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INFORMACE
Ze zákona téŽwp|wá' Že činnostise lišÍi tÍm,Že h|avnÍ
ěinnostijsou
JAKÉZMĚNYěEKAJívÝzruuruÝ
povinné,da|šía jinémoŽné_ a|e za podmÍnky'
Že jsou ve ziizovacÍ|isti.
USTAV VODOHOSPO DARSI(Y
T. G. MASARYKA

ně zapsány.
Jak se v tomto konceptu promftnoupotieby státní a veiejnésprávy konkrétnězÍizovate|e?
Tatootázkaje Živáhlavněv institucÍch,Keréwnik|y
tjstavŮ"- typickyi VÚV T.G.M.- a Keré navÍc
s charaKerem
"státních
majÍresortní zaŤazenía nadresortnÍpŮsobnost. Vyzkum a podpora v+
Zákonem č,.341'/2oo5 ze dne 28.7.2005 se měnív pÍílozezákona
vŽdy.Tato Úče|nákombina
Íejného
seKoru se v jejich ěinnosti pro|ína|a
vyjmenovanéstátní vyzkumnépÍíspěvkové
organizace na zce|a novou
ce je prověŤenačasema |zeji najÍti v obdobnychoborovychinstitucích
právnÍformu: veÍejnouvyakumnouinstituci.Tato změna se tfká i VÚV
v Evropě,at jiŽ wnik|y podobnějako českéjiŽ ve dvacátych|etechminuT.G.M.
|éhosto|etÍnebo zcela nedávnov reakci na komunitárnípoŽadavky.
Co je piedmětem změnp
Rozdě|enÍ če|una zák|adní- vyzkumnya da|šíovšem neznamená
PŤeskupit,upravit a dop|nitstávajÍcíčinnosti,orgány a struKuru ora veiejnéhoseKoru visÍpouze
automaticky,
Žestabi|nípodpora
zŽizovate|e
ganizacetak, aby moh|a plnit svév1akumnépos|ánt'a|e také ná|eŽitě
pŤÉ
na da|šl,odbornéčinnosti,Kerá je dnes financována pÍedevšÍm
využftsvych da|šíchmoŽnostÍv evropskémv1akumnémprostoru. Nové
naopak, většÍěást servisu pro stát wchází
principypÍíspěvko spěvkem na činnost.SpÍŠe
uspoŤádánÍ
by mělo nahradit něKeré jiŽ nefunkční
je charaKerem i pÍíleŽitostmistandardnÍm z vyakumu,tj. vysledkŮ h|avnÍčinnosti.oh|édnem+|ise totiŽzpět, pak
vychorganizacía pŤizptjsobit
evropskymvyzkumnymorganizacÍm.
Řadu změn zákon pÍÍmo
určuje:orWs|edkyveiejnéhov1zkumunajdemejako nezbytnoua nezaměnite|nou
část na počátkuvětšinyveiejnych dě|, ochrany veŤejnychzájmÚ a jejích
gány' instituce,struKuru zťlzovací
|istiny'fondy atp. Da|šÍ
změny umocnástrojŮ,včetně|egis|ativnÍch.
Podporaziizovateleje tedy si|ně a moŽná
Ďujespo|use ziizovate|emnastavittakiÍkajíc mÍru".otázka, jak h|u"na
i silněji odvozena ze zák|adní,tj. vyzkumnéčinnostia obavy o jejíztrátu
bokézměny budou a jak obtiŽnábude jejich realizace,závisí i na tom,
po transformaciprameníz nepochopení.
Ve vazbě na hodnocenÍvys|eď
zda jsou, nebo nejsou (a v jaké míŤe)
novéprvkyzákona obsaŽenyv jiŽ
ap|ikacevyzkumnfch
kŮ vyzkumupak tato činnostmá charaKer pÍímé
existujícÍch
funkcíchtjstavu.
poznatkuve specifickéob|astistátnía veiejnésprávy.Je to trochuod|išÚčinnostzáRonaje od 1. 1'.2oo7. S opatienÍmik transformacise jiŽ
néod ap|ikacev prrjmys|u,zemědě|stvÍ
nebo privátníchs|uŽbách.Ap|izača|o.Jejich h|avnÍčást pÍipadnena rok 2006. K něKerym stav po
kace nemá vždypodobunovéhostroje,materiá|unebotechno|ogie(i kdyŽ
skytnepodk|adya jsou věcÍziizovatele's jinymise musívypoiádatsám.
i takovévfs|edkyve vÚv T.G.M.rznikajÍ),ale efeKem je piedevšímsta
Principy zákona vycházejíz fungovánÍveÍejnych vysokych ško|, instituseKoru.
bi|ita,kva|ita činnostii tjspornostfunkcÍstátu a veÍejného
cÍAkademie věd, a|e také neziskovych inovačněorientovanfch vyzkurn- a|e to není nic nového- aby velmi
Pro instituci bude rozhodující
nychkaĎacit,známychz oko|nÍch
zernÍ.RefleKujÍi specifika stavťt,Kg
striKně od|iši|a,z jakych veÍejnfchzdroj je vys|edekfinancován a ja
rym - podobnějako VÚV T.G.M.- kromě hlavnÍ,v./zkumné
činnostizr]kou činnostÍzískán.
A to moŽnéje.Jako druhotnáse potomjevíotázka,
stává odpovědnost za dalšÍčinnostipro podporu státní a veiejnésprá
vy. A to i pÍesto,Že většinu pod|e zákona transformovanychorganizacÍ zda bude stát "obs|uhován"formou nev.fzkumnfchs|uŽeb,nebo - tak
jak je tomu i nyní- spÍŠe
ap|ikacív1zkumu.
tvoií rÍstavyAV ČR,kterym piinášíprávnísubjeKivitu, a|e kterépodporu
Transformace stavu bude ko|em, Kery bude - kromě neztenčené
státnÍsprávy nemajív prioritách.
intenzityv1akumnéi odbornéčinnosti- probíhatV roce 2006. Je dŮ|eŽité'
Vrcho|nymorgánem veÍejné
v./zkumné
instituceje 5-15č|ennáRada.
organiŽe zdroje stavu se opÍrají
o více|etéprojektya Že zák|adnÍÍÍdicí'
Má obdobu v samosprávnych orgánech vysokfch ško| nebo vědeckych
začnÍi ekonomickésystémy- jak prokázaly závéryčetnychnezávis|ych
radách' Je volena vyzkumnfmipracovníkyinstituce z v|astníchi exterkontro|- jsou funkčnÍ
a v dobrékondici. Existuje i poměrně jasná pÍeď
níchkandidátŮa má zásadnípravomociv ob|asti koncepce,vyzkumné
stava o tom jak postupovatp i pievodujednot|ivychprvkŮ tistavu (iŽ zmÉ
ho vedenÍi Ťízení
organizace.Zahrnuje i něKeré funkce správnírady,jak
ji známe z obchodníchspo|ečnostÍ.
něná definice po|e pťtsobnosti,pracovnícia jejich odměĎování,organizt
vybaveníatp.).
ce a iízeníodbornychtymŮ, majetek, piístrojové
Dozorčí
rada spo|u s povinnostínezávis|éhoauditu hospodaÍení
funV roce 2005 VyakumnfÚstav vodohospodáiskf T. G. Masaryka do
guje praKicky stejně jako v jinfch státem kontro|ovanfchob|astech, kde
po ničivé
povodniVroce 2oo2,
je jiŽ zíízena.Je v1znamnymnástrojem dozoru ziizovate|e nad institucÍ.
končiIdefinitivněobnovupraŽsképobočlty
ostrava má jiŽ novy objekt d|ouho a Brno se piestěhuje z pronájmu
pievodmajetkudo v|astV ekonomické
ob|astijenejzásadnějšÍzměnou
a jednorázové
do zce|anovébudovypočátkemletošníhoroku. Dodatečné
nictvívyzkumné
instituce.V iízenÍosobních
nák|ad pak pÍechodze soutÍko|y
transformacetedy nebudoudá|e dop|Ďoványtěmito mimoÍádnymi
časnychregu|ovanycha |imitovanychp|atŮke stanovenÍmzdy vnitinÍm
tÍko|y.
odborná činnostnaopak 'pojede.. para|e|ně.l kdybydodatečné
piedpisem.
ko|ynarost|ydo rozměrujako ty po povodni,v|ivna vykonto mft nebuKe k|Íčovym
dokumentťtm
institucepatÍízizovacílistinaa v jejímrámci
de. VěÍÍme
si.
vyčetčinnostt'Keré určujíjejÍče|.Prob|émpÍechoduod ptjvodník nové
lng. LubomÍrPetruže|a,CSc.
je v tom, Že stávajícÍzťtzovací
|istina nenípouze seznam závaznfch prací
Íedite!
pro potieby resortu svěÍenychtistavu. obsah zťlzovací
|istinyurčova|po
|étai profi|aciprofesioná|Ůi struKuru majetku t]stavu.Tedy odborny
potenciá|,Kery je největšíhodnotouinstituce.Problémzměny zťlzovací
|istinyne|ze proto iešit ani dramatickymzapsánÍm
"nov./ch"činnostt'
ani prostym pievzetímstávajÍcích.Da|šÍvěcí je, Že zákon piedepisuje
v novézťtzovací
|istiněrozdě|ith|avní- v1zkumné,dalšÍa jinéčinnosti.
DosavadnÍzťtzovací|istina toto dě|enÍnezná uŽ proto, Že wnika|a za
situace, kdy se veÍejnéprostÍedkyk jejÍpodpoie a v nich prostÍedky
vyhradněpro vyakumneroz|išova|y.
A v rámci piíspěvkovéorganizace se
pak nemoh|azásadně měnit.
jak by se z toho
ŘešenÍkontinuityěinnostÍvšak nebude tak obtiŽné,
zdá|o.Schopnostprokazate|něvymezita vésttiko|ypod|ejejich finančnÉ
ho zdroje - tedy v1akumnéa ostatnÍ- je běŽnou praxÍkaŽdéorganizace
s podí|emveÍejnychprostÍedk na v1akuma Vyvoj(pod|ezákona č. L3o/
2002 sb.). Totorozdělenívevíce|etém
obdobÍarekapitu|acepotiebziizo
vate|epoměrně bezpečněurčt,co V seznamu činnostípatÍík hlavnÍ- Wpop . kdeje moŽnápodporaformoučinnosti
zkumné,nebo da|šÍčinnosti,
jiné,a co zŮstane,event.co je moŽnézrušita co nutnédop|nit.

VYZKUMNY ZAMER ,,VODA"

Po PRVNíM
RocE ŘeŠeruí

Josef K. Fuksa
prostiedíVyzkumnému
V bieznu 2005 vyda|oMinisterstvoŽivotního
ustavu vodohospodáiskému
T. G. Masaryka v Praze RoZHODNUTí
o poskytnutídotace
na podporuvybraného
iešenívyzkumného
záméru
poskytnutí
prostiedkŮze stát.
a podmÍnkách
institucioná|nÍch
finančnÍch
ního rozpočtuČeskérepub|ikypod|e zákona č. 73o/2oo2 Sb.,
o podpoie vyzkumua q1vojez veiejnych prostiedkŮ a o změně některych souvisejících
zákonŮ (dá|ejen ,,zákon'.)v rámci Programustátní
podporyvyzkumua Wvoje V roce 2oo5_2otl v sou|aduse zákonem
pravid|ech
Ó.278/2000 sb., o rozpočtovych
a o změně některychsouvisejÍcích
zákonu,v p|atném
zněnÍ.Dotaceby|aposkytnutana vyzkumny záměr pred|oženy
k vyběrovémuiízeníV roce 2oo4:
Vyzkuma ochrana hydrosféry
- vyzkumvztahŮ a procesŮ ve vodnÍs|oŽceŽivotnÍhoprostiedÍ,orientovanyna v|iv antropogennÍch
t|akŮ,její trva|éuŽíván(a ochranu,
včetně|egis|ativnÍch
nástroju.
Piedmětem vyzkumného
záměru je komp|exníd|ouhodobyvyzkum
v ob|astiobecně vymezenénázvem.obecná strategievyzkumného
záv zajištění
měru spočÍvá
trva|éhopiedstihuobecnéhopoznánív ob|asti iešenÍpred potiebami praktickychap|ikací,tedy zpracovánímreá|.
jevu a procesŮv Životním
prostiedÍ,
nychsystémuhodnocenípiís|ušnych
jednot|ivychantropogennÍch
t|akŮ, prioritjejich závažnostia nebezpečnosti,zpracovánÍmsystémÚ nápravnycha ochrannychopatiení,
včetněnávrhumechanismŮpro cílenía funkci |egis|ativních
nástrojŮ.
V jednot|ivych
směrech iešeníjsoukombinoványmetodyIaboratornÍho
měiení re|evantních
a terénnÍho
charakteristiksystémŮs měiením
a kvantifikací
v|astníchprocesu, kterév ekosystémechprobÍhajÍ.
Vypro mode|ovánÍ
prostupybudouzpracoványs oh|edemna vyuŽite|nost
cesÚ a predikci a pro zaíazenÍdo systémŮstandardníchdatabází.Vy.
zkumny záměr je p|ánovánna období2oo5_2oLI' obecně jsou bě.
hem iešeníp|ánoványdvě kontro|nÍ
etapy (v jednot|iWchsubprojektech zpravidIa2006 a 2oo9)' kdy bude p|án a Strategieiešenírevidován na zák|adě dosaŽenychvys|edkŮa vyvoje situace, včetněvyvoje
potieby.
spoIečenské
je organizovánodo šestitematickychokruhŮ,íízenychZpraŘeŠenÍ
- subprojekty:
vodaji,kterézahrnujída|šíjednotky
A - Hydrologie;
B _ Spo|ečenstva
a organismy;
C - AntropogennÍ
v|ivyna povrchové
vody;
jakost);
D _ Vztahykrajina- voda (mnoŽství,
predikční,
E _ LegisIativnÍ
nástroje,biIanční,
hodnotÍcÍ
a informačnÍ
systémy;
F _ odborná podporaimp|ementaceRámcovésměrnice pro vodnípoIitíkuES.
Podstatnousoučástíoddflu F je koordinacea |ízeníZáméru.Naopak podporaimplementaceRámcovésměrniceje obsaŽenaexp|icitně
v podstatnéčástisubprojektŮa imp|icitněpraktickyve všech.PŤizprapodk|adŮby|yv duchu zákona L3o/2oo2 sb,
covánÍŽádostia da|šÍch
respektoványda|ŠÍ
vyzkumnéprojektya záměry tak, aby nedocháze|o
k dup|icitěa veiejnéprostiedkyna vyzkumnoučinnostby|ypouŽityrádně a prokazate|ně.

ŘešenÍ
v ]oce 2oo5
V|astnívyzkumnépráce by|y p|ně zahájeny po ujasněnístruktury
praktickyod května2005. Něktea postupuÍešení
s poskytovate|em,
rá tématajsou pokračováním
nebo transformacídosavadníchuko|Ů
ustavu,iada tématby|aformu|ovánanově,v souladu s u/Vojemsituapotiebamiap|ikovaného
ce a piedpok|ádanymi
vyzkumuv oblasti udr.
Žite|néhouŽívání
a ochranyhydrosféry.
Ve většině piípadŮjsou součástÍzahajovacítáze iešenÍana|yzyproblematiky,rešerŠe
a p|ányrozvoje iešení.K 30. 11. 2005 by|zpracovánsoubor zprávza jednot|ivé
tematickéoddílya pied|oŽenposkytovate|i
k hodnocenÍ.
HodnotÍcÍ
zprávaje s|oŽenaze zpráv tematickychoddÍ|ÚA_E a zprávy
za oddí]F, která zahrnujepiímoupodporu Rámcovésměrnice (ta je
obsaŽenatakéve všechostatníchoddÍlech)
a zprávuo postupuprací,
protoŽev tétočástije |oka|izována
takékoordinačnÍ
a organizační
čin.
nost. Ke zprávěoddÍ]uD je piipojen rozsáh|ysoubor vystupŮ- vyzkumpodporu státní správě a samosprávě,
nych i poskytujÍcÍch
ZprávyoddflŮjsou zpracoványs dŮrazemna hodnocenÍ
vyzkumnych
aspektŮ iešenÍ,v duchu zákona t3o/2oo2 Sb. (v p|atnémzněnQ
a perspektivnězákona 345/2oo5 Sb. (zákono veiejnychWzkumnych
institucích).
Součástívyzkumnychprací,kterémajÍd Iouhodobycharakpro
ter,je samoziejměprŮběŽnáprodukcevystupŮpiÍmovyuŽite|nych
podporu poskytovate|e,
prostiedÍa da|ších
tj. MinisterstvaŽivotnÍho
orgánŮ. Pro ob|ast vodnÍpo|itikyje v současnédobě zásadníimp|e.
mentace směrnice 2ooo/60/EC Evropskéhoparlamentua Rady
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z23. Yfina20o5 ustavujícÍ
rámec pro činnostiSpo|ečenství
v ob|asti
vodnÍpo|itiky(RámcovásměrnicečiWFD)'kterádo k|asického
,,vodnÉ
ho hospodáiství..integrujeprÍstupk ochraně a udrŽite|nému
uŽÍvání
akvatickésloŽkyŽivotnÍhoprostiedí v podstatněširšíchsouvisIostech.
Praktickévystupytedy |zez podstatnéčástikomentovatz poh|edutezí
na krátkodo.
Rámcovésměrnice,samoziejměse zásadnímroz|išenÍm
|ze zv|áště
horizontyvystupŮ.V jednot|ivych
oddÍ|ech
béa d|ouhodobé
označittyto aspekty:

A - Hydrologie
jsou na prvnímmÍstěotázky souvisejícÍ
se změPiedmětemieŠení
(povodněa piípadyhydronou k|imatu,se zaměienÍmna extrémnÍjevy
ana|yzyhisto.
Iogickéhosucha). K rešenítéto prob|ematikypiispívají
odto.
rickychdat, mode|ováiešenÍhydro|ogické
bi|ancea extrémnÍch
projevŮměnÍcÍho
s|edovánía vyhodnocování
kovychsituacíi prŮběŽné
povodích.
se k|imatuv experimentá|ních
Nejpodstatnějším
vystupemje rozbormoŽnostíkompenzacedopadu
k|imatické
změny pomocÍvodníchnádrŽí(v časovémhorizontuněko|ika deseti|etQ.Tentovystupby|zpracovánz podnětuMŽP a MZe a by|
jim predánjako podk|adpro rozhodnutíve
ve kterych
věci ochranyljzemÍ,
je potenciá|němoŽnév budoucnostinádrŽezrÍdit.Prípravounovégenerace scénáiŮ k|imatickézměny pro ČR by|yvytvorenypiedpok|ady
pro da|šÍiešenítétoaktuá|nítematiky.
povodnÍV roce 2oo5. Vy.
Řešite|éreagova|ií na vyskytextrémních
hodnoceníodtokuz piíva|ového
deŠtěna ma|émzemědě|skyvyuŽitém
pro zmenšení
povodípiinesIocennévysIedkya doporučení
extrémních
pozemkŮv povodí.
vyuŽitím
odtokÚ racioná|nÍm
PraktickypouŽite|nym
vystupem,ktery mŮŽe piispět ke zmenšení
chyb vyhodnoceníprŮtok v zimnímobdobí,je studie v|ivu |edovych
jev na prŮtokovyreŽim.
Neméněpodstatnyje vys|edekposouzenípiesnosti bezdotykovych
h|adinoměru,ktery ukáza|na potiebu pravide|né
kontrolya ka|ibrace
měiide|u uŽivate|Ů
vod, kteiípod|ezákona Ó, 254/2001 Sb. jsou povinni zajistit správnéměieníobjemuvypouštěnych
odpadnÍchvod do
vod povrchovycha platit z vypouŠtěnych
odpadnÍchvod pop|atky.Tato
povinnostdosud nenÍuŽivate|Ům
u|oŽenaa měienÍmohoubytzatftena
nepiiměienouchybou.

B - Společenstvaa o]ganismy
Piedmětemiešeníje prob|emati
ka efektivnÍhomonitoringua .ochrany
vodníchorganismŮ.S oh|edemna vyzkumné
cÍlejsou
spo|ečenstev
vystupyorientoványna konstrukcipredikčnÍch
mode|Ů,kterévyhodnoc u j Ív a r i a b i I i t us p o I e č e n s t e vp o d v I i v e m g e o m o r f o I o g i et o k u
a atmosférickych
změn. Tyto ana|yzynemajípouze teoretickyvyznam
pro rozvojzna|ostíeko|ogievodníchekosystémŮ,a|e piinášejÍiadu
pÍÍmych
částechoddÍluB jsou to pÍeWstupŮ pro praxí.V jednot|ivych
devšÍm:
Rybí spoleěenstva
profi|utoku.
Časové
změnyve s|oŽenívzorku
v bodovémi podé|ném
V tétočástije modernímistatistickymimetodamihodnocenavariabi|ita vzorku a je odvozovánapiesnost piedpovědi i zpětnéhodopočtu
jako metoda pro hoddat. Jde o unikátnísystém
vyuŽite|ny
chybějících
noceníeko|ogického
stavu WFD i v da|šíchob|astech(záp|avy).
Komp|exnínávrh
managementu,
ochranya zajištěníreprodukce
v NP
a CHKo Šumavaje unikátnÍprojekt,kdy bude navrŽenapro uce|eny
vwoje
a roz|eh|y zemníce|ekjednotná strategieochranya s|edovánÍ
ekosystémutekoucíchvod. Navazujena sÍťtypověreferenčních
|oka|it
pro Rámcovousměrnici.
Imp|ementacesměrnice 78 / 659 / EHS definujb( zák|adn(podmínky
Životaryb v iíční
si.tiČRje piímouap|ikacísměrnice pro potiebyziizov a t e l e . N a v a z u j í cm
í o n i t o r i n gp i i n á š Íi n f o r m a c e o p I n ě n í| i m i t Ů
v jednotlivychusecíchrybnychvod a postupnémz|epŠování
situace.
jsou zpětně vyuŽívány
Praktickévystupymonitoringu
ve vyzkumuodha.
dŮ variabiIity
spo|ečenstev
ryb.
Zajištění podmÍnek vjskytu zvláště chráněnjch druhů organism
PostupnévytváieníprvnÍcentrá|nídatabázeo dÍstribuci
chráněnych
vodníchm|ŽŮv ČRvčetněudaju o chemizmuvody a da|šíchparametrech prostiedÍ.Podobnyprístupby| ap|ikováni v piípaděchráněnych
koryšŮ.
VyhodnocenÍ
těchto udajŮ prines|ojako vystupy:
Soupis návrhŮ pro pravuvodyv mode|ové|okaIitě;
StanoveníparametrŮa principŮkontro|yČov na profi|echse zvyšenou cit|ivostí.
Fytoplankton
By|apresně stanovenavypovídací
hodnotatétos|oŽkyspo|ečenstva
pro monitoringkva|ityvody.V iíčnÍ
sítiČR,kde pieváŽněchybímakrofota, je $op|ankton dominantnÍ
autotrofnís|oŽkou,která cit|ivěreaguje
predíkčních
na piísuns|oučenín
dusíkua fosforu.VyuŽite|nost
mode|u
je vysoce ceněna v prob|ematicevyuŽÍvánÍ
iíčnÍ
sÍtějako zdrojŮpitné
vodya dá|e pii hodnoceníkva|ityvody pro potrebyRámcovésměrnice.

