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Souhrn
čtáner struěně piedstavuje vfstedky plojektu Yav/65o/5/o2
v oMobí 2oo2-2oo5. Řešenísměiovato k obecné metodice vyjádiení
dzika a potenciálnÍchškod.Základníchalaktedstiky ryslednémďodiky:
postupy doporučovanémetodikou jsou v maximá|ní míÍevdzány na
standardnídatabáze pořzované, provozovanéa spravovalÉv čn; zp eon
využitívfstupti' věrohodnost a dostupnost vstupních iidai a náklady
na vlastní iešení urěuií míru podrobnosti pohledu na ohrďené Íizemí
a vymezujítedy okruhy vhodnych postupti a metod pro dvě Íirovně;
posloupnosti ákladních proces , které tvoií kostru metodiky' jsou
uplatněny pro obě rovně podlobnosti; potenciálníškodyisou implicitně
stanovovány jako souhrn škod pÍímych;stanovení vÍše nepžÍmfch
matedálních škod a nehmotnfch škod je doporuěeno uvádět odděleně
od škod piímfch. vÍs|edky prcjektu budou podkladem př rozhodování
piÍslušnfchsplávních olgán o alternativách pŤi da|šÍmplánování
zemniho roaoie a ástavby v zemích ohlďenych povodněmi, dále
budouzoh|edřovány pň preventivníochraně, p|ánovánízabezpeěovacích
a áchrannfch pracÍchběhem povodnía přspěií ke afšení povědomí
oběan o dziku.
a

1 Úvod
V našichgeografickychpodmínkáchpatiíprávě povodně,povodĎové
pe
záp|avya nás|edky piíva|owchsráŽek k nejvyznamnějšÍm
Žive|nÍm
hromám.Řešeníprob|ematiky
návrhuv praxiširocevyuŽite|né
metodiky
stanovenípovodĎovych
riziki potenciálupovodĎoWchškodv záp|avovych
je piitomo to na|éhavějšt'
uzemÍch
Že našedomácíděníby|o
v nedávné
minu|ostinečekaněpoznamenáno někoIika mimoiádnymi extrémy|etních
povodnÍ,a to V červenci!997, kdy by|a postiŽenave|ká část povodí
Moravy,odry a hornÍhoLabe, a V srpnu 2oo2, kdy zasáh|a většinu
povodíV|tavya dá|e do|nÍhoLabe i hornÍDyje.LetošnÍrok se nám vryje
do pamětidky jarnÍpovodni,která svymprŮběhema zejménadÚs|edky
zasáh|ave|koučástrizemíČR.
Tatosituace by|azpŮsobenanáh|ymtánÍm
značnychzásob sněhu ve stiedníchpo|ohácha souběhem rozsáh|é
sráŽkovéčinnosti.Piekvapivoupak mnoŽstvÍm
spad|ychsráŽek,rych|ostí
prŮtokŮby|a
nástupu a svou extremitoudosaŽenychku|minačních
povodřovásituaceze zač,átku
června2006' Kerá postihlaarláštěpovodí
hornÍDyje,hornÍVltavy
a LuŽnice.Samoziejměnelzeopomenoutanijiné
povodĎové
udá|ostivČeskérepub|icez h|edisekd|ouhodobého
s|edování
i piedpok|adŮce|kovéhotrendu vyvojek|imatickychpodmínek.
PosuzovanímírypovodĎového
nebezpečí
a stanovovánÍmoŽnychdŮs|edkŮ
patií k ve|mi aKuá|ním prob|émŮmve vodnÍmhospodáĚství.Uvedená
prob|ematika
nenísamoziejměv našichpodmínkáchnová, pouze t|ak
na soustieděny vyzkumotevienych prob|émuvjraznézesilil v souvis|osti
s vyslrytemve|kychpovodnía rozsahemjejich negativníchdopadu.
iniciacetvorbysystémŮpreventivn
í
objeKivní hodnocení na|éhavosti
ochrany pied negativnÍmi činkypovodníje tedy piínosem do široké
problematikys vysokymstupněm spo|ečenské
objednávky.V současné
doběj so u Žádánypiístupy schopnéobjeKivizovat posouzenÍsynergického
činkuiady faktorŮ a Vazeb,Keré majízásadnÍvyznampro míruškod
v potenciá|nězap|avovanychzemÍch.Zejménanepifemnouv|astností
spo|ečnoupro více up|atĎujícÍch
se faKorr]lje neurčitost,se Kerou se
musíkaŽdéiešenísetkat a uspokojivělypoiádat.

Cí|emč|ánkuje podat stručnouinformaci o vys|edcíchprojektu
vaY/650/5/02Í74), na jehoŽiešenísekromě pracovníkŮ
Vyzkumného
stavuvodohospodáiského
T. G. M. podfle|izejménaspecia|isté
z Falru|ty
stavebnÍČeskéhovysokéhoučenÍ
technickéhov P|aze, Faku|tystavebnÍ
Vysokéhoučenítechnického
v Brně,pracovníci
PovodÍLabe,
S. P.,z Hradce
Krá|ovéa HydroprojeKuPraha, a. s.

2 Gelospolečenskánaléhavoststanovování
povodřovych rizik a škod
Jednímz k|ičovychfaKorťtpopisovanéprob|ematikyje nevrzpytateInost
jevŮ. Na druhéstraně všaktato závaŽnáoko|nost
prŮběhtjpovodĎovych
piispívásvymdÍlemk tomu,Že si mnohemvíceneŽpiedtímuvědomujeme
c e | o s p o | e č e n s k onua | é h a v o s pt r o b | é m Ůs p o j e n y c hs p o v o d n ě m i
pohromamiobecně,coŽje směiuje k nezbytnému
a Žive|nÍmi
zjištovánÍ
povodĎovychrizika odhadumoŽnychškod.Ce|ospo|ečenská
na|éhavost
stanovováníuvedenychparametrunegativni.chdŮs|edkŮ povodnÍje z|ejmá
nejenz h|ediskaveiejnéhozájmu,n,fbrŽiochranyvšechsubjeKŮ,jejich
záimŮ a aKivit v ohroŽen1/chzemÍch.
Současnějevhodnépiipomenouti oko|nost,Že stanovovánípovodřo
vych rizik a škod se bezprostiedně tlká téměi všech oborŮ po|itické
i hospodáiskéscénycharaKerizovanédvěma adjeKivy majetkoprávnÍho
charakteru: soukromy (privátní)a veiejny. Souvisí tedy těsně jak se
soukromymseKorem a soukromfmizájmy- častotakénevyapytatelnymi
a nesnadno odhadnute|nymi,
tak s neméněnesnadno uchopite|nymi
zájmyveiejnymi,s obtiŽněpiedvÍdate|nfm
vyvojemiady parametrŮ(napi.
veiejnéfinance, nestabiIizovanáveiejná správa atd.).

3 Gí|emetodiky
Zák|adnícfle metodikystanovenípovodĎovychrizik a potenciá|uškod
jsou těsně spjatys ce|ospo|ečenskymi
poŽadavky,
v záp|avovychzemÍch
vynro|
zmírnit nepiÍznivéričinky povodnív Českérepubanymi nezbytnostÍ
Iice.Je všaknamístěsi pripomenout,
ŽevŮbecnejdeo snadnourj|ohu,at
uŽwh|edemk dostupnostipotiebnych dajŮi informact,lybavenostigeo
grafickymia statistickfmisystémy,moŽnostemna rŮznfch rozlíšovacích
rovnÍch,
vyuŽite|nosti,
srovnateI
nosti i konzistencidisponibilnÍch daj
a samoziejmě i s oh|edem na poŽadavkyup|atĎovánÍ
strategickych,
taKickych i operativnÍch
zásad v konkrétníchzemÍcha situacích.
Podobnějako u jinychti|ohsystémového
charaKeruje nezbytné
roz|išit
strategické,taKické a operativnícfle. JiŽ na prvnípoh|edje z|ejmé,Že
specifickév|astnostipovodřovychjev a specifická tÍ|oha
zjištování
povodřovych rizik i škod v záp|avovém zemí determinujínutnost
naplĎovatvšechnyuváděnécí|e,nicméněje však zjevnévysadní
postavenÍcí|Ůstrategickych.
3.7 Strategické cÍIe
Strategickéci1ese zaměiujína d|ouhodobé
chovánÍsystémua jejich
k|ičovymznakem je kvalitativnÍ
charakter,ktery by pri stanovovánÍ
povodĎovych
rizika škodv záplavovémuzemímě|p|nitrozhodujícítllohu.
Jde piedevšímo komp|exnosta systémovostiešent'zvyšenfdurazna ]<va
IituŽivotaIidÍŽijících
i pŮsobícÍch
v ohroŽenychoblastecha o kva|itativně
vyššÍ
stupeĎ ochranyŽivottj,zdravíi majetk obyvate|pied p sobením
povodřovychŽive|nÍch
pohrom,o udrŽite|nou
ochranupitrodníchhodnot
i funkcÍzáp|avovych zemÍa ohroŽenychsíde|,včetněadekvátníochrany
bytovéhofondu, nezbytnéinfrastruKury,potiebnychs|uŽebi ostatních
hmotnycha nehmotnychstatkŮ,potenciá|
ně ov|ivřovanych
inundacemi.
V Žádnémpiípaděne|zev souhrnu strategickychtj|ohopomenoutaní
podmínky|idÍ,včetněvlastnickych
ekonomické,sociá|nÍa existenční
i pracovních
vztahŮv inundačních
zonách i mimo ně.
Stejně tak je zapotiebízv./šitkva|itusoučasnychdatabázÍ'toku informací,správníchi operačních
systém a co moŽná nejdiívepiekonat
problémyspojenés tÍm,Že v souěasnédobě nejsou pro všechna zemí
k dispozicistejně kva|itnípodklady,ani efeKivnísystémyzpětnychvazeb
geografické,
k jinymdatabázíma materiá|um iednésprávnÍ,
evidenční,
zemněp|ánovacíistatistickédokumentace,ke krizovyma záchrannym
systémum.

