidy
kyse|iny.Podí|hua organickénÍzkomo|eku|ární
minovych|átek na DoC v piítocíchse zvyšujes jeho rostoucÍ

I

lr

hodnotou(napi. pÍi sráŽkovychepizodách nebo v době tánÍ
je tento nárŮst u prítokŮs nízkymiprŮsněhu). Nejpatrnější
měrnymihodnotamiDoc pii sráŽkovésituaci,která nás|eduje
po de|šÍm
obdobísucha (prítokRadní- prosinec2003).
V p r o c e s u u p r a v yv o d y n a u p r a v n ěv M e z i b o i ( d o c h á z í
v prŮměru ke sniŽeníobsahu DoC na uroveĎ 55 o/ohodnoty,
v surovévodě.Jednot|ivé
skupinyorganickych
kterouna|ézáme
Na obrázlátek jsou však odstraĎoványs od|išnouučinností.
zobrazenaučinnostodku 4 je ve formě koeficientuC,o,./C",,.
|átek,kterébylystaskupinorganickych
straĎováníjednotlivych
novenytechnikouge|ovéchromatografie.Z obrázku 4 vyp|,!vá,
jsou pii upravěvody odstraĎovány
vyšemo|ekuŽe nejučinněji
| á r n íp o d í | yo r g a n i c k y c h| á t e k ,j a k o j s o u p o I y s a c h a r i d y
s niŽšÍ
učin|átky,ostatnís|oŽkyjsou odstraĎovány
a huminové
ností'V upravenévodě |ze proto pozorovatvyššíre|ativnízalátek neŽve vodě surové.
stoupenínízkomo|eku|árních
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obr.1. DoC ve voděpieh;';;;
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F|ájev časovém
období
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0
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xll 03
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jednot|ivych
skupin organickych
obr. 4. ÚčinnostodstraĎování
pii procesu upravy
|átek,stanovenychge|ovouchromatografií,
A + NL - amfifi|nÍ
vody na vodu pitnou (PS - polysacharidy,
BB
|átky'NK - nízkomo|eku|ární
organickékyse|iny,
a neutrá|ní
- Bui|ding
|átky)
b|o cks,H L _ humino vé

...e..e ....$*s *..s...o..o ....o*s *..e .'o ď
".o

*e *..e...o ď
"*

*&*..o

obl.2.Procentuá|ní
s|oŽení
;;;.
;',anickych |átekstanovenych ge|ovouchromatografií
ve vodách piÍtokŮpiehradnínádrA+
Že F|a1eza období3/2oo3_72/2oo3 (PS _ po|ysacharidy,
+NL _ amfifiIní
|átky,NK - nízkomo|eku|ární
orgaa neutrá|ní
|átky)
nickékyse|iny,
BB _ Bui|dingb|ocks,HL - huminové

ilr03 v 03 vr03
x 03 xr03xil03
":.arJ1,"..."#ar3
obr. 3. Procentuá|nÍ
s|oŽení
skupinorganickych|átekstanovenych ge|ovouchromatografií
ve vodách piehradnínádrŽe F|áje
A + NL za období3/2oo3_L2/2oo3 (Ps _ po|ysacharidy,
amfifi|ní
a neutrá|ní
|átky,NK - nÍzkomo|eku|ární
organickéky.
|á t k y )
se|iny,B B - B u i | di ng
b| o c k s ,H L - h u m i n o v é

Iniho organickéhouhIku BDoc
VysIedkystanoveníbiodegradabi
ve vodách piftokŮ,vlastnínádrŽea na upravněvodyv Meziboií
2003 jsou zobrazenyna
za časovéobdobíčervenec_prosinec
prŮběhu
ná|ezyBDoc značněko|ísajív
obrázku5. Koncentrační
sIedovanéhoobdobÍ,extrémněvysoké ná|ezy by|yzjištěny
v prosinci2003, kdy po de|šÍm
obdobísucha doš|ok něko|ika
sráŽkovymepizodám a u všech piftokŮ by|o moŽno pozorovat
značnězWšenéhodnotyDoC. ProtoŽekoncentraceBDoc Vyznamně kore|ují
s ce|kovymobsahem DoC' je moŽnovyjádrit
vys|edkyve formě koeficientuBDoc/DoC v %.Y tabulce1jsou
podÉ
uvedenyprŮměrnéná|ezyBDOC v mg/| s procentuá|ním
lem BDoC na DoC pro hlavnípiftokynádrŽe,v|astnínádrŽ,suro
Vou a upravenouvodu na pravněvodyv Meziboií.
7 tabulkyí je patrné,Že jsou prŮměrnéhodnotykoeficientu
BDoc/Doc jak v piftocích,
tak v nádrŽivelmipodobnéa pohybujÍ
PŤi pravěvody na upravněv Meziboiíje
se V rozmezí9_16 o/o.
parametrBDOC odstraĎováns poněkudvyššÍ
(sniŽeučinností
ce|kové.
nína 49 % vody surové)v porovnánÍs odstraĎovánÍm
ho DoC (sniŽenína 55 o/ovody surové).Y tabulce 7 je rovnéŽ
patrnyve|mima|yrozdi1mezi prŮměrnymihodnotamikoeficienvody (1O'7% a 9 %).Tuto
tu BDOC/DOCu surovéa upravené
skutečnost|ze vysvět|itna zák|adéWs|edkŮ chromatograficneboťbylo zjištěno,Že nízkomo|eku|ární
skupiny
kych měÍení,
organickych|átekjsou pii procesu upravyvody odstraĎovány
neŽ s|oŽkyvyšemo|eku|árnÍ
a pro mikroorgas niŽšíučinností
nismy jsou piednostně piístupnézejménanízkomo|ekulárnÍ
skupinyorganickych|átek(vizdá|e)'
Tabulka1. PrŮměrnéhodnotykoncentraceBDOC s koeficienty
BDoc/DoC (v %)ve vodách pĚftokŮ,piehradnÍnádrŽe,surové
vodě na upravněv Meziboií
a upravené
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Pr měrná
hodnota

F|ájsk!