C - Antropogennítlaky na vodníekosystémy
Piedmětem iešeníje postiŽeníov|ivněnÍ
strukturá|nÍch
a funkčních
charakteristikvodnÍchekosystémŮa procesŮ probÍhajících
ve vodnÍm
prostiedÍiadou antropogenních
t|akŮ. CÍ|emje získánÍpoznatkŮ
o pŮvodu,charakterua dopadecht|akŮ a současněi moŽnostechjejich hodnocení,a takékompenzace.Je zkoumánv|ivdopadu antropogennícht|akŮna strukturá|ní
charakteristikuspo|ečenstev
organismŮ,
v|iv těchto t|aku na zatfteníjednot|ívychs|oŽekvodnÍchekosystému
(voda,sedimenty,biota)cizorodymi|átkamia s|edovánítransformačprocesutěchto |átek.Ved|echemickychparametnícha degradačních
rŮ jsou zahrnutyi t|akyzpÚsobenéradioaktivními
|átkami,mikrobiá|ní
kontaminacía popiÍpaděda|šími
v|ivy(zWšenyodnos DoC z povodí).
piÉ
Kromě poznatkŮryze odbornéhocharakterus d|ouhodobějším
nosem poskytujÍ
vys|edkyčinnostÍ
za rok 2005 iadu praktickychaktujako podk|adovych
á|níchvystupŮk vyuŽitÍ
materiá|Ůpro činnostMŽP.
Jde o nás|edujÍcí
vystupy:
Vyzkumstrukturá|nÍch
charakteristikspo|ečenstev.
Studie pro makrozoobenthos,orientovanána ověienísystémupouŽívaného
Rámcovou směrnicí,ukazuje,Že nad rámec prístupŮpoŽadovanych
Rámco.
vou směrnicí(eko|ogickystav vodníchutvarŮ)a v ČR zavedenych|ze
pouŽítiadu da|šíchtypo|ogií
a hodnocenÍ.
By|ysp|něnypovinnostiČR
vÚčiRegistruinterka|ibračních
|okalitvedenéhoEvropskoukomisÍ.Pro
podk|adŮk vyuŽití
pro charakterizacivodrozší7ení
makrozoobenthosu
níchutvarŮby|azpracovánadatabáze pro u|oŽenÍ
archivních,,paptrovych,.dat a by|ado nÍpievedenadata od roku 7967.
By|azpracovánaobecná metodickárešeršeke stanovenÍ
strukturá|níchcharakteristikmikrobiá|nÍ
s|oŽkyvodníchekosystému.Jako podklad pro da|šÍvyzkumbyla na zák|adě imisníchIimitŮnaiÍzení
vlády
61./2003 Sb. zpracovánastudie návrhu piípustnychemisníchhodnot
vypouštění
standardníchukazate|Ůmikrobiá|nÍho
znečištění
do toku
z rŮznychkategoriíčistírenodpadnÍchvod a zhodnocenv|iv velkych
ag|omerací
na jakost vodyv tocích.
pozornostje věnovánaspecifickympo|utantŮm,
Zv|áštní
kterése po
odezněnímasivníhoznečiŠtování
tokŮ (tj.po postaveníčistÍren
odpadníchvod, regu|aciWrob atd.) stávajíspolečněs Živinami(P' N) nejvyznamnější
s|oŽkouznečištění'
By|zpracovánpieh|edo vyskytuspecifickychpo|utantÚna uzemÍČR
a vypracovánseznam skupin novychchemickych|átek,u kterychje na
piedpisŮ
zák|adévys|edkŮvyzkumnychprací,projektŮa |egis|ativních
známjejichnegativnÍ
dopad na vodnÍprostiedía kterédoposudnejsou
rutinněs|edoványv rámci národníchmonitoringu.Současněby|vyprajejich ana|ytického
cován i obecnypieh|edmoŽností
stanovenÍ.
Na vyznamnychkontaminovanych
|oka|itáchLabe by|yodebrányvzorkysedimentŮ a tkáně ryb a u|oŽenyk pozdějším
standardnÍm
ana|yzám.Da|šípráce by|yrozdě|enyna skupinu PPCP (+ endokrinních
disruptorŮ)
a skupinua|ky|feno|Ů'
By|azpracovánaobsáh|áreŠerŠe
k vyskytu'pŮsobenÍ
a transformaci
hormoná|ních
|áteks endokrinní
aktivitou(endocrinedisruptors)a PPCP
(Pharmaceuticsa. PersonaICare Products),tedy |átek, kterése do
popu|ací.
vodnÍchekosystémŮnedostávajÍzvyroby, ale z pouŽÍvání
Kromě studie pouŽÍváníjsou
zahrnutyi procesyprijejichprŮchodučistírnamiodpadníchvod a moŽnostijejich pŮsobenÍa transformace
pro hodnoceníchev ekosystémech.
Tatotematikamá zásadnÍvyznam
mickéhostavu vodníchutvaru pod|eRámcovésměrnice i zásadnívyznam pro ochranuekosystémÚa spo|ečenstev
napÍ.pied ,,fa|eŠnymi
signály..,kterétyto|átkyv systémechnesou.Pieh|edzahrnujei zák|adnÍ
postupy.
ana|ytické
Studie sIedování
vyskytuaIky|feno|
Ů, aIky|feno|ethoxy|
átŮ a bisfenoIu
A zahrnuje|átkys pravděpodobněendokrinnímčinkem,produkované
prŮmys|em.
Prines|apodk|adpro da|šívyzkuma vo|bucharakteristik
chemickéhostavuvodníchutvarŮv monitoringu
chemickéhostavuvodníchutvarŮpodle Rámcovésměrnice.
V ob|asti s|edováníradioaktivních
|átek jsou vys|edkyuko|uved|e
vyzkumného
charakterupiímovyuŽite|né
v praxijako podk|adypro posouzenív|ivustarych zátéŽí
ztéŽbyuranu a v|ivujadernyche|ektráren
na vodníekosystémy.
Pro hodnocenÍa k|asifikaci zátéŽeiíčníchsedimentŮ těžkymikovy
a meta|oidyby|azpracovánarešeršeIiteraturyz ob|astistanovenípiirozenéhogeogenníhopozadí.Součástíje pieh|edo moŽnostechjeho
stanovenía současnychvys|edcích
na uzemíČR.

D-Krajinaavoda
oddí|rešíaktuá|nÍa rozsáh|ouprob|ematikuinterakcevodnÍho
a suchozemskéhoprostiedÍ.JednotÍcím
faktoremje hledánÍtakovych
metod hospodaienív krajině,kterébudou mítminimá|nÍ
negativnídopad na vodníprostiedí.
Kritériaprojeho hodnocenÍjsou
nutně rozdí|ná
napi. ve zv|áštěchráněnychuzemícha pro |esníči zemědě|skouku|povodínebo umě|ychvodníchutvaturnÍkrajinu.U siIně zatéŽovanych
je chá.
rŮ pak pŮjdespíŠe
o omezenínegativního
v|ivu'VodníprostiedÍ
páno v duchu Rámcovésměrnicejako stanovištěvodnÍchorganismŮ,
zdroj pitnéi uŽitkové
vody pro č|ověka,jakoŽi hodnotnásoučástjeho
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prostiedÍ.Pro zatím pieh|žené |ohy ochranyvod (čištěnÍ
ŽivotnÍho
vod z rozpty|ené
zástavby'čištění
drobnychzdrojŮzaustěnychdo o|igotrofnÍch
chráněnychuzemQje pak potiebnévyvinouta ověiit nové
nástroje.Vystupyap|ikovaného
čistírenské
techno|ogieči systémové
charakteru|ze shrnoutdo ob|astÍ:
Studie a podk|adypro managementzv|áštěchráněnych zemí (NP
a CHKo Šumava,ŠUNAP,cHKo S|avkovsky|es, CHKo Litove|ské
PomoravÍ,
NPP PramenyB|anicev CHKo B|ansky|es).
jakosti vody a zdroju
Piípravapodk|adŮ(stav |okaIit,vyhodnocenÍ
znečištění
na šesti h|avních|oka|itách)pro druhou fázi Záchranného
programuper|orodky
iÍčnív
Čnpro AOPK ČR(ooxoneeno2005) a da|ší
studie spojenés ochranouper|orodky.
Piípravapodk|adŮpro návrh na iešeníprob|ematiky
konf|iktŮvodnÉ
' ho zákona a zákona na ochranu prtrodya krajinypii vyk|ízení
drevní
hmotyv meandrujících
tocíchv ZCHÚ a s|edovánífunkce ochranybĚehŮ pred erozívyuŽitímkotvenychpotopenychstromŮ.
pii stanSystémovárevizezemědě|ského
znečištěnÍ
vod pro pouŽitÍ
dardníochraněvod podle Rámcovésměrnice.
PiípravakoncepčnÍho
mode|u pro systémovéiešeníochrany pod(k vyuŽití
zemníchvod na všechrjrovních
zejménapro ooV MŽP).
Podk|adya studie pro zíizovánía hodnocenísystémŮnak|ádánÍ
pod 500 Eo
s odpadnÍmivodami z ma|ychsíde|a obcí (v kategoriÍch
aŽ do 2000 Eo), včetněpopu|arizačnÍch
a dotazníkovych
akcí.
jam povrchovychdolŮ _ Pokračování
Studie zatápénízbytkovych
d|ou.
hodobéhos|edovánízatápěnÍzbytkoWchjam po těŽbě (Chabaiovice
jezeie
a Most) a zhodnoceníbiomanipu|ačních
zásahŮ na vznikajÍcím
Chabaiovice.

E - Nástroje
jak
Piedmětem iešeníje vwoj a ap|ikace nástrojŮ souvisejícÍch
s v|astnímvěcnym rešenÍm(modely,ana|,!zyapod.),tak s podporou
Íešení
vyzkumného
záměru ve smys|uinfrastruktury(databáze,mapy
apod.).
piedV 1' etapě ieŠenÍ(roky
2005-2006) prácevětšinounavazujÍna
chozíana|yzypotreb a jejich vyvojev nejb|iŽšÍch
letech,jde io revize
současnychsystémŮa nástrojŮz h|ediskajejich efektivnosti,současnych a budoucíchpotrebv rámci Evropskéunie, pouŽite|nosti
na rovni uŽivate|ua prŮchodnostipro provozstátnísprávyapod. Popis iešení a dosaŽenévys|edkyjsou v souhrnnézprávéuvedenyv 19 kapito|ách uspoiádanychtematickypod|ezaměienÍna vyvojnovychpostupŮ
a nástrojŮhodnocenÍ
vzorkovánÍ,
hodnocenív|ivu,sběru dat, pies kapito|yvěnovanémezinárodníspo|upráciaŽ k informační
a metodické
podpoie piípraw p|ánŮ v ob|asti vod a h|edánÍpostupŮ k posouzenÍ
č i n n o s t ip i i j Í m a n y c ho p a t i e n í .V p r í | o z es o u h r n n éz p r á v y j e
v e|ektronické
verzi k dispoziciosmnáctvystupŮiešení(zprávy,články,
piednášky,databáze,postery,prezentace).
Ce|ymiešenÍmprostupujezásadníimpu|zdany Rámcovousměrnicí
(2ooo/6o/ES). Vystupembezprostiedněs nÍsvázanymje napr. zpráva ,,ZásadyzpracováníVHB a vyuŽitíjejíchWstupÚ pro prípravup|ánŮ
obIastÍpovodí..'
Vyvoja rozvojhydroeko|ogického
informačnÍho
systému(HE|sVÚV),
digitá|nÍ
báze vodohospodáiskychdat (D|BAVOD)i rastrovychpodk|ajejich
du 3D mode|ŮpovodÍse rea|izují
tak, aby by|ys|aděnypoŽadavky
infrastrukturníro|e pii iešeníVZ1 s poŽadavkyRámcovésměrnice
jinymi'napi.z pro|nutís|nformačním
is poŽadavky
systémemveiejné
správy v ob|astiVoda. Tyto práce jsou na jednéstraně Vysoceodbornou vyvojovoua vyzkumnoučinnostía na druhéstraně na|éhavěočejako odborná podpora
kávanéWstupyjsou bezprostredněvyuŽite|né
vykonu státní správy.
p|atÍve většÍčimenšímiŤei pro vystupyzaměieToto konstatovánÍ
né na vzájemnyvztah vlivu emisÍze zdrojilznečištění
a chemického
jejichŽcÉ
stavu povrchovychvod, zdokona|ování
systémŮhodnocení,
|emje směiovánÍk dosaŽenÍdobréhochemickéhostavu povrchovych
vod, snÍŽení
zatftenípovrchovychvod nebezpečnymi|átkamia ochrana
povrchovych
Souvod pied učinkyradioaktivity
a tepe|ného
znečištění'
částíiešeníjerovněŽaktuá|nÍ,
v současnostinovymzpŮsobemiešená
prob|emati
vod odpadnímívodaka bakteriá|
nÍhoov|ivněnÍpovrchovych
mi z komuná|ních
zdrojŮznečištění.
Jednímz něko|ikavystupŮieŠenÍ
povrchovychvod
tétoob|astije napĚ.,,Programna sniženÍ
znečištění
nebezpečnymi
|átkami,..
Vyznamně |ze bezprostÍednÍ
vyuŽitívystupŮv praxi vnÍmatv části
i e š e n Ív ě n o v a n ém e z i n á r o d n ís p o | u p r á c iv h | a v n í c hp o v o d í c hČ R
činnost
a spo|uprácina hraničních
vodách.Zde 1e evidentnÍ,
Že rutinnÍ
jednánímusíbytjednak
prováděnáv reŽimupravide|nych
a oficiá|ních
ov|ivĎovánatak, aby by|a v sou|adu s ce|kovymvyvojemodborného
poznání,jednak musí byt častopodporovánaspecifickymiana|yzami
a studiemivyzkumného
charakteru.
Zce|amimoiádnydosah by mě|ypostupněmÍtzatímpouze predběŽ.
né a di]čí
Wstupyzaměienéna posouzení činnostipiijatychtechnicprávnÍcha ostatníchopatrení.V tétočástivykych,administrativních,
piedstihuobecnéhopoznánípied prakzkumnéhozáméruje zajiŠtěnÍ

tickymi ap|ikacemive|ice patrnéa Vysoce Žádouc('JiŽ nyníavizovany
prob|émspočívající
v konfrontaci rea|izacev budoucnu navrŽenych
p|atnostÍ
rozhodnutíjezieopatÍenÍ
s trvající
a činnostívodoprávnÍch
te|nympiÍk|ademefektivnÍhovystupu vyzkumnéhozáméru.

neznámém
stavučisttrenskych
techno|ogiía
te|stvem.Pii současném
efektu a osudu těchto |átek v tocíchje to typická tj|ohapiedjímající
potiebu praktickychiešení.
konkrétnÍ
spo|ečenskou
o Procesy tvorby podzemnícha povrchovychvod na horníchtocích
rozpty|enéa interakceakvatickycha krajinnychprvkŮ,včetněv|ivťt
Vysledek hodnocenía pokračováníprací
ma|ychobcía zač|eĎovánÍ
opuštěnychtechno|ogickych
ho osÍd|ení,
prvkŮ do krajiny.
vys|edky
Dne 20. L2, 2oo5 by|yna oponentnímiízenÍpiedložené
o Systémypro indikacit|ak na piírodua jejich dopadŮna akvatickou
jako podkladk zahájenÍda|ších
fázÍiešenÍ
vodnÍhoroku iešenípÍ.tjaty
systémonitoringupo sofistikované
s|oŽku- od metodikzák|adnÍho
vyzkumného
záměru. Z h|ediskad|ouhodobého
iešeníbudou práce
my hodnocení.
orientoványněko|ikazákladnímisměry:
. Vyzkum nástrojŮ, kterymi je moŽno regu|ovata iídit trva|éuŽívání
o K|imatickázménaa jejídopad na vodníhospodáiství,na vodnípo|i.
obecně.To
a ochranuvodnÍs|oŽkyekosystémŮ,krajiny,a hydrosféry
ov|ivĎování
tiku a na da|šíob|asti
hospodáistvísevztahemk uŽÍvánÍa
Ía da|ší.
technické,
ekonomické,biIančn
zahrnujenástroje|egis|ativnÍ,
vodnÍhoprostiedí.
záměruje spo|uprácemezi všemiieZák|ademiešenívyzkumného
. Změnyt|akuna vodnísystémydanévyvojemčištění
odpadníchvod,
šite|i,tedy i uvedenésměry iešeníspo|una všechurovníchkomunikuvyvojemprodukce znečištujících
|átek do odpadníchvod a vwojem
jÍ. MŮŽeme proh|ásit,Že vyzkumn,!zámérodstartova|a začínáprodutechno|ogií
čiŠtění
odpadnÍchvod. Zv|áštnÍ
dÚraz bude k|adenna
vyzkumnychsměkovatvys|edky- současněs iešenímd|ouhodobych
specificképolutantyv prŮmys|ovych
vodách, napi. organické|átky
rŮ také vys|edkypodporující
současnéoperativnÍpotieby státníchortypu a|kylfeno|Ů,
a zejménana |átky,kteréjsou do odpadníchvod
gánŮ a veiejnosti.Součástípráceje i pub|ikační
činnost,včetněpopuprodukoványpiímo |idskou popu|ací.To jsou piedevšímtzv. PPCP
|arizacevys|edkuieŠenípro veiejnost'
(Pharmaceuticsa. Persona|Care Products)a endokrinnídisruptory
prÚmyspiípravkŮ.Na rozdí|od |átekprodukovanych
z hormoná|ních
RNDr. Josef K. Fuksa, GSc.
zvlrob PPCP,
|em, a tedy kontro|ovatelnych
na urovni vypouštění
vÚv T.G.M. Praha
zahrnují|átkyjako |éčiva,
farmaka, kosmeticképrostiedkyapod.,
tel.22O 197 330
kterése do komuná|ních
odpadníchvod dostávajípo pouŽitÍ
obyva-
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piedpisŮ Evropskéunie do českychprávnÍchpiedpi|mp|ementace
jiŽ pied VstupemČR oo EU, a|e pruběŽně
s samoziejmě probÍha|a
jsou pi|ímánynovéprávnípiedpisya dokumenty.Protov rámcijednotděníve svych
|iWchsubprojektŮvšichniiešitelés|edova|iprobíhajícÍ
jak tuto prob|ematiku
iešíodbornÍci
v jinych
oborecha sbíralipoznatky,
zemÍch.
praprojektechpiines|anavázánídÚ|eŽitych
Účastna mezinárodních
rozvojespo|uprácepii iešenÍspocovníchkontaktus moŽnostÍdalšího
|ečnychprojektÚv ob|astiodpadovéhohospodáistvÍ.Získanépoznat.
ky z mezinárodnÍchseminái a setkání by|yvyuŽitypii pracíchna jedMarie Ku|ovaná
not|ivychprojektech.Budou také up|atĎoványnejen pii vyvojia vfzKuodpadŮ, včetně
mu novychtechno|ogiípro upravyodpadŮ, vyuŽÍvaní
jejich konečného
Na zák|aděRozhodnutí
o poskytnutÍ
dotace na podporuvybraného
ie
odstranění,a|e i pii piípravěprávníchpiedpisÚ a tvorbě
prostiedÍby|ve Vyzkum- technickychnorem.
šenívyzkumného
záměru MinisterstvaŽivotního
némustavuvodohospodáiském
T' G. Masaryka v Praze zahájen projeK
V rámci kapito|yRozvojeintegrovanych
systémunak|ádánÍ
s odpady
v1zkumného
záměru ,,Vyzkumpro hospodaienÍs odpadyv rámci ochrany
by|a pozornost soustieděna pťedevším
na ob|ast biodegradabi|nÍch
ŽivotnihoprostiedÍa udrŽite|ného
rozvoje(prevencea minima|izacevzniodpadu, ob|ast techno|ogiÍprav odpadŮ, zpětny odběr, autovraky
ku odpadua jejichhodnocenQ...
2005.
ProjeK by|zahájenv 1. po|o|etíroku
a elektroodpady.
Prob|ematika
odpadŮje v rámci Evropskéunie iešenaod dobyvydáV ob|astihospodaienís biodegradabiInÍmi
odpadyby|podrobněs|ení Rámcovésměrnice Rady 75/442/EHs o odpadech,která vstoupi|a
dován stav v ČR a Evropě,včetněvyvojeproblematikyko|emdopadŮ
v p|atnostV roce L975 a sta|a se zák|adnímstavebnímkamenempro
na|izeníEvropskéhopar|amentua Rady (Es) č. t774/2oo2 o veteripŮt v o r b u n á r o d n í c hp r á v n í c hp i e d p i s Ů v o d p a d o v é mh o s p o d á i s t v í nárnÍcha hygienickychpravid|echpro ved|ejší
vyrobkyŽivočišného
v jednot|ivych
státech Evropy,včetněČeskérepub|iky.
vodu,kterénejsouurčenyk |idskéspotiebě. Rozsáh|ymateriá|se tyká
KaŽd stát EU musÍiešitprob|ematiku
nak|ádánís odpadyv sou|adu
na zpŮsobynakládánÍs bio|ogickyroz|oŽite|nydopadŮtohoto naiÍzenÍ
s touto Rámcovousměrnicís oh|edemna vyvojnárodníekonomiky mi odpady a moŽnostijejich vyuŽívání,
zejménapiísnychpravide|pro
a s piihlédnutím
i k da|šÍmmezinárodnÍm
umIuvám,piedevšímBasistanice.
kompostárnya biop|ynové
|ejské mIuvě,Stockho|mskémIuvě,Aarhusské m|uvěa 6. akčnÉ
práce na dokončovánÍ
podk|adŮpro návrh
Současněpokračovaly
prostiedí'Rámcová směrniceje pruběŽnědomu programupro ŽivotnÍ
odčeskévyh|áškyo biologickémzpracovánÍbio|ogickyroz|oŽite|nych
p|Ďována,rozšiiovánaa upiesřována da|šími
právnímipiedpisy,do ktepadŮ' PruběŽnězÍskávané
informaceo techno|ogiÍch
zpracovánÍ
bio|orych se promÍtájak současnáuroveĎzna|ostÍa technickéhopokroku
gicky roz|oŽite|nych
odpadŮ kompostovánímby|yvyuŽityk aktua|izaci
pro BRo v Českérepub|ice'Aktuav jednot|ivych
ob|astechnak|ádánÍ
s odpadya oba|y,tak i stupeĎochrazaiízenÍ
databázezpracovatelskych
jednot|ivychzemÍ.
je k dispozici širokéodborné
ny ŽivotnÍhoprostiedÍpod|eekonomickychmoŽností
Iizovanypiehled provozovan,jchzalízenÍ
V současné
době vrcho|ídiskuse nad návrhemzásadnírevizeRámcoveiejnosti na webovychstránkách Centra pro hospodaienís odpady
vé směrnice.
(CeHo) a stránkách B|P (|nformačnÍho
bodu o bioodpadech).
Koncepce EU ve věci po|itikyhospodaienÍs odpady vycház(ze záV prob|ematiceka|Ůz Čovje tieba nadá|evěnovatpozornostdetai|principuhierarchického
prŮzkumustavu podmínekpouŽívánÍ
k|adnÍho
nak|ádánís odpady,ktery upiednostka|Ůna zemědě|sképÚdě
nějšímu
Ďujev prvnÍiadě zamezen(vznikuodpadÚ,potéjejichzhodnocení(ktea nás|ednékontrole,zejménase zaměienímna ob|astevidence- spolurézahrnujemateriá|ové
vyuŽití,
využitÍ) pracovat,dop|Ďovata ověiovatdata o produkcia s|oŽeníka|Ůtak, aby
opětovnépouŽitía energetické
a teprve v pos|edníiadě jejich odstranění(spá|eníbez energetického poskytovanédaje by|yv sou|aduse skutečností
a moh|ybyt podávávyuŽitÍ
a u|oŽení
na sk|ádku).
informacejak pro potiebyreportinguEU a oECD,
ny reá|néa odpovídající
Se stoupajÍcím
technickym rozvojemse zvyšujenejen mnoŽstvíodre|evantních
vykazŮ'V |etošnÍm
roce
tak i všechda|šíchpoŽadovanych
pad , a|e současněs tÍmse rozšiiujei spektrumvznikajÍcích
odpadŮ,
kraje.
by|apodrobnězpracovánaob|ast Moravskoslezského
kterymije nutnése zabyvat.
DŮ|eŽitou
s|edovanouob|astíby|vyzkumv|ivukuchyĎskychdrtičŮna
Práce vjzkumnéhozáměru jsou rámcově č|eněnydo čtyitematicka|yz ČoV.ZaI(mje ziejmé,Že se provozovatelé
vodovodua kana|izacÍ
kych ce|kŮ:MezinárodnÍspo|uprácea imp|ementace|egis|ativy
EU
k zákazu nebo omezenídrtičukuchyĎskych
a da|šíodbornícipiik|ánějÍ
v ob|asti odpadovéhohospodáiství,RozvojintegrovanychsystémŮnastravovena jíde|enby rádi
odpadŮ. Na druhéstraně, provozovatelé
k|ádánÍs odpadyv ČR,vyvo.jana|ytickych
metod pro ob|astnak|ádání nadá|e drtiče vyuŽívaIi,piedevšímRvÚ|i záRazu zkrmovánÍzbytku
s odpadya Evidencea hodnocenÍ
Jednot|ivé z kuchynía stravoven.ExperimentálníověienÍbude po počátečnÍm
sk|ádeka starych zátéŽ('
kapito|yjsou tvoienysamostatnym
pokusu pokračovati v nás|edujÍcÍm
i subprojekty.Kapito|aMezinárodní
roce, aby bylo moŽno dŮk|adně
spo|uprácea imp|ementace|egis|ativyEU v ob|astiodpadovéhohosposouditvšechnyaspekty pouŽÍvání
drtičŮ.
podáistvíse promítádo všechjednot|ivych
záměru.
částívyzkumného
H|avnÍm
vystupemz uko|uDatabázetechno|ogiÍpravodpadŮje rozU jednotlivychsubprojektŮ by|yvyuŽÍványk iešenívystupy získané sáh|á databáze, která je piÍstupnána internetovychstránkách VÚV
z databáze |nformačnÍho
systémuodpadovéhohospodáistvÍ(|SoH).
T.G'M. (http://www'vuv.cz).
Pieh|edtermickéhozpracováníodpadŮ
Prob|ematikaIntegrovanych
systém nak|ádánís odpadyje promítnu- podrobně zpracovává jednot|ivézpŮso by vyuŽitíenergetic kéhopotencita piedevšímdo ob|astÍzpracovánÍ
a pravyodpadŮ,vybranychodpaá|u odpad ' Pro rok 2o06 je p|ánovánoověienÍ činnostivybranych
dŮ a bio|ogickyroz|oŽite|nych
odpadÚ.
z h|ediskadopadu na ŽivotníprostredÍ'
techno|ogií