NavrŽená metodika je prioritně orientována na strategickécÍ|e,
strategická iešeníi zpracovánístrategickychdokumentŮ samotnou
podstatousvéhozadání,tj.s oh|edemna stanovovánípovodřovych
rizik
a potenciá|upovodřovychškod.Prob|émem
všakzŮstávájiŽ zmiĎovaná
ne p|nostdisponibi|ních
dat i informacía nedostatkyi neprovázanosti
informačnÍch,geografickych, zemně.správních,statistickych a da|ších
systémŮ.
3.2 Postupné zvyšování kvality íešení
rozboruWp|yvá'Že mnohédosavadnÍpodk|ady
Z piedchozího
a nástroje
neumoŽřujíve všechaspeKech stoprocentněnap|nit kva|itativnípoŽadavky
strategickychcílŮintegrované
ochranypied povodněmi,coŽ
a udrŽite|né
samo o sobě vybízÍk
nutnostiurych|eného
a piitompostupného
zvyšování
této kva|ity.Zde je nezbytnéiniciovat a udrŽet procesy' Keré vedou
a povedouk optimá|nímu
stavu potiebnychdatabází,věrohodnychinformacÍa podk|ad . Jde právěo urych|ené
nap|ĎovánÍ
uváděnychpoŽadavkŮ,
Keréda|yzák|adnípodnětk vypracování
metodikystanovenípovodĎovych
rizika potenciá|uškodvzáp|avovych zemÍch.Metodikaje formu|ována
tak, aby moh|ap|nitfunkcijednotnéhozávaznéhodokumentuna ce|ém
zemíČeskérepub|iky.
je i roz|išovacíroveĎ,Kerá usměrĎujemtru
Vyznamnouoko|nostÍ
podrobnosti iešenÍ |oh zaměienych na stanovenípovodĎovychrizik
a škod.Je však zíejmé,Že závaznostnap|něnÍstanovenychcÍlŮvyp|fvá
z |egis|ativněvymezenychpovinnostípro jednot|ivésubjekty piÍs|ušné
zemníp sobnosti,tj' pro stát, kraje,obce, povodÍijinak definované
zemníce|ky.Zmínénároz|išovacÍroveř má tedy piÍmyv|ivna aplikaci
metodikypod|epotiebnépodrobnosti,na piÍs|ušné
speKrum zák|adních
skupin vstupnÍchinformact,jejich vyběra zpŮsob zjištovánÍ
i na h|avnÍ
skupinypotenciá|nÍch
uŽivate|Ů
Wstupu.
3.3 Hlavní problémovéokruhy protipvdfiové
pdmÍnkách

ochnny v našich

piedpok|ádáda|šÍ
rozvoja dop|řovánÍ.NávrhyochrannychopatienÍpied
učinkypovodnÍa hodnocenÍm
efeKivnostisystémŮ(prvkŮ)ochranyse
metodika nezabyvá.
Základní vlastnosti:
A. Věrohodnosta dostupnost vstupnÍchrÍdajŮ,zpŮsob vyuŽitíWstupr]r
a nák|adyna v|astnÍiešenÍurčujÍ
míru podrobnostipoh|eduna
ohroŽenétlzemÍ,a tedy vymezujíokruhy vhodnychpostupri a metod
pro dvě rovně: | - část zemÍ,|| - objekt (vertiká|něorientovany
postup).
procesŮ: identifikacepovodĎového
B. Pos|oupnostizák|adních
nebezpečí,
stanovenÍ zranitelnosti, expozice, kvaIitativnÍ/sem
rkvantitativní
vyjádienírizika, vyhodnocenípotenciá lních škod, kvantitativnívyjád ien í
rizika,Keré tvoiÍkostru metodiky(horizontá|něorientovanypostup),
jsou up|atněnypro obě rovněpodrobnosti.
C. Postupydoporučované
metodikoujsou v maximálnímí7evázány na
standardnídatabázepoiizované,provozované
a spravovanév České
republice.
D.Potenciá|nÍ
škodyjsou imp|icitněstanovoványjako souhrn škod
prímych.Vyjádienyjsou podÍlemz ekviva|entuhodnotymajetku,Kery
se rovná reprodukční
hodnotěhrubéhokapitá|u.
E. S oh|edemna ve|mi obtiŽnouobjeKivizacipostupŮ stanovenÍvyše
nepŤím|chmateriálních škod a nehmotn ch škod je doporučeno
uvádětje oddě|eněod škod piímych.Dt]tleŽitou
charaKeristikou pro
skupinynepťímych
materiá|ních
a nehmotnychškodjsou pĚedpoklady,
na zák|adě Kerych by|provedenv|astnívypočet.
4.7 Úrovně podrobnosti metodlky a potenciálnÍ uživatetéuÍstuptt
Ve schématuna obr. 1jsou zjednodušeně
vyjádienyzák|adníprvky
a vazby,Keré se tykají rovnípodrobnostimetodiky,zák|adníchskupin
vstupníchinformacíi h|avníchskupin uŽivate|ŮvystupŮ zaměienych
na stanovovánÍpovodřovych rizik a potenciálu povodĎovychškod
v podmÍnkách
Českérepub|iky.

K cflŮm rizikovéana|f4 záp|avovych zemípatiÍposkytnutíodbornych
p o d k l a d u p r o k v a I i f i k o v a n ér o z h o d o v á n Í
o vyuŽití zemív rámci zemntho p|ánovánÍ
i o potiebách a rozsahu opatÍenÍproti vzniku
Úrovně podÍobnogti
ZáHadnískupilty
lIivdďé qFfuP
povodiiovychškod' Součástírozboruby mě|o
č|eněnÍ
Yst{'íÍchinforrmcí
byt i č|enění
inundačních
uzemípod|estupně
povodĎovéhorizika a stanovenÍpriorit pro
ap|ikaci protipovodřovychopatiení.K|ičovym
momentem pro zahájení vah o rea|izaci,
,
doplněnÍči změně systémuochranyje defi* - - ; . ! _ * ,_
novánípoŽadavkuna ochranu.K tomu zásadnÍmzpusobem piispívá právě zna|ost míry
p o v o d ř o v é h on e b e z p e č ía j e h o d s | e d k y
vyjádienéstupněm rizika nebo/a vyšímoŽnych
škod. PoŽadovanámíraochranyjako vystup
po|itickéhorozhodnutÍ
by měla bytstanovována
prostiedÍ(iady IimitŮ),zejména
v motivačním
StandardnÍ
databáze
ve vazbě na ekonomickémoŽnostinejens|oŽek
ZTEAGED
státu (veiejnyzájem),a|e všech ,,konzumentu
RSO
je také nezjednodušovat
ochrany...DÚ|eŽité
ARES
prob|émprotipovodĎové
prevencejen na
kďastrálnímapy
prostiedkŮ. Mnohdy
ortoÍotomapy
zajištěníinvestičnÍch
je systémovéieŠenígenerovánÍa a|okace
provozních
prostiedk na d|ouhoudobu,Keré
siIněkore|ujes udrŽenÍm
spo|ehIivosti
ochran- obr. 1. Zák|adn(skupinyvstupnÍchinformacía dat, rjrovněpodrobnostimetodikya h|avnískupiny
né funkce, s|oŽitějšÍ
a bo|estnějŠí.
Rozpor uŽivate|ŮvystupŮ
mezi nák|adnostíiešenía danymiaKuá|nÍmi
finančnÍmi
moŽnostmisměiuje k dalšífázi
iešení,k hodnocenÍefeKivnosti protipovodĎovych
opatienía investic.
4.2 Klíěové procesy a faktory spojenés problémy ohrožovanjch
Jde o |ohu,Kerá navazujena postupyuváděnév tomto textu.
záplavovfch zemí
DŮ|eŽitymzák|adem pro efeKivnípostupyv problematice protipovodĎové
Pii
formu|aci prob|ému,orientovanéhona ohroŽovanázáp|avová
prevenceje pÍtjetístandardpiijate|ného
jako
rizika
zák|aduvyjadiujíciho
je tieba odpovědětna otázku,čemumetodika,
neboliinundačnÍ
právě veiejn! zájem v ochraně pied negativními činkypovodní.
uzemÍ,
piedstavujícÍ
určitéschéma postupu, specificky nástroj a současně
Je ziejmé,Že spornéotázky musíbyt zodpovězenyv nejkratšÍ
moŽné
Tatoformu|acese V danémpiípaděrráahujek procesŮm
době, tj' zejménaV procesuformu|ovánícÍlŮPlánu h|avníchpovodí, i systém,s|ouŽÍ.
a změnám v ohroŽovanychinundačnÍchzemÍchi k vyhodnocování
nebot by mě|ybyt uplatĎoványpiib|iŽněstejnépiÍstupypro ruzná rizemr,
těchto jevu. K podstatnymfaKorum zmíněnémetodikyjako systému
samoziejmě s piih|édnutÍm
k systémovymh|ediskump|atnymopět pro
zaměienéhona ohroŽenázáp|avová zemípatiÍ:
ce|ouČeskourepub|iku.V širšímevropskémkontextupak pro ČRvyplynou v popisovanéprob|ematicezávazky,konkretizované
v piipravované o povodĎové nebezpeěí, jehoŽ drjsledkem jsou povodĎovéroz|ivy
i da|šídynamické
změny podmínekv inundačních
rjzemích,
směrnici Evropskéhopar|amentua Rady o vyhodnocovánÍ
povodnÍ
a kteréje
vyrazem stochastickéhocharakterutohotoextrémního
hydrologického
a protipovodnovych
opatieních[10].
jevu;
o zranitelnost zemÍ, která se projevuje náchy|nostíobjektŮ nebo
4 Zák|adnícharakteristika metodiky - v|astnosti
zaŤizeníke škodám v dťts|edkuma|éodo|nosti vrjčiextrémnímu
Metodikaje obecnězaměienana témata,Kerá patiídoprob|ematiky
zatiženípovodněa v d s|edku|zv.expozice, kterouse rozumídoba,
rizikovéana|,!zy
záp|avovych zemí.V metodicejsou vymezenyvyuŽiteIné
během níŽjsou |idéi objektyvystaveni povodřovémunebezpečí;
datovézdroje,obsahuje popisy postupŮa metody,Keré s|ouŽÍke kva|i.
. povodúové riziko, vyjádiené nejčastějimírou pravděpodobnosti
tativnÍmu vymezeníčikvantitativn
ímustanovení dŮs|edkÚ povodĎového
u/skytu neŽádoucíhojevu;vzniká v dr]s|edkuspiaŽenípovodĎového
je jejich správná
nebezpečí.
DŮ|eŽitousoučástÍ
doporuěovanychpiístupr]r
nebezpečí,zranitelnostia expozice;
interpretace.obecně je metodika otevienym nástrojem, u Kerého se
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. povodĎové škody, vyhodnocovanéjako piíméa nepÍímé ěinky
povodřové udá|osti,kterénepiíznivěpostihnouurčité zemí a projevujíse piedevšímrozsahem poškozenínebo zničenímateriá|ních
inemateriá|níchhodnot, ztrátami na majetku,na Životech azdraví
|idíi da|šími
ztrátaminehmotnfmia nepÍímfmi.