R a š e I i n í k MackovskÝ

Radní

Nádrž

Surová UpraVená
voda
vooa

@e/t)

0,8

0,67

o,48

o,29

0,56

0,53

o,26

BDOC/DoC(%)

16,0

í2 n

13,8

,11 7

77,2

LO,7

on

Pro postiŽeníkva|itativních
změn v prŮběhubiodegradaceorga
nickychlátek pii stanovenÍBDoc by|yv pravide|nych
časovychinterva|echana|yzoványvzorkyvody na obsah těchto |átektechnikou ge|ovéchromatografie.Na zák|aděkoncentračnÍch
změn
u jednot|iWchskupin|átekmoh|byts|edovánjejÍprŮběh.
Z prvních
jsou pieváŽně
vysledkŮs|edováníWp|yVá'Že bio|ogickypiÍstupné
nízkomo|eku
|árnÍpodílyorganickych |átek(zejménanízkomo|eku|árníorganickékyse|iny),koncentracehuminovych|átek zŮsta|y
po 28 dnech praKicky nezměněny.K vyznamnějším
koncentračnímzměnám pÍitomdocházÍzejménapo prvnÍmtydnuměienÍ.
Vys|edkys|edováníparametruAoC jsou zobrazenyna obrázku 6. obdobně jako u BDOC zde |ze pozorovatznačnéčasové
koncentračnÍ
změny.PrŮměrnéná|ezyAoC na jednot|ivychs|e
dovanychodběrovychmístechvšak vykazujíre|ativněpodobné
hodnoty(viz tabulku 2). V porovnánís hodnotamiBDOC jsou
ná|ezyAoC prib|iŽně
iádově niŽšÍana rozdí]
od BDOCzde neby|o
moŽnoprokázatkorelacis DoC. PÍi pravěvodyje parametrAoC
odstrařovánpÍib|iŽně
se stejnou činnostÍjako
ce|kovyDoC.