PRo HosPoDAŘENís ooPADY
v RÁMoIooHRANYŽvorNíHo
PRosTŘeoíA UDRŽlteyNÉHo
ROZVOJE"
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Zpětny odběr některych vyrobk pod|e zákona o odpadech funguje
v podstatě teprve tii roky a stá|e se nacházejÍmezery a nedostatky.
ZatímnenÍmoŽnés určitostÍ
iíci, s jakou ÚčinnostÍ
bude zpětny odběr
v nás|edujícÍm
obdobÍrea|izována jakou měrou se bude nap|Ďovatcíl,
tj. separace těchto komodit z komuná|nÍho
odpadu. I pies zvyšujÍcÍ
se
snahu povinnychosob p|nitsvézákonnépovinnostise dosud setkává
me s nízkympočtema má|o informovanymipovinnymiosobami. Je pro
to ve|iced |eŽitéšÍÍit
osvětovoučinnost,provádětdostatečné
mnoŽstvÍ
kontro|a peč|ivěinformovatposlednÍprodejce.
Metoda zkoumán(ŽivotnÍho
cyk|uvyrobku(LCA)zahrnuješirokéspektrum prob|ém tykajÍcÍch
se ŽivotnÍhoprostiedía umoŽĎujekomp|exnÍ
zpÚsob jejich iešení.Vypracovánímkvantitativnímetodo|ogieposkytuje LCA spo|eh|ivyzák|ad pro rozhodování.Je ovšem nutnédodat, Že
LCA oprotijinymmetodám(napi. ana|,!zenák|ad a uŽitku,CBA) opoje v současnosti
problémem
mf Ísociá|nÍi ekonomickéaspekty.Da|šÍm
značnánejednotnostv metodice. V Českérepub|iceje metoda LCA
jejÍWuka na vysokychško|ácha popu|arizace
v naprostychpočátcích'
jsou však zÍejmoupodmÍnkoupro jejídalšÍ
mezi odbornouveiejnostÍ
práce, zjišrozvoj.V |etošnÍm
roce byly provedenypiedevšímrešeršnÍ
jak je podobná prob|ematikaieŠenav zahraničÍ.
tujícÍ'
Ve|mi s|edovanoukomoditouje ob|ast autovrakŮ,e|ektroodpadŮ
a odpadťtz p|astŮ. Pro vyhodnocenídopadu omezenínebezpečnych
sloŽekv obou komoditáchje navrŽenos|edovatjejich obsah v |ehkych
frakcíchz drcenÍtěchto odpad a ve s|edovánípokračovatdo doby,
kdy se začnouzpracovávatvozid|anebo e|ektrozaŤízení,
u kterychbude
jiŽ obsah nebezpečnych
s|oŽekomezen pii vyrobě.
Prob|ematikahodnocenískutečnychv|astnostÍ
odpad , včetněana|yjednotlivychškod|ivin,coŽje h|avnínáplnÍ
tickych metod pro stanovenÍ
kapito|yVyvoj ana|ytickychmetod pro ob|ast nakládánís odpady,nenÍ
pouzeČeskérepub|iky.
záleŽitostÍ
Tentoprob|ém
má ce|á Evropskáunie,
a proto se snaŽÍstandardizovatnormya postupytěchto ana|,!z.
V roce 2005 by|yzahájenypráce na piípravěmetodikypro hodnoce
nÍobsahu těŽkychkovu v bateriích,v da|šímroce budou pokračovat
práce na standardizaciana|ytickychmetod pro tato stanovení.Pii těchto
pracÍchje tieba ověiit spo|ečné
standardnÍana|ytickémetodystanove
níHg, Cd a Pb v a|kalickychmanganowchč|áncÍch
s vyuŽitÍm
ana|ytickych metod - AAs, |cP-AEs a,,studenych par.,,kterépouŽíva1í
zahraničníasociace vyrobcÚe|ektrochemickych
č|ánkŮ.
V roce 2005 byly zahájenypráce na standardizacipostupu stanoveníorganického
uh|ku ve vy|uhupiijinémneŽv|astnÍmpH.
Vzh|edemk tomu, Že odpadyjsou většinoupevnéheterogennímate
riá|y,v nichŽškod|iviny
mohou byt obsaŽenyv má|o rozpustnéformě,
a klasické ,,ekotesty"ve vodnémvy|uhuproto nemusejÍmÍtdostatečnou vypovídací
schopnost, byly zahdjenypráce na aktua|izaciMetodickéhopokynupro hodnoceníekotoxicitys durazemna vyuŽitÍ
kontaktnÍchtestŮ. Z vys|edkÚzkoušekekotoxicityvyp|yvávětšícit|ivostsady
kontaktníchbiotestŮ ve studii na testovanévzorkyve srovnánÍse sa
dou testu akvatickych.K testovánÍby|yvybrányvzorkys rŮznou konta(těŽkékovy a organickélátminacÍ,včetněkombinovaného
znečištění
ky).Vys|edkypotvrdi|y,Že rozdflnév|astnostikontaminant majírozdí|ny v|iv na testovanéorganismy,proto by by|ovhodnépro odpady znečištěné
určitymi
kontaminanty
zvo|ittesty na konkrétních
organismech.
V piištímroce budou práce pokračovatdalšímitesty, k testovánÍbu(konkrétní
dou vybránydruhyodpadupiedevším
s cilenoukontaminacÍ
těŽkékovy,konkrétnÍ
organickéškod|iviny).
Sérietestu by by|ovhodné
pouŽÍt
v ce|émrozsahuorganismu,aby by|omoŽnourčitvhodnousadu
biotestupro konkrétnÍ
skupinyodpadŮv závis|ostina druhu kontaminantu (a jeho formě)' U některychodpadŮ by však by|omoŽnouvaŽo.
Vat o omezenítestuve vodnémvy|uhus d razem na testy v kontaktnÍm
uspoŤádání.CÍ|enějiby mě|a byt vyuŽitametoda s Iuminiscenčními
bakteriemi,kdy je vzorek v suspenzi, protoŽeby by|ovhodnévyuŽÍt
jeho cit|ivostia v nepos|ední
Ťaděi rych|ostipii hodnocenÍ
vys|edkŮ'
Se změnouprávníchpiedpisŮ,piedevšÍm
s vydánímvyh|ášky
č).294/
2005 sb., o podmÍnkách
ukládánÍodpadŮ na sk|ádkya jejich vyuŽívání na povrchuterénu,a vyvojemvědy a technikyv ob|asti hodnocenÍ
v|astnostÍ
odpaduje tieba aktua|izovati některéda|šÍ
metodicképokyny,piedevšÍmMetodicky pokyn ke VzorkovánÍodpad a Metodicky
pokynk hodnocenívy|uhovate|nosti
odpadŮ,ktery by v sobě zahrnoval
i postupy pied pravyvzorku pro stanoveníukazatelu v pevnématrici.
S novou vyh|áškouse objevi|apotÍebanovéhometodickéhopokynu,
ve kterémby by|ypodrobnězpracoványpostupya prob|émytvorbyZápopisu odpadu.
k|adnÍho
Prob|ematikanebezpečnych
odpadu by|aiešenas dŮrazemna perzispo|utanty(PoPs)' se ziete|emk poŽadavkŮmStockho|mtentníorganické
ské um|uvy.Je patrné,Že pÍipravenost
zemí na sp|něnÍzávazk Stockho|mskérjm|uvyjeruzná.Českárepub|ikanicméněpatiÍmezipiipravenějje jiŽ iešenaa pro ostatnÍjsoupiipravenaopatie
šÍzemě, iada prob|émŮ
protoŽese
nÍ.Řešeníprob|ematikyPoPs v odpadechje komp|ikované,
těŽkoidentifikujÍodpady,
ve Kerych se PoPs mohouvyskytovat'V piÍpadě
vytipováníkonkrétnÍch
odpadujsou dostupná pouze data o produkciodpad a nakládánÍs nimi, niko|ivo koncentraciPoPs v danémodpadu;
(lRZ).
kva|itativnÍdaje neposlrytujeani lntegrovanyregistr znečištěnÍ
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Pos|ednÍčást Evidence a hodnocenÍsk|ádek a starych zátěŽÍ,včetpostupuhodnocení
ně prob|ematiky
PCB, je ve|mirozsáh|á.Z ana|,!zy
kontaminovanychmÍstvyp|ynu|o,
Že navrhovanámetodika určování
prioritykontaminovanychmístposkytujevys|edky,které|épeodpovÍdají skutečnostineŽ piedcházející
zpusob prioritizace;pŮvodnímetodika
nemoh|aroz|išovatmezi |oka|itamis nejvyšŠÍm
rizikem a |oka|itami,
o kterych nejsou známy Žádnéinformace.
(mapováschémata)budou k dispozicina webe
Nejd |eŽitějšíWstupy
vych stránkácn VÚV T.G'M. V nás|edujÍcÍm
obdobíbudou v popsaném
směru vyzkumu pokračovat
da|šÍčinnostivedoucík vy|epšen
ía zpiesnění
zák|adnícentrálnÍdatabázeeko|ogickychzátěŽÍSEKM. V současné
době
je index prioritypiiiazen pouze u menšÍčásti|oka|it,proto budouaKua
prostiedípod|ejednot|ivychkritériÍ
|izoványmapy zatÍŽení
a vys|edného
indexupriorityv závislosti na aKuá|nímobsahu SEKM.
V rámci vyzkumnychpracÍby|y metodami terénnÍhoprŮzkumu
podk|ad zpracoványa zhodnocenypiÍpadové
a rešeršíodbornych
studie dvou vybranychprob|émowchstarych eko|ogickfch zátéŽí- oprámŮ u Kaznějovaa byta|éoba|ovnyMilevsko. Pro obě |okalityby|a vypracovánadoporučení
postupuv souvis|ostis eko|ogickouzáda|šÍho
těŽt'nebotobě piedstavujínema|érizikopro lidskézdravía ekosystémy.
V rámci iešenÍprob|ematikyPCB a ostatnÍchPoPs ve starych zátě
Žích,včetněstarych sk|ádek,by|yidentifikoványa evidoványda|šÍ|oka|ity kontaminovanéPCB. Získanéinformace by|y zhodnoceny
z poh|edup|atnychprávníchpiedpisŮ a by|a rozšÍŤena
databáze mÍst
kontaminovanych
PCB. Vystupyz identifikacestarych sk|ádek budou
vyuŽityk vy|epšenÍ
databáze SEKM. V rámci dalšÍhopostupu pracÍnavrhujemezpracovatstejnou metodikour]zemÍce|éČR.
Z vysledku iešenív ob|asti piesné identifikace|okalit,kterémohou
znamenatohroŽenÍŽivotníhoprostiedí,vyp|yvázpÍesněníevidencesk|ádek nebezpečného
odpadu.V nás|edujÍcím
obdobíbude vyzkumzaměpro nak|ádánÍs odpady.
ien na zpiesněníevidence da|šíchzaŤízení
KonečnymcÍlemje kromě dop|něnÍstávajícíchdatabáz(i t4ytvoienÍ
atIasu jmenovanychzaŤízení.
Vyzkum v ob|asti PCB se v |etošnímroce zabyva|praktickymověie.
nÍmpostupudekontaminacetransformátorus náp|níokoncentraciPCB
143,3 mg/kg (suma 6 kongener ). Získané daje (sníŽenÍ
kontaminace o 96,6 %)naznačujÍ'
Že bude čelné
vyzkoušet
dekontaminacitransformátoru s náp|nÍo koncentraciPCB vyššÍ
neŽ 5oo mg/kg. RovněŽje
pokračovatv ana|yzáchvzork kromě klasické kongenerové
dťtleŽité
ana|,!zytaké metodou A'oo' PouŽitémetody je tieba porovnat
a vyhodnotit.Sjednocenístanoveníce|kovéhoobsahu PCB v rŮznych
je dŮ|eŽitoupodmÍnkou
pro hodnocenía bi|ancovánÍ
matricích
obsahu
PCB v Životnímprostiedí.
I pies re|ativněkrátkou dobu existence Centra pro hospodaÍenÍ
s odpady(od roku 2oo1)jsou vys|edkya závérypracÍjednot|ivych
subprojektťt
vyzkumnéhozáměru v konkrétních
ob|astech nak|ádánÍ
prosties odpadydÚ|eŽitympiínosemnejen pro MinisterstvoŽivotnÍho
dÍjako zadavate|etohotovyzkumného
záměru, a|e i pro da|šÍ
odbornÉ
ky a instituce nejen v oblasti odpadovéhohospodáistvÍ.Protoje d |+
Žité,aby práce pokračova|y
|etecha by|ydoiešenyv sou|adu
i v da|ších
s plány a ci1ynávrhuvyzkumného
záměru.

lng. Marie Kulovaná
vÚv T.G.M.Praha,cEHo
tel. 22O L97 327, email: marie_kulovana@vuv.cz

Efektivní regulace a usměrfiování
prŮtokŮ vod v kanalizacích
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Návrh . dodávka . montáž . servis

VLIVODPADNICHVOD
z JETEMELíNNA oBsAH TRITIA
vE vLTAvĚn LABI
Eduard Hanslík,Diana lvanovová, Pave| Šimonek
Klíěová slova
tritium, testy jadern ch zbranÍ,jaderné elektrárny, odpadnÍvody
Souhrn
Byl hodnocen v|iv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve
Vltavě a Labi. Do hodnoceníbyty zahmuty vlivy reziduálníkorrtamina
ce povrchovfch vod tritiem po testech jadernfch zbraní v minutém
století, zdlojri piírodníhotritia a iadernych zdlojri mimo zemi čn. po
zorovanf poloěas ubfvání reziduálniho obsahu tritia, tzn. na tocích
neovlivněnfchodpadnímivodamiJETemelín,se prodlužujea na zák|+
dě sledování je kolem osmi !et. Měiené zvyšeníobjemové aktivity
tritia pod za stěním odpadnÍchvod z JE Teme|ínodpovídádííveprove
denéprogn ze. Maximá|ní hodnďa objemovéaktivity tritia na odtoku
z VN orlík 36'2 Bq.|-l ziištěná v lednu 2oo4 piedstavova|a o,9 o/o
z imisniho standardu pro tritium podle naiízenívlády ě. 6112003 sb.
VypoětenÝ oďtok aktivity tritia pod VN or|Íkodpovídal daj m JE Te
melín o vypuštěnéaktivitě tritia s odpadními vodami. Vyhodnocená
atmosíérická depozice aktivity tiltia na českémrÍseku povodí Labe
v roce 2oo4 byla 42'8 TBq. Vypočtenf piíspěvek k oďtoku aktivity
tdtia v profilu labeHíensko v dris|edku provozu JE Temelínbyl v roce
2O04 19,1TBq.

a

mis|oŽkového
mode|uje rovnováŽnákoncentracetritiave vzdušné
v|h.
kosti 0'61 Bq.|.l,v povrchovych
tocÍch0,38 Bq'|.1av povrchovych
vrst.
vách oceánŮ 0,06 Bq.|1.V |idskémorganismuje uváděna objemová
aktivitatritia na rovni 0,46 Bq.|.1.
Tétoaktivitětritia odpovÍdádávka
ve tkáníchč|ověkaI,2.Los mGy.r1. Dávka z píirozenévznikajÍcího
tritia tak piedstavujejen ve|mi ma|y podíldávky pŮsobenépiÍrodními
zdrojiionizujÍcÍho
záienl, kteráje uváděna ko|em3 mGy.r1[5].
S rozvojemjadernéenergetikydocházík produkci iady radionuk|idÚ
prostiedí.Pro
včetnětritiaa jejichčástečnému
uvolĎování
do ŽivotnÍho
pii štěp
naŠeuzemÍjeaktuálnítvorbaa uvo|Ďovánítritia
vznikajÍcÍho
nych reakcíchv t|akovodníchreaktorechtypu WER 440 MW a 1oo0
MW. Na zák|adéteoretickychWpočtŮpub|ikova|TvrznÍk[6] reakce ve
doucík produkcitritia do ch|adivaprimárnÍhookruhu. Vysledkyjsou
stručněuvedenyv tabulce 7.
Tritiumvypouštěné
z jadernychzaíízen(
do ŽivotníhoprostiedÍse pieměĎujena tritiovanouvodu (HTo)a stává se součástÍnormá|nÍho
ko|oběhuvodyv piÍrodě.Většinasoučasného
inventáietritiave světě se
tak dostane do oceánŮ prostiednictvÍmdeštovychsráŽek, odtoku iek
a piÍmévyměny vodníchpar obsaŽenychve vzduchu a moiské vodě.
V oceánech docházík iedění tritia pii procesech mísení.ProtoŽe se
tritiumstává po emisi do prostiedÍsoučástíko|oběhuvody v piírodě,
bez schopnostisorpce na pevnych|átkách,majíjehovypustivyznam
pro ce|osvětovoupopu|aci'

Vwoj obiemovéaktivity tritia v pov]chovych vodách
po ukoněenítest jademych zbtaní
ÚroveĎ kontaminace povrchovychvod tritiem neov|ivněnychvypustjadernych zaŤízení
mi z jadernyche|ektrárena da|ších
odpovídápiedevšímtritiu uvolněnémupii zkouškáchjadernychzbraní.Po ukončení
jadernychzkouŠekv období1963-1964 by|apruměratmosférickych
ná objemová aktivitatritia ve 20 rekách na zemÍSpojenychstátŮ
pÍib|iŽně
100 Bq'|1t7]. V dalšímobdobÍby|sledovánpok|esobjemopo|očasu
vych aktivit,a to s většírych|ostí,neŽ odpovídáfyziká|nímu
rozpadutritia. DÚvodemje skutečnost,Že docházÍk migracido h|ubŠíchvrstev oceánŮ apod., a tím k pok|esu objemovéaktivity tritia
v dŮs|edkuiedění. Bogen a ko|. [8] uvádějí,Že doš|ok prod|ouŽení
pozorovaného
po|očasuubyvánÍ
tritia z pťtvodních
tií |et v počátečním
obdobípo testechjadernychzbran(na pět |et ko|emroku 1978.

prostiedíjevěnovánave|kápoiornost
Prob|ematicetritiav Životním
|aickéi odbornéveiejnostiv souvislostis provozemjadernyche|ektráren. VypouštěnÍ
tritia s odpadnÍmi
vodamijadernyche|ektrárendo ŽivotnÍhoprostiedíje běŽnév ce|osvětovépraxi. Drjtvodem
diskuse je
i skutečnost,Že hodnotyvypouštěnychaktivittritia do povrchovychvod
a do dalšÍchs|oŽekŽivotníhoprostiedÍjsou ve srovnánís ostatnÍmi
radionuk|idy
o někoIikiádu vyšší.Pro získánÍkomplexnípiedstavy
o zdrojÍcha vyskytutritia v prostiedÍjetieba uvést,že hlavnízdrojtriJ_
tia v up|ynu|ém
období,jehoŽ vliv pietrvává, by|ypokusnévybuchyjadernych zbranív atmosféie.Emise tritíado prostiedído roku 1963,
jadernychzbranÍ,
kdyby|auzavienadohodamocnostÍoomezenízkoušek
jsou odhadoványna 71'4,7EBq (174,7.1018Bq).V roce 1980 piedsta^'lo
vova|azbytkováaktivitatritia z jadernychWbuchŮ 43,3 EBq, V roce
!99o 24,6 EBq a v roce 2ooo I4,I EBq [1]. Z toho lze odvodit,Že
\
* rn
v roce 2oI2 to bude stá|eještě aktivitatritia 7,1 EBq.
Ved|etohotonejvětšího
zdrojetritiavznikátritiumnepietrŽitěv hornÍch
vrstvách atmosféryjadernymireakcemi vyvo|anymikosmickymzáielnc 3sypl=4,048- 0.104.t
1,0
pŮsobenÍm
nÍm.Rych|éneutronyvznikající
kosmickychpaprskÚvyvolár = 0,974
1aN(n,3H)12C.
procesy
vajítritiovoureakci
Piirozené
T., = 6.6 r
tvorbytritia zkouma| Libby[2). Pozdějise prob|ematikou
tvorbytritia zabyva|napi. Nir
0 2 4 6 8 101214t6t82022242628303234363840
a ko|. [3]. ZjiŠtěnárych|ostprodukcetritia pusobenÍmkosmického
|963
2003
čas
t (r)
záíeníje na zák|adě publikovanych
pruměru
vys|edkŮv ce|osvětovém
0,16-0,20 jádra tritia na p|ošnycentimetrzemskéhopovrchuza seobr. 1. Vyvoj objemovéaktivitytritia v povrchovychvodách neov|ivněkundu.Hodnotě0,19 jádra tritiacm2.s1odpovÍdá
rovnováŽná
ce|osvě- nychWpustmi odpadníchvod z JE Teme|Ín
za období1963-2003
tová bi|anceaktivitytritia 960 PBq (960'1o'u Bq). Na zák|aděpoznatkŮ z druŽicuvádějíFlamm
a ko|.[4],Že intenzivnÍs|unečnÍčinnostvede Ke s|edovánÍ
tritia ve vodnímprostiedív tomto obdobíje tieba poke vznikuda|Ších
o,4 jádratritiacm2's.7,coŽ piedstavujevÍceneŽdvojznamenat,Že nebylorutinněprováděnoa bylovysadoupracovištvybanásobek produkcevyvo|ané
kosmickymzáiením.|nventurazásob piÉ
venych za|fuenímipro detekci beta záÍen(s ve|mi nízkouenergií.
rodníhotritiaje odhadovánana 2,6 EBq (stejnáreziduá|ní
aktivitatritia
S vyuŽitÍmdajŮ pub|ikovanych
v zahraničÍ
[9] i v|astníchměrení[10]
po zkouškáchjadernychzbraníbude dosaŽenapiib|iŽněv roce 2030).
by|hodnocend|ouhodobyvwoj objemovéaktivitytritia v da|Ším
obdoProdukcetritiaje odhadovánav rozpětíhodnot150-200 PBq.r.1[1].
bÍ,resp. od roku 7978. Pro popis závislosti by|apouŽitarovnicekinePrŮměrnáobjemováaktivitatrÍtiav hydrosféiepÚsobená pilrodnÍmi tiky 1. iádu:
procesyjeuváděnav rozmezí0,12_0,59 Bq.|.1'Na zák|adéiešenísedIrrrrrr,, =-),""r.t+q
(1)

r

tr

!

I

!