na bytovémfondu, stavebnÍchobjektech ijejich za|Ízeních,
občanské
vybavenosti,da|šÍinfrastruKuie(komunikace,inŽenyrské
sftě),v prÚ.
mys|ovéa zemědě|skévyrobě.
Na obrázku 2 je znázorněn zák|adnírozsah povodřové prob|ema.
tiky směiujícÍke stanovenÍpovodřovych rizik a potenciá|níchškod
v záp|avovych zemÍch.LevoučástschématupiedstavujÍprocesyurčení
4.2.7 Definice rizika v širšÍm
ulznamu
- vyjádienÍk|Íčovych
faKorŮ danémetodiky.Tyto faKory do jístémíry
Pojem rizika pojímanyv obecnéroviněje dosti široky[7]. I v piÍpadě
s po|uurčuj
Ía spo|uvytváiejí scénáie povodĎového
nebezpečí.
povodřovéprob|ematikymŮŽe byt riziko vnÍmánorŮznfmi zpŮsoby.Je
Zák|adn( podněty k ochraně obyvate|, piÍrodnÍhobohatství,obcÍ,
protovhodnévěnovat pojmurizikaještě drobnyprostor.
měst a majetkŮ pied povodněmi jsou piímym vybídnutÍmk ana|,!zám
povodĎového
Jak je uvedenov piedcházejícíkapito|e,
nejčastějijerizikovyjádieno
a vyhodnocovánÍ
nebezpečÍ
ve všech zemÍchi místech, '
jevu, Kery má za dŮs|edek
míroupravděpodobnostivyslrytu
neŽádoucÍho
Kerá mohou byt povodněmiohroŽenaa zasaŽena.
je tieba vzft v uvahu něko|ik
nepiíznivé
tičinkyna Životy'zdraví,majetekneboŽivotníprostiedí.
Rizikoje
Ve scénáiíchpovodĎovychnebezpečí
pak spojenímnebezpečí,
zranite|nostia expozice.Zák|adnÍmi
operacemi
faKorŮ:
jsou
o faKory danégeografickymi,geomorfo|ogickymi,
gleo|ogickymi,
pedo
rizikovéhoinŽenfrstvÍ
r identifikacenebezpečí,
|ogickym
i a hydrometeoro|ogickym
i podmÍnkami ;
o statistickéa pravděpodobnostní
. odhad pravděpodobnostiufskytu nepiízniu/chudá|ostí,
zákonitosti procesu i zákonitostÍ
. kvantifikacerizika.
pod|eteorie chaosu, Keré se podílejíči mohou podí,|et
na vyskytu,
Rizikoje v rámci tohoto piístupudefinovánojako n-ticeveKoru [7]:
četnostia opakováníextrémníchhodnot souvisejícíchhydro|ogickfch
procesu;
(1)
RI = (Sc,,4 ,C,), i =I,...,ff
o faKory antropogennÍho
hospodaienív do|níchnivách,tj. faKory, Keré
se podfle|ya dosud podflejína historickémv'./voji
osíd|ent,
současném
kde Sc je scénáÍnebezpečÍ,
P je pravděpodobnostvysk)^uscénáie
vyuŽíváníkrajiny,současnychpodmínkácha tváinosti urbanizace,
nebez@Ía Cjsou nás|ed @IďLa,škoda)'vyjádiené
vg odnfchjďnotkiách.
industria|izacea zemědě|skéhohospodaienÍi na očekávanychvyvo
jsou časovězávis|é,nebotjak scénái nebezpečt'tak
Všechnytyto ve|ičiny
jovychtendencíchv těchto zemích.
jeho vysltytua škodase mohouv časeměnit.
pravděpodobnost
nebezpečí
mohouvycházetz něko|ika
V sou|adus uvedenouobecnoudefinicÍjemoŽnérizikoR|.vyp|1ruajÍcí Zák|adníscénáťepovodĎového
zdrojŮ: z databázíkonkrétnívěrohodně lyhod nocenépovodĎovés ituace,
z rea|izacei-téhoscénáie nebezpečí
určitnapiíkladze yztahu:
nebojde o zpracované
teoreticképrťlběhy
minimá|něs dobouopakovánÍ
( 2 ) ku|minačních
H, =P,'C,
prutoku5,20,10o |et(Q5,Q2o,Q,oo)[9].
Pos|oupnostizák|adníchprocesÚ - identifikacepovodĎovéhonebezCe|kovériziko Rl z rea|izace n statisticky nezávis|ych scénáiÚ
pečí stanoven( zran itel nosti, expozice, kva|itativní/semikvantitativnÍ
nebezpečíje
moŽnéurčitze vztahu:
vyjádiení rizi ka, vyhodnocení potenciá lních škod, kvantitativní vyjádien Í
L
.C,
=
tvoiíkostrumetodiky(horizontá|ně
orientovanypostup)-jsou
(3) rizika,}<teré
RI LP,
i=l
up|atněnypro obě rovně podrobnosti.
pro Kerou by|y
RizikoR/,resp. R/,se piitomuztahujek referenčnídobě,
Pravou stranu reprezentujÍpodstatnédokumenty a datové zdroje,
nějšíchpodk|adu pro Ěešen
íspojená
hodnotypravděpodobnosti
{ a nás|edky(škoda)C,stanoveny.ReferenčnÍ Keré piedstavujískupiny nejvyznam
jevŮ.
jako dobu ŽivotnostiobjeK v záp|avovém s prob|ematikoupovodĎovych
dobu |ze uvaŽovatnapiÍk|ad
Územ(,nebojako smIuvněstanovenoufrekvencizaplavenÍsoh|edemna
4.2.3 základnÍ pŤÍstupy
vyjádÍenírizika
charaKer zástavbyv potenciá|nězáp|avovémuzemí.
Z koncepčnÍho
h|ediska|ze ana|fzurizik č|enitna kvalitativní,
lg/anti.
4.2.2 Rozsah problematiky stanovenÍpovodriou.|chrizik
tativní a se mihta ntitativní.
a potenciálníchškod v záplavoulch zemích
KvalitativnÍ ana$za spočíváv identifikaci moŽnych pos|oupnostÍ
událostl' tz,t.scénáŤu
nebezrečíKeréschematickynebo mode|ověi|ustrují
Popisovaná metodika se zaměiuje na stanovenípovodĎolych rizik
za nás|edekškody.KaŽd! scénáije následně
v záp|avovych zemích a potenciá|níchpovodĎovychškod, piedevším potenciálníudá|ostimající
tieba samostatně posoudit a ana|yzovat.Na
zák|adě vys|edkutéto ana|yzyjsou určenytypy
nebezpečí
a souěasně i prvky systému,Ker1/m
je zapotiebívěnovat alyšenoupozornost.Ve|ice
dŮ|eŽitouro|itu p|níved|e scénáÍŮnebezpečí
sestaven í kontrolníchseznam Ů, diagram prvkťt
systému a ana|,!tyna základě druhu poruch
a nás|edkŮ(FMEA)'pomocístromŮporuch(FIA)
a stromu udá|ostí(E|-A).
KvantftatlvnÍ analjza spočÍváve stanovenÍ
pravděpodobnostifiná|níhostavu ce|éhosysté
mu, a tímsouěasně vyjádieníjehospolehlivosti
na základě pravděpodobnostíWskytu
stavujed.
not|ivychprvk systému,resp. pravděpodobnosti
Wskytu jednotlivych scéná|u nebezpečÍ.Píi
rizika se jako kvantifikátor
kvantifikacidÍlčÍho
pouŽívápravděpodobnost vzniku škody (pe
tenciálnÍškody|v rámci jednot|ivéhoscénáŤe
nebezpeěÍ_viz rovnici(1). Kvantifikacedflčích
rizik jak z poh|eduodhadu pravděpodobnosti,
tak kvantifikacedopadŮ-tj. ve yztahuk vyčÍs|enÍ
škod_ patrík nejnáročnějšÍm
činnostemriziko
vého inŽenyrství.Hodnotíse piÍmá i nepiÍmá
poškození,
piÍméa nepiíméškody,provádějíse
soci ál nÍa ekonomickéana|,!zyi ana|,jzydopadŮ
na Životníprostiedt, piírodu, krajinu i plošné
vyuŽití
inundačnÍch
zemí.
SemikvantitatlvnÍ analjza piedstavuje
mezistupeř mezi kva|itativníana|yzou, jeŽ
neposkytuje piedstavu o miTe povodřového
rizika, a kvantitativníana|yzou,Kerá pro kvantifikaci
rizika, obvyk|enumerickou,vyŽaduje
vďupy do metodilE
poměrně rozsáh|éa spo|ehlivé daje spo|ečně
iešenáprob|ematika
s pouŽitímspeciá|nÍchtechnik, mezi něŽ patií
napiÍk|adstatistickémode|ování.Vys|edkem
vyše
hodnoceníje re|ativnÍ
semikvantitativnÍho
obr.2.Základni rozsah prob|ematiky,kter! je adekvátnínávrhu metodikystanovovánípovodĎoufch rizikavyjádienánapi. pomocÍbarevné
šká|ynebo
nzika potenciá|níchškodv záp|avou|ch zemích
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metodám patiÍmetoda maximá|ního
stupnice. K nejdŮ|eŽitějším
čÍse|né
piijate|ného
rizika,metodaza|oŽenána maticÍchrizikanebo metodadruhu
poruch,jejichnás|edkua kritičnosti
(FMECA).
4.3 Vstupní informace, datové podklady - standardnÍ databáze ěR
Do skupinystandardníchdatabáz(,Keréjsou doporučenymetodikou
zejménapro vyjádienÍzranite|nosti zemt, patií:
o katastrá|nÍmapy - geografickypodklad pro určováníprávníchvztah
k nemovitostem; další informace http://www.cuzk.cz.,
. rastrová Zák|adnímapa ČR1 : 10 000 - digitá|nírastrovykartograficky
model zemív měiftku t : to 000 (http://eeoporta|.cuzk.cz);
. státnÍmapa 1 : 5 000 - digitá|ní
model zemívměiítku
kartograficky
vyškopisnou
a ortofotomapu
1 : 5 000; obsahujes|oŽkukatastrá|ní,
(htilp:
/ / geoportal.cuzk.cz);
o ZABAGED 1 : 10 00o - Zák|adn(báze geografickychdat - digitá|ní
vektorovytopografickymode| zemí (http:/ / geoporta|.cuzk.cz);
o ortofotomapy- barevnéortofotomapy- bezešvé(http://geoporta|.
cuzk.cz, http://www.geodis. cz, http:.
/ / gis.vsb.czl midas );
. zemně p|ánovacídokumentaceve|kych zemnÍchce|kťt- zdroj:
krajské iady;da|šíinformacehttp:// portal.uur.cz;
. zemně plánovacÍdokumentace
měst a obcí- zdroj:obecnÍ,městské
a krajské iady (http:/ /porta|.uur.cz);
. Registr sčÍtacÍch
obvodŮ (Českystatisticky iad) - obsahuje geografická i popisná data (http://www.czso.cz);
. RegistrekonomickychsubjeKu (Českystatistickyrjiad)- popisnádata
(http://www.czso.cz).