[2] Servais,P.,Anzil,A., and Ventresque,C. Simplemethodfor
determinationof biodegradabledissolvedorganiccarbon
in water.App. Environ.Microbiol.,55,1989, p.2732-2734.
[3] Van der Kooij,D. Assimilableorganiccarbonas an indicator of bacteria|regrowth.J. A. WaterWorksÁssoc., 84, 7982,
p. 57-65.
biodegradabilních
[4] GrÚnwa|d,A. a Strnadová,N. Hodnocení
vodách. VodníhospodáŤství,
organickych|átek v piÍrodních
54,2oo4, č.6, s. I82_L83.
[5] Joret, JC., Levi, Y., and Volk, C. Biodegradabledissolved
organiccarbon(BDOC)contentof drinkingwaterand potential regrowthof bacteria. Water Sci. Technol.,2, 1991,
p. 95-101.
[6] Volk,C., Renner,C., Robert,C., and Joret,JC. Comparison
of two techniquesfor measuringbiodegradabledissolved
organic carbon in water. Environ. Technol.,L5, L994,
p. 545-565.
[7] Le Chevallier,MW., Shaw, NE., Kaplan, LA., and Bott, TL.
Developmentof a rapid AOC method for water. Appl. EnviTabulka2. PrŮměrnéhodnotyAoC ve vodách piftokŮ,piehradron. Microbiol.,59,1993, 5, p. 1526.
ní nádrŽe,surovéna upravenévodě v pravněv Meziboií
mit Koh[8] Huber,SA. and Frimmel,FH. Gelchromatographie
lenstoffdetektion(LC-oCD):Ein rasches und aussagekráfPrr]měrná
F|ájsl
RašeIinÍk Mackovsk! Radní
NádrŽ Surová UpraVená
'
tiges Verfahren zur Charakterisierunghydrophilerorgahodnota
voda
voda
nischer W asser inhaltssto ffe.Vo m W asser , 86, 1 9 9 6 ,
Aoc (pgll)
47
35
51
61
40
37
27
p.277-290.
ver[9] Wichmann,K. und Korth,A. Abbauvon mikrobiologisch
Závét
wertbaremKohlenstoff aus oberf|áchennahem,reduziertem
PomocÍtechnikyge|ovéchromatografiea metod stanoveníbio
G r u n d w a s s e rb e i d e r A u f b e r e i t u n gd u r c h F i l t r a t i o n .
(BDOC)a asimi|ovďe|ného
(AoC)organického
degradabi|nÍho
uh|tku
by|a
A b s c h I u B b e r i c h ft Ú r d a s B M B F F o r s c h u n g s v o r h a b e n
prorcdenab|iŽší
charaKerizaceorganick1ah|átekVgvodáchpovodípie
O2-V{T
97 I8l2, November1999, TUHH Hamburg-Harburg.
hradnÍnadrŽe
F|ajez h|ediskajejíupravite|nosti
na vodupitnou.\ětšina
Van der Kooij,D. and Veendaal,HR. Determination
of the
[10]
přtomnychorganickych
|áek je Noiena huminoqfoi|átkami(60{5 7o)'
concentration
of easilyassimilableorganiccarbon(AOC)in
jsou pak zastoupenynás|edujÍ
v menšímÍÍe
skupiny|átek Building
drinkingwaterwith growthmeasurementusing pure bacteb|ocks,amfifi|ní
a neutrální
|átky'polysrchari{ a organickénÍzkomo|e
. rial culture.KIWANV. 1995.
ku|ámÍk16e|iny.
Př praě vo{ dochaztk odstraĎování
zejménaq1še
podílŮorganickych|átek,jako jsou po|ysacharidy
molekulárních
RNDI. Petr Lochovskf
jsou odstraĎovány
a huminové
|átky,ostatnÍsloŽ<y
tjčinnostÍ.
s niŽší
vÚv r.e.ru.Praha
jsou té
Chromatografickáměieníukáza|a,Že bio|ogickypiÍstupné
tel.22O L97 266
podílyorganickych|átek (organické
měÍvy|učněnízkomo|eku|árnÍ.
kyse|iny'amfifi|nía neutrá|ní|átky).Na zák|aděvys|edkŮstanovenÍ
BDoc by|ozjištěno'Že přbliŽně1o-16 %Doc ve vodáchvodárenské Key words
nádrŽeF|ájeje biodegradabi|nÍ.
Pri pravěvodyna pravněv Meziboií humine substances, ore Mountains, water-supplyreservoir Fláje,
je parametrBDoC odstraĎováns vyššÍtjčinností
v porovnání ge I chromatography,organic carbon, biodegradabiIity
s odstraĎováním
ce|kovéhoDoC. Ná|ezyAoC jsou v porovnání
s parametremBDoC pribliŽněiádově niŽšía prŮměrnéhodnotyna
jďnot|ivychodběrovychmístechse pohybujívkoncentračním
rozme
Characterization of organic Substances in Waters of the Fláje
z( 3741- pgl| (C.*n.).
ParametrAoC je pri pravěvody odstraĎován Reservoir with Regard to iťsSuitability for Drinking Water Treatpřb|iŽněse stejnou činnostÍjako
ce|kou./
DoC.
ment (Lochovskf, P.)
!n the framework of the bilateral Czech erman proiect 'Hrr
Literatura
mine Substances in the Ore Mountains' aimed at the issue of
k prob|ematice
huhig er inputs of humine substances to the watereupply reser[1] Lochovsky,P. PŤíspěvek
Wskytua s|oŽení
minovychlátek ve vodách povodÍpÍehradní
nádrŽeF|áje.WEl,
voirc in the Ore Mountains (on the Czech as well as German
2003' č.3' piílohaVodníhohospodáiství,Lo/2o03, s. 3_7.
sides of the border), the content of organic substances in
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obn 5. BDoc ve vodách pÍítokŮ'nádrŽe F|áje a na pravně
vodyv MeziboÍÍ
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obr. 6. AoC ve vodách piftokŮ,nádrŽeF|ájea na pravněvody
v MeziboiÍv časovémobdobÍčervenecaŽ prosinec 2003

13

waterc of the reservoir Fláie and its tributaries was monitored.
The aim ď these aďivities was, inter a|ia, to charaďerize in
more detail the present humine substances with the technique
ď gel chrcmatography and the methods of determiningthe bio
lo$ca! degradability (BDOC) and assimilability (AOC) of orgAn
ic carbon (Doc). The resu]tsď this monitoringhave so fur shown
that 6G85 %of the dissolved organic carbon (DOC) in waterc of
the reservoir and its tributades consists of humine substances.
The relative aliquots of huminesubstances escalate with hig er
DOC contents, especially dudng the rain periods.
|t was established that approximately 1G16 % oÍ DoC in
waters oÍthe reservoir we]e biodegladable. Ghromatographic

measurements proved the bioavailability of only the lower mo
|ecularfractions oÍolganic substances (organic acids, amphi.
phillic and neutral substances). The AOC findings lie about an
order lower in comparisonwith BDOC, and their concentration
range is 3761 1tg/l(C"*r.1.
ln the process of treating water in
the MeziboŤíwater treatment plant especially the fractions of
bigger molecular size are being removed (polysaccharides,
humine substances); low molecular substances are removed
with a considerably lower efficiency. ln the process of water
treatment the BDOC parameter is removed with a higher efficiency, whereas AOC with a lower one, in comparison with
removingthe total DOC.