Tabulka1. Piíspěvkyaktivitytritiaz uvaŽovanych
typu reakcÍvjadernych
reaktorechtypu WER 44O a WER 1000 za 7 OOOh provozu
Typ reakce -zdrg

WER 440

kde C.,u,j je ročníprŮměrnáobjemováaktivitatritia v povrchovych
vodách, odpovídajícÍ
kontaminacipo testech jadernych
zbraní,jeho tvorbě pÍirozenymiprocesy a uvo|ĎovánÍ
(pozadi)na zák|adě vys|edkuterénz jadernych zaŤízen(
nÍchměieníza obdobíL978_2oo3 (Bq/|),
l"t
efektivnÍ(pozorovaná)rych|ostnÍkonstanta pro pok|es
objemovéaktivitytritia z testŮ jadernychzbranÍ(11),
t
roky s|edování(r).
V semi|ogaritmickém
měiftku1e na obr. í vyjádien pok|esobjemové
aktivitytritia od ukončení
testŮ jadernychzbraní|7] za piedpok|adu,Že
k pok|esuobjemovéaktivitytritiaz počáteční
hodnoty100 Bq.l{ dochází
jeho radioaktivním
rozpadem(A).Z hodnocenív./voje
měienychobjemopozorovanévychaktivittritia(B) na obr,7, je zíejméprodIuŽováníjeho
pracemi [8].
ho poločasuubyvánív souIadus diÍvepubIikovanymi

WER IOOO

(rBq)
toB1n,2o;tH,
v chladivu
2H1n,y;3H,
v chladivu

0.06

0,2

Ternárníštěpenív pa|ivu

1.94

4,',|

tLiln,no;3H,

6,25

19,5

v chladivu

0.14

0,4

6Li1n,cr13H,
v chladivu

0,26

3,7-7,4

'oB1n,2c';.H,

v regu|ačníchkazetách

Tritiumgenerovanédo ch|adiva

0,08

22,3

8,7

27,9-31,6

6

l ' )

1,0

ln (capyp;- ctHrz - c:Hrz)= 0,900 - 0,090.t
r: 0,864
T,,-- 7,7 r

ď o's
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obr. 2. Vyvojobjemovéaktivitytritia v povrchovychvodách neov|ivněnychvypustmiodpadnÍch
vod z JE Teme|ín
opravenéo piirozenés|oŽky
a piíspěvekjadernych zaiízeníza období1990-2004
V závěru hodnocenéhoobdobíje ziejmé,Že docházík da|šímuzpoma|ovánÍpok|esuobjemovychaktivittritia. K tomu piispíváskutečnost,
Že na re|ativněnÍzkychobjemovychaktivitách tritia (pozadi")se podí]í
vyznamnouměrou konstantnísloŽka - piÍspěvektvoieny kosmickym
záien íma pr|SpěVekz j adernychza|fuení
vj počtověuvaŽovanyta kéjako
jak by|opodrobněuvedenovyše.Z těchto duvodrjby|ačakonstantní,
sová etapa pok|esuobjemové
aktivitytritiaza obdobÍ1990-2004 zpracována samostatně na obr. 2. Pro popis vyvojeobjemovéaktivitytritia
v povrchovychvodách by|y pouŽityvys|edkys|edovánítritia ve V|tavě
pruměrnéobjemovéaktivity
nad JE Teme|ín,
v LuŽnicia otavě' RočnÍ
tritia c.,u,' by|y korigoványo piirozenou s|oŽku vznikajíc(kosmickym
záÍenÍmC.n^,á o odhad piÍspěvkuz jadernych zaíízenípienosem atmosférou c.n.,,.
PrŮměrná objemováaktivitatritia v těchto neov|ivněnych
profilech
nekorigovanána pozadÍbyla v roce 2oo2 na urovni1,1 Bq.|.1,V roce
2003 by|a1,4 Bq.|1a V roce 2oo4 7,1' Bq.|a(do pruměrnfchhodnot
by|yzapočtenyvyskytytritia pod rjrovnínejmenšívyznamnéaktivityc.uu
na urovnitétohodnoty).
Pro kinetikuubyvánÍ
objemovéaktivitytritiakorigované
o piirozenou
s|oŽkua piičinekjadernych zaíheníby|aodvozenahodnotaefektivního
po|očasu7 ,7 r (T = |n2/7",).
",

Vliv plovozu JE Temelínna obsah tdtia
ve Vltavě a Labi

2003

2004

obr. 3. VyvojročnÍ
bi|ancevypouštěné
aktivitytritia s odpadnímivodami ETE za obdobÍ2ooo_2oo4
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prÚměrnéobjemovéaktivitytritia na neov|ivněném
profi.
obr. 4. RočnÍ
|u V|tavaH|ubokáa ve V|tavěpod za stěnímodpadnÍchvod z JE Teme
línza období2oo2_2oo4
pruměrnáaKivita tritia v profi|uVltavaH|uboká(nad za stěnÍmoď
ročnÍ
padníchvod JE Teme|ín)
profi|echpod
méněneŽ7,2Bq.|I. V nás|edujÍcÍch
zaÚstěnímodpadnÍch
vodv profi|uV|tavaSo|enice
to by|o13,5 Bq.F, v profi|u
V|tavaŠtěchovice
11,3 Bq.|1,v profi|uPrahaPodo|í
6,4 Bq.|1a v profi|uV|tavaZe|čín7,1 Bq.|.l(do prŮměrnychhodnot by|yzapočtenyvyskytytritia
pod urovnÍnejmenšÍ
vyznamnéaKivity cNVna rjrovnitétohodnoty).Roční
prŮměrnéhodnotydo roku 2oo4 vykazova|ywestupny trend odpovÍdajícÍ
postupnémunárustu vykonuJE Teme|índoproviázenému
nárustemWpouštěnéaKivity tritia.
Soustavná pozornostje věnovánas|edovánívyvojeobjemovéaktivity
tritiav profi|uV|tavaPraha-Podo|Í.
VzorkyjsouodebÍrány
s četností2krát
tydně,vesměs v pondě|Í
a ve čtvrtek.Vwoj objemovéaKivity tritia,včetně roku 2005, je uveden na obr. 5. Minimá|nídetekovate|náaKivita
tritiapii měienívtomtoprofi|ubyla nastavenana cca2,2Bq.|I,

Limit pro aktivitutritiavypouštěnou
s odpadnímivodamiJE Teme|Ín
by| stanovenv RozhodnutÍ
okÚ ČeskéBudějovice[11] na 40 TBq.r1
pro dva b|okye|ektrárny.
Aktivitatritiavypouštěnás odpadnímivodami
postupněwrusta|a s rozlfienímzkušebního
provozu'jak je zrejméz obr.3.
Z hlediskaaktivitytritiavypustilae|ektrárnaV roce 2000 0,007 TBq,
v roce 2OOt 2,8 TBq, v roce 2OO2 11,9 TBq, v roce 2003 25,1 TBq
a V roce 2004 to by|o23,o TBq. Vypouštěnáaktivitatritia piedstavovala v roce 2OO2 29,8 o/o,
v roce 2OO3 62,8 o/od v toce 2OO4 57 ,5 o/o
z |imituaktivitya efektivnídávky pod|eRozhodnutíokÚ t11]. Je z|ey
mé,Že |imitpod|eRozhodnutí
okÚ t11] by|spo|eh|ivědodrŽován.
Z h|ediskahodnocenÍprimárnÍho
|imitudávky pro tritiumpii provozudvou b|okŮe|ektrárny 0,32 ptSv'r1 pod|e[11] odpovÍdávypuštěná
aktivitatritia extrapo|ovanána ce|y rok 2oo4
1,coŽv re|ativnÍch
prognÓza Pro Qrss :33'5 Bq /l
jednotkách
dávce 0,18 ptSv.r
piedstavujetaké57,5 % |imitudávky pro triti.
um. Z porovnánís vyšeuvedenymrozdě|ením > 3 0
pozadÍsevšakjedná o ve|mi o
dávekz piírodnÍho
(B rs
ma|ypiíspěvek.
profiIuV|tavypod zaustěním tr
V podé|ném
odpadníchvod JE Teme|ínjiŽ by|o zaznamená- ( ! 2 0
no nryšenÍ
objemovychaktivittritia.RočníprŮměrnéobjemovéaktivitytritia v rjseku V|tava ) 1 1 5
H|ubokáaŽ V|tavaPraha-Podo|Íjsou
za období \cg
prognÓzaPro Qp.t.. : l0'l Bq /l
5
2OOO-2OO4uvedenyna obr. 4.
ol0
V roce 2001ještě neby|yzjištěnykoncentrace
o
tritiave V|tavěpod zaustěnímodpadníchvod vět- 5 s
šÍneŽ hornímez rozmezíhodnotza piedchozÍobdobí.V roce 2oo2 se jedna|oo začÍnající
v|ivzkuprovozuJE Teme|Ín.
Šebního
V roce 2003 charak.
1.1.03
terizovanémpodprŮměrnymisráŽkami, a tím
čas t (datum)
i nízkymiprutokyvody, by|jiŽ v|iv odpadnÍchvod
vypouštěnych
z JE Teme|ínsignifikantnía roční
pruměrnáobjemováaKivitatritiav profi|uV|tava
-So|eniceby|aIo,2 Bq.|.l,v profi|uVltavaŠtěcho obr. 5. Vyvoj objemovéaktivitytritia ve V|tavě v profi|u Praha.Podo|íza období 2oo7-2oo5
vice 5,3 Bq.|'1,v profi|uPrahaPodo|í
3,4 Bq.|1 a prognÓzaobjemovéaktivitytritiavčetněpozadíza piedpok|aduprutokuvodyQ.uuá Qo.o'.a rovn&
tritia s odpadnímivodamiJETE na rovni limitu40 TBq /r
a v profi|uV|tavaZe|čÍn
3,3 Bq.|1.V roce 2oo4by|a měrnéhovypouštěnÍ
- J )
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obr. 6. Vztah mezi objemovouaktivitoutritia a prŮtokemvodyv profiIu
V|tavaPraha.Podo|í
od 11. 2003 do 72. 2oo5
Vysledky ukazují,Že kromě v|ivuiedění tritia pod za stěnímodpad.
ních vod JE Teme|ínvlivem h|avníchpiítokuotavy, Sázavy, Kocáby
jeho objemovouaktivituve V|tavěv Praze.Podo|Í
a Berounkyov|ivĎuje
manipu|acena V|tavskékaskádě. To potvrzujÍ
re|ativněvysokéobjemovéaktivitytritiav lednuaŽ dubnu2oo4, kdy docháze|ok vypouštěnÍ
většíchobjemŮ vody z nádrŽe or|t1<'
Zvyšenéprutokyvody v Praze-Po
do|íodpovÍdalyzvyšenymobjemovymaktivitám tritia v nádrŽi or|Ík
v dŮs|edkuvelmi nízkychprŮtokŮvody ve |||.a |V.čtvrt|etÍ
2003. Podobná situace se opakova|av zimnímobdobívzávěru roku 2004 a na
zač'átkuroku 2005, i kdyŽaryšeníobjemovych
aktivittritia bylo ve srovnánís extrémněsuchymrokem 2003 niŽšÍ.
RočníprŮměrnáobjemová
aktivitana odtokuz nádrŽeor|k v profi|uV|tava-So|enice
zjištěnáV roce
2003 by|ao,25 o/o
a V roce 2oo4 o,34 %z imisního|imitupod|enaiíze.
nÍv|ádyi. 67/2003 sb. I12].
Vys|edkydosavadnÍhos|edovánítritia v profiluV|tavaPraha-Podo|Í
dobie souh|asís prognozouvypočtenou
za piedpok|adurovnoměrného vypouštěnÍ
aktivitytritiana rovniIimitupod|eRozhodnutí
okÚ t11]
pii prŮměrnémprÚtokuvody a pii prŮtokuQ.uuV tomto profiIu[9' 13j.
PÍedpok|ad,
Že manipu|acena nádrŽíchV|tavskékaskády,zejména
na VN or|Ík,vyznamněov|ivĎuje
objemovouaktivitutritiav profi|uV|tava Praha-Podo|í,
dok|ádá grafickézpracovánízávislosti objemovych
aktivit tritia a prŮtokŮ vody v tomto profi|una obr. 6. Logicky by
s rostoucÍmprutokemvody mě|a objemováaktivitatritia fiako konzervativní|átky)klesat.
Vys|edkyměienívšak ukazujÍna tendenci k opačnézávis|osti,tzn.
nárťtstuobjemovéaktivitytritia s rostoucímprutokemvody, a to pii
pouŽití|ineárnÍi mocninovéfunkce. Současněse ukazuje,Že tyto závis|ostijsou statistickymá|o vyznamné.
je však
RočnÍpr měrná objemová aktivita tritia v Praze-Podo|í
v dŮs|edkureděníniŽšíneŽv profilechVltava-So|enice
a V|tava-Štěchovice,jak by|odokumentovánona obr. 4.
S vyuŽitímzna|ostío ročníchprŮměrnychprŮtocíchvody a ročních
prŮměrnychobjemovychaktivitáchtritia (n = 72) v profi|uV|tava-So|enice (podVN or|k) by|yvypočteny
roční
odtokyaktivitytritiakorigované
na pozadíAo,,ro,,,.i
v Bq.11,resp. TBq pod|evztahu:
Aoznwo,ig',i =caHv'i.Q,Í-cl,,1.Q1.t

(2|

C.,u., je ročníprŮměrná objemová aktivitatritia v j-témroce
(Bq.m3),
c.rrjn viz rovnice(1),
pruměrnyprutokvody v j-témroce (m..s.'),
ročnÍ
Q,
t.
doba odtoku(s.rl).
odtok aktivitytritia za rok 2oo2 profi|emV|tava-So|enice
by|Wpočten na 15,6 TBq.r.', pii opravě na pozadí6,0 TBq.r-1byl piíčinek
z odpadnÍch
vod jE Teme|Ín
stanovenyz vys|edkŮs|edování
9,6 TBq.r1.
odtok aktivitytritiav roce 2oo3 by|2I,o TBq.r1 a pii opravěna pozadÍ
3,o TBq.r1 by|piíčinek
JE Teme|Ín
18,0 TBq.r1. V roce 2004 by|vypočtenodtok aktivitytritia v profiIuV|tava-So|enice
na 33,9 TBq'r 1 a pii
opravěna pozadÍ3,5 TBq.r1 by|piičinekJE Teme|Ín
stanovenyz vys|edkŮ
s|edování
30,4 TBq.r1.
Ze srovnánÍodtoku aktivitytritia opravenéhona pozad(za rok 2oo4
jeho
v profi|uSo|enice30,4 TBq.r1 vypočteného
na zák|adés|edovánÍ
objemovéaktivity ve V|tavěje ziejmé, Že tato hodnota je vyššÍneŽ
kde

I

23 TBq.r1 za rok 2oo4
vypuštěnáaktivitatritia pod|eudajuJE Teme|Ín
je
dop|něnÍ
Pro
informace
tieba
uvést,
Že
akumu|acetritiave VN
[14].
or|k v extrémněsuchémroce 2003 by|a,za piedpok|aduprŮměrné
objemovéaktivitytritia 30 Bq.|1v závéruroku 2003, vzaténa základé
vys|edkŮstudia vertikálnÍdistribucetritia ve VN orlík[15] a pro vyponádrŽe280.106 m3,na rjrovniaktičtověvzatyobjemstá|éhonadrŽenÍ
vity 8,4 TBq. Znamená to, Že vyznamnáčást aktivitytritia vypuštěné
JE
V roce 2003 neodtekla,resp. neprotek|aprofi|emV|tava-So|eTeme|Ín
nice. Tentopiedpokladpodporujeporovnánísoučtuodtokuaktivitytritia za dvou|etí
2003_2004 pod|evysledkÚs|edování48,4 TBq a pod|e
48,1 TBq Ít4, 76], resp. za obdobÍ2oo2_2oo4, kdy
dajÚ JE Teme|Ín
součetodtoku aktivitytritia pod|e vys|edkus|edováníby| 58,0 TBq
bi|anční
a pod|eudajŮJE Temelín60'0 TBq Í74, 16, 17]. Vypočtené
monitoringu
udajejsou ve ve|mi dobréshodě. Vys|edkykontro|nÍho
tritia pod za stěnímodpadníchvod JE Teme|ín
v profiIuV|tava-So|enice dokládajíjeho ve|kouvypovÍdacÍ
hodnotua současněspo|eh|ivost
daje od znečištovate|e.
Podobně by| hodnocenodtok aktivitytritia v profiIuLabe-Hiensko'
ročních
odtok aktivitytritia by| vypočtenpod|evztahu (2) s pouŽítím
prŮměrnychobjemovychaktivittritia c.,u'.a ročních
pruměrnychprÚto
kÚ vody Q v profiIuLabe-Hiensko.Zna|ostreferenční
Úrovně objemovych aktivit tritia (pozadQna profi|echpovrchovychvod v povodíLabe
neov|ivněnych
odpadnímivodamiJE Teme|ínby|avyuŽitak WpočtupiÉ
činkuprovozuJE Teme|Ínk odtoku aktivitytritia v uvedenémzávéropruvypočetby|yv rovnici(2) pouŽityročnÍ
vémprofiIu.Pro tento dÍlčí
měrnéobjemovéaktivitytritia c.,u..v profiluLabe-Hienskokorigované
na ročníprŮměrnouobjemovouaktivitutritiazjištěnouv neov|ivněnych
= cs,u'- C.nu,j).
profi|echc.nu,;V povodÍ(Csxvkorig.j
Vys|edkyjsou pieh|edně zpracoványna obr. 7.
100
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obt. 7. Vyvoj atmosférické
depozice aktivitytritia a odtok aktivitytritia
k závěrovémuprofi|uLabe.Hienskoza období1993-2004 s vyznačenímv|ivuprovozuJE Teme|ín
za období2oo7_2oo4
S|edovánÍtritia
v Labi v závěrovémprofiIuHiensko a s|edovánítritia
- primoa,Závtve sráŽkovychvodách na čtyiechstanicÍchna rjzemíČR
šín,LuŽnicenad LuŽnicía Praha - umoŽniloporovnatatmosféríckou
depoziciaktivitytritia na zemÍČR,resp. povodÍLabe na českémus*
ku a odtok aktivitytritia závěrovymprofi|emLabe-Hiensko'
Atmosférickádepozice aktivitytritia D.,,'. v Bq.r'1,resp. TBq by|a
vypočtenapod|evztahu:
D t r r . i = c r r r , ,' S , ' P

(3)

k d e C . , . j j e r o č n Ív á Ž e n á p r m ě r n á o b j e m o v á a k t i v i t a t r i t i a
ve sráŽkáchv j-témroce (Bq.m.3),
pruměrny hrn sráŽekv j-témroce (m3.m.2),
s.
ročnÍ
p|ocharizemÍ(m2).
P
Z gratickéhozpracováníje zíejm,jtrend pok|esuatmosférické
depozice tritia a méněvyznamnytrend pok|esuodtoku aktivitytritia profi|emLabe-Hienskodo roku 2000, tzn. pied obdobÍm,kdy odtok aktivity
tritiaby|ov|ivĎován
odpadnímivodamiJE Teme|Ín.
TotozjištěnÍ
odpovÉ
dá poznatkŮmo pok|esuobjemovéaktivitytritiave sráŽkách.PočÍnaje
provorokem 2oo7 je zíejmypiičinekodtoku aktivitytritia odpovídajícÍ
zu JE Teme|ín.
Atmosférickádepoziceaktivitytritia na zem(českého
seku povodíLabe i na rovni roku 2004 piewšujeodtok aktivitytritia, včetněpĚÍspěvku
tritiavypouštěného
s odpadnÍmi
vodamiJE Teme|ínv profiluLabe-Hiensko.
Z hlediska hodnoceníobjemovéaktivitytritia ve V|tavěpod za stěprofi|echje moŽnokonstatonímodpadnÍch
vod JE Temelína v da|ších
vat, Že pruměrnéhodnotyjsou menŠ(neŽ t % z imisnÍhostandardu
pod|enaiÍzení
v|ádyč.6!/2003 Sb. [12].Pruměrnymiani maximá|nÉ
mi dosud zjištěnymiobjemovymiaktivitamitritia ve V|tavěneby|pieparametr10O Bq.|1podlesměrniceRady[18].
kročenani indikativní

Závét
Hlavnízdroj kontaminacetritiem hydrosférypiedstavova|y
testy jadernych zbranív minu|émstoletÍ.Tato kontaminacepostupně ubwá
v dŮs|edkuradioaktivnÍho
rozpadutritia'7 bi|ančnÍho
h|edískavšak
aktivita tritia tohoto pŮvodu v ŽivotnímprostÍedídosud pievaŽuje'
vyznamu|oká|nízdrojetritia, kterymijsou
V současnédobě nabyvajÍ
odpadnívody zjadernych za|ízen('
V práci by|ah|avnÍpozornostvěnována hodnocenívlivuJE Teme|ínna obsah tritiave V|tavěa Labi.
Maximá|níobjemováaktivitatritia, dosud zjištěnána odtoku z VN
or|k v |ednu2004, by|a36,2 Bq.l1a piedstavova|a
0,9 % z imisního
standardupod|enaiÍzení
v|ádyč' 6I/2003 Sb. a 36 % z indikativního
parametrupod|esměrnice Rady.
S|edovánítrítia
v profi|echpod zaustěnímodpadnÍch
vod JE Teme|ín
ukáza|o,Že nejsou piekračoványdrÍveprognozované
urovně v iece V|za piedpok|adurovnoměrného
tavě, vypočtené
vypouštění
aktivityna
u r o v n i 4 0 T B q . r 1 a m í s e n íz a p o d m Í n e kz a b e z p e č e n é h(oQ , u u )
a prŮměrnéhoprŮtokuvody v recipientuodpadnÍch
vod.
RočnÍodtoky tritia zjištovanéna zák|adéjeho s|edováníve V|tavě
a Labi souhIasís udaji o vypouštěné
aktivitětritia pod|eudajÚ JE Teme|ína potvrzují
vyznamkontro|ní
funkce nezávis|ého
monitoringutrivodách. RočnÍ
tia v povrchovych
odtok aktivitytritiav roce 2004 odpovÍdající
v|ivuprovozuJE Teme|Ín
by| menšÍneŽ atmosférickádepozice
pienosem na našemÚzemí'
tritiatranshraničním
Poděkování
Pied|oŽenápráce by|azpracovánas vyuŽitím
vys|edkŮiešeníprojek.
prostiedí,MŽP 0002071101.
tu MinisterstvaŽivotního

[11]

[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
t18]

me|Ín.
|nSb. XV|.konf.Radionuk|idy
a ionizujíc(
záíen(ve vodnÍm
hospodáistvr.Čswvs Praha, ČeskéBudějovice,1999.
prostiedí
RozhodnutÍ
okÚ ČeskéBudějovice,referátuŽivotnÍho
čj'Lo424/93/o7-237/2-Si ze dne 8. 3. 2oo2, kterymse mění
RozhodnutÍ
čj'Vod 68o4/93/si ze dne 15. 12' 1993 o povo|ení
k nak|ádánÍs vodami a RozhodnutíKÚ Jihočeského
kraje čj.
KUJCK IooI2/2oo4 ŽZZLŽa ze dne 14. 4' 2oo4, kterymse
povo|ujevypouštění
|átek.
nerozpuŠtěnych
NaiÍzenÍ
v|ády č. 67/2003 Sb., o ukazate|ícha hodnotách piÉ
pustnéhoznečištění
povrchovychvod a odpadníchvod, náleŽitostech povo|enÍ
k vypouŠtěnÍ
odpadnÍch
vod do vod povrchovych
a do kana|izací
a o cit|ivych
ob|astech.
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na hydrosféru'ZprávaVÚV T'G.M.Praha,1995'
Fechtnerová,M. Zpráva o Životnímprostiedí2oo4. ČEZ,a. s.,
2005.
Jaderná e|ektrárnaTeme|Ín,
Hans|k, E. a lvanovová,D. obsah radioaktivnÍch
látek ve vodnÍ
nádrŽi or|k a jejich piítocÍchpo zahájeníprovozuJE Teme|ín.
Z p r á v aV Ú V T . G . M,.2 o o 4 .
Fechtnerová,M. Zpráva o Životnímprostiedí2oo3. ČEZ,a' s.,
Jaderná e|ektrárnaTeme|ín,
2oo4'
prostiedÍ2oo2. ČEZ,a. s.,
Fechtnerová,M. Zpráva o ŽivotnÍm
Jadernáe|ektrárnaTeme|ín,
2003.
pro |idskoupotiebu98/83/Es.
SměrniceRadyo jakostivodyurčené
lng. Eduard Hans|ík'CSc.
Mgr. Diana lvanovová, Pavel šlmonek
vÚv T.G.M. Praha
tel. 233 333 801
RecenzovalIng.AdolfMansfeld,CSc., 19. 72.2OO5.

Literatura
NCRPRep.,No.62,Washington,1979.
t1l Tritiumin the environment.
Í2] Libby'WF. Atmospherichelium-3and radiocarbonfrom cosmic
Key words
radíation.
Phys.Rev.,3, 1946, p.677'
tritium, nuclear weapons tests, nuclear power plants, waste water
RE., and Flamm, EJ. Natural
t31 Nir, A., Kruger,ST., Lingenfelter,
tritium.Rev. Geophys.4, 1966, p. 447.
RE., Mac Donald,JF., and Libby,WF.
lmpact of the Temelínnuclear power plant operation on the tritium
t4l Flamm,EJ., Lingenfelter,
Tritiumand helium-3solar flares and loss of heliumfrom the
concentration in the Vltava and Elbe River (HanslÍl<,
E., lvanovová, D.,
earth's atmosphere.Science,138, 1962, I, p. 48.
Šimonek,
P.)
lt was assessed impact of the NPP Temelínoperation on tdtium con
tsl UNSCEAR:Sources and effects of ionizingradiation.Report to
the GeneralAssembly,with ScientificAnnexes,UNSCEAR,1993.
centration in the Vltava and Elbe River.The assessment included resi&
proua| contamination oÍ tests of nuclear weapons in the last century,
t61 Tvrznk, M. optima|izacev|ivujadernyche|ektrárenna ŽivotnÍ
stiedíz h|ediskavypouštěnÍ
vod s obsahemtritia.PraodpadnÍch
estimation of natura|ly released tdtium and impact ď transboundary
há : EGP, 1981.
transmission of nuc|earfacilities pollution (outside ď the Gzech Repub
tritiumand the dose to man. In Proc.
lic). The effective half - live oÍtritium decrease in time was estimated
Í7] Bennet,BG' Environmenta|
3th InternationalCongress of the InternationalRadiation Proat 8 years. The observed increase ď tdtium concentration under the
tection Association,Washington,1973.
NPP Teme!ínis in accordance with Íormerestimations. Maxima! tdtium
aďivity under the outfa|l from the orlik reservoir was observed 36.2
t8l Bogen,DC., Welfrod,GA., and White,CG. Tritiumdistributionin
man and his environment.
ln Behaviourof Tritiumin the Environ- Bq.I1(January2o04). lt represents0.9 % ď pollutionlimit Íort tium
ment. Vienna : IAEA,1978.
accordingtothe GžechGovemmentÍ}.ecree
No.61,z2fi)3 Co|l.Estimďed
t9] Hans|k, E. a Mansfeld,A. Tritiumv odpadechjadernéhopa|ivo- tdtium outfal| under the or|k reservoir is in accordance with data Írom
véhocyk|ua moŽnostijeho odstrařovánÍ.Práce s studie, sešit
NPP Temelín.The atmosphedc deposition of tritium on the Gzech part
159, VÚV Praha.Praha : SZN, 1983.
oÍ the E|be River catchment in 2004 was estimated 42.8 TBq. The
E., Budská,E.,Sed|áiová,B. a Šimonek,
P. Trendyzměn contributionto tritium outf,owfrom the Gzech republic by the Elbe River
[10] Hans|ík,
obsahu radionuk|idŮv hydrosféiev oko|íJadernéelektrárnyTedue to operationď NPP Teme!Ínin 20o4 was estimated 19.1TBq.