piís|ušnácílová
organizačnÍ,
správnÍa kontro|níprocesy' zabezpečující
do
chovánÍvsoustaváchochranyvoda vodníhohospodáiství'spadajících
prostiedía Ministerstva
pravomocídvou resortu: MinisterstvaŽivotnÍho
zemědě|ství.
J d eo :
o sulsysťém vykonu státní správy (tistiedníorgány, kra1skéorgány
a orgány pověĚenfchobcí,obce);
. subsysťémhospodážsk\|cha odbornych činností(podniky Povodí,
ČHuÚ, Státní|esy,VÚV T.G.M'atd.);
V rámci systémuĚízení
ochranyvod a vodnÍhohospodáistvíprobÍhajÍ:
. druhy procesu fÍzení(organizování,p|ánování- tvorba strategií
či koncepcí rozvoje činnostíochrany vod a vodního nospodáÍství,
operativní|ízení- napi. dispečinkypodnik Povodí);
. složkyprocesu Ťízení
(správa,organizování,rozhodování,ov|ivĎování,
kontrola).
oko|ísystémuochranyvod a vodníhohospodáistvíjedáno mnoŽinou
vazeb na piírodnípoměry i dě|boupráce mezi ochranouvod, vodním
hospodáĚstvím
a ostatnÍmi seky spo|ečenskychaKivit, jako je ŽivotnÍ
prostiedí,zemědě|ství,
prŮmys|,|esníhospodáiství,
doprava.