K měÍeníefektivnosti ls/lcT aplikací

Závérečné
kapito|y77 a L2 shrnujípodstatnéargumentyk více
portaspeKovostia nezbytnostina|ezeníjakéhosi,,minimálnÍho,.
fo|ia(souhrnuněko|ika)metodikpro měienÍ činnosti|S/|CTap|iMěienínák|adŮa pÍínosŮinformačnÍch
systémŮa informač- kacípro konkrétní
prob|émové
ob|asti,činnostinebo procesy.
(lS/|cT)se stává nedÍ]nou
nícha komunikačních
techno|ogií
VětšinatradičnÍch
metod a metodik měienÍnák|adŮa piínosoučástÍpraxe ekonomickéhoiÍzenístátnÍchorgánŮ a podni- sŮ |S/ICTap|ikacíje koncipovánauče|ověa je pieváŽněpostkŮ, a to ve všech sektorech ekonomikyCR - tedy i v resortu
(ex post)povahy.Jen menšinaz nich zdŮrazĎuimplementační
ŽivotníhoprostĚedí.Autor piíspěvkuse proto ve své vyzkumné je nezbytnostpiedimp|ementačnÍ
(ex ante) ana|,jzyočekávanych
zprávéVUV T.G.M. věnuje hodnocenípoměrně značněširoké nák|adŮa očekávanychpiÍnosŮ|S/ICTap|ikacía jejich prŮběŽšká|y rŮznorodychhledisek a pÍístupŮk měiení efektivnosti névyhodnocovánÍ
jak po dobujejich imp|ementace,
tak po ce!S/|cT ap|ikací.
|oudobujejichŽivotnosti.
Zpráva mapuje,kategorizujea charakterizujeautorovidosaŽite|ny'poměrně rozsáh|ysoubor uznávanychmetod, metodik
lng. Jaroslav Veself, GSc.
a piÍstupŮk hodnoceníefektivnosti(nák|adŮa piÍnosŮ)|S/|CT
VUV T.G.M. Praha
pŮvodua naznačuje
aplikacítuzemského
a zahraničního
fi|ozotel.22O L97 357
fii tií specifickychmetodik(finské'americkéa české)pro hodnocenÍpŤínosŮ
|s/lcT ap|ikací
v telematice.
(uspěšnosti)podnikŮi metrikyměienía hod.
Měieníefektivity
noceníls/|cT techno|ogiÍ
a ap|ikacÍ
zpravidla(občasjen imp|icitně) vycházejt 7. z dosaŽenéhostavu rozvojetzv. nové(digitá|nÍ)ekonomikykaŽdéhostátu (Čn);z. ze strategie rozvoje
kaŽdéhoorgánučipodnikua 3. z nívycházející
informačnÍ
straV Lipsku,hlavnímměstě Saska, městě JohannaSebastiana
tegie - protojsou charakterizovány
v kapito|ách1.,2 a 3.
Bacha i ve|etrhŮ,zača|ona pŮdě UZ Centra pro vyzkumŽivotKapitola4 shrnujezák|adyteorie fyziká|nihoa mimofyziká|nÉ níhoprostÍedí
v den 191. vyročÍ
BitvynárodŮzcela jinésetkání
ho měÍenÍ,která by mě|a vytváiet samoziejmyteoreticko-me- národŮ - mezinárodníkonference11. Magdeburskyseminái
todicky rámec všech metod, metodik a postupŮ pro měňenÍ o vodách ve stiednía vychodnÍEvropě- Hodnocení,ochrana,
a hodnocenínák|adŮa piínosŮ|S/lcT ap|ikací(v praxitomu
|ftení(11th MagdeburgSeminaron Watersin Centra|and Easttak nebyvá).
ern Europe:Assessment, Protection,Management).od těch
Kapito|y5 a 6 piedk|ádajíobecná kategorizační
h|ediskapro
pÍedchozích
deseti se od|išova|
zejménave dvou bodech.Zajejich piÉ tÍmcov minu|ych|etech š|o piedevšÍmo česko-německáseposuzovánínák|adŮna IS/|CTap|ikacea hodnocenÍ
no sŮ.
tkání iešÍcíprob|ematikutykajícíse povodÍieky Labe, tentoKapito|a7 se pieh|ednymzpŮsobemvěnuje otázkám měiení
krát' jak uŽje vidět z názvu konference,by|ypiedmětem zé1mu
efektivnostipodnik , charakterizujeněkterénejznámější
metoi da|šíob|astistiednía vychodníEvropy.Seš|ose zde na 22o
dy měieníjejichvykonnostia spěšnosti(Ba|ancedScorecard,
odborníkŮz devftizemí.Proto doš|oi ke druhézměně. JednacÍ
EFQM, PerformanceMeasurement,Value Based Management iečíse sta|a pro všechnyang|ičtina.
aj.) a kategorizujemetrikypro hodnoceníefektivnosti|S/|cT.
V piijemnémprostÍedí
nového|ipskéhokonferenčního
centKapito|a8 mapujea charakterizujedostupnémetody,metora KUBUS probiha|yve dvou sálech piednášky,ve foyeru by|a
diky, postupyčijen piÍstupyk hodnocenípiínosŮIS/|CT ap|i- insta|ovánaposterovásekce. Ce|kem 95 piednášekby|o rozkací rŮznychautorŮ, autorit a firem (J. Bas|a, T. Brucknera, dě|enodo něko|ikatematickychb|okŮ.
grantu
Z. Mo|nára,J. Nenadá|a,J. Voiiška,P. Učně,M. Tvrdíkové,
PrvnÍb|ok- Ecologica| lmpact of Flooding- se zabyvalv|iM D 8o2/ 2L o/ 1'o8, ko n c e p tui n f o rm a č neík o n o m i k yA . M .
vem povodníjakna f|Órua faunu,tak na změnyv kontaminaci,
McDonougha,
finskéa americkémetodikya českého
konceptu napi. sedimentŮ.Da|šíb|ok- Flood Risk Modelling- informoposuzován||S/lcT ap|ikacÍ
v telematice,mikroekonomické
teoval o rŮznychmode|echumoŽĎujícÍch
simu|acepovodnía piedrii nák|adŮa vynosŮJ. Vysuši|aaj.).
povědníchsystémech.Socioeconomic lssues of Water Fra
Kapito|a9 pÍedk|ádánástin ekonomieznaIostí(kategorizaci mework Directive,tedy prob|ematikaspojená s imp|ementacÍ
firemníchzna|ostí,charakteristikuietězce data _ informaceRámcovésměrnice,by|anáp|nída|šího
tematického
ce|ku.
zna|osti,pokus o k|asifikacia měÍeníinte|ektuá|ního
majetku
Blok N.transportiešiItransport
dusÍkuv povodích,
ce|ekMe
po dnik Ů ).
thods. Developmentpojednáva|o vwoji metod měienírŮznfch
Kapito|a10 pojednává o produkčních
funkcÍchobecněa dvou.
s|edovanychve|ičin.B|ok Sediments obsahova|tématao mofaktorovychprodukčních
funkcÍchzv|áštějako netradiční
a ponitoringu,nebezpečnych
|átkách a koncentracÍch
těŽkychkovŮ
tenciá|něnadějnémetrice pro měienÍpiÍnosŮ|S/|cT aplikací. v sedimentecha p|aveninách.oddn naanany(Action Plan.) F|o
Shrnuje zák|adnív|astnosti produkčnÍchfunkcÍa Cobbotry-Doug- od Protection and Mitigation informova|o vysledcícha ieše
produkčnÍ
Iasovydvoufaktorové
funkce.Charakterizuje
tzv. pro
nícho.chranypied povodněmiv konkrétních
ob|astech,napi.
pro
duktivnÍfunkce jako ,jednoduššť.
derivátydvoufaktorové
Saxony-Anhalt,
v povodíLippe, Tisy čiv|tavskékaskády.
produktívních
dukčnÍ
funkce a typy mikroekonomickych
funkcí
B|ok,FloodRisk Management se zabyva|povodĎovymiriziky
pod|epouŽitématematické
funkce (v praxinejvyšetÍetÍho
stup
a národnímistrategiemiv ob|asti ochrany pŤedpovodněmiči
jsou komentová. popovodĎové
prŮběhu.PÍÍk|adově
ně) pro mode|ovánÍjejich
obnovy.Byly zde prezentoványpoznatkyzískané
progresivnt'de.
ny čtyiizák|adníproduktivní
funkce (|ineárnÍ,
v ce|éiaclě evropskychzemÍ(Německo,Ang|ie,Francie,Nizogresivnía progresivně-degresivní),
které|ze dá|e k|asifikovat zemsko,Ceská repub|ika).
na ce|kové,prŮměrnéa diferenciá|ní.
ZdŮrazĎujese dŮ|eŽitost
PiestoŽe povodně zasahova|ya|espoĎ částečnětéměÍdo
produkčních
tzv.pruŽnostifunkcÍ(nák|adovych,
aj.)'zv|áštěpak
všech piednášek,své místosi zde naš|ai skupina pĚÍspěvkŮ
interva|ovépruŽnostiproduktivních
funkcí,pro matematicko- věnovanychpravémuopaku, tedy suchŮm (Droughts)a jejich
ekonomickou ana|yzudosahováníoptima vyroby.
dopadu na kva|ituvod a vodnÍekosystémy.