PoRovtrtÁn
íVYPovíoncí

po|itiky(Water FrameworkDirective,WFD)' otevíráširokémoŽnostÍ
up|atněnÍ
vys|edkŮbio|ogickychrozborupii posuzovánÍeko|ogického
prob|émŮ,
kterymise postuF
stavu vod. Píicházív době narustajících
néznehodnocovánÍ
kva|ityvody čímdá|e tímvíceodráŽÍvekonomické
vodyvysféie.StačÍpiipomenoutrostoucínák|adyna piÍpravukva|itní
vo|anéexpanzísinic. V textuWFDse opakovaněpiipomínápotíebavzájemně propojeného
s|edovánízák|adníchbio|ogickychs|oŽekvodnÍch
ekosystémŮ.V počátcích
monitoringukva|itytekoucÍchvod se propojení
odbornostizoo|ogaa a|go|ogabra|ojako rjče|né
a Žádoucí.Čas však
vnes| do hodnocenípod|erost|innycha Živočišnych
s|oŽeku nás, ale
zk|amání
i v sousedníchzemíchroz|uku.Svou ro|iv nÍsehrálo i určité
vwěrajícÍ
z poznán(,Že změny v druhovéms|oŽenífftobentosuv ĚÍčních
neposkytova|y
usecích pod zdrojem bodovéhoorganickéhoznečištění
jaké poskytova|yzměny ve
samočištění,
tak jasny dok|ad probihajícÍho
s|oŽenÍmakrozoobentosu.Mnohéprojektymonitoringuu nás i v zahra.
ničítak up|něupusti|yod s|edovánÍ
rost|inné
s|oŽkybentosutekoucích
vod. Teprve narŮstajícívyznamdr]s|edkŮ eutrofizace,provázejícípostup
piipo
n,!roltoj čistírenství
a sniŽovánívyznamuorganickéhoznečištění'
mně|,Že takto indikované
z|epšenÍ
kva|ityvody po stránce organického
eko|ogickému
staznečištění
nemusíznamenatpiibIiŽenÍk piirozenému
vu a Že se tedy ukazujejako ŽádoucÍdo monitoringuopětně zač|enit
hodnoceníza|oŽené
na ana|yzerost|innésloŽkybentickychcenÓz.
Na brněnskémpracovištiVyzkumnéhotjstavuvodohospodáiského
monitoringuspočÍvaT. G. Masarykase provozujesystémbio|ogického
jiŽ
jÍcíve stanovovánísaprobnÍhoindexu pod|e makrozoobentosu

SCHOPNOSTI FYTOBENTOSU
AZOOBENTOSU O JAKOST!
TEKOUCICH VOD
Mi|ena Forejtníková1,JiríHeteša2,Petr Marvan2
Klíčová slova
fytobentos, makrozoobentos,

biotické indexy, povodÍ odry, jakost vod

Souhrn
Na 39 r znorodfch lokalitách v povodíodry by|y v letech 2oo4 až
2oo5 provedeny odběry makrozoobentosu a fytobentosu. Po deter.
minaci by|o každéspo|ečenstvosamostatně zhodnoceno věetně vfpočtuněkterfch biotickfch index a dále stanovena korelace mezi
indexy pro makrozoobentos a fytobentos. Z porovnáníhodnot sap
robníchindex Wp|yvá poměrnědobrá shoda v hodnoceníkvality vody.
U konkrétníchloka|it však mohou vyššírozdÍ|ynaznačovatnarušení
pŤirozeného
trofického režimu.
a
par|amentua Radyz 23.
VydánÍsměrnice2ooo/60/ES Evropského
rijna 2000' ustavující
rámec pro činnostSpo|ečenstvÍ
v ob|astivodnÍ
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Ekoiegion
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Ekoreqion
Karpaty

Metodika odběru a hodnocení vzorkŮ
fytobentosu (FB)
Na |oka|itáchse odebíra|vzorek epi|itonu
zÍskanyseškrabemz náhodně odebranych
vrstkamenŮ a vzorekepipe|onuz povrchové
vy sedimentu;na některych|oka|itáchpakještě vzorek makroskopickypatrnychnárostŮ.
Yzorkyse zpracováva|yjednak in vivo(do 48 h
po odběru),jednak v trva|ychpreparátechpo
oxidaci organickéhopodi,lubuněk peroxidem
vodíku.Zastoupení(hojnosth,) roz|išitelnÝch
taxonŮ se vyjadiova|ostupni odhadnístupni.
druhŮm pod|ezace pod|e[I2], p|iíazenymi
stoupeníŽivychjedincŮ (se zachovanymprotop|astem). Pii rozboru se zaznamenáva|y
všechnyfototrofní
organismy(nejenrozsivky).
programBiaK hodnocenísepouŽiIpočítačoW
na, umoŽĎující
odvozenÍ
většíhopočtubiotic-

osídIenÍ
toky

L'7
q2

.f

rozdí]né
indikační
váhy g,. Piís|ušnost
taxonu
k určitému
stupni saprobityje nadto nahrazována hodnotamiSl odvozenymi
z tabeIovanych
hodnot),
va|enčnÍch
b) medián odvozenypod|eČSN 75 77L6,
grafickéhozpŮsobu
p' 5, avšaks nahrazenÍm
odvozenínumerickymvypočtem
za|oŽenym
na
IineárníinterpoIaci,
s p e k t r a p o d | e[ 8 ]
c) modus saprobnÍho
v podstatě za|oŽenyna kvadratickéinterpo|ava|encedruhŮv jednot|ivych
ci dat o podí.|ech
trÍdáchkva|ityvody.
Údaje o počtujedincŮ se k WpočtuindexŮ
jednak piÍmo,jednak po transformaci
pouŽi|y
na stupně hojnosti.

nádrže
moníoíovaná |oka|ita
hranice ekoregionrl

polohy 39 odběrovychmíst
obr. 1. ZájmovéuzemíV povodíodry s Vyznačeni.m

od 70. |etminu|ého
sto|etí.Vznikl če|ověpro posuzovánÍv|ivuorganického
znečištění
zejménaz bodovych Tabulka 1-. ZáR|adn( Údaje o odběrovych |oka|itách
zdrojŮna povrchové
tekoucÍvody.
V |etech2oo4 a 2oo5
by|odběr VzorkŮna 39 |oka|itáchsÍtěd|ouhodoběs|e- ČísIo Název
Název
Řični
dovanychmÍstV povodíreky odry rozšÍien
o para|elně lokalitv toku
lokalitv
kilometr
odebíranévzorkyfirtobentosu'Zastoupeny by|yjak |o1
nad Ústím Jičínkv
s9.9
Odra
prostredí
kalityz horského
minimá|ně
|idskou
ov|ivněné
nad N. JiČínem
14,0
2
Jičínka
činností,
tak IokaIitypod konkrétními
zdrojiznečištěnÍ 3
tjstí
1,4
Jičínka
pona ma|ychi většíchtocÍchi závěrovéprofí|y
di1čÍch
nad Studénkou
4
Odra
50.3
VodÍ.Porovnánívys|edkŮhodnoceníkva|ityvody pod|e
c
ood Stramberkem
14,6
Sedlice
obou těchto bio|ogickych
s|oŽekje náp|nítétostudie.
o
ustído odrv
1,0
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Bí|ovka
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Rozmístěnímonitorovanych|okalitVyp|Wáz obrázku 7' Zák|adní daje o jednot|ivych
|oka|itáchprinášÍ
tabulka1, vodivostje uvedena pod|e měienÍv době
odběru vzorkŮ.

I

Lubina

10

Lubina

nad Frenštátem
pod FrenŠtátem

4,0
31,0
28.2
17.2

Metodika odběru a hodnocení vzork
makrozoobentosu (MZB)
odběr vzorkŮ se provádÍsÍtkouv sou|adu s Čsttt
75 7703. UpiednostĎuje
se peiejnatyčiproudivy sek.
Stanovištěse stagnuji.cí
vodou se do odběru nezahrnují,nebot cflem tohoto monitoringunenÍposouzenÍ
eko|ogickychkva|itdané|oka|ity,
a|e vyhradněposouzeníjakosti (kys|kovychpoměrŮ)protékajícÍ
vody.Na
o d b ě r n é| o k a I i t ěs e o b s a h s í t k yv y k | o p ín a m i s k u
početkust)
a z misky se do zkumavkyu|oŽí
dostatečny
od kaŽdéhorozpoznatelného
druhu či če|edi.Nás|ed.
počtukusŮ na misce.
ně se provedeodhad zbyvajÍciho
K da|šÍpodrobnější
determinacise do |aboratoieodváŽ( pouze obsah zkumavky zafixovany roztokem
forma|dehydu.
Po determinaciprovedenépíeváŽné
aŽ
na uroveĎdruhŮse poměremzastoupeníve vzorkuze
zkumavkyrozdě|ído druhŮ i počtykusu zapsanéjako
zbytekna misce. Protoko|o odběru se vyp|Ďujepiímo
na loka|itě'Kromě udaju o v|astnímodběru obsahuje
takézápis o stavu loka|ityv době odběrupro posouze.
ní moŽnychdalšíchv|ivŮna s|oŽeníspo|ečenstva.
počftačového
K hodnocenÍ
MZB se pouŽi|a
aKuá|nÍverze
programuBrouci qauinutého
ve Vyzkumném staw vodo
hospodáiskémodvozující
tri variantybiotického(saprobnÉ
ho) indexu:
prŮměrindividuá|nÍch
a) aritmeticky
indexŮSl (pod|e tabu|kypiič|eněné
k ČsN 75 77i6) váŽenysoučinem h, ,. g'(S pouŽitím
g pod|etéŽetabulky).Postupje
jako metodaPant|ehoa Bucka,
v citované
CSN označen
avšakna rozdi]od pŮvodnÍpodobyzavádípro taxony
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s počtemindikátor většÍmneŽ pět) vykazujík MzB ce|kověhoršíshodu, z částije to však dáno ijejich nÍzkymoŽivením.Pokud se však
Vezme prŮměr indexÚ S. epilitonua S" epipe|onu,váŽenypiÍs|ušnym
počtemindikátorun,a n, pod|evzorcepod 4,2.2v Čsruzs 77!6,tj,
(n. Si + n. S,) / (n,+ n,), re|ace k zoo|ogickymindexŮm se zvyší.
Y tabulce2 jsou indexyMZB počítány
ze stupřŮ hojnosti.PouŽijÉ|i
se
koeficientyse vesměs o něco sniŽÍ
daje o počtechjedincu,kore|ační
(zhrubao 0,O4-0,06).
Pravá část tabullE 2 s|ouŽík i|ustracisk|onuzávislostimezi inderyza
souč|oŽenymina MZB a FB' Čís|audávajísměrnici piímkys nejmenším
tem čtvercŮwdá|enostibodŮ (S",", So). PraKicky ve všechpiípadechje
tato směrnice vyššíneŽ 1-,a to někdyve|mipodstatně.Z indexŮpro FB
me
mě|ypoměrněnejmenší
sk|onprÚměry(1.,2_t,4),a|e poněkudvyšší
se kva|itouvody nar stá
diány (I,L1,6). Znamená to, Že se zhoršujÍcÍ
index podle FB rych|ejineŽ index pod|eMZB. Piitom piev|ádajípiÍpady'
indexda|
kdy indexpod|eFB by|niŽšíneŽindexpod|eMZB. Y razněvyšší
rozborFB na |oka|itě10, na nft.samotná piítomnostv|áken Sphaerotilus
bičÍkovcŮ
ukazova|asi|né|oká|nÍ
natanss doprovodnymspo|ečenstvem
ov|ivnění
odpadnÍmi
vodami,Keré rozborMZB nezachyti|.
Graf 1 na obr. 2 znázor uje vztah mezi indexyodvozenymize s|oŽenÍ
MZB a spojenychvys|edkŮrozboruepilitonua epipe|onu'V grafu na
vyšce.
obr. 3 je porovnávánazávis|osttěchto indexŮ na nadmoÍské
|ndexypro FB vykazujípodstatně většírozpty|ko|em regresnÍprímky
a jsou vlraznéjiov|ivĎoványjinymi faktory, uŽ piímo nesouvisejícími
s nadmoiskouvyškou.

Tabulka2. Kore|ační
koeficientyk dvojicímindexuodvozenychze s|oŽení
makrozoobentosua fytobentosuna téŽe|oka|itě
Makrozoobentos (hojnost)
korelační
koeÍicient
prŮměr
medián
modus

sklon
oruměr

medián

modus

Epiliton
modus
medián
pruměr
Epipelon

0,7608
0,7941
0,7972

modus
0,7411
medián
0'7553
or měr
o.754o
Epiliton + epipelon
modus
medián
pr měr

0,8262
0'8306
0.8307

0,7698
0'8047
0'6075

0,6490
0'6837
0'6835

1,900
1,335
1.167

1,831
I ,309
1.129

2.217
1,515
1.276

0,7415
0'756.1
0.755r'.

0,7411
0'7531
0.7401

't,745
1,246
1.165

1,690
1,303
1.127

1,845
1,427
1.240

0,8327
0'8384
0.8386

0,7573
0,7578
0,7537

1,630
1,245
1,078

1,578
1,206
't,046

1,794
1,346
',t.152

kych indexŮ.Z nich se pro tuto studii pouŽi|ypouze tri typy uvedené
pod MZB, piičemŽváŽen,Ý
prŮměra modus se poči.tal
stejně,a|e mediz hodnotpo arkussinusové
transformaci[14].
án se VypočÍtáVa|
Fyzikálně chemicképarametry (koncentracerozpuštěnéhokys|Íku,
pH, měrná e|ektrickáVodivosta tep|otaVody)se měii|yna místěodběru prístrojemMu|tiIineP-4 (WTW).

Vfsledky
V souboru39 vzorkŮflrtobentosu
se zjisti|oce|kem31o taxonŮ,z nich
2 1 1 t a x o n Ů s e p o u Ž i I ok i n d e x o v é m uh o d n o c e n Ík v a I i t yv o d y .
7 vjznačn,jchprŮvodcŮ fytobentosu vyše po|oŽenych sekŮ toku |ze
jmenovat piedevšÍmrozsivky Achnanthes pyrenaica,Achnanthes amphicephsla, Diatoma vulgarisv. grandis (= D. ehrenbergii)a Cocconeis
pásmo Karpat, z da|šÍch
neodiminutacharakteristickychpro f|yŠové
taxon s širším
rozši7ením
V xeno aŽ o|igosaprobnÍch
Vodáchzejména
Diatoma hiamalis (vedle poměrně běŽnév. quadrata/= D' mesodon/
ijejí typická v. hiemalis\,Hannaea arcus, Gomphonemaventricosum,
G. tergestinum, Achnanthes minutissima, Cymbella helvetica
a Achnanthesbioretii.Na něko|ika|oka|itách(zejménav usecíchpod
do|níminádrŽemi)se si|ně pomnoŽi|invaznídruh Didymospheniag*
minata,ještě pied desítkou|et z uzemíČR neznámy t3]. Jde zjevně
o invaznÍdruh ši7ící
se da|ekomimo své pŮvodníuzemÍ.Nebyl proto
zač|eněnmezi vyhodnocované
indikačnÍ
druhy. FytobentosniŽinnych
usekÚ toku je tvoien běŽnymidruhy mírněaŽ stiedně znečištěnych
vod. Vyjimkutvoiímikrof|Óraodry na |oka|itách38 a 39 se zastoupenÍmhalofi|ních
aŽ mesoha|obnÍch
rozsivekindikujících
zvyšenousa|initu (mj. Entomoneiscf . paludosa, Gyrosigmamacrum, Navicula recens,
Fragilaria fasciculata, Fr. pulchella, Achnanthes delicatula, Surirella
ovalis).
Tabulka2 uvádí korelačnÍkoeficientyk hodnocenítěsnosti Vztahu
mezi biotickymiindexyz dat o s|oŽenÍMZB a FB. Z index pro MZB
s indexyza|oŽenymina FB nej|épekore|ujemedián a re|ativněnejhuie
modus.Z indexÚodvozenychzevzorkuepi|itonunej|épe
s hodnocením
pod|e MZB kore|ujemedián, o má|o horšÍshodu ukazuje prŮměr
pro vzorky
na epipe|onu(počÍtané
a nejhorší
modus' Indexyza|oŽené

Diskuse
Z porovnáníhodnot saprobníhoindexu odvozenychz rozboru MZB
a FB vyp|yváce|kověpoměrně dobrá shoda v hodnoceníkva|ityvody,
u jednot|ivychkonkrétnÍch
|oka|itmohou však rozdÍlydosahovat aŽ
někoIikadesetin stupně Pant|e-Buck-S|ádečkovy
šká|y.
piípadyniŽšíchindexupod|e
V hodnocenémsouboru dat piev|ádajÍ
FB neŽ podle MZB. By|yzjištoványzejménana |oka|itáchsituovanych
pásmu s iadou druhÚ specifickychpro toto zemí,a|e i pro
ve f|yšovém
některéniŽinné|oka|ity,u nichŽ se jako moŽnyvyk|adrozdÍ]Ůnabízí
piechodně |epšíkvaIitavody (v závisIostina prutocích),která se
u konzervativnějšiho
MZB neprojevi|a.
Druhovémurozboru FB (a vubec rost|innés|oŽkyvodnÍchkomponent) se obecně piik|ádá hlavnívyznamzdroje informaceo trofické
situaci na |oka|itě[7]. Snaha o jejich podchyceníby|av iadě zemí
provázenapokusy o budovánízvláštnÍho
systémuiasovych indikáto(srov.
rŮ trofÍeodIišného
od systémuindikátorusaprobitysensu sťrlcťo
charakteristiknárokŮ fototrofu
napi' [5, 9' 13]). Porovnáníčíse|nych
nutrientŮ,
na trofii (ka|ibrovanych
k aktuá|nímkoncentracímh|avnÍch
vztahŮk saprobitěv jejímtradičnÍm
N a P) s charakteristikamijejich
pojetÍnicméněukáza|a,Že mezi obojímije poměrněve|mitěsny koreoba pojmy
|ačnÍ
vztah (srov.napi. t6]). Pod|eS|ádečka[11] označují
jen dvě tváie jednohouniverzá|nÍho
systému'PodobnéVyplyvái z pojetÍsaprobityu Casperse a Karbeho [1]' kteiÍpied|oŽiIinávrh nahradit
pojetÍs|edu Ko|kwitz-Marssonovych
saprobníchzÓn piipisovatradičnÍ
procesuideoupostupnychzměn poměrumezi
néhotjt|umurozkIadnych
procesy.Spo|eh|ivé
od|išení
rozk|adnymi(redukčními)
a produkčnÍmi
obou aspektu,saprobitnÍho
a trofického,u iasovychindikátoruse za-

I
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obr. 2. Porovnánísaprobníhoindexuodvozeného
ze s|oŽenímakrozoo.
bentosu (na ose x) a fytobentosu(spojenéWs|edkyrozboruepi|itonu
na ose y); od|eh|é
hodnotyjsou dop|něnyčÍslem|oka|ity

obr. 3. PorovnánÍsaprobnÍhoindexu s nadmoiskou vyškou|oka|ity
(MZB - medián, FB - váŽenyaritmetickyprŮměr mediánÚ z rozboru
epilitonua epipelonu)

1í

s|oŽenívody a trofie (Hydrobio|ogicky
Marvan, P. Rasy, minerá|ní
pre ob|aboratorium
kurz).RajeckéTep|ice: Národnéreferenčné
|ast vÓd na S|ovensku,marec 2oo1".
17) Marvan, P. a Maršá|ek,B. Živiny a jejich rea|izaceve vodnÍch
ekosystémech.In Maršá|ek,B. a Ha|ousková,o. (eds.) Cyanobakterie.Brno.27.ledna 2004. s. 79-84.
t8] Mrázek, K. lndex saprobityz h|ediska statistiky a mode|ování.
Závér
VodnÍhospodáistv(,B 34, t984, s. 315-320.
fur Aufiruuchsalgen.
Teil2: TrophieVys|edkyrozboruvzork makrozoobentosua flrtobentosu(zejména t91 Rott,E., et al. Indikationslisten
Wien (Ósterreich):
Anmerkungen.
indikationund autÓko|ogische
kterymťtŽe
mÍt
epi|itonu,a|e i epipe|onu,
tedy vzorkŮz mikrobiotopu,
1999, 248 p.
Bundesministerium
f. Land-und Forstwirtschaft,
b|iŽek podmínkámŽivotaorganismŮ makrozoobentosu)potvrdi|yna
jednéstraně těsny kore|ačnÍ
[10] Schaumburg,J., et al. InstructionProtocolfor the EcologicalAsvztah v posuzovánÍkva|ityvody oběma
sessment of RunningWatersfor lmplementationof the EU Water
ve vypovědní
s|oŽkami,na druhéstraně však ukáza|yi určitérozdí|y
FrameworkDirective:Macrophytes and Phytobenthos.Bauerihodnotě obou těchto stanovenÍ.Principiá|něnemajíiasové indikátosches LandesamtfÚr Wasserwirtschaft,2004' 89 p'
pro detekci jakéhoko|inarušenípťirozené.
ry tak dobrépÍedpok|ady
[11] Sládeček,V. Zum Verhá|tnisSaprobitátTrophie.Arch. Hydrobio|.,
ho stavu určité|oka|ityna toku, jaké nab(zíana|yzastruktury spo|eL977, No. 9, p. 79-93.
Ergebn.Limnol.(Stuttgart),
Vyp|yváto jiŽ zjejich rŮznéhopostačenstvabezobrat|ychŽivočichŮ.
A. a Marvan,P. Fytobentos.|n Hindák,F. (ed.)S|adko
Íí-2]S|ádečková,
venív potravnÍpyramidě.Řasy však mohou podstatně|épeneŽ Živo.
vodnériasy.Bratislava: S|ov.pedagog.nak|ad.,I978, s' 62_Lo4'
čichovéodkryt antropickypodmíněnénarušenÍpiirozenéhostupně
v rámci imp|ementace [13] Van Dam, H., Mertens,A., and Sunkeldam,J. A coded checklist
v monitoringu
trofie.Pro jejich p|néup|atnění
and ecologicalindicatorvalues of freshwaterdiatoms from the
stavÚ pro něko|ik
WFD na zemi Čn ;e nutná dohoda referenčních
Netherlands.NetherlandsJourn.Aquat.Ecology28,1-994,No. 1,
základníchob|astÍa typŮ vod' Bavorskynávrh [10] naznačujetakop. It7-133.
pied|oŽenápodoba má však zatím iadu
vou cestu, jeho konkrétnÍ
jehovariantyamožnosti
prob|ematickych
aspektŮ. Na rozdí|od některych metod rozvijenych [l4] Ze|inka,M. a Marvan,P. Saprobníindex,
jakosti povrchopouŽití.
hodnocenÍ
ln
Sborn.
MLVH
,,Bio|ogické
podle
zastoupenídruhŮ makrozook hodnoceníeko|ogickéhostavu
vych vod" (Praha),50, 1986, s. 19-37.
bentosu se tento bavorskynávrh nevzdává ap|ikacÍbiotickychindexŮ, kterépro hodnocenípod|e tobentosunajdoupatrně |epšíup|atna principuubytkudruhu oprotijejich
něnÍneŽ porovnáván(za|oŽené
lng. Milena ForejtnÍkovál
loka|itách.Vyznamnouinformacio stavu
zastoupenÍna referenčních
vÚv T.G.M., poboěka Brno, tel.: 541- 321- 325
kva|ityvody mŮŽe poskytnout uŽ samotné zjištěnÍvětšÍchrozdílŮ
JižíHeteša2,Pett Marvan2
a rost|inné
v indexovémhodnocenípod|e vys|edkuana|yzživočišné
Limni, s.r.o., Kalvodova 13, 602 OO Brno
dna, a to i pii ap|ikacičasověméněnáročnychodběrŮ
s|oŽkyiičnÍho
!imni@alfapassage.cz
vzorkÚ, ktery je pro toto s|edovánÍvyuŽíván.
prof.RNDr.A|enaS|ádečková,
CSc., L6. 12.2005.
Recenzova|a
prob|ematické.
Naprotitomu propojenívytímjevíjako piinejmenším
povídacíschopnosti rozborŮ MZB a FM s|ibujeoba tyto aspekty piece
jen od sebe od|išit(srov.[4]).Nadto zač|eněnÍ
rozborŮFB do monitorovacÍchprogramŮumoŽníhodnocenÍi takovych |okaIit,na nichŽje
obtÍŽné
hodnocenípod|e MZB (h|ubokétoky, kana|izovanéseky
s betonovymdnem).