5.2 Soustava zemnÍhoplánování
Systém zemnÍhoplánovánÍzahrnuje souhrn všech činnostísouvisejÍcÍch
se zpracováním zemně p|ánovacídokumentace,v daném
pÍÍpaděh|avněse zaměienímna potiebnou kvalítuvymezenÍzásad
a postupŮv re|acik záplavovym zemíma k ochraněpied povodněmi.
prob|émŮm
Ke k|ičovym
a nedostatkŮmdosud zpracovávanychuzemních
p|ánŮpatiípiedevšÍm
[5]:
4.4 PotenctálnÍškody
o stanoveníobecnějip|atnfch|imit , regu|ativťt
a zásad protipovodĎou/ch
opatieníse ziete|em k moŽnémuohroŽenízáp|avami,
Potenciá|nÍ
škodyse tykajímovitéhoi nemovitéhomajetku,rŮzně
o nutnost etapizace d|ouhodobéhourbanistickéhorozvoje síde|,
definovanychpiírodnícha krajinnychhodnotv inundačnímzemÍ.
o stanoveníkritérií
povodĎovych
pro vybíránízptjsobťt,
postuptja prostiedk zmíněné
škodzávisÍna
Ap|ikacemetodstanovenÍpotenciá|ních
etapové rea|izace,
faKorech:
dvou zák|adnÍch
. Íešeníprob|ém p|ynoucíchz chybějícíchpravidel pro vypracování
. na roz|išovacíchrovníchz h|ediskapotiebnépodrobnosti(tj. roveř
podrobnostiI nebo ll),
studiíodtokovfch poměrri,
o na materiá|ních
a popť.i nemateriá|ních
škodách v inundačních o ÍešenípotíŽispojenfch s některlmi technicklmi nedostatky,
piedevšímv piípadězískávání geodetickyichpodk|adťr,
zemích;uvedenémajetky nebo jinak oceněnéhodnoty mohou bi/t
o ťešeníotázek souvisejícíchs nevyjasněnlmi zásadami chování
buď poškozeny(částečně,stňedněnebo značně),deformovány,
v záp|avovych zemích,
znehodnoceny(zhoršenímkvality,neprodejnostíatp.),odp|aveny,
. iešeníprob|ém spočívajících
v nedostatečném
zajištěníprovázaneseny (bahnem,pískem,sp|ávím),
zničeny.
zanostizamfš|enfcha realizovanyich
opatÍení,
Ve většÍmměiftku se posuzujípotenciá|nÍ
škody:
:
o jednoznačnéiešeníotázek spojen1ichse zpťtsobyfinancování
. na bytovémfondu a vybavenosti byt , rodinnfch dom ida|ších
souboru prací,t1ikajících
se protipovodĎové
ochrany (zajištěnídat'
obytnfch dom ,
. na občanskévybavenosti (ško|y,zdravotnická za|izeni, obchody,
zpracování studií, rea|izace, provoz a ÚdrŽba protipovodĎovlch
opatiení),
ku|turnístánky, historicképamátky,sportovištěaj.),
o nezbytnostcentrá|níevidencedokumentacívztahujících
o v dopravníinfrastruktuiea v dopravě (si|nice,Že|eznice,nádraži,
se k ochraně
pied povodněmia k zemnímp|án m,
mosty,propustky,parkoviště,vodnícesty, dopravníprostĚedky),
o popÍípadě
. v systémechinženlrskfch sítí,
i nutnostda|ších
dop|řujících
iešeníveváahu k technickfm,
o ve vodnímhospodáiství(vodnítoky,vodnídí|a,vodárenskésystémy,
hydrotechnickf m a hydrauIickf m vodohospodá ťskfm otázkám.
povodĎot,ych
Mnohá z uvedenychtématsouvisejÍsestanovováním
rizik
čistírny
odpadníchvod, kana|izace),
o v zemědě|ství (objekty, pěstování rost|in,chov hospodáiskfch
i potenciá|upovodĎovychškoda jednímze zák|adnbhcí|Ůpiedk|ádané
metodikyje piispět v tomto směru i ke z|epšenístavu a podmínek
zvíiat),
. v |esnímhospodáiství(včetně hynu vo|ně ŽijícíchzvíĚat),
v ob|asti zemnÍhop|ánovánÍ'
Takév tomto piÍpadějde jak o subsystémy
. V pr myslu,energetice,s|uŽbácha těŽbě surovin,
vykonu státnÍ správy, tak o subsystémysouvisejícíchhospodáiskych
o škodYpostihující
TytosubsystémyvšakjiŽ nejsoujednodušeidentifikovate|né
rŮznés|oŽkyŽivotníhoprostiedí(vodu,pťrdu,
vegečinností.
tak
jako u vodohospodáiskych
taci, Živočišné
druhy - v souvis|ostise sk|ádkamiodpadu, nikem
činností.
oko|Ísystému zemnthop|ánování
je určenomnoŽinouvazeb na piÍrodní
poměry,hospodáiskéčinnosti,
nebezpečnyich
|átekaj.)'
. škodYnepiímé,nehmotné,rrjznéztráty hospodáiskéhorázu.
s|uŽby,systémyobčanské
vybavenosti,infrastruKuryatd.
|mplicitnějsou pro vyjádienípotenciá|ních
škod navrŽenypiístupy
5,3 UživateléufsledkÍt žešenÍ
za|oŽené
na aplikaciztrátovychkiivek (poiizovacícenya ztrátovéfunkce)
jsou v prvníiadě občanéČeskérepub|iky,
pe
s vyuŽitÍm
interva|ového
vyjádieníhodnot poškozenÍ.
Potieba vyššÍ
H|avními
uŽivate|iÍešenÍ
drobnosti- uroveĎ||,napi.vyznamné
ekonomické
subjeKy[6]'vyŽaduje zejménapak ti, Keií jsou tou či onou měrou vystavenipovodĎovému
posouzení,popi' samostatnéstudie.
individuá|nÍ
nebezpečÍ,
ohroŽenÍ,
rizikua moŽnympovodřovymškodám.ldeálnÍtokinKaŽdá z uvedenychob|astíse vyznačujesvymi specifickymívlastformacímezi kompetentnÍm
i a odpovědnymiorgány,odbornymiinstitucemi
nostmi.Na znalostecho vyskytuhodnotovychstruKur uvnitiinundačních i pověienymiorganizacemina jednéstraně a pĚís|ušnou
částíobčanŮ
na
zemí i o moŽnémpoškozenÍ
nebo zničenítěchto hodnot nás|edkem
ao|ená zastupite|stva.
straně druhémusízajistitodpovídajícÍ
rŮznědefinovanychpovodnÍči
záp|avjeza|oženpostuppiís|ušnych
ana|,!z
Jinymis|ovy,všechnyuváděné Ťadya institucejsou pouzezprostiedko
a hodnocení.
většinouekonomického
charaKeru.
vate|iv systému,,povodřového..
toku informacÍsměrem k občanŮm.
Samoziejmě také mnohéÚiady, instituce a organizaceijejich zástupci
5 PoskytovatelévstupníchinformacÍ'spoluplacující
mohou patiit v jistémsmys|us|ova mezi uŽivate|euváděnychsystémŮ,
podk|adŮ'dat a informací.
olganizace a uživatelévysledk Íešení
Je ziejmě, Že mŮŽe existovat ce|á iada poskytovate| vstupnÍch
informact,spo|upracujících
kompetentnÍch
uiadŮ, odbornychinstitucí,
rŮzně specia|izovanfchorganizacía uŽivate|ŮvystupŮ i vys|edkŮ'
K nejvyznamnějšÍm
subjeKŮmvšakpatiíinstitucei organizacespadajícÍ
pod soustavyvodnÍhohospodáistvía uzemnÍhop|ánování.
5.7 Soustava ochrany vod a vodnÍhohospodáktvÍ
Podstatnym oko|ímiešené prob|ematikyje systém ochrany vod
a vodnÍho hospodáÍstvÍ,které zahrnuje mimo jiné souhrn všech
dÍlčích
aKivit souvisejícíchs vodnÍmbohatstvímvčetně systémufuení
ochrany vod a vodnÍhohospodáÍství,v némŽprobÍhajínezbytnéiídicí,
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6 Závét
Metodika pro hodnocenímíry rizika v záp|avovych zemích vycház(
zejménaze zranite|nostiohroŽovanéhozemÍa stanovenÍpotenciá|u
povodĎovych
škod.SoučasnějsounavrŽenypostupy,najejichŽzák|adě
|ze- pro konkrétní
zadání,konkrétní
|oka|ituči zemío určitém
rozsahu
a s danoumÍrou p|nostidatovychpodk|adŮi nutnychinformací-zvolit
vhodnou metodu rizikovéana|,!zya jí odpovÍdající
nástroje. NavrŽené
pouŽitév metodo|o$iiby|yv mnoha oh|edechověieny
metodya pĚístupy
právěv podmínkáchpovodíLabe a V|tavyi v da|šÍchzemÍchzasaŽenych
povodníVsrpnu 2oo2.

Vzh|edemk vysokéaKuá|nosti iešenéhotématuje návaznymkrokem
t81 Zákon ě,.254/2oo1 sb., o vodách a o změně něKerych zákonu
promftnutÍ
(vodnÍ
piedpisŮ.
návrhu metodikydo metodickéhopokynu MŽP, coŽ umoŽní
zákon)ve zněnípozdějšÍch
promftnutíjednotlivychustanovenÍnávrhu i do strategickych,|egis|a- t9] Vyh|áškaMŽP 236/2002 sb., o zpŮsobu a rozsahu zpracovánÍ
tivnÍch,ekonomickych,normativních,správnícha kompetenčn
íchnástrojŮ
návrhu a stanovovánízáp|avou./chzemí.
Českérepub|iky.Metodikaje nejenomodrazemzkušeností
z minu|ych [10] Návrh směrnice Evropskéhopar|amentua Rady o vyhodnocovánÍ
povodnÍaprotipovodĎovych
dob, z nedávnychpovodĎovychjev , zkušenostíze zahraniět,dosavadopatieních.Bruse|: Evropskákomise,
nÍchi aKuá|níchpoznatk , novychmode|ou./ch
Žešent'n,ÝbrŽirozdílnosti
2006.
podmínekoprotiminu|osti.
Zák|adnimkonceptem návrhu metodiky stanovovánípovodĎovychrizik
Tento pÍíspěvekbyl zpracován s využitímuÍsledk Íešeníprolektu
a potenciá|upovodřovychškodv záp|avovychzemÍchje na jednéstraně
VaV/650/5/02.
rizikojako hodnotovévyjádreníve vztahu k minulosti- pomocíekono
mickychparametrua specifickychztrát.Na stranědruhébude zapotiebl,
lng. Karel Drbal, fh.D.
aby v nás|edujících
etapách iešenÍby|yvhodně ap|ikoványpostupy'
vÚv T.G.M., poboěka Brno
vyp|fvajícíz
teorie spolehlivostia rizika, a to ve vztahu k uvaŽované,
tj.
tel. 541 U28 34O, email: kare!_drbal@vuv.cz
budoucÍprotipovodĎové
ochraněpomocíneinvestičn
Ích,a|e i investičn
Ích
LeKoroval Ing.Pavel B(za, 26. 7. 2006.
opatienÍ- včetněvystavbynebo modernizacehydrotechnickychstaveb
Lze takéočekávat,Že se postupněz|epší
a za|ízení.
i kva|itainformačních Key words
toku a provázanostpotiebnychdat i informací.
flood, hazard, threat, risk, potential damages, land-use plan, flood
protection
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Ve Vyzkumném stavu vodohospodáiskémT. G. Masaryka vychází
juve 4. čtvrt|etí
2006 pub|ikace,Kerá informujeo moŽnostivyuŽÍvat
veniInÍrybyjako indikátor zatiŽenívodnÍhoprostiedícizorodymi |átkami.
pe
Některéz těchto látek (napi. rtut, perzistentníorganoch|orované
|utanty)se totiŽ kumu|ujíve tkáních ryb a praKicky nedocházík jejich
biodegradaci.
Metodickápiíručka
objasĎuje,Že s|edováníkontaminacejuveniIních
ryb (tj.ryb ve věku dojednohoroku)je časověi ekonomickyméněnáročné
rybje
neŽvzorkování
dospělérybÍpopuIace.VyhodoupouŽitíjuvenilních
skutečnost,Že rybyv prvníchměsícíchexogennÍ
vyŽivytéměi nemigrujt'
zatŽenÍjejichorganismutedy odpovídádané|okalitě.Ana|yzujuveniIních
ryb je moŽnotakévyuŽívatp i monitoringubodovychzdrojŮznečištění
profi| tok .
a s|edovánÍzátéŽepodé|nych
PiÍručkapopisuje zpusob odběru a pÍípravy
vzorkŮ a jejich piedání
Iaboratoiím.
ana|yticlc./m
Uvedená metodika by měla piispět ke zjednodušenÍ,
objeKivizaci
a z|evněnÍ
monitoringukontaminacevodnÍhoprostiedí.Mohouji vyuŽívat
piedevšíminstituce, Keré se s|edovánÍmznečištění
vodnÍhoprostiedí
zab,Ýv
aií(veteriná rnís práW podniky PovodÍ,ČHmÚ, vyzkumná pracoviště
atp.).
Knihu je možnosi obiednat na adrese:
vÚv T.G.M., Podbabská 30, 160 62 Praha 6, te!. 22o L97 260,
email : zuzana kuckova@vuv.cz.
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PROJEKT MORAVA IV