11.MagdeburskysemináÍv Lipsku
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Tematickycelek Pollutants lmpact se zabyvaljednakvlivem
hornictvína kva|ituvody,jednak monitoringemznečištění
Íeka
kva|itouvody a sedimentŮpied povodněmia po povodních.
V b|oku lntegrated Assessment zazně| kromě jiného i prÉ
(Vyzkumny stav vodohospodáŤsky
spěvek S. B|aŽkové
T.G.M.
Praha),F. Buzka a R. Kad|ecové(Cesky geo|ogickytÍstavPraha) s názvem The czech E|be Proiect in its fourth phase qua|ity oÍ inÍormation,unceltainty and lisk in environmental
decision making informující
o projektuLabe |V.
povodnínebo straVyuŽitÍm
sate|itníchdat pro monitorovánÍ
povodív kontextug|obá|ních
změn se zabyva| sek
tegiíŤÍzenÍ
problematikupiesahujÍcÍ
ÍešÍcí
hranice nejen povodí- Trans.
boundary Problems.
V b|okuGroundWater by|yiešenyprob|émy
spojenés definicí
, ,stavudobr é podz e mnÍV o d y .,,p Í í t o m n o sat g r o c h e m iká|ií
pŮdnÍ
v podzemníchvodách a vodnÍrovnováhav nesaturované
zoně v Bu|harsku.
V sekci Land Use by|ysoustŤeděnypiednáškyzabyvající
se
pŮdy na kva|ituvody a vodníekosystémy.
v|ivemvyuŽívání
Komp|expiednášek sdruŽenychpod názvem Modelling by|
věnován rŮznympiedpovědnímsystémŮma modelovánÍnapÍ.
transportu sedimentŮ či vyvojefytoplanktonu.Mě|a zde své
místoi piednáška Modelling of tlansport of po|lutedcohesive
sediments from localities of their long-perioddeposition to
river channel and flood plain by catastrophic water discharges, jejÍmiŽ
autoryby|iM. Rudiš(VUVT.G.M.Praha),P. Va|enta
a ]. Va|entová(CVUTPraha).
Plankton, ryby' biota - v tomto b|okuby|rovněŽprezentován
jeden z pÍíspěvkŮ
VÚV T.G.M. Praha - Reproductivesuccess
oÍÍish communities oÍthe EIbe River, czech Republic, jehoŽ
autoryby|io. Slavk (VÚV T.G.M.Praha)a L. Bartoš(Vyzkumny
stav Živočišné
vyrobyPraha).
V posterovésekci bylo insta|ováno50 ve|mizajímavychprÉ
spěvkŮ odbornÍkŮ
ze stŤední
a vychodníEvropy.Tematickyby|a
tato sekce ve|mipestrá a ne|zeji stručněcharakterizovat.
Lze
jen doporučitk prostudovánÍ
sbornÍkz 77. Magdeburského
semináÍe,ve kterémjsou ved|e piednášekuvedenyi dvoustránkovéanotace všech posterŮ. Vyzkumny stav vodohospodáisky T.G.M. Praha se piedstavi|šesti pÍíspěvky:
Poster River dangerous substances pollution and its trends
in last decade (l. Bernardová,J' Kupec, M. Rozkošny- VÚv
T.G.M.Praha,pobočkaBrno a P. Jurajda- Akademievěd ČR)
prezentova|vys|edkydlouhodobéhomonitoringuv rámci Projektu Morava pro vybranénebezpečné|átky (těŽkékovy, PCB,
PAH' Voc). H|avnímvys|edkemtéto části ProjektuMoravaje
konstatován(,Že trend započatyv povodíMoravy v 90. |etech
pokračujea obsah rtuti v rybÍchtkánÍchse stá|e sniŽuje.
PiíspěvekB. Desortové(VUV T.G.M. Praha) lmpact oÍ low
flow induces by extreme drought on phytoplankton dynamic
in running waters se zabyvalvlivem vysokychteplot a nfukych
prŮtokŮna íytop|ankton.
Poster Natural background of radium radioisotopes in the
river bottom sediments of Gzechia and their radioactive
contaminationdue to uraniumindustry(E. Hanslk, E. Kalinová, M. Brtvová, B. Sed|áŤová,J. Svobodová- VUV T.G.M. Praha, M. Rieder- ČnuÚ Praha,J. Medek- PovodíLabe,K. Foreit
- PovodíVltavy,L. Vondrák - PovodÍohie, K. Jahn - Povodí
Moravy).J. Jusko (Povodíodry) prezentova|u.fs|edkysystematickéhomonitoringudnovychsedimentŮ,informaceo piiroze
nych pozaďovychhodnotáchvybranfchradionuk|idŮa o v|ivu
antropogenní
činnosti(uranovédoly).
V|ivempŤírodních
i umě|ekonstruovanychmokiadŮ na kva|ilnfluence oÍ
tu vody v ma|ych povodÍchse zab1rua|pŤÍspěvek
naturat and constructed wetlands on the water quality improvementin small river basins (P. Kupec, M. Rozkošny- VUV
T.G.M.Praha,pobočkaBrno).
Poster occurence and composition oÍhumic substances in
waters of the catchment area Fláie Reservoir (ore Mounta
ins) (P. Lochovsky,D. Baudišová,A. Svobodová- VÚV T.G.M.
Praha)by|věnovanyvyskytua s|oŽenÍ
huminovych|átekve vodnÍnádrŽiF|áje.
Da|šÍposter occurence oÍsome dangerous substances in
surface waters in Gzech Repub|ic (V. očenášková,D. PospÉ
chalová, P. Martinková,J. MÚnich, V. KuŽí|ek,V. Tolma, Z.
Tichá - VÚV T.G.M.Praha)informova|o kontaminacipovrchovych vod Českérepublikyněkterymine zce|a běŽněsledovan1/mipo|utanty,napĚ.syntetickymimošusovymi|átkami nebo
alkylfenoly.