t6]
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NOVE VYPOCETNI MOZNOSTI
A ENVIRoNMENTÁLNíMoDELoVÁNí

metrickyprostor,coŽje vypočetněnáročné.Simu|acepotom rozdě|É
me na vyhovujÍcÍ
a nevyhovujic(na zák|adě srovnání s pozorovanymí
predikčnÍ
daty.Z vyhovujících
simu|acÍvyhodnotíme
meze tak, Že kaŽdé simu|aci pÍiiadímevěrohodnostna zák|adě srovnánís pozorovanymidaty (věrohodností
mŮŽebyt napi. koeficientdeterminaceprŮŠárxaBlďková, Petr Sa|inger
toku v závěrovémprofiIupovodQ.
Zda jsme provedIidostatečnypočetsimuIací,poznáme pod|etoho,
K!íěová slova
Že kdyŽ piidáváme da|šísimu|ace,predikčnÍ
meze se uŽ neměnÍ.
V obvyk|ychpiÍpadechje početsimu|acÍv iádu tisícŮ aŽ desetitisÉ
envi ro n m e ntá l n í mode l ová n í, G LU E, o pe n M o s ix, n ej i stoty
cŮ. Dobrou orientaci zÍskáme také v tzv. bodovych grafech (dotty
p|ots),ve kterychje vynesena věrohodnostna svis|éose a hodnota
Souhrn
piÍs|ušného
parametru na vodorovnéose. Každ,!bod reprezentuje
PiÍspěvek popisuje souěasny stav v environmentálnímmodelování
jednu simu|aci.Pokud v grafu dominujejedna nebo něko|ik má|o
z hlediska požadavk na vypoěetnísílu a vysvětluje, proě potiebuje
símu|ací(majíznačněvětšívěrohodnost neŽ ostatniJ,je potieba ve
me hrubou vfpočetnísílu, tj. nezbytnost odhadu nejistoty pledikcí.
vypočtechpokračovat.
Je prezentován technicky piehled o relativně levnych moŽnostech
jak takovou vypoěetnísí|uzískat, s piíkladem implementace systé
Nárok na vypočetnÍ
techniku závisí samoziejmě také na typu mode|u a na časovémkroku simu|ace. Pro povodĎovéprŮtoky na namu openMosix.
a
šem zemÍje vhodny kratšíčasovykrok neŽ dennt, nejčastějitedy
pouŽívámehodinovy' PouŽitíp|ně distribuovanéhomode|u (kdy se
V tomto piÍspěvkuchceme nejdiívecharakterizovatsoučasnystav
gridu)je náročnéna vypočetnítechnibiIancujev kaŽdémWpočetním
a trend v environmentá|ním
mode|ování,co se tyčejeho paradigma- ku i piijedinésimuIaci(bez uváŽenínejistot).MoŽností,
jak vypočetní
tu a současnychvypočetních
moŽností.Dá|e nabídnemea|ternativní, časzkrátit,je pouŽitÍ
semidistribuovaného
mode|u,kdy pro gridy,ktepod|enašehopiesvědčení|epšípiístup,ktery se uŽ ve světě začíná ré majístejnou hodnotutopografickéhoindexu, se vypočetprovádí
prosazovata naznačuje,jak vyuŽítsoučasnya budoucípotenciá| jen jednou. Samoziejmézá|eŽ(na tom, do ko|ikahodnot rozdě|enÍ
predikce mě|ykva|itupotiebnoupro Vyk tomu, aby environmentá|ní
topografického
indexudiskretizujeme.U ToPMoDELu (napi. [2])pouuŽitív rozhodovacísfére.Podstatnymrysem tohoto piístupuje odŽ(vámečastoko|em30 hodnot.
had nejistot.V závěru budeme naše vahy ilustrovatna nárocíchna
To, co jsme dosud iekli o hydrologickém
mode|ovánt,se tyka|osivypočetpovodníd|ouhédoby opakovánÍ.
mu|acÍ,kdy mode|ujemeprŮtoky z pozorovanéiady sráŽek a popi.
potenciá|níevapotranspiracea tep|ot.Taková iada mŮŽe byt d|ouhá
1. GRID a environmentálnímodelování
od jednéepizodyo délce napi. jeden den po něko|ikdeseti|etí.Pro
povodníjevšak i něko|ikdeseti|etímá|o,jak
GR|Dje novy hardwarea software (midd|eware)za|oŽen,!
na paraWpočetčárypiekročenÍ
počítačÍch
|e|ních
o vysokémvykonu,spojenychrych|ousítÍ(fastnetdobie vímeze statistickychpostupŮ určovánínávrhovychpovodní.
jediny počítač.
work connections),takŽe se uŽivatelijevÍjako
Je moŽPied hydro|ogickymodel tedy piediadímesimu|átor sráŽek a tep|ot
no propojitdistríbuované
databázea serVery(computationaI
engines),
a mode|ujemeiady o dé|cenapi. tisíc nebo 10 tisÍc|et. Z t,ys|edkŮje
predikčních
takŽebude (e) moŽnopropojitmode|ymnoha rŮznychenvironmentá|- zíejmé,
Že pro rozumnéurčení
mezípotiebujeme,aby simula
níchsystémŮpies hranicejednot|ivychvědníchoborŮ a pies národní
ce by|yasi o iád delši neŽje doba opakování,Kerou chceme určit.Pro
hranice.To uŽ se do určitémíryuskutečĎuje,
napi. US Inter-Agency sto|etoupovodeĎbychomtedy mě|imodelovatiady o dé|ce1ooo |et.
ObjectModellingSystem (OMS) [16] a UK Coastal ObservatorySysRozdě|enÍna vyhovujÍcÍ
a nevyhovující
simulace provádímeV tomto
p r í p a d ěv p r v n í i a d ě n a č á i e p r e k r o č e n íp o v o d n ío d v o z e n é
tem (http://coastobs.pol.ac.ukl).
Beven [5] k|ade otázku,jak tyto typy (interdisciplinárních)
mode|Ů
z pozorovanych
dat. Pozorovanárada má dé|kunapi. 6o nebo 7o |et.
budou imp|ementovány.
V minu|ostí(neboještě v současností?)
by|y
V prvnímkroku u|ohymode|ujemeiady o stejnénebo podobnédé|ce
jako pozorovanáiada (napr.100 |et)'aby se mohl projevitefeK nározsáh|éinterdiscip|inární
systémykonstruoványjako rozsáh|ékom.
p|exnípočítačové
programy.Cílem by|o, aby tyto programyby|yco
hodností.Ipozorovanáíadajejen jedinou rea|izací
náhodnéhoproce
nejobecnější.
Je obtŽnéje pouŽívatpro obrovsképoŽadavkyna data
su a V da|šÍm
sto|etí(i ve stacionárníchpodmínkách)mŮŽemedostat
a potieby identifikaceparametrŮ.S novymivypočetními
techno|ogie- iadu ve|miod|išnou.
mi mŮŽemepokračovat
stejnymzpŮsobem,se zaiazenímda|šíchproPo rozdě|enÍna vyhovující
a nevyhovující
simu|ace mode|ujeme
cesŮ a podrobnějŠího
časovéhoa prostorovéhoroz|išení.
NenÍvšak
s vyhovujícími
sadami parametrud|ouhéiady (napi. 1o tisÍc let)
jasné,zda to pii současnémpiÍstupuk distribuovanému
mode|ování a s pouŽitímváhovych koeficíentŮ(věrohodností)
z piedcházejícÍho
piinese skutečnézlepšení.
kroku vypočtemepredikční
meze čáry piekročení.
Beven [5] navrhujejiny piístupk environmentá|nímu
mode|ování.
Totoje tedy typická aplikace,kdy závisív prvníiadě na hrubévypoJednímz rysŮ novych moŽnostíje, Že všechna místa v povodÍ,ve
četnísÍle. o moŽnostech imp|ementacetakovych u|oh pojednává
státě, na zeměkou|imohou byt a budou mode|ována(,,everywhere
is
následujícíodstavec.
represented").AŽ tato situace nastane, data budou mÍtvětšídŮ|eŽi.
3. Parale|nívfpoěty
tost neŽ struktury mode|Ů.Struktura mode|uje jen prostiedek,jak
zdokona|ovatpopis kaŽdéhomÍstav rámci procesu poznávání,VyV piípadě,kdy v prvníťadézá|eŽ(na hrubéWpočetní
sí|e,je často
s|edkemmŮŽe byt novy zpŮsob naztán( na environmentá|ní
mode|omoŽné |ohu rozdě|itna samostatně iešite|néčásti,ty vyiešitnezávání.CÍlemuŽ nemusíbyt snaha zahrnoutvšechnonaše porozumění vis|e a z dilčích
vys|edkŮs|oŽitce|kovyvys|edek.Pro iešenÍmnoŽství
s|oŽitostempropojenychenvironmentá|ních
systémŮdo jediného
menšÍcht]|ohlze s vyhodouvyuŽfttzv.Wpočetních
c|usterŮčipara|elmatematickéhorámce s mnoŽstvímparametrŮ, které nenÍsnadné
ních počítačŮ'
i ekonomickéaspekty, budeme si patrně
UváŽíme-|i
identifikovatpro Žádnékonkrétní
místo[3].
muset vybratvypočetní
c|usters|oŽenyz běŽně dostupnychpočítačÚ
Jedním z nej|ákavějšÍch
rysŮ tohoto novéhopiístupu k environs procesoryrady ix86 či amd64.
mentá|nímumodelovánÍjemoŽnostimp|ementovatmodelydostupné
Typy cluster
jako proces poznáváníspecifickychmíst.Budeme
zrŮznych instítucí
Pod pojmem c|uster rozumímeněko|ik vÍceméněsamostatnych
mÍt mode|y všech míst, která nás zajhaj(, Avšak vzhIedem
počítačŮ
(častonazyvanychuz|y)propojenychdo jednoho funkčního
k prob|émŮmměňítka,ne|inearitya nesouměiite|nosti(pozorování
ce|ku' obecně |ze clustery nasazovatv něko|ikatypech |oh.Pod|e
a Ws|edkŮ mode|ovánDWs|edky mode|ováníurčitéhomÍstabudou
ve své podstatě nejisté,takŽe proces poznávánímusíbyt ímplemen- toho se také|išÍpoŽadavkyna hardwarovoua softwarovoukonfiguraci ce|éhoc|usteru'Pod|etypu u|ohpouŽíváme
c|usterytypickyv těchto
tován v rámci odhadu nejistot[5].
oblastech:
o vfpoěetníclustery (high-performance
computing),
2. Hydlo|o$ickémode|yv rámci odhadu nejistot
. rozdělovánízátéže(|oadba|ancing),
V hydro|ogickém
a obecně environmentá|nÍm
mode|ovánímusíme
o vysoká dostupnostaplikací(highavai|abi|ity).
počítat
s nejistotamiuŽ z toho dŮvodu,Že u|oha(kaIibraceparamet.
Dá|e se budeme věnovatjen c|uster m vypočetním;
zde je zák|adrŮ) je matematickyšpatně postavena(í||-posed,
i||conditioned),
coŽ
ní rozdě|enÍ.
p|ynez pieparametrizovanostimode|Ů.Vysledek neníjednoznačny,
Cluster na rovni aplikace
vyhovujÍcÍch
rešeníjemnoho [4].
Ap|ikaceje piedem piipravenak provozování
v danémtypu c|usteMetodou GLUE (GeneralisedLikelihoodUncertaintyEstimation)
podčástmi
ru,
Sama si rídÍ
distribucia komunikacimezijednot|ivymi
pa1]
tedy
h|edáme
tato
vyhovujÍcÍ
iešenÍ
tím,
Že
vytváiíme
sady
[6'
ulohy.
rametrŮmetodouMonte Car|o.Parametryvzorkujemez fyziká|né
reaTypickymireprezentantysystémŮtakovychc|usterŮjsou:
|istickychrozmez('ProtoŽevětšinounemáme informaceo rozdělení
na tomto interva|u,nejčastějivzorkujemez rovnoměrného
rozdě|ení' PVM http://www.cs m.ornl.gov,/pvm/pvm_home.htmI
SimuIacíprovedememnoho, abychomdostatečněprozkouma|iparaPara||e|Virtua| Machine je nástroj na vytvoienídistribuovaného
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vypočetního
stroje s piedávánímzpráv a distribuovanousynchronizací proces . PVM má podporu pro piedáván( zpráv mezi rŮznymip|atformami(konverzedatovychformátŮ).Jde o virtuá|nÍstroj
s moŽností
dynamickérekonfigurace(pridávánía ubíránída|Ších
uz|Ů za běhu
ap|ikace).Dá|eje zde moŽnostprizpŮsobení
komunikační
vrstvyPVM
konkrétní
topo|ogiic|usteru.

ethernetovousítovoukartou Lo/loo či1o0l10o0 Mbit/s a |oká|nÍm
pevnymdiskem. Jako jádro operačnÍho
systémupro vypočetní
část
Linux.V současnédobě je systémvybavendistribuby|vŽdyvyuŽÍván
cí Debian (http://www.debian.org),
systémemopenMosix ve verzi
2.4,26, Pro spojenímezi počÍtači
s|ouŽíloká|níethernetovásit, počÉ
tačejsou spojenypies mu|tiportovy
switch,centrá|níuze|je piipojen
rych|ostí1 Gbit/s' ostatnívypočetnÍ
uz|yjsou piipojenyrych|ostívesměs 10o Mbit/s. Veškerádata k Wpočtujsou u|oŽenana centrá|pouze pro v|astníoperační
|oká|nÍ
ním počítači,
disky jsou vyuŽívány
systéma odkládacÍoblast (swap).
- uz|uWpočetnísítěje uvepopis jednot|ivychpočÍtačŮ
Konkrétní
tabu|ce:
den v nás|edující

MP| http://www-unix.mcs.
an|.govlmpÍ/
prostiedímkromě PVM je Message PassDruhymčastopouŽívanym
ing |nterface.Jde o AP| pro komunikaci mezi Wpočetními
kontexty.
MP| má rŮznéimp|ementacepro rŮznévypočetní
architektury.Pro
Linuxovéclustery se nejčastějipouŽÍváimp|ementaceMP|CH. MP|
neiešístart jednot|ivychprocesŮ na uz|echvypočetní
sÍtě.
Cluster na rovni operačnÍhosystému neboli ss, Single System lmage clustery
V tomto piípaděpro vyuŽitíclusteru stačírozdě|ení |ohyna části;
to, na kterémuz|u a kdy se daná |oha ieší,zaiídívíceméněsamostatně operační
systém.SS| je v|astnostsystému,která pied uŽivate|em skryvá distribuovanosta heterogennostdostupnychprostiedkŮ a pro uŽivate|evytvárÍí|uzijednohojednotnéhosystému.UŽivate|
t a k u S S | c | u s t e r u v í c e m é n ěn e v í o s t r u k t u i e c | u s t e r u , p o č t u
a parametrechuz|Ů a vidí pouze c|usterjako ce|ek,jako jeden systém a takétak k němu piistupuje.
K|ičové
v|astnosti:
. ŽádnYh|avnÍ
prostiedÍ,
uze|,distribuované
. uŽivate|é
nevidíjednot|ivé
uz|y,
o netieba měnit ap|ikace,aby mohlyvyuŽítpotenciá|c|usteru,
r automaticky|oad-ba|ancing,
snadná správa.
jádra Linuxu,která taV současnédobě jsou k dispozici rozši7ení
kovy SSl nabÍzejí.
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5. Zkušenosti

pro ma|épovodí(bez rozFrekvenčnÍ
Wpočty(tj' čáry piekročent,)
dě|enína dilčípovodÍ)trva|yv systémuLinux na staršíchprocesorech něko|iktydnŮ aŽ měsícu (většinapočÍtaču
běŽe|av Linuxujen
v noci a o vkendech). Na jednom procesoruby|omoŽnoza noc sponěko|iksimu|acÍodé|ce10 tisíc|et.Vys|edkyjsoupopsánynapr.
čítat
openMosix http://openmosix.
sourceforge.net/
v práci BlaŽkovéa Bevena [1o].
http://openmosix.
snarc.org/
Vypočetní
náročnostvzrost|apo q1tvoienÍprogramupro ve|képoSystém openMosix umoŽĎujetransparentnÍmigrace proces na
povodÍ'Řada o dé|ce10 tisÍc |et na povodí
vodí rozdě|enéna dÍlčí
uz|y c|usteru. Nové procesy jsou transparentněpiesunovány
povodÍse na jednom procesoru počÍta|a
z domovskéhouz|u na jiné uz|yc|usteru' |/o operace pak provádějí s|oŽenémze sedmi dilčÍch
tii noci. Studie je popsána v práci B|aŽkové
a Bevena [11].
na pŮvodnímuz|u,kde vznik|y'SystémopenMosix umoŽĎujeněko|ik
počtysimu|acípro
ostatníuŽivate|é
metodyGLUE ve světě zvyšujÍ
pracovnístanice mohou
typŮ uz|Ů v clusteru' Napiík|aduŽivate|ské
procesy pouze generovat,a|e nesmějÍna ně byt migroványprocesy
distribuované
mode|y(v krátkychčasovychradách)a pro mode|yjedjinych uŽivate|uneŽ uŽivate|epiÍs|ušné
noduššíuŽ
se počtysimu|acípohybujÍv
mi|ionech.
Cílemje co nej|ep
staníce.Servery potom mo
prostoru.
šíprozkoumáníparametrického
hou piijímatprocesyvšech uŽivate|Ů.
V současnédobě se nároky na náš systémopět zvětšujÍ.
PočetsiopenMosix je re|ativnějednoduchysystém,a|e pro většinuvypomu|acív krátkych i d|ouhychiadách roste v sou|adu s vwojem Wpe
četněnáročnychap|ikacívyhovujÍcÍ.
Piitom se pro kaŽdousimu|aciuk|ádájen omezenyrozčetnítechniky.
K|ičové
v|astnosti:
. dynamickámigrace procesŮ - migruje pouze zásobnk, registry
sah vys|edkŮ(sezonnímaxímaprŮtokŮv kaŽdémroce, ročnÍ
maxima
procesu,
vodníhodnotysněhu, čáratrvánÍprŮtoku,u d|ouhychsimuIacÍtéŽ
a programovyčítač
o stránkovánína Žádost - z domovskéhouz|una uze|,ktery provádÍ maximá|ní
hodinováa dennísráŽka).Chceme|ivšakz vyhovujícÍch
iad
získathydrogramodtoku,musímed|ouhéiady obsahujícít,ybrané
hydro
zpracováníprocesu, jsou pienášeny stránky pouze tehdy, dojde-|i
gramy počftatznovu a tyto hydrogramyuloŽitv hodinovémkroku'
k jejich vypadku,
. memory ushering- migrace procesŮ z uz|Ú s nedostatkemvo|né
Čtenársi asi k|adeotázku,pročse nespokojíme
s jednou ,,nej|epšť.
paměti,aby se piedeš|ostránkování,
simulacÍjakov prvnÍchWpočtechs ToPMoDELem [7, 8, 9]. odpověď
je jednoduchá.PouŽijeme|ijinou vstupnÍiadu (prŮtokŮnebo ročních
o para||e|
fi|e|/o - pokudprocesprovádíintenzivnÍ
l/o operace,je snamaxim),je ve|mipravděpodobné,
Že našenej|epšÍ
simulaceuŽ nebude
ha piemigrovatho na uze|,ktery v|astnídata, se kterymi proces pranej|epší.
Parametrynovénej|epšÍsimuIace
se mohounacházetna uplně
cuje - |/o operacese pak provádějÍ
|oká|něa tedy mnohemrychleji,
jinémmístěv parametrickém
. vše vjádie Linuxu,Žádnéexterníknihovny,
prostoru.Náročnymi
Wpočtypopsanymi
. transparentnostvt]čiuŽivate|í
v tomto piÍspěvkuse snaŽÍmedocÍlittoho, aby většina moŽnostÍbua ap|ikacÍm,
. moŽnopouŽÍt
doucÍhovwoje by|aobsaŽenav našichpredikčnÍch
mezích.
v kombinacis openAFS.
s ToPMoDELem pracujeme uŽ vÍceneŽ deset |et a naše zkušeDa|šímiobdobnymisystémyjsou openSS| http://openssi.orgl či
zatím pouze experimentá|níKerrighed http://www.kerrighed.ore/. nost potvrzujeteze vyjádrenév uvodu o procesu poznáváníspecifickych míst' Pro kaŽdépovodíby| programmodifikovánv závis|ostina
Všechnytii systémujsou porovnányautory systémuKerríghedve
jeho zv|áštnostech,dostupnychdatech a če|umode|ováníÍ7,8, 9,
flp:/ /ftp.inria.frllNRlA/publication/ publi-pdf/RR/RR-5399. pdf.
LO, 7]., L2, 73, 1,4, L5).
prob|émy:
SSl c|usteryse musejívyrovnats nás|edujícími
o rozdi|ná nominálnírychlost uzlti - kaŽdy uze| mŮŽe mítjinou konfiZ vyše uvedenychfaktŮ vyp|wá, Že uŽivate|environmentá|ních
mo
prob|é
guraci(procesor,pamět, ...),napi. procesormŮŽebyt P4/32ooMHz
de|Ů nenía nebude zbaven nutnosti rozumět modelovanému
mu. V prŮběhuWpočtŮje nutno učinitiadu subjektivních
rozhodnutí,
a taky poněkudstaršíP||,čidokonce i486/L00MHz,
. rozdflnáaktuálnÍrychlost uz|u- nejčastějidána kombinacínomizejména:Wběr vztahŮ vyjadrujÍcÍch
věrohodnost a vyběr predikčních
mezí,tj. napi. 95 % (to znamená, Že 5 % prípadŮmŮŽe byt většíchneŽ
ná|nírych|ostia zátěŽeuzlu,
je moŽnoo nich
o rozdi|ná rychlost komunikace - c|uster mŮŽe byt i geografickydispredíkční
mez)'TatorozhodnutÍjsou
všaktransparentnÍ,
diskutovat a piijatyvys|edekje moŽno pienéstdo ana|,!zyrizik'
tribuovany,at jiŽ mezi městy čimezi budovami,
. vypadek uzlu - v ideá|nímpiípaděse systémvyrovnái s neočekávaPoděkování
pokudje systémschopeniešit
nymvypadkem,častoje dostatečné,
PievedenÍpara|e|ního
systémuna openMosix by|o uskutečněno
vypadek p|ánovany.To pak umoŽnítransparentníodstávku PC, či
v rámci grantu MŽP 000207!Lo!, testováníprobíháv rámci grantu
pies den jako pracovnístanice sekretáikya pies noc jako
vyuŽívaní
MŽP vav/650/5/o3.
vypočetnÍho
uz|u.