mentá|níagenturou.Veškerékonkrétnízávěry,lystu py a návrhyo patienÍ
jsou poskytoványv poŽadované
podoběorgánŮmstátnÍsprávya budou
piipravenyv e|eKronicképodoběk prezentacia zveiejnění.
Podk|adové
vyuŽití,
v eleKronicképodoběk da|šímu
a datové dajejsou archivovány
napi. pro p|ánovánÍvob|astivod.
Zdeněk Šunkaa ko|ektiv
ProjeK Morava |Vje koncipovántak, aby vystupya závéryiešenÍby|y
piímovyuŽite|né
v praxi, a to jak v činnostivodohospodárskycha jinych
K!Íěováslova
iešenych
a cí1Úvodnípo|itikyv
státníchorgánŮ,tak i pristanovovánísměrŮ
komunální bodové zdroje znečištěnÍ,prÚmyslové bodové zdroje
ob|astechpovodí.Vys|edkyzískanépii iešenítohotoprojeKu piedstavují
zneěištění,plošnéa difuznÍzdroje znečištění,hodnoceni stavu jakosti
d |eŽityzdroj aKuá|níchinformacÍo situaci v ob|astechpovodíMoravy
povrchovychvod, stav a ochrana využívanlchvodnÍchzdrojťtpodzemních
závazkŮČeské
repub|iky,
a Dyje,a to jak z h|ediskap|něnímezinárodních
nivy, návrhy opatfenÍ,
vod, hodnoceni stavu vodníchekosystému ŤÍční
tak z h|ediskapotieb státnísprávy,správcŮ a uŽivate|uvod, popi. i pro
poď
podpora fešeníProjektu Morava lV
ProjeK poslqÁujevědeckypod|oŽené
a eko|ogické
iniciativy.
informačnÍ
občanské
v danychoblastechpovodt,
k|adypotiebnépro rozhodovánÍmanagementu
jehoŽkonečnym
je dosaŽenídobréhochemickéhoa eko|ogického
cí1em
Souhrn
ryba da|ších
s|oŽektěchto
stavuvod s piirozenoustruKurouspo|ečenstev
Gi|emvfzkumnéhoProjektu Morava |Vje hodnoceníplněnípožadavk
vyznamuzejménav antropogenněsiIně
coŽnab1ruá
značného
národnícha evropskfch pňedpistiz oblasti ochrany vod. Jde pžedevším ekosystému,
ovlivněnychob|astechpovodÍMoravya Dyje.
sb.' é. 274/2oo1 sb.' směrnici Evropského
o zákony ě.2g/2o01
je navázánona vysledkydosaŽené
v piedchozích
V rámciiešeníProjeKu
partamentua Rady 2ooo/6o/ES a Úm|uvu o spotupráci pro ochranu
tiech etapách ProjeKu Morava, Keré probíha|yv |etech 1992-1995'
Dunaje.
a nosnévyuŽívání
.
V závěrechtietÍetapy
1996-1999 a 2ooo_2oo2 a ze tiÍ|etetapyčWrté.
iešeníaby|a
okruhydoporučeny
da|šÍsměry
by|yprovšechnyprob|émové
1 Stručnf rozbor plob|ematiky
stavu.Sledování
íopatieníproz|epšen
ísoučasného
téŽnavrŽenakonkrétn
Věcná náp|Ďa formaiešenÍProjeKuMorava|V(200}2006), iešeného dopadutěchto opatieni pokud by|area|izována,je součástÍkaŽdédÍlčí
ulohytohoto ProjeKu.
Vyzkumnym stavem vodohospodáiskymT. G. Masaryka, pobočka
tlkolŮzaručuje
získání
MetodaiešeníProjeKua jehojednot|ivych
dilčÍch
Brno, navazuje na piedchozíetapy Projektu Morava iešenév |etech
vys|edkua piínosuv nás|edujících
konkrétních
ob|astech:
se prob|ematikouochranyvod a jejÍhoprostiedí
t992-2oo2, zab,fvající
. zhodnocenídat charaKerizujÍcích
současnystav a dosavadnívyvoj
v rámci uce|enéhopovodÍMoravy.Projekt Morava |V je zaměren na
jakosti vod, sedimentŮa biomasyichtyofaunyv kritickych secíchtoku
poznatkťt
a prŮmys|ovych
v oblastikomuná|ních
rozšíenídosudzÍskanych
jakosti
pod prioritními zdroji znečištěníz hlediska j ejich zátéŽenebezpečnym
i
p|ošného
a difuznÍhoznečištění,
bodovychzdrojťtznečištění,
|átkami,
povrchovycha podzemníchvod a stavu vodnÍchekosystému.Vzh|edem
a zv|áštnebezpečnymi
tokŮ
stavuvybranychvyznamnych
k tomu, Že Českárepub|ikapiija|aurčitápiechodnáopatienÍsměiujícÍ . hodnoceníaKuá|níhobio|ogického
danéhopovodínazák|adě podrobnéana|yzystrukturymakrozoobenvody na
ke sp|něnÍsměrnice Rady 9t/271lEHS a všechnypovrchové
tosu a stanoveníjejich posunu od piirozenéhostavu vycházejbbh
rizemÍČeskérepub|ikybylyvymezenyjako cit|ivéob|asti,je podrobně
z poŽadavk Rámcovésměrnice,
monitorována hodnocen stav kva|ityodpadníchvod se zaměienÍmna
p|něnÍstanovenychcÍlťt'
stupně zátéŽevod v kritickych secÍchtokŮ
S ohledemna seznam prioritních
a prioritnÍch r testovánía vyhodnocenÍ
parlamentu
nebezpečnymi
organickymi|átkamina zák|adě aplikace nízkonálátek pod|epiÍlohy,,X..směrniceEvropského
nebezpečnych
kladovychsemipermeabiInÍch
membrán(SPM)'
a zv|ášt
a Rady 2ooo/6o/ES a v sou|aduse seznamemnebezpečnych
o prohloubenízna|ostío
zdrojŮpodzemních
stavua ochraněvyuŽívanych
nebezpečnych|átek pod|e piÍlohyč. 1 vodnÍhozákona jsou nadá|e
vod,
roarfrenynovépoznatkyo těchto vybranych|átkách. Dá|e jsou téŽsy. hodnoceníkvalityvypouštěnych
vod s orientací
komuná|ních
odpadnÍch
stematickyrozvfienyaktivityzaměienéna hodnocenístavu povrchovych
na redukciVnosuduskatych |áteka fosforudo hydrosféry
z h|ediska
vod a na hodnocenípoznatkuo odbouráván(nutrientÚ
a podzemnÍch
poŽadavku,
národníchi nadnárodních
mokiadnÍmispolečenstvy.
o sledováníkva|ityvypouštěnych
odpadníchvod s oh|edemna vyskyt
2 Cí|eProjektu Morava lV
prioritnícha prioritněnebezpečnych
|átek, baKeriá|nÍho zatften(,event.
piedpisŮ Evropskéunie,
toxickychtjčinkŮ
ve smys|upiís|ušnych
CÍ|emProjeKu Morava |V je podle vyh|ášenéveiejnésoutěŽe hodparametrŮčistírenskych
ka|ťla stavuodkana|inocenímÍrynap|ĎovánípoŽadavkŮnárodnícha evropskychpiedpisťt o hodnoceníkva|itativnÍch
zovánía čištěnÍ
odpadnÍchvod ve vybranychsíd|echnad 2 000 Eo,
z ob|astiochranyvod' vyp|yvajÍcÍch
zejménaze zákonuÓ.254/2oo1 sb.,
kva|ityodpadnÍch
vod vypouštěnych
z prŮmyslovych
zdrojŮ
par|amentu . hodnocení
č'.20/2oo4Sb. a č.274/2ool Sb.,ze směrniceEvropského
znečištění
z h|ediskavypouštěn
Ínebezpečnych
a zv|áštnebezpečnych
a Rady2ooo/60/ES (dálejen Rámcovásměrnice)a z Úmluvyo spo|upráci
|átekdo vodnÍhoprostiedíaekotoxikoIogickych
dŮsledkŮv návaznosti
pro ochranua nosnévyuŽívání
Dunaje.K da|ším
cflŮmpatiÍvypracovánÍ
na poŽadavkyprávníchpiedpisŮČRa Evropskéunie,
návrh nápravnychopatieníke z|epšenístavutohotonap|Ďovánía podpora
o prÚzkumnymonitoringa posouzenív|ivu vybranychvyznamnych
státnísprávyČeskérepub|ikypo Vstupudo Evropskéunie, a to na zemÍ
prŮmys|ovychznečištovate|u
na stav povrchovychvod a vodníeko
ob|astípovodÍMoravya Dyje.
systémy,
3 čteněníPloiektu Morava tV
o vyhodnocenísezonnícha prostorovychzměn toplanktonuVe Vybranychtocícha jejich vazbana roveĎŽivina aKuální hydro|ogické
Pro dosaŽenívyšeuvedenychci1Ůa nap|něnÍ
zák|adníchpiístupŮje
podmÍnky,
Projekt Morava |V č|eněndo nás|edujících
osmi dilčíchrj|oh:DÚ 01
o stanovenÍ
pocházejícÍho
v|ivuplošného
znečištění
z bezprostiedníb|ÍzKomuná|níbodové
zdrojeznečištěnr,
DÚ 02 PrŮmys|ové
bodovézdroje
kosti tokŮ, v|ivumelioracía protierozních
opatienív povodína jakost
znečištěnr,
DÚ 03 P|ošné
DÚ 04 HodnocenÍ
a difuznízdro1eznečištěnÍ,
vodyv povrchovych
tocÍch,
stavujakostipovrchovych
vod, DÚ 05 Stav a ochranavyuŽÍvanych
vodnÍch
. hodnocenÍodbourávánÍ
nutrientŮmokiadyv ob|astechpovodÍMoravy
vod, DÚ 06 Hodnocenístavu
zdrojupodzemních
vodnÍch
ekosystémŮiiční
metodickéhopiístupu,ana|,!zajin,lch
a Dyje,vwoj a ap|ikacev|astnÍho
nivy,DÚ 07 Návrhyopatiení,koordinaceProjeKu a prezentacevys|edku,
metodickychpostupťtzaměienychna odbourávánínutrientťr
mokiadnÍmi
podporaiešeníProjeKu Morava |V.
DÚ 08 |nformační
spo|ečenstvy,
srovnánÍs Ws|edky wp|yruaj
ícÍmi
z aKivit M KoD (Dunajsky
4 Zptisob Íešení
programsniŽeníznečištění,
projeK UNDP/GEF
Dunajskyregioná|ní
atp.),
PÍístupk rešeníProjeKu Morava |V akcentuje
. p|osouzení
. komp|exnost
vyuŽite|nosti
směrnice č, 92/43/EHS o ochraně stanovišt
v piístupuk prob|ematice
ochranyvod ob|astípovodÍ,
. ap|ikacinejnovějších
a soustaw Natura 2000 v ochraně,obnově a managementuvodnÍch
vědeckychpoznatkŮ,
o kontinuitupracía návaznostna pÍedchozí
a mokiadníchekosystémuv podmínkáchrešenychob|astÍpovodÍ,
etapyProjeKu Morava,
o vyhodnocení
. s|edováníauplatĎovánÍnástroju
kompatibilitystávajících
vodnícha mokiadníchzv|áště
v zemíchEU,
a směru pouŽívanych
o piímouap|ikovate|nost
chráněnych zemÍ(podlezákona č' 1.1.4/7992sb', o ochraně piírody
praxi.
vys|edkŮiešenívevodohospodáiské
a krajiny)a tzv. chráněnych zem( ve smys|u Rámcovésměrnice
PiednostítaKoširocepojatéhoprojeKuje jeho komp|exnítematické
o vodách.
zaměiení na hodnoceníjakosti a eko|ogickéhostavu vod a vodních
r hodnoceníefeKu revitalizačnÍch
akcíprovedenychna mokiadníchloka
ekosystémŮa hodnocenístavu a v|ivuzdrojŮznečištění
na jakost vod
litách nominovanychČRv rámci aKivit MKOD; hodnocenírevita|izací
a ekosystémuv rámci ob|astÍpovodí.Tentotyp projektuse osvědči|jak
vodnícha mokiadnÍch
ekosystémŮv ob|astechpovodíMoravya Dyje,
jako nejvhodnější
postupsměiujÍcí
v našich,tak evropskychpodmÍnkách
. posouzenÍodezvy rea|izovanychnápravnychopatiení navrŽenych
k sestaveníp|án konkrétnÍch
rea|izovate|nych
opatienÍa programŮ
v piedchozíchetapách ProjektuMorava,jejich aktua|izacea návrh
s prokazate|ně
k|adnouodezvou,napi. vjakosti vod. V iešeníprojektu,
novych opatÍeníke z|epšenístavu povrchovycha podzemníchvod,
pii č|eněnÍ
a spo|uprácimezi dÍlčÍmiko|ybude tak jako v piedchozÍch
obnovuiičnÍhokontinuaa stavu vodníchekosystémŮiÍční
nivy,
etapáchup|atněnametodikadoporučovaná
oECD a Evropskouenviron-