Vzhledemk mnoŽstvípiednášeka skutečnosti,Že probíha|y
para|e|ně
ve dvou ha|ách,neby|ov si|áchjednohoč|ověkaabso|vovatvše. A|e dobie časově zorganizovanyprogram umoŽĎova|kaŽdémuvybrat si to, co ho opravdu za1ímá.
NedílnousoučástíMagdeburskychsemináÍŮjsou i společenské večery.Zahajovacía seznamovacíparty se kona|a po re
gistracive foyerukongresového
centra KUBUS. Pro s|avnostní
v e č e i i v y b r a l i o r g a n i z á t o í iv e I m i p Í í j e m n o ur e s t a u r a c i
v prostoráchbyvaléhoměstskéhoopevněníMoritzbastei.
Kde se bude konat L2. MagdeburskysemináÍ,neníještě
známo,a|ejistéje, Žev budoucnuse jiŽ nebudouv organizování
stiÍdatpouze Ceská repub|ikaa Spo|kovárepublikaNěmecko.
|ng. Věra oěenášková
VUV T.G.M. Praha
tel.22O L97 457,

Konference,,Pitnávoda..
v Treněiansh.fchTepIicích
koVe dnech 6. a 7. Ťisna2oo4 se v Trenčianskych
Tep|icích
na|av poiadíjiŽ sedmá konferencePitná voda s mezinárodní
častÍ.Konferenci poiáda|y S|ovenskynárodny komitét!WA'
ZdruŽeniezamestnávatelovvo vodnomhospodárstve,Vyskumny stav vodnéhohospodárstva,Hydrotechno|ogia
Bratis|ava,
s.r.o.,W& ET TEAM,CeskéBudějovicea Státnyzdravotny stav
Košice.Z častni|ose jí ce|kem190 odbornkŮ.
Konferencemě|a ve|midobrou roveĎodborné časti.Poiádajícís|ovenskástrana by|abohatě zastoupena,a to pracovníky vysokychško|,vyzkumu,ÚÍaduveÍejného
zdravotnictvÍ
a jeho
pracovišt.Dá|e by|yWznamně zastoupeny9Wmi
regioná|ních
pracovnÍky
vodárensképrovozovate|ské
organizace.Z Ceské
repub|ikyse konferencez častnilo52 odbornÍkŮ
ze zák|adnÍho
a aplikovaného
vyzkumu,z vysokychško|,vodárenskychprovG
zovate|skych organizacía podnikate|skych subjektŮ.
JednáníkonferenceprobÍha|a
v krásnémprostÍedÍ
K petnej
Dvorany.odborná část konference zača|apo s|avnostníchza.
projevechied ite|e HydrotechnolÓgie B ratis|ava, s. r.o.,
hajovacÍch
piedsedy S|ovenskéhonárodnÍhokomitétu|WA a primátora
města Trenčianskych
Tep|ic.
pod|eobsahupŤíspěvJednáníkonferencepostupněprobíha|o
kŮ v pěti nás|edujÍcÍch
tematickyuce|enychb|ocích:
Téma|: Koncepční
otázky roaoje vodárenstv(,organizaceaÍízení
Téma||:Zdrojevody a jejich ochrana
Téma|||:Techno|ogieupravyvody
Téma|V: Hygiena,hydrobio|ogie
a kva|itavody
TémaV: Systémyenvironmentá|nÍho
managementu
V rámci koncepčnÍch
otázek rozvojevodárenstvt,organizace
a Ťízen(
by|i učastníciseznámeni s dopadem |egisIativních
a ekonomickychzměn, kteréproběh|yv minu|émroce. Dá|e
z č|enstvÍ
v EU pii zabezpes tÍko|ya povinnostmivyplyvajÍcÍmi
čeníkva|itypitnévodyve S|ovenskérepub|icepro nově ustave.
kvanévodárenskéspo|ečnosti.
Seznámi|ise s vyhodnocením
|ity pitnévody ve veiejnych vodovodechza rok 2003' a to nejen z pohledu hygienikŮ,a|e iz dajŮ dodanychprovozovatelskymi organizacemi. Ve|mi zauja|apĚednáška o hodnocenÍfunkce pravenvod a rozvodnychsftív Českérepublice,kde transformace proběh|av polovinědevadesátych|et.
V sekci Zdrojevody a jejich ochrana bylo piedneseno sedm
piednášek zab,jvajbíchse ochranouzdrojŮvody v SR ve vztahu
k poŽadavkŮmsměrnic EU, a to nejen v tocÍcha nádrŽÍch,a|e
i v podzemníchvodách.
TietÍnejrozsáh|ejšÍ
b|okTechno|ogie pravyvody (obsahova|
ce|kem L2 píednášek)otevÍra|ave|mi zajímavápiednáška zá.
stupce projekčnÍ
firmyVariacezásad a postupŮ
a dodavate|ské