4. Pata|etnísystémve vÚv T.G.M.
A nynÍsepodÍváme
na jedno konkrétnínasazeníSSI
systému.Ten.
to systémvznika|postupně, protoje vybavenruznorodymipočitači.
jako běŽnékance|áiské
V prvnífázi by|ypočftačepies den vyuŽívány
jako uz|yvypočetnÍho
počftače,
v noci fungova|y
systému.V současné
jako uz|ytohotoWpočetdobě je jiŽ většinapočítačŮ
vyuŽ(vánajenom
jsou vybavenyprocesoremiady i386,
nÍhosystému.Všechnypočftače
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VODNI BILANCE A RAMCOVA

SMĚRNIGEPRo VoDNípouTlKU EU

Vác|av Zeman
K!íěová slova
směrnice 2oo0/6o/Es, vodní bilance, plány oblastí povodí, zásady
zpracovánÍvodnÍbilance
Souhrn
Ve Vyzkumném stavu vodohospodážskémT. G. Masaryka byla
v rámci vfzkumnéhozáměru MŽP.ooo2o7LLo1. iešena otázka vztahu mezi směrnicí 2ooo/6o/ES a vodní bilancí s cí|em sjednocení
postupri pii zpracování podktad pro p|ány ob|astí povodí. Řešení
zdtivodřuje nutnost pravy věcné náplně vodní bilance a piedk!ádá
zásady zpracováníjeiích s|oŽekjako podkladu pro následnou tvorbu
metodik pro sestavovánÍbilance.

a
Směrnicevodnípo|itikyEvropskéunie 2000/60/ES [1],uveiejněnáve
věstnku Evropského
spo|ečenství
officia|Journa|dne 22. prosince2000,
pristupujek iešenÍprob|ematiky
udrŽitelného
uŽÍvánívody
v povodíchkomp|exněa stanovírámec pro ochranuvnitrozemskych
povrchovych
vod, bra
kickychvod, pobieŽnÍch
vod a podzemníchvod. |mp|ementace
tétotzv.
Rámcovésměrnice(dá|eRS) ve svémdus|edkuznamená pro kaŽdyč|ens ky stát potiebu/povinnost piizpusobitjejímpoŽadavku
m reŽim iízenívšech
v povodína uzemístátu' Zák|adnÍm
činnostÍ
nástrojemsprávy povodíse
tak stává piípravaa ap|ikacep|ánuob|astipovodí.
PoŽadavkyRS by|ypromítnutyi do české|egis|ativy,
zejménado zákona o vodách' VodnÍzákon v $ 25 určujeotázkypoiizováníp|ánŮpovodía jejich uče|.Na p|ány povodíÚzce navazujevodnÍbilance (zavedená v $ 22, odst. 1), zejménapakjejídruhás|oŽka,tj. vodohospodáiská bi|ance.V s 21, odst. 2b je vedenívodníbi|anceuvedenojako
součástzjištování
a hodnocenístavu povrchovycha podzemnÍch
vod,
coŽje jeden z h|avníchkroku postupudoporučovaného
směrnicí.
SestavovánÍvodohospodáiské
biIancemá v Čnd|ouhoutradici.ZpÚje v současnédobě poplatnystavu pied implementací
sob zpracování
pro ČRjako novy člen.
směrnice.V zájmu odstraněnídup|icitVyp|}^/á
piístupk vedenívodnÍbisky stát EU povinnostpiehodnotitsoučasn17

t15] Blazkova,S., Beven,K., Tacheci,P., and Kulasova,A. Testingthe
distributedwater table predictionsof TOPMODEL(allowingfor
uncertaintyin model calibration):the death of TOPMODEL?Water Resour.Res.,vol.38, no. 11, Doi: LO.IO29/2001WR000912,
2002.
[16] Leavesley,G., Markstrom,SL., Restrepo,PJ., and Viger, RJ.
A modularapproachto addressÍngmode|design,sca|e,and parameterestimationissues in distributedhydrologicalmodelling.
HydrologicalProcesses, 1.6,2OO2, p. 773-187.
F., Beven,K., Horritt,M., and Blazkova,S. Uncer[17] Pappenberger,
tainty in the calibrationof effective roughness parametersin
HEC-RASusing inundationand downstreamlevel observations.
p. 46-49.
Journalof Hydrology,3O2,2005,
[18] Werner,M., Blazkova,S., and Petr,J. Spatiallydistributedobservations in constraininginundationmodellinguncertainties.HydrologicalProcesses, EarlyView on the web 2004.
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New computing possibilities and environmental modelling (Blažková,
Š.,Salinger, P.)
The contribution describes the current state of the art in environmental modelling Írom the point oÍ view oÍ the requirements
on computer power. Reasons for the need of ,.blute Íorce'' in com.
putation, namely the necessity to estimate uncertainty, are given. Technica| overview oÍ re|atively cheap possibi|ities oÍ get.
ting such computer powel with an example oÍ openMosix is pre.
sented.
podmÍnkácha včas se pÍipravit
lance, určitjejí u|ohuv nastávajících
prováděnÍ.
na jejíuče|né
Z tohotodŮvoduby|ave VÚV T.G'M. nejprve
zpracována vodnístudie |2), návazně pak zásady zpracován(vodní
bi|ancet3]. Č|ánekstručněinformujeo obsahu těchto pracÍ.
piipomeneme(nanejhrubšímoŽné
Úrovni
Pro uvedenídoprob|ematiky
podrobnostQprincipimp|ementaceRS: na zák|aděvyhodnocenÍ
stavu
vodnÍchrjtvarŮa dopadŮvyvo|anych
v|ivy,resp. hnacímí
si|amiv ob|asti
povodÉ
aktivityv povodÍtak,
, je nutnénavrhnoutopatieníusměrĎujÍcÍ
aby by|odosaŽenopoŽadovanych
cÍlu.
)iŽ na tétorjrovnipodrobnostÍ
mÚŽemeintuitivněvymezittj|ohuvodnÍbi|ance:určitstavy vodnÍchtjtvaruke zvo|enéčasovéurovni(současnost,wh|ed)a porovnatje s cí|oWmihodnotami.
JednÍmz prvnÍchkrokŮiešeníby|ovymezenÍ
Ú|ohybi|anceV procesu
na obr, 7.
tvorbyplánu ob|asti povodÍ.Popišemeschéma znázornéné
jednotky
Na vodní tvary (ana|ogicky
i na chráněná zemi),zák|adnÍ
pro hodnocenístavu vod, pusobív|ivy,čímŽmŮŽedojftke změně stavu
vodníhotÍtvaru.Jednot|ivé
ukazate|e,potiebnépro zjištěnístavu vodnÍchrjtvaru,|zemonitorovata zjištěné
hodnotyporovnávats piípustnymi
monitoring,nebo
hodnotami.V piÍpadě,Že neník dispozicivyhovujÍcÍ
je nutné(nazákladězna|ostÍopovodíao sourešÍme-|i
otázkyvyh|edu,
hodnotáchv|ivŮ,tj. v sou|adus č|ánkem5
časnych/prognÓzovanych
směrnice)provéstodhad hodnotukazate|Ůvhodnoumetodou(pouŽitÍ
vystupŮmode|unebo expertníchodhadŮ).
Stav vodnÍhotÍtvaru|ze na zák|adě vztahu zjištěnycha piÍpustnych
h o d n o t u k a z a t e | Ůp o p s a t / k v a n t i f i k o v afty z i k á | n í m ic, h e m i c k y m i
cflem(EC),
a bio|ogickymi
charaKeristikamia porovnats environmentá|ním
stanovenymv sou|adus PiílohouV směrnice,provodní tvar.V piípadech,
kdy neníEC dosaŽeno,je nutnéstanovitpiÍěinyvedoucÍk nevyhovujÍcím
hodnotámjeho s|oŽeka navrhnoutv ob|astipovodívhodnáopatiení.
popišemejen v nezbytnémrozsahu:
Da|Ší
ob|astičinnostÍ
Směrnice Es / 2ooo / 60 poŽadujepied|oŽitveiejnosti k vyiád|en(
/
konzu|tacÍm
seznam vfznamnych vodohospodáiskÝch problém , a to
V roce T-22;obsahem by mě|ybyt zejménainformaceo rizikunesp|něvyhledonÍenvironmentá|nÍch
a|e piedevším
cíluv povodípro vychozÍ,
nep|něnÍ
Ec, tj. konkrétvou/p|ánovací
časovourjroveĎa h|avnípríčiny
1 HnacÍsilyjsou s|oŽkyantropogenníčinnosti
(napi' prŮmys|,zemědě|stv0'v|ivy
pak jsou prímé činkyhnacíchsi| (napr.odběry a vypouštění
vody)' pŮsobícÍ
che
změny pr toku/chemizmuvody' Stav vodníhot]tvaru|ze popsat íyziká|ními'
mickymia biologickymicharakteristikami.
2 Í . . . r o kp u b | i k a c p
e | á n uo b | a s t i p o v o d í ( p
1 |. á nv r o c e2 0 0 9 ' d a | š í vr o c e2 0 1 5
a 2O2Ll.
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jejichskupiny,jejichŽdopadybude
piÍpadně
nív|ivy,
VODNI UTVAR
stav vodního tÚtvaru
tieba v návrhu programuopatienÍe|iminovat.Ná.
(včetně
vrh variant opatžení
technicko-ekonomickychparametrŮi mimoekonomickych
dopadŮ)musí
probíhatv návaznostina da|šÍkroky (ekonomická
optimalizace, rozhodovac(analyza, program opatKVANTITATIVNI STAV
EKoLoGICKÝ
STAV
CHEMICKY STAV
iení)tak,aby návrh p|ánuob|astipovodí(vevariantách) moh| byt pied|oŽenveiejnostike konzu|taci
BIoLoGIcKÁ
do konce roku T-13. Du|eŽitymkrokemje ekono
sLoŽKA
mická optimalizace variant opatiení,jejÍmŽcÍlem
je na|ezenÍ
nejefeKivnější
kombinaceopatiení,včetFYZ. CHEM.
ně s|edovánÍ
nutnostisníŽenÍ
hodnotEC čioddá|esLoŽKA
ní termínujejich p|nění(v sou|adus č|ánkem4
jen
jsou
Rámcovésměrnice).Ekonomické daje
HYDROMORF.
jednÍmz podk|adŮpro konečnározhodovánÍ.
sLoŽKA
Je tieba zváŽiti mimoekonomické
dopadyopatiení(sopoIitické,
ciá|nÍ,
obecněekoIogické,
...) a dokázat
je kvantifikovata agregovats vysledky ekonomické optima|izace.Tento proces zde by| naanán rcz.
TYPvoDNÍHoÚrvaRu
hodovací ana|jza. Ná|eŽitostiplogramu opatiení
určujesměrnice v č|ánku11. Stručněje |ze chavod
jako opatienítechnická,legis|ativní obr. 2. SchémaokruhuhodnocenÍpovrchovycha podzemnÍch
rakterizovat
a ekonomická.
prŮtokÚbudenutnénahraditprŮtoky,resp.
ev.minimá|ních
zÚstatkovych
NavrŽeny postup vychází piedevšÍmz poŽadavkŮ RS, a|e téŽ
jejich reŽimys oh|edemna hydromorfo|ogickou
s|oŽkukvalityekologicz poznatk zÍskanychpii vyzkumui praxinavrhovánívodohospodáiskych
kého
stavu
vod.
K
mnohem
větším
změnám
však
dojdev oblastijakospodÍle|.
soustav,na nichŽse vÚv T.G.M.v minu|ostiu./znamně
ti vod. V současnédobě se v rámci vodníbi|anceprovádíporovnánÍ
Naznačenyproces tvorbyp|ánuob|astipovodíje od činnostÍ
souvizjištěnychcharakteristickych
hodnotukazate|Ůs hodnotamiukazate|Ů
p|ánuprasejÍcÍch
s evidencÍ/prognÓzou
v|iv aŽ po pub|ikaciv|astnÍho
6I/2003 Sb., ČSN75 7227,
piípravy pod|eruznychnorem(napi.naiízenív|ády
covně ve|mináročnya časověve|minapjaty.V zájmu zajištění
Čsl{zs 7214, směrniceRady75/440/EHs a78/659/EHS)' PrÍstup
by proto by|o čelné,aby iídicíorgányco nejdiívevyvo|a|yiešeníprocek současnému
hodnoceníjakosti
vod |ze piirovnatk hodnoceníukazasu na podrobnějšÍ
urovni(objevÍ
se da|ŠÍ
dŮ|eŽité
činnosti)jakoce|ku,
pod|eRS.
te|Ů
chemického
stavu
s cÍ|emidentifikacevazeb mezi dí]čÍmi
činnostmia návaznězpracováRámcová směrnice roz|išujeeko|ogickya chemickystav povrchovych
nÍmetodikdÍlčÍch
činnostÍ.
a chemickystav podzemníchvoda. V těchto okruzích
vod a kvantitativnÍ
Vratme se k ro|i vodníbi|anceV procesu p|ánovánÍ.
Za bilanci (na
provádět
tii
bude
nutné
hodnocení'U eko|ogického
stavu se roz|išují
rovni podrobnostiobr. 7\ budemedá|e povaŽovatčinnostspočívající
s|oŽkykva|ity(obr. 2\, Tyto sloŽkyeko|ogického
stavu a kvantitativnÍ
v určení
hodnotukazate|Ůpro identifikacistavuvodníhoÚtvarua jejich
získanychhoda chemickystav se hodnotína podk|aděměiení/odhadu
porovnánís piípustnymihodnotamiukazate|Ů.Na vodnÍbi|ancibude
hodnotami,resp. z nich
not ukazate|Úa jejich srovnánÍm
s piÍpustnymi
navazovaturčenístavu vodnÍchtjtvarŮa jejich porovnánís environodvozenéstavy utvarŮse porovnajís environmentá|nÍmi
cili tjtvarŮ.
piičinnevyhovujÍcího
mentá|nímicí|ia stanoveníkonkrétnÍch
stavu.
prováděnéV roce 2oo4 (v rámci zpracovánícharakterizaPro
ana|,!zy
je
pod|oŽenÍm
piÍs|ušnéob|ast bi|ance na obr.7 znázornéna
od|iŠnym
povodi)by|ystanovenytzv. pracovnícÍle,tj. seznamy ukazateho obdé|nku.Variantněje možné
za bi|ancipovaŽovatsouhrnčinností ce ob|astí
|Ůa jejichIimitŮ.Pro piedstavu:pro hodnoceníchemického
stavu tvaru
z obou b|okŮ,tj' od určenÍ
hodnot ukazate|ŮaŽ po určenístavu vodpovrchovych
vod
by|
vytvoien
národnÍseznam
obsahující54
druhŮzvlášpiÍčin
problém
níchtjtvarŮa
nevyhovujícího
stavu. Tento
se v současné
|áteka 67 druhŮnebezpečnych
|átek,piičemŽse jeddobě iešÍ;jedná se o do|aděníkompetencímezi resorty zemědě|stvÍ tě nebezpečnych
ještě s|oŽkysediment
ná pouze o koncentrace|átek ve vodě (zb,Ývají
a ŽivotnÍhoprostiedÍ.
podzemních
piistupují
a
biota).
U
vod
k
tomu
emisní
|imitypro |átkyobDá|e ukáŽemenutnost pravyvěcnénáp|něvodnÍbi|ance.U bi|ance
Jistě se jedná
systémuevidencezátéží.
mnoŽstvívodse v|ivRS projevÍtím,
Že současné
hodnotyminimá|ních, saŽenév databázi informačnÍho
o mnohemširšípojetíhodnocení,jakosti..vod, neŽ uvaŽujesoučasná
vodohospodáiskábilance.Eko|ogickou
stránku hodnocenípovrchovych
OBLAST POVODI
vod pak současnávodohospodáiskábi|ancenezahrnujevŮbec.Je zlqmé,Že pii změně podmínekv dŮs|edkupovinnostiimp|ementovat
Rám.
covousměrnicinemá smys|provádětv detai|uvodníbilancidosud p|atnym zpŮsobem (proč,k čemu?)a para|e|něhodnocenístavu vodnÍch
utvarŮv duchu směrnice.Proto by|yv da|šíchčástechpráce navrŽeny
HODNOTY UKAZATELU
zásadyzpracovánívodnÍ
bi|ancetak, aby by|o,pokudmoŽno,dosaŽeno
sou|adus p|atnoučeskou|egis|ativou
i s Rámcovousměrnicí.
jeŽ bude piedmětemvodPo uvedenémobecnémvymezeníčinnosti,
jejÍhomÍstav procesuzpracovánÍ
p|ánŮob|astípovoníbiIance,určenÍ
věcnénáp|něvodnÍbi|ance
dÍa zdŮvodněnínutnosti pravy(rozšíÍenÍ)
pojetÍdefinoványzáby|yna podrobnějšÍ
urovnive shora naznačeném
k|adnípojmya če|zpracováníjednot|ivych
s|oŽekbiIance.Da|šÍm
kro.
kem by|aana|yzavztahŮmezi uŽíváním
vody,bi|ancíastavemvodních
tvarŮ,na jejímŽzákladě byla navrŽenastrukturasystémuvodníbi|anpžíčiny
ce. Jedná se o systémsestávajícízesubsystémŮevidencedat, hydro.
|ogickábi|ance,vodohospodáĚská
bilancea souhrnnávodnÍbilance.
VYZNAMNE
Hlavníčástpráce by|avěnovánanávrhuzásad zpracováníjednot|ivych
vH PRoBLÉMY
s|oŽekbi|ance,z nichŽse bude vycházetpii zpracovánímetodik.Zásady
VARIANTY oPATŘENÍ
obsahujÍnavrhovanéprincipyiešení(moŽnémetody a moŽnostijejÍho
potieba a vystupyÍešeni),
vyuŽitt'vstupy/informační
vazbyna da|šís|ožEKoNoMICKÁ
poŽadavkyna iešent,poŽadavkyna
ky vodníbi|ancea z toho vyplwající
OPTIMALIZACE
metodik,popis prob|émŮ
k iešení
externíspo|uprácipii zpracovánÍ
a návrhyopatienÍ'Zásady se tykajÍtěchto s|oŽekvodníbi|ance:
o evidencepro vodníbi|anci,
. hydro|ogická
bi|ancemnoŽství
vody,
. hydro|ogická
biIancejakosti vody,
o vodohospodáiskábi|ancemnoŽstvípovrchovychvod,
PRoGRAM
oPATŘENi
. vodohospodáiskábi|ancejakosti povrchovychvod,

=rt]--

ffi

p|ánuob|astipovodí
obr. 1. SchémazpracovánÍ

3 Je patrné,Že rok T.1je z h|ediskapiípravyp|ánuznačněnáročny.
4 Pro potieby p|ánovánírozvojeuŽívání
hodnovody rozšÍÍmekvantitativnÍ
cenípovrchovych
vod' kterésměrnicezahrnujepouzev hydromorfoIogické
s|oŽcekva|ityeko|ogickéhostavu.
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směrnic pro potiebytvorbyp|án ob|astípovodí,
vytvoritzák|adynovéhopoh|eduna vodníbi|anci
a navrhnoutzásady zpracováníjejíchs|oŽek.
V období06/2oo5 aŽt2/2oo6 proběhnena poď
k|adě těchto zásad zpracovánímetodik s|oŽek
povodí.
vodnÍbi|ances ověienÍmna pi|otnÍm

VODNI BILANCE
EvIDENCE

PRo voDNÍ uI,aNcI
trvalá činnost

voDoHosPoDÁŘSKÁ BILANCE
oBLAsTÍ PovoDÍ

HYDRoLocIcKÁ
BILANCE
oBLAsTÍ PovoDÍ/ČR
ročnícyk|us

o

bi|ance současného stavu

o

bi|ance v hledového stavu
6letf cyklus

VODNI BILANCE
SOUHRNNA
HLAVNÍCH
PovoDilČR
o

hydrologická

o

vodohospodáŤskábi|ance
6let'f cyklus

bilance

lng. Václav Zeman
VUV T.G.M.
vaclav zeman@vuv.cz
RecenzovalIng.LiborAnsorge,2. 72.
2005.

obr. 3. Návrh strukturvVodníbi|ance
. vodohospodáiskábi|ancemnoŽstvípodzemnÍch
vod,
o vodohospodáiskábi|ancejakosti podzemnÍch
vod,
. souhrnnávodníbi|ance.
SloŽkas názvem evidencepro Vodníbilanci piedstavujeinformační
zabezpečenÍ
vodníbilance,kterébude vycházetz nově zjištěnéinforpotiebyda|ších
mační
uvedenychs|oŽek.Pii rea|izacibudouv maximá|nÍ
možné
miTevyuŽitystávající
informačnÍsystémy.
otázkou, kteroubude
n u t n év e s p o I u p r á c i s e s p r á v c i p o v o d ív y i e š i t ,j e p o k r a č o v á n í
je v|astv sestavovánívodohospodáiské
bilanceminu|ého
roku;myš|eno
nÍbi|anční
hodnocení.V pÍípadě,
Že bude zachována,bude prováděna
v rámci tétotrva|éčinnosti.
p|ánovacích
Pii uváŽenífrekvence
cyk|ŮzavedenychRS |zeznázornit
vys|ednynávrh vodníbi|ance obrázkem 3.
Závěrem |zeshrnout:Ci]emiešeníby|oupozornitna nutnostsjednoce
nÍpostupŮ pÍisestavovánívodníbi|ancea pii hodnocenÍpoŽadovanych

Literatura
t1] Směrnice 2ooo/6o/ES Evropskéhopar|amentua Radyz23.Í|na 2000 ustavujÉ
cí rámec pro činnostSpoIečenství
v ob|astivodnípo|itiky.Pracovnípiek|ad
MŽP oov, Praha, květen 2oo1-.
Í2) Vodníbi|ancea implementacesměrnice
2ooo/6o/ES. Praha : vÚv t.c.tvt.,srpen
2004.
vodnÍbi|ancea vyuŽitÍ
t3] Zásady zpracovánÍ
jejíchvystupŮpro piÍpravup|ánu ob|astí
povodÍ.
Praha: VÚV T.G'M.,červen2oo5.

Key words
Directive 2000/6O/EC, water balance, river basin management plans,
principles of water balance assessment
Water balance and Water framework directive (Zeman, V.)
Within the Írameworkof a resealch intention MzP.0o02o7LLo7.,
T.G.M. Water Research lnstitute carried out a problem concerning
relationships between Directive 2OOO/6O/EC and water balance,
which is regularly assessed in the Gzech Republic. The aim was to
harmonise methods ÍorpreparationoÍ backtround data Íorthe river
basin management plans. The results demonstrate that the balance
assessment wi!| have to be modiÍiedand they inc|ude principles for
preparation of its new methods.

PĚírústky
v knihovněVUv T.G.M.

Píehrady ěech, Moravy a Slezska
Vojtěch Broža a kolektiv
odpadnÍ vody - Wastewater 2oo5
PrvnÍve|kou
obrazovoupub|ikaciočeskychpiehradáchvyda|oV roce
Ve dnech Io._72. května2005 se v Tep|icÍch
kona|ajiŽ 6. biená|ní 2005 |ibereckénak|adate|stvÍ
KN|HY555.
mezinárodníkonferenceo odpadníchvodách, poiádaná AsociacÍčistÉ
VypravnápublikacepiinášívŮbec poprvéucelenypopis a charakterenskychexpertuČeskérepub|iky(AČEČR).Piednáškovyprogramkonristi]<u
všechnejvyznamnějŠích
vodnÍchdě| na ÚzemíČeskérepub|iky,
ference by| rozdě|endo něko|ikaspecia|izovanych
sekcí,vo|enych č|eněnych
pod|ejednot|ivych
povodí:Labe, V|tava,ohie, odra a Moras oh|edemna poŽadavkya zájmyč|enŮodbornychskupin RČeČR.
va. Piedstavuje136 piehrad a jejich historii,od vzniku projektupies
ProgramprvnÍhodne konferenceby| za|oŽenna p|enárnÍchpiednáŠ- budováníaŽ po současnystav. Kniha vznik|av autorskémko|ektivu
partnerské pod vedenímrenomovaného
kách rozdě|enychdo tiÍ skupin: piednáškyreprezentujícÍ
vodohospodáieprof. Ing.VojtěchaBroŽi'
asociacez Rakouskaa Německa,piednáškypiedstavujícínejvětšíčis- DrSc., a podÍle|i
se na nÍpracovníci
všechpovodÍČR.
tírensképrojektyv Českérepublice,piednáškyshrnujícÍ
současnyvyBohatyobrazovymateriá|(historické
Íotografie,
dobovépoh|ednice,
voj v ob|astibiologického
čištění
odpadníchvod, separaceaktivované- |eteckésnÍmkyapod.)dokumentujevystavbuvodníchděl a techno|oho ka|uči identifikacemikroorganismŮaktivovaného
ka|u'
piehradnÍchtěles, jako jsou uzávéryspodníchvypustÍ,
{ická zaíízení
programdruhéhodne pokryva|nás|edujícÍtémata:
Piednáškovy
sp|aš- sdruŽenévěŽovéobjekty,bezpečnostní
pielivy či vodníe|ektrárny.Neky a městskéodpadnívody,
kva|itaaktivovaného
ka|ua jeho Separace,
chybíani mapkyjednot|ivych
tokŮ a pričné
|ezy hrází.
stokovésystémy,zpracováníka| a čištění
ka|ovychvod, intenzifikace
Ved|etechnickéhopopisu piehrad, znichŽ některéby|yvyh|ášeny
čistíren
odpadnÍch
vod,odvodĎování
urbanizovanychzemí,v|ivvypouš- ku|turnÍmi
památkami,kniha popu|ární
formouseznamujes jednot|ivyprŮmys|ovych
těníodpadnÍch
vod na recipienty,čištění
odpadníchvod.
mi če|yvodnÍchdě|, piírodními
zajÍmavostmi
v oko|ía takés vyuŽíváSoučástÍ
konferenceby|ai samostatnáposterovásekce s informacemi
nímnádrŽÍk rekreacia sportu.
o nejnovějším
vyvojiv oboru odváděnía čištění
odpadníchvod. Zároveř
Yázaná ce|obarevnápub|ikacemá 256 stran a je tištěna na kiÍdoby|vydán sbornk piednášeka sbornk posterovychsdělenÍprezentova- vémpapi7e.
nych na konferenci.
Alena Heiclová

PFT
ProstÍedí
a fluidnítechnika,s.r.o.