zprisobu
cílech,členění,
lnÍormaceo zaměňení,
vfsledcích projektuVaV v roce 2005
Ťešení
a dí!čích
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. Wpracovánípodk|adŮ
nutnychpro p|ánovánív
ob|astivodpod|ezákona
č,254/2oo1 sb..
o prŮběŽnéposkytovánÍpoŽadovanych
informacíorgánŮm veiejnésprávy
o kva|itěvodníhoprostiedív ob|astechpovodíMoravy a Dyjejako
podk|adprojejich rozhodovacÍ
činnost.

biotopŮ v nivě reky Dyje. I pres rŮzny stupeĎ atropogennÍho
ov|ivněnÍ
a eutrofizaceprostiedímajívšechnys|edované|okalitypotenciál oŽivit
nivuieky Dyje,at uŽs oh|edemna vyskytbobraevropského,
r znychdruhŮ
ptákŮatd.)i s oh|edemna prokázanvWsl$^
(obojŽive|nikŮ,
vodních
Živočichtj
vzácnychdruhŮ mikrofyt.Ne u všechje a|e reá|népropojenís v|astnÍm
vodnímtokem. Pod|e konzu|tacÍ
s pracovnkyPovodÍMoravy,s. p., je ze
5 StručnfpŤehled
sledovanychloka|it asi nejpravděpodobnější
moŽnostrestauracepiÍrodě
wsledk za Íok2oo5
poměrŮv ob|astiHerdy(ramenoBobiÍa soustavavodnÍchkaná|Ů
b|ízkych
VysledkyiešenÍpiinášejíiadu novych poznatkŮa udajÚ, Keré svym
práce na prob|ematice
a ramen)a LadenskéDyje.Dá|epokračova|y
vyuŽitÍ
schopnostívyznamnědop|ĎujÍ
charaKerema vypovídací
existujÍcÍ
soubor
ve smyslu Rámcovésměrnicepro podporu
informacíokva|itativnÍm
stavuvodya vodníchekosystémŮ
v ob|astipovodÍ chráněnych zemÍvymezenych
zv|áštěchráněnych zemÍa zajištěníjejich
ochranyma|op|ošnych
stabiIity.
Dyjea Moravy.
V rámciv|astníl.to
v1zkumua v1nroje
by|ai v roce2005 roauflena
a ap|ikována
Z vys|edkŮpracízaměienychna aKua|izacistavu kva|ityodpadníchvod
metodika hodnoceníodstraĎovánínutrÍentŮpomocímokiadnÍch|oka|it.
v základníchukazate|ích
zdrojuznečištění
u komuná|ních
se zaměiením
práceby|yprezentovány
na dvoumezinárodních
konferencích.
na ag|omeracenad 2 000 ekviva|entních
Že vypouŠtěné Vys|edkytéto
obyvate|Wp|}^/á'
znečištěnÍ,
a tím i zatftenípovrchovychvod ve většině s|edovanych Ze s|edováníodstavenychramen, Kerá majíperiodickynebo praKicky
ukazate|Ůnadá|ek|esáa je piedpok|ad,Že processniŽovánívypouštěného Žádnyprutok,vyp|yvá,Že ne|zeposouditjejich v|ivna snŽenÍznečištění
v|ivuna vodníbi|ancikra
znečiŠtění
z evidovanychzdrojÚ bodovéhoznečištění
bude pokračovat krajinynutrienty.Jejichro|eje spišev pozitivnÍm
ekosystému.
Z vyhodnocenÍ
i v da|šÍch
|etech.S|edování20 prioritních
a prioritních
nebezpečnych jiny a v tom, Že tvoiísoučástekologienivnÍho
projeKŮ nominovanychdo JAP MK0D za ČRvyp|yvá,
stavu revita|izačních
jsou Ws|ednéhodnoty
|átekv letošním
roce ukazuje,Ževe většiněpiÍpadŮ
Že se podaii|orea|izovat(neboreaIizacebude dokončena
v nejb|iŽšídobě)
pod|imitní.
koncentracítěchto
látekv odpadnÍch
vodáchvyrazné
Z vys|edku
práce na pěti akcÍchz24, a to pouzez prostiedkŮsprávcu |oka|itčiPre
jsou v radě
ekotoxiko|ogickych
testŮ vyp|yvá,Že vypouštěné
odpadnÍvody
gramurevita|izaceiičníchsystémŮ.By|azpracovánaprvníverzepiehledu
prípadŮmírnětoxické,a proto je ŽádoucÍvěnovat zvyšenoupozornost
v ce|émpovodíMoravy.
komp|exnosti
všechindikátorŮkva|ityodpadnÍch
vod.Za dosaŽené
vys|ed}<y provedenychrevitaIizací
Piedk|ádané
aKuá|nÍvysIedky
systematického
s|edovánÍ
mikropo|utanty
práce |ze označitaKua|izaci poznatkŮo prioritníchČoV,vystavběČoV
kva|itěka|u z Čov a novychpoznatkŮtykajícÍch potenciá|něnejvícezatéŽovanychsekŮ tokŮ naznačuji,Že současnou
a stavu odkana|izovánr,
zátěŽ povrchovychtekoucíchvod v povodíMoravy |ze charaKerizovat
se baKeriá|níhozatiŽenípovrchovychvod.
jako vesměs mÍrnou.Za nep|íznivé
v|ivy|ze označitobčasnynebo spiše
Práce zaměienéna prŮmys|ové
bodovézdrojeznečištěnípodávajíuceIeny
preh|edzejménao znečištěnÍodpadních
vod vypouštěnych
ze s|edovanych ojedině|yWskyt zvyšenychhodnot něko|ika ukazate|Ůze skupin těŽké
kovy,PCB, oCP a ToL. Ve smys|upoŽadavkŮnaŤízení
v|ádyč. 67/2003
prŮmysIovych bodovychzdro1Úznečištěnívybranymi nebezpečnym
i a a/ ášt
Sb. by|a nejčastějipiekročenaimisnÍhodnota u rtuti, a to piedevším
pro ČRa o vlivutohotoznečištění
na
nebezpečnymi
|átkamire|evantními
v tocíchpovodíDyje,a ukazate|ch|orpyrifos
v Moravě,Svratcea Jih|avě.
kvalitupovrchovychvod. Vysledkyjsou podkladempro reportingMKOD
a mě|yby byt podnětnépro orgánystátnÍsprávy,zejménapro stanovení Z pesticidt)by|ve vÍce|oka|itáchpiekročenfenitrotion,fentiona azinfosmethy|,a to rovněŽpieváŽněv povodÍDyje.Z těkavych|átekby|ove dvou
piístupem.
Iimitukombinovanym
emisnÍch
obdobnějako v etapách2003
itách zaznamenánopiekročen
ív ukazate|
i perch|orethy|en.
Z h|ediska
a 2oo4 by|monitoringprováděnyodběremworkuodpadních
a povrchovych |oka|
pouze
cilu MKOD vesměs prísnějŠÍ
imisní|imitynesp|Ďova|y
vod dop|něnkontinuá|ním
monitoringems vyuŽitím
semipermeabi|ních PracovnÍch
podnikyz h|ediskap|něnÍ hodnotyantracenuv Moravěpodotrokovicemia pod UherskymHradištěm.
membrán.S|edoványby|yvybranéprŮmys|ové
Hodnocenípod|esměrnice EU pro nebezpečné
|átkypotvrdi|opiekročení
poŽadavkŮ
stanovenychNVČRč).6I/2oo3Sb',o ukazatelích
a hodnotách
v Jihlavěpod lTebičívhodnocenémobdobí.
hodnotyhexachlorbutadienu
piípustného
vod a odpadních
vod,NV č.368/2003
znečištěnípovrchovych
ZátěŽsedimentunebezpečnymi
|átkami|zeoznačitza kritickouz h|ediska
Sb., o integrovaném
registruznečištovánl'
EvropskymemisnÍmregistrem
pokynuMŽP pouzev ukazate|ích
Metodického
olovo,benzo(a)pyren,
fention
(EPER)a Mezinárodní
komisípro ochranuDunaje(MKoD).
znečištění
v povodíDyjea diethylhexy|fta|át
v povodíMoravy.Řada da|ších
ukazate|rj
V dÍ.|čím
uko|uP|ošné
a difuznÍzdroje
znečištěnÍby|a
stejnějakov |ořském
jako kadmium,E PCB, většinaukazate|u
ze skupinyPAU,paration-methy|
roce podstatná část prostiedkŮvěnována s|edovánív|ivu pesticidu na
potenciá|nÍriziko
a a|ach|or
signa|izuje
zátéŽe
v ce|émrozsahus|edovanych
jakost povrchovych
vod.Provedenymonitoringprokáza|,Že se činnélátky
|oka|itdanéhopovodí.PiekvapivězátěŽsediment rtutínevykáza|aoproti
z ap|ikovanychochrannychprostiedkudostávajído vod ma|ychvodních
tokŮ, něKeré|átkyjsou v zachytite|nych
koncentracích
iv monitorovanych vodě zvyšenéhodnoty.HodnocenízátéŽevybranéhodruhu ichtyofauny
- je|cet|ouště
- signa|izuje
vyšší
akumuIacirtutive sva|oviněrybve všech
profi|echna většíchtocÍch.PrŮzkumv zájmovém zemíhorníSvitavyve
srovnánís |oĎskymipoznatkyze Žoánicxéno|esapotvrdiIpietrvávajÍcíve|ké pětis|edovanych|okalitáchBečvy,Svratkyi Svitavy,piekračujícípiípustné
mnoŽstvÍpod|enaiízenÍ
v|ádyi,. 61./03 Sb. (ve tiech |oka|itáchi pod|e
rozdflyve zpŮsobuobhospodaiovánÍ
krajinyi v aKuálnímap|ikování
Zásad
povrchoWch
vyh|ášky
MZ),coŽkorespondujei s Ws|edkyhodnocenÍzátěŽe
pŮdě
správnézemědělsképraxe.Sestaveníbilance
nutrientŮna zemědě|ské
vod rtutí.obdobně by|ozjištěnopiekročení
uvedenychIimitnÍch
hodnot
na stav roku 2oo4 ved|ok poznatku,Že hodnotyve srovnánís |ety2000
TotokolÍsánÍ
|zepiičÍst
zejménarozdílnym u šestiukazate|ŮskupinyPAUvč.E PAU,a to Vevšechhodnocenych|oka
a 1996 stagnují'popr.i k|esajÍ.
|itách,piekvapivěv menšímrozsahuv Bečvěpod Va|ašskymMeziiičÍm.
podmÍnkám
pro rÚst p|odinv jednot|ivych
|etech.Pii ŠetienÍv|ivu
sk|ádek
Ve|miperspeKivnÍjsou
v tomtorocevys|edky
obsahusemipermeabiInÍch
by|a provedenaprostorová ana|,!zaprodukce komunálnÍchodpadŮ; obdobná
membrán,kde se ukazujemoŽnostpodchycenÍnárazové
vyššiho
vypouštění
ana|yzajejich
uk|ádánínemoh|a
bytprovedena,nebotby|ozjištěno,
Žev této
po|utantŮze zdrojŮznečištění.
nebezpečnych
Ze skupinyPCB by|v SPM
(nebo
fázi nak|ádánÍ
s odpadyje zachovánotrŽníprostiedíbez centrá|ntho
obsah PcB 52 a PCB 153 ve Svratce.Ve skupině
pokus se sniŽovánÍm
krajského)
vedenídat. LaboratornÍ
amoniakálního podchycennad|imitní
|imitPracovníchcÍlŮu antracenu,
sestavenÍmpo|nÍho PAU byly zjištěnyhodnotyprekračujícÍ
dusÍkuve sk|ádkovycha ka|ovychvodách pokračova|
benzo(g,h,i)pery|enu
a benzo(a)antracenu,
a to vesměs pieváŽněv iekách
zaíízení
na Čov Modiice. Dopad p|ošného
znečištěnÍ
na vodnítoky by|
Moravě, Bečvěa Svitavě. Ve skupině PAU by|yv membránách podchypo soutok
s|edovánjako sezonníroalojfitoplanKonu,a to i v do|nÍMoravě
imisní |imityPracovnÍchcílŮ piedevŠÍm
ukazate|Ů.Potvrdi|ve|kou ceny koncentracepiekračujÍcÍ
s Dyjí,v souvis|ostis časovymprŮběhemda|šÍch
jednoznačně
rozdflnost
nenímoŽno
určit, v Bečvě pod Va|ašskymMeziiičÍm,a to hned u sedmi ukazate| této
do|ních
tokuMoravya Dyje,piičemŽ
piekročení
skupiny'Z nich nejWraznějšÍ
by|ozaznamenánou antracenu,
vlivKeréieky pievaŽujepo jejichsoutoku.Morfologiedo|nihotoku Moravy
fenantrenua pyrenu.obdobně pestrá šká|apie
benzo($,h,i)pery|enu,
rontojtéto
umoŽĎuje
da|šívyznamn,j
bio|ogické
s|oŽky'skutečny
stavjevšak
kročeníukazate|utéto skupiny by|a zjištěnau Svitavy pod Svitavami,
dán ijakostívodya druhovyms|oŽením
fftop|anKonuz našehouzemí'
nejhoršÍ
stav zde by| u fluorantenu,Kery by| nad|imitní
takéve Svratce
Práce zaměienéna identifikacivyuŽívanych
vodnÍchzdrojŮ podzempod Brnem. Bio|ogickéhodnoceníreky Svratky ukáza|o,Že z h|ediska
níchvod umoŽnilyzÍskatpotiebnéinformaceu 168 zdrojŮ na uzemí
porovnánÍsaprobnÍhoindexu s očekávanfmpiirozenymje stav tohoto
okresŮJindiichŮvHradecv krajiJihočeském,
o|omouc,Prostějov,Pierov
pouzeprŮměrny.
toku aŽ po Brnovcelkuve|midobry aŽdobr,j,v da|šÍtrati
v krajiolomouckém,
Chrudim,Svitavya Ústí nad orlicív kraji
a Šumperk
makrozoobentosu
Z h|ediskahodnocenÍ
aKuá|nístrukturyspo|ečenstva
Pardubickéma Bruntá|v kraji Moravskos|ezském.
S|edováníprŮběhu
pracívloka|itách,
kde doš|oke kontaminacipodzem- odpovídádobrémuaŽ ve|midobrémustavujen prostredn|tietina toku,
a odezvysanačnÍch
zatímcostav hornÍhotoku Svratkyje pieváŽněhodnocenjako prŮměrny
do pŮsobnostiČŽP o|
níchvod, by|oprovedenou 48 |oka|itspadajÍcích
a do|nítrattohoto toku náleŽído kategoriepoškozenych.
Brodu, o|omoucia Brně, ná|eŽejících
do
v Hradci Králové,Hav|ičkově
zájmovéhorjzemíob|astípovodíDyje a Moravy iešenéhoV roce 2005.
6 Závét
Z provedenychpracívyp|yvá'Že sanačnÍpráce neprobihajív osmi |okapráce k zahájenísanačnÍch
pracípak probihajív sedmi
Účetemtohoto piíspěvkuby|o podat informacio zaměieni cílech,
|itách,piípravné
práceprobíhají
vys|edcíchprojektu VaV "Projekt
|oka|itách.
V 19 |oka|itách
sanační
a ve 14lokalitáchby|y
č|enění,zpŮsobu iešehía dílčích
j iŽ ukončeny.
Pro snÍŽen
ÍohroŽenívyuŽívanych
vodníchzdrojŮ podzemnÍch
Morava |V..v roce 2005. SyntézaročnÍchpoznatk naznačuje,Že
nastoupenytrend postupnéhosniŽovánízátéŽetekoucÍchvod cizo.
navrŽenanová čiaKua|izována
vod a pro zamezen(ši7eníznečištěníby|a
rodymi|átkami,