pii rekonstrukcÍchpravenvody a jejich techno|ogickych
zaiÉ
zení.DalšípiÍspěvkyse zab1rua|y
konkrétními
iešenímiprob|émŮ ve rryzkumu,provozu praven a rozvodu vody (podrobny
seznam piednášeks uvedenímautorŮje piipojenna konci pĚÉ
spěvku). Zajímavlm informačnímbonbÓnkem pro častníky
konferenceby|apiednáškana témaorganizacea vys|edkyvodárenskéhovyzkumuv Austrálii.
V sekci Hygiena,hydrobiologiea kvalitavody bylo piednesepitnévody
no ce|kem osm piíspěvkŮ.Varova|ypied zneuŽitÍm
jako činnécesty k rych|émuŠÍÍení
chemickychnebo bio|ogic-
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kych agens pii zásobovánípitnou Vodou, a tím i ohroŽenÍm
Dá|e se zabyva|ykontinuá|ním
měienímch|oritaobyvate|stva.
hodnocením
nŮ v pitnévodě zabezpečené
oxidemch|oričitym,
radioaktivity.
ce|kového
organického
uhIku a monitoringem
Po s|e dn ís e kce ji Ž t ra d i č n ěp r i n á š íi n f o r m a c eo n o v inkách
v Systémechenvironmentá|nÍho
managementu.
ZávěrečnyprÉ
spěvek nadhodi|téma,kterése stává stá|e aktuá|nější,
a to
vzdě|ávánípracovnkŮ ve vodnímhospodáiství.o dŮleŽitosti
neustá|ého
systematického
vzdě|ávání
ve vodnímhospodáiství
jeho dek|arování
svědčí
v Protoko|uo vodě a zdravl,kteryvzni.
prostňedía
k|v rámcikonferenceministrŮo Životním
zdraví(LonkonferencedoporučiIi,
dyn,červen1999, č|.9). Účastníci
aby
se piíštíkonferencetímtotématemzabyva|av samostatném
bloku.
Z konferenceby|vydánsbornk, ktery má 246 stráneka obsahuje 34 odbornychpríspěvkŮ.
)e zÍejmé
a skorojisté,Že ne vŠechna
tématajsou pro jednot|ivé
učastnkystejnězaj(mavá.
Ze svézkušenosti
všakmohu
proh|ásit,Že rozhodněstojíza to vys|echnout
většinupiednášek a projítsi doprovodnouvystavkufirem zabyvqících
se měprogramyV oboru
Ěicía |aboratorní
technikou,dodavate|skymi
pieh|eduo novodníhohospodáistvía sanacemipro rozši7ení
vinkáchve vodárenství.
Konferencejsou špičkoWmi
odbornymi akce mi , kt e r éu mo ŽĎ u jvío d á r e n s k y mo d b o rn k Ů mz í skat
během re|ativněkrátkéhočasuce|ouiadu uŽitečnych
informací a zna|ostí.KonferencePitná voda v Trenčianskych
Tep|icÍch
k takovympatii|a'Součástíkonferenceby|osamoz|ejměi mnoŽství neformá|ních
setkánís pracovnkyprovozovate|skych
organizací,ko|egyzvyzkumu al. jiŽ ap|ikovaného
či zák|adního
a s pedagogyz vysokychško|.
odborny program konÍerence
Témal: Koncepčníotázky rozvoje vodárenstvi organizace
a íízení
o Zabezpečení
kva|itypitnévody v SR - u|ohya povinnosti
vyp|WajícÍ
z č|enstvÍ
v EU (K. Haze|ová)
. Kva|itapitnévody ve veiejnychvodovodechv roce 2003
(z poh|eduUiadu veiejnéhozdravotnictví
SR _ E. Matisová)
o Kva|itapitnévody ve verejnychvodovodechv roce 2003
(zpracovanáVUVH na zák|aděprovozních
kontro|_
E. BÚ ch | e r ová)
o Prezentace firmy VILLA LABECO
o Ana|ÝzanákladŮa ziskŮ - klíčové
prvkyRámcovésměrnice
o vodě (V. Hošnová)
. HodnocenÍ
funkcÍupravena rozvodnychsÍtí(M. Me|ounová)
. PiípravavodárenskychnádrŽíTichyPotok, Hronček
a Garajky(M. |štvánffy)
. Prezentace firmy ECM Bratislava
. Je potiebnávystavbaVN TichyPotok? (T.Miščková)
Témall: Zdroje vody a jejich ochrana
. Prob|ematika
ochranyzdrojŮvodyv SR ve vztahuk poŽada vk Ů mE U (M. L i ch v á r )
. VodárenskénádrŽe_ opatienína zachováníkva|ityvody
(P.Hucko)
o Prezentace firmy CEIT (informace a terminologie)