AKcIoVÁ

Podbě|ohorská739. cz 150 00 Praha 5
tel./fax:257 215 58'l
telefon:257 213 522
pft@pft-uft.cz
www.pft-uft.cz

sPoLEČNosT

PRoJEKToVÁNí,INŽENÝRSKÉ
SLUŽBY,
KoNzuLTAcE A DoDÁvKY STAVEB NA KLÍč
PRAHA
Táborská 31
te|.:261 215 í98
Fax:261 215 186

BRNo
Minská 18
54í 2'lo 6m
il1214973

osTRAvA
Varenská 49
596 638 328
596 638 329

Dodavatel vystrojení
kanalizačních objekt
. regulace odtoku z odleh. komor
o čištěnídešťov1ich
zdrŽí
Vírovfventi|v suchéšachtě o ochrana kana|izacepÍed
FluidCon
velkou vodou

č. auoĚ.,ovlce
Zátkovo nábíeŽí7
386 355 427
386 331646
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PROBLEMATIKA POVRCHOVYCH

cÍmtestu by|astanovena V poÍadÍCd, Zn, Pb. Pro Zn, Cu a Fe je charakteristickyWskyt v rozpuštěnychi nerozpuštěnychformách, coŽ je
chemickymia bio|ogickymiinterakcemi.
ov|ivněnorŮznlmi fyziká|nÍmi,
oproti rozKoncentrace partiku|árněvázanych kovŮ jsou vyznamnějšÍ
puštěnéfázi. H|avnÍmi
s|oŽkamiz komunikacísp|achovanychpevnych
částicjsou Že|ezoa z da|šíchkovt]th|inÍk.

sPLAcHŮ oDTÉKAJícícn

zoÁrrrĚruí
sírĚ

grcEkoo&
(lníormace o dí|ěíchvyslodcích vÍzkumnéhoproiektu
"Vliv
tokovfch poměr dálnic a rychlostnÍchkomunikací a ieiich dopad na
vodnÍlftvary ve smyslu Rámcové gměmice" Y ]oce 2oo5)

Polycykllcké aromatické uhlovodÍky
Zdroji PAUjsou otěr z asfa|tu, pneumatika brzd aut, jemnéčástice
pocházejÍze spa|ovacíchmotorŮ. PAU se do ptjdya vody dostávajÍsudá|nice
chou a mokroudepozicíasplachyze si|nic.Ve vodě odtékajÍcíz
by|yna suspendované|átkyvázány zejménapo|yaromátys vyššímo|*
ku|ovouhmotnostt'coŽvedek jejichnáslednéakumu|acivsedimentech,
PAU se čtyimi kruhy (f|uoranthen,pyren, benkde pŤevaŽova|y
NÍzkomo|eku|ární
PAU se tiemi aromatickymikruhy
zo(a)anthracen).
(f|uoren,anthracen,fenanthren)mohou byt během remobiIizacepie-

Danuše Beránkovál, Helena Brtníkovál,Josef Kupec1,
Vi|ma Jandová2
JiiÍ Huz|ík2,
Klíěová s|ova
znečišténÍ
vod, povrchou! splach z dálnic, sráŽkoodtokové poměry,
polyaromatické uhlovodÍIry,těžkékouy
Souhrn
PÍspěvek seznamuie s poznďky zÍskanÍmi v pr běhu prvn|ho roku
ŤešenÍ
vfzkumného ploiektu Mlnisterstva doprarryzabÝvaiÍcihose sr.iž.
koodtokovfmi poměry na dálnicÍch a jeiich v|ivem na vodnÍ litvary.
Struěně jsou charakter|zována ne|dŮlďitěišÍ témata ze zpracované
rešeršoa popoány cile proiektu. Jsou zhodnocony vÍsledlry dosavadnÉ
ho měÍenÍna odtocÍch z deštovfch usazovacÍch niidÉí' ktelé potwzuií
vfznamnost záléŽelecipient zeiménav oMobÍtánÍsněhu' akumulaci
polutant v pevnfch matlicÍch a prcblémovérryplavovánÍchloddtl.

o
Úvod do problematiky
Vystavboudá|nic a rych|ostnÍch
komunikacÍdocházík nárÚstu zpev.
něnfch p|ocha pÍiintenzivníchsráŽkách k ov|ivněníodtokovfch pomě
r zejménau drobnfch tokŮ. Současněse tímtozp sobem, zaÍazenym
mezi p|ošné
zdroje znečištění'
dostávajÍdo vodnÍhoprostÍedíkontaminanty specificképro si|niční
ŽivotnÍho
dopravu. Riziko ze znečištování
prostiedív oko|íintenzivněWuŽÍvanych
komunikací,na Kerych došlo
za pos|ednÍroky k enormnÍmunárŮstu provozu,je vysoce aktuá|ní.
Provozem automobi|Ůdochází k emisnímu uvo|ĎováníÍadyškod|ivin'
z nichŽ mnohé,jako napi. PAU' patÍído skupiny prioritníchnebezpeč.
nfch |átek, Keré vyjmenovávái Rámcová směrnice (WFD).
PŤíspěvekseznamuje s prvnÍmivys|edky projeKu VaV 1F54G/oL1'/
120
sráŽkoodtokovychpoměrŮ dá|nic a rych|ostníchkomunikací
"V|iv
a jejich dopad na vodnÍ tvaryve smyslu směrnice 2ooo/60/ES ustavujícÍrámec pro činnostSpolečenstvívob|astivodnípolitiky".Poslq/tova
te|em je Ministerstvo dopravy a na iešeníprojeKu, kteréje p|ánováno
na obdobÍ2oo*2oo7, se spo|upodílejÍVÍzkumn1y
stav vodohospodáÍsky T. G. Masaryka, Centrum dopravníhov.fzkumua da|šíodbornÍci.
H|avnÍm
cílemprojektuje ově enÍskutečnérovně koncentracÍpo|utantŮ v odtokovychvodách z dá|nic a posouzenÍjejich vyznamnostiči
nevyznamnostiz poh|edutrvalé zátéŽevodnÍchekosystém . DalšÍmi
cí|yjsou odvozenÍsráŽkoodtokovfchcharakteristikpro měienédá|nič.
ní seky' vypracovánínávrhťtna aKua|izaci stávajícíchoborov./chtechnickych pÍedp|sŮpro odvodĎovánÍkomunlkacÍaj.
V roce 2005 by|ypracovnÍaktivityzaměÍenyzejménana získávání
podkladŮ,zahraničních
zkušenostía zpracovánÍrešeršnÍ
části. Na ob.
rázcích jsou zdokumentovány dva rŮzné typy deštovych usazovacích
nádrŽí,kteréjsou vyuŽívány
na dá|ničnÍm
systémuv Německu v oblasti
Ko|Ínanad Rynem. Na obrázku 7 je staršítyp nádrŽe z 8o. let a na
obr. 2 nejnovějšÍ
tiÍstupĎovézaíízenís makro ty, navazujÍcÍm
zemnÍm
fi|trem a zasakovacínádrŽí.
Prob|ematikavztahujícÍ
ze si|nic a dálnic je tematic.
se ke znečištěnÍ
ky poměrně široká, Ve zpracovanérešeršiby|a rozč|eněnado deseti
částÍ.Jednot|ivéokruhyjsou stručněpopsány v nás|edujÍcÍm
textu.

obr. 1. StaršÍtyp deštovéusazovacÍnádrŽez 80. |et (1,982,Německo)

Dopady silnlění dopravy na žIvotnÍprostÍedí
Kontaminantyz městskéhoprovozujsou kumu|ativnÍ
s v|ivemna
toxicitu, zejménau komunikací,u nichŽ intenzita provozupÍesáhne
3o oo0 autza den. Konstrukcenepropustnychp|ochznaěně měníhyd.
rologickf cyk|us většÍmmnoŽstvÍmvody odváděnym do b|Ízkfchrecipient '' RozstÍikemz povrch s nepropustnymasfaltem se transportuje
více polutantŮ neŽ odtokem vody. VznikajícÍemise jsou piipisovány
abrazi a rozkladu asfaltu a pneumatik, korozi svodidel, depozici v./fukovfch produKŮ a nik m z vozide|.
Nerozpuštěnépvné látky
Piftomnost pevn1ych|átek v odtoku poškozujeÍi.ční
ekosystémzvyše
nÍmzáka|u a zanášenÍmsedimentem, na jehoŽ neijemnějšíjÍlovitou
frakci (částice < 5o um) jsou navázány po|árníorganickémo|eku|y
a těŽkékovy,kterémohou p sobit akutnÍči chronickoutoxicitu.
Těžkékovy
Toxickékovy,jako napÍ.Cd a Pb, jsou na|ézányv dá|ničnÍm
odvodněníve stále k|esajÍcÍch
mobilita pii vy|uhovakoncentracÍch.
Re|ativnÍ

obt. 2. NovytiÍstupĎovytyp zaŤízeni
se zemnímfi|trem(2oo2, Německo)
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i b i o I o g i c k ép r o c e s y ( b i o s o r p c e ,b i o d e g r a d a c e- p Ů v o d n ín e b o
i dodávanoumikrobiá|nÍ
biomasou).K udrŽovánípropustnostije však
jsou vysátieba povrchpravide|něčistit.Uvo|něné
částicea po|utanty
ty vodou,ka|je separována transportovánjako odpad.

měněny na rozpuštěnouformu nebo mohou i vytěkat. V některych
prÍpadechneby|azjištěnakore|acemezi délkoupiedchozÍhosuchého obdobía mnoŽstvímPAU, coŽje ziejmě zpusobenoztrátou s|oučenin z povrchusi|nicevytěkáním,fotooxidacínebo da|šÍmi
oxidačními
procesy.
Účine* prvnÍhosplachu (first-f,ush effect)
Mnoho studiíidentifikova|oprojevyprvnÍhosp|achu (first-f|ush
effect) tak, Že je ve vodě odtékajícÍ
v počáteční
fázi re|ativněvysoká záproces,
těŽ znečištujÍcích
|átek. Efekt prvnÍhosp|achuje komp|exnÍ
kteryje závis|,jna faktorechjako charaktersuchéperiodypiedcházejÉ
cí dešti,v|astnostechsráŽkyi fyziká|ně-chemickych
v|astnostech|átek
(rozpuštěnáči nerozpuštěnáforma, velikostnÍsloŽenÍaj.).
Zimní udržba
Rozmrazovacíprostiedky (zejménaNaC| a aditiva)ap|ikovanéna
dá|nicÍcha si|nicÍchběhem zimnÍhoobdobízpŮsobujíve|képrob|émy
s kvalitoujak povrchové,
tak i podzemnívody
v okolíkomunikací.
Je to
zapiičiněno
zejménavysokymobsahemch|oridovych
iontÚ (stovkymiligramŮaŽgramy/|).Současněse zvyšujeitoxicita rozpuštěnych
kovŮ.
Aditiva v posywvÍch solích
piísady- zejména
Do posypovychso|Íjsou piidávány protispékací
hexakyanoŽe|eznaté
sloučeniny(v ČR zs mg cN/kg). Tyto kyanidové
formy,kteréjsou nás|edněve vodnímprostiedídisocioványa roz|oŽeny,
jsou netoxicképro č|ověkanebojen mírnětoxicképro vodnÍbiotu.
Toxicita
V deštovévodě odtéka1b(z urbanizovanychp|och se mŮŽe projevit
akutnítoxicitaa genotoxicita,coŽje ov|ivĎováno
zdroji,obdobím,v|astnostmi sráŽkyaj. obecně by|yurčité
toxickétÍčinky
zaznamenány,a|e
častojen ve sp|achunebo pii velkychodtokovychmnoŽstvích
z odvodřo
vanychsilnic s ve|kymprovozemdo ma|ychrecipientu.Vysoká toxicita
(testy Daphnia magna, Microtox)je zaznamenávánavyhradně během
zimnÍchměsícÚpii deština sníhnebo pii tání.
opatÍenÍpro odvedení a ěištění deštové vody z komunikací
Rozlišujese něko|iktypŮopatienÍk zamezeníznečištování.
K opatie
nímpiímou zdrojepatiínapi. zavedenÍbezolovnatého
benzínu,pouŽÉ
váníkonstrukcesvodide|bez zinku, zachycovánípo|utantŮve svrchnÍ
vrstvěkrajnic.Dá|ejsou navrhovány
fi|tracep dnímifi|try,suchéa mokré
praxe
usazovacínádrŽe,umě|émokiady,Vegetační
čištěnÍ
aj. Nej|epší
pro nápravua z|epšenÍ
stavu v podobětzv. BMPs (Best Management
Practices)je podrobněrozpracovánav manuá|ech,kteréjsou známy
napi.zUSAaBritánie.
PotovnánÍ propustného a nepropustného asfaltu
Propustnyasfa|t,ktery obsahujenejméně20% podí|pÓrÚ, zabrařu.
je akvaplaníngu
a rozstiikuvody. Schopnost zadrŽetvodu zpoma|uje
jejíodvedenÍ
prÚtokovoušpičku.
do Wpusti a zmÍrĎuje
Vys|edkyukazujÍ,Že povrchovyodtokz|ádné udrŽovaného
poréznÍho
asÍaltuobsahuje
niŽšíkoncentraceznečištujících
|átek.H|avnímmechanizmemje fi|trac e , p o p i . z a d r Ž o v á n ír o z p u s t n y c hf o r e m a d s o r p c í ,u p | a t ř u j Ís e

Vfs|edky měŤení
Vys|edkydiívějších
měienÍCentra dopravníhovyzkumu(CDV)v Brně
zaměienéna s|edovánÍobsah těkavychorganickych|átek ve vodách,
tj. monoaromátŮbenzenu,to|uenua xylenu,kteréjsou součástípa|iv,
ukáza|y,Že těkavépo|utantyneohroŽujÍ
vodnÍprostiedÍa jejich obsah
nepiekračuje
ani hygienické|imitystanovenépro pitnouvodu. Nesp|něnÍimisních|imitŮpro povrchovévody by|onaopak zaznamenánona
retenčníchnádrŽíchpro nepo|árníextrahovatelné|átky.Polyaromatické uh|ovodkyv sedimentech piesahova|yhodnotykritériaC - rizikové
znečištění
zemin (> 500 mg.kg.1sušiny)avzorky sva|ovétkáně bioty
hodnotypotravináiskychIimitu.
Pii sledováníkva|ityvod a sedimentŮ by|yprováděnyodběry vzorkŮ
dvěma zpŮsoby, a to k|asickymibodovymiodběry a metodou pasivnÉ
ho vzorkovánípomocÍsemipermeabilnÍch
membrán - SPMDs (Semi
Permeab|e Membrane Devices). Právě metoda pasivnÍhovzorkovánÍ
se jevÍjakove|ice perspektivnÍa vyhodnápro potiebu zachycenÍtrva|é
zátěŽe, ke kterédocházÍvlivem autoprovozu.
pracírea|izovanych
V rámci terénnÍch
v projektuVaV v roce 2005 by|y
odebÍrányvzorkyvody piitékajíc(
z dá|ničnÍho
odvodněnído deštovych
usazovacíchnádrŽí(DUN)jednak v obdobÍtánía dá|e pii deštovychepizodáchna něko|ika|oka|itách
dá|niceD1ve směru Praha-Brnov ob|asti
českomoravské
vysočinyu vodárenskénádrŽe Švihovna toku Že|ivky.
Ce|kem asi 16 těchto nádrŽísituovanychpodé|dá|nice má za ko| zabránit Vstupuzneěištěnído ochrannéhopásma tohoto vodníhozdroje.
Chemickéana|,!4by|yzaměienyna širšÍspektrum
znečištujícÍch
|átek
(minerá|nÍ
|átky'kovyi organickés|oučeniny),
kterése mohouvyskytovat v deštovémsp|achu a tzv. sněhovébiečcev obdobítánÍ.Stanovo.
vána by|atakétoxicita.S ohledemna seznamprioritnÍch
|átekv ob|asti
vodnÍpo|itikyuváděnychv piÍ|ozeX Rámcovésměrnicejsou nejvyznamnějšímis|edovanymi|átkamize zástupcŮ po|yaromát : benzo(a)pyren,
benzo(b)fluoranthen,
indeno 1,2,3-cd pyren,fluobenzo(ghi)perylen,
ranthen,z kovujsou to Cd, Pb, Hg, Ni.
ZÍskanévys|edkypotvrzují,Že všeobecnědetekovatelnymiskupina.
mi polutantŮa pii akumu|acinapi. ve zbytcíchsněhu i prob|émoWmi
jsou PAU,ropnélátky'některékovy,ch|oridy.Kvyp|avovánÍch|oridťt
ve
vysokych koncentracíchdocházíd|ouhodoběji.Vfběr z dosavadnÍch
vysledku měieníje uveden v tabulce 7.
Tabulka 1. Vysledky ana|,!zvybranychvzorkŮvod z oko|Ídá|nice Dl
Ukazatel Jednotka

6 1 , 5k m 6 1 , 5k m 6 1 , 5k m 8 1 , 5k m 8 ' 1 , 5k m 8 1 , 5k m
16.3.

16.3.

1 .6 .

ct'

mo.l-1

sníh
42,2

EL
Pb
Ni

mq.l-r
uo.l-1

1,58
85,7

0,77

uq.l-1
uo.l'1
to.|.í

73

54,7
6,4
167

2,5
205

338

275

470
139,5

<39

Cr
Zn
AI
Fe
E PAU

r.l-'

29,1
1 405
7 490
15 540

no.l-1

363,3

uo.l-t

1 6 . 3.

16.3.

70,9

oĚÍtok
1 135

oŤítok oŤítok sníh
1 167

2,7

937
0,99

4,3

'174

283

1,36
54,6
26.4
2'1,5

722
5 630
11820
187,6

4,76
't7,9
8,7
6,6
621

2 330
4220
253,8

1 .6 .
pŤÍtok
193

0,63
5,4
4
5,9

32
822
291
<37

Závét
Účetemtohoto piíspěvkuby|opodat informacio dosavadnÍchvys|edcích měienÍ kvality odtokovévody z komunikacía aktivitách uskutečněnych v rámci iešenéhograntovéhotiko|uVaV. Vys|edkypotvrzujÍ
vyznamnost zátéŽezejménav obdobÍtánÍsněhu, akumu|acipo|utantŮ
v pevnych matricícha prob|émové
vyp|avovánÍ
ch|orid . VyhodnocenÍ
ana|,!zprováděnych v roce 2005 povede k redukci s|edovanych ukazatelu, ap|ikaci novych odběrovych metod a pouŽitÍnavrŽenéhostacionárnÍhoodběrového
zaiÍzenísesigna|izacíatakék širšímu
vyuŽitímetod
pasivnÍho
vzorkovánípomocísemipermeabiInÍch
membrán.

obr. 3. Piítokvody z dá|nicedo DUN v obdobítání(D1, 81,5 km)
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Surface runoff from highways- the interim result of the research project
,,lnfluenceof highways and motorways on rainfalLrunoffrelations and
their impact on water bodies persuant to WFD" in 2oo5 (Beránková,D',
BrtnÍková,H., Kupec,J., HuzlÍk,J,, and Jandová, V.)
The report provides inÍormationobtained during the first year of
work on the Czech Ministry of Transportproject focused on motorway
rainfa!!.runofÍ
relations and their impact on water bodies. The topics
characterised are those that have resulted from the literature search
and speciÍic aims of the project. An evaluation was made of the re
sults of the measurementscarried out so far of the outflow from the
storm-water sedimentation tanks proving the importance of recipients during periods of snow melting, as well as pollutant accumulation in solid matrixes and the detrimentalwash-outof chlorides.
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fi|traci(napr.NF)' fi|tracimramorem(adjustace
nách),membránovou
Ca a Mg), filtraciGAC a UV dezinfekci.Chemická Úprava podstatně
z|epŠuje
učinnostkonvenční
upravyvody,fyzikálníupravapak piedstaJakost surovfch vod a jejich upravite|nostve vodárnách čR
vody.Četnéprob|émy
vŠak
vujejisty revoIučnívWoj
v upravěpovrchové
(s využitímzahraničníchzkušeností)
ještězŮstávajíjakv kva|itěkonečného
produktu,tak v ceně.
Autoii:Josef Vostrči| Jana Hubáčková Marta Štamberová
postupyumoŽĎujepočÍtačové
V porovnánís k|asickymipouŽívanymi
Praha: Vyzkumnyustavvodohospodáisky
T.G' Masaryka,2005' 160 s'
provozstávajících
mode|ování
zoptimaIizovat
upravenvody a navrhovat
tsBN 80-85900-55-6
novéupravnyda|ekorych|e.1i
a s mnohemmenšíminák|ady..Jistymprtmode|ování
vodárnyvyvinuk|ademmŮŽebyt techno|ogiepočítačového
V pos|edních
|etechje vynak|ádánove|kéusi|ína vyzkuma Woj
Suez-Lyonnaise
des
tévyzkumnymstiediskemfrancouzské
spo|ečnosti
poŽa.
novychvodárenskychtechno|ogií,
coŽje dáno jednak zpiísněnÍm
Eaux-CIRSEE.
davkŮna kvalitupitnévody,rozmanitostí
spektrakontaminantŮve vodKnihaje č|eněna
do těchtokapitol:
nÍchzdrojícha jejich níz(ymikoncentracemi,a|e takéskutečností,
Že
7 Z celosvětovéhistorie pravy vody pro pitnéučely
na vodu pitnou se zpracovávásurová voda s rozdflnymipiirozenymi
Kapito|astručněshrnujedějinyupravyvodyod dob nejstarŠÍch
civi|ii získanymiv|astnostmi.
zacípo současnost.
Úče|empub|ikaceje shrnout h|avnÍ
surovychvod,
charakteristiky
2 Zdroje surové vody pouŽívanék upravě vody na vodu pitnou
prezentovatpoznatkyo jejich upravite|nosti
pro pitnéÚče|ya informoPreh|edpodzemnÍch
a povrchovychvod v ČRpro odběry pitnévody
vat o moŽnostechodstraĎování
organickych|átekjako prvotníprÍčiny
(vtabulkách).
zhoršenÍ
kva|itysurovévody.
3 Jakost surové vody ve vodníchzdrojích
Vyběr optimá|níkonfiguraceupravyvody,za|oŽenyna kva|itěsurové
jakostivod i zpŮsoburčení
pruměrnéUvádějÍ
se kritéria
hodnocení
vody,je vyznamnya praktickyproblémv upravárenstvÍ
a zas|ouŽÍ
si stáho indexu upravite|nostipro standardnímetody upravyvody.Trídy
|ou pozornost.K optima|izaciza|ízení
vodárens oh|edemna charakter
jakostivod v ČRjsou zrejméz mapkya tabulekv pifloze.
jako se
piib|iŽení,
surovévody |zevyuŽít
obdobnésystémyana|ytického
4 Některá pravidla navrhovaná v zahraničípro upravu vodníchzdroju
pouŽívají
u procesníchza|(zeníchemickéhoinŽenyrství'
Pro optimá|nÍ
Autori se zaměri|ipredevším
na zpusobyupravypitnévody,prezen.
zaíízení
upravny|zepouŽít
fyiká|ně-chemické
mode|yflokulace,usazovávedIejŠí
tovanév zahraničnÍ
|iterature,
kterése snaŽíminimaIizovat
nía fi|trace;v nepos|ední
radě pak ap|ikaceumě|ychneuronovych
sítí.
produktydezinfekce.
Pro vyraznéz|epšení
kvalitypitnévodyje z provedeného
rozborupaje v pátékapito|e,obsahujÍcí
TěŽištěpub|ikace
tuto prob|ematiku:
trné,Že prvnímzásadnímcí]emochranyke z|epšenínašich
zdrojŮvody
5 optimalizace některych upravárensk ch procesŮ
by mě|o byt si|néomezenÍemisíorganickychbio|ogickynerozloŽite|. 5.1 Některéprostiedkyk optima|izaci
provozuvodáren
nych nebo těŽce roz|oŽite|nych
Na prŮmysIby mě|
|átek do vodotečí.
techno|ogické
karty(,,spreadsheets..)
5.1.1 Vypočtové
piicháze|ypouze |átkybio|obyt vznesen poŽadavek,aby do vodotečí
5.L.2 Diagramy
gicky rych|eroz|oŽite|né
anebo adsorpcí,popi. oxidacíodstranite|né 5 . 1 . 3 K l a s i c k ém o d e | o v á n í
nebo pievodite|né
do neškodnych
|átek.Vzhledemk produkcipitnévody
5 ' 1 . 4 U m ě | ái n t e | i g e n c e
je stupeĎdegradacemikroorganismy
kritériempro charaktedŮ|eŽitym
proodstranováníorganickych
látekz vody'
5'2 Yodárenskátechno|ogie
rizaci organickychve vodě rozpustnych|átek. Druhymkritériempro
prekurzorŮved|ejších
produktu(DBP)
zvláŠtě
dezinfekčních
charakterizaciorganickychrozpuštěnych
|átekje jejich schopnost ad5 . 2 ' 1 C h e m i c k ák o a g u | a c e
sorpce na aktivnímuh|í.BudoucÍupravapovrchovych
vod k vyroběkva.
sráŽením
5.2.2 Zmékčování
Iitnípitnévody by mě|a pod|echarakterusurovévody sestávat ze zá5 . 2 . 3 C h e m i c k áp i e d o x i d a c e
kladníupravyvodys nás|ednouchemickounebofyziká|ní
upravou.Zá5.2.4K|asické
s e p a r a č npÍr o c e s y
k|adnídvoustupĎováuprava by mě|a byt obdobná konvenčním
upraorganickych|átekz vody
5'2.5 ostatnítechnologiena odstraĎování
vám povrchové
vody:piedozonizacefie-|i nutná),koagu|ace/f|oku
Iace,
je CD s obrázkya tabuIkami'
pub|ikace
SoučástÍ
separace v|oček,pískovárych|ofi|trace.
Nás|edná prava by mě|a byt
Pub|ikacijemoŽnozískatza L6o Kčve Vyzkumném
Ústavuvodohosprovedenavo|boumezichemickouupravou,zahrnujÍcÍmetody
AoP, GAC,
podárskémT. G. Masaryka, Podbabská 30, 160 62 Praha 6, te|.
popÍ.UV dezinfekcinebo poma|oupískovoufi|traci,afyziká|níupra22O I97 260, zuzana_kuckova@vuv.cz.
popr. dávkováníH2So4(zamezenísráŽenína membrá.
vou, zahrnujícÍ
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