. ochrana pitnévody ve vodovodníchrozvodechpied znečiŠtěním(J. Va|ášek)
. Transportmnohos|oŽkovych
kontaminantŮv podzemních
vo dách(M . H o |ubec)
o Prezentace firmy AQUA PLUS Hodonín(čištěnÍ
studnÍ
a potrubí)
. Vodárenské
toky ve správě SVP, s. p., oZ Košice(M. Giba)
Témal|!: Technologie ptavy vody
. Variace zásad a postupŮ pii rekonstrukcíchupravárenskych
(P.Ad|er)
zaÍftení
o Automatické
ífuen(
vodárenskychsystémŮ(J. Hassmann)
. or$anizacea vys|edkyvodárenskéhovyzkumuv Austrá|ii
(P. DoIejš)
. optima|izacepodmínekmíchánÍ
a provozní
ověienÍučinnosti míchánÍ
děrovanymistěnami(L. Tomášková)
. Po|oprovozní
hodnocení
v|ivukva|ityvod na vybrané
materiálypiicházející
do styku s pitnouvodou(K. Munka)
. Hytienickákritériana vybranétechno|ogieupravykva|ity
balenychvod (Z. Bratská)
C Prezentace firmy HERMES Labsystém
. VyuŽití
bio|ogickych
rozborŮv techno|ogiiupravyvody
(V. Moravcová,V. onderková)
. Denitrační
anexyve vodárensképraxi(V. Dubánek)
c Prezentace firmy VACON
o Arzénv pitnévodě' Konkrétní
iešeníprob|émŮ
v okresech
Banská Bystricaa Brezno(Z. Šiku|ová)
. odstraĎování
huminovych|átekz vody(S' Mut|)
o Korozivitaupravené
vodyve vztahuk typuzdroje(J. Hubáčko
vá)
TémalV: Hygiena,hydrobiologiea kvalita vody
. MetodaCo|i|ert18lQunti Trayv novéčeské|egis|ativě
(M . ChI upáč o vá)
. Potencíoná|nÍ
zneuŽite|nost
bio|ogickych
agens na ohroŽenÍ
kva|itypitnévody(K. Koppová)
. Vyskytda|ších
infekčních
agens pii zásobovánípitnou
vo do u(J . Saš ek)
o Toxicitapitnychvod (V. Nagyová)
o K o ntinuální
mě ienío bsahuchlo r itanŮ
v pitnychvo dách_
podmínkách
(M. Libovič)
testovánípiístrojev provozních
o E|ektrotechnická
kontinuá|ní
ana|yzach|oritanovych
iontŮ
v pitnévodě (E. Sobočková)
. Ce|koWorganickyuh|k ve vodáchv porovnání
s jinymi
(M. Horecká)
ukazateIiorganického
znečištění
o Monitoringradioaktivity
některychminerá|ních
vod Košického a Prešovského
kraje(V.Vrábe|)
TémaV: SystémyenvironmentálnÍho
managementu
. Zkušenostise zaváděnímnovéorganizační
struktury
v podmínkáchPodtatranské
vodárenskéspo|ečnosti
(V.Svrbicky)
. Vzdě|ávání
pracovnkŮve vodnímhospodáiství(V.Šimxo)
lng. Jana Hubáěková, CSc.
VUV T.G.M. Praha
tel. 22O L97 2Ls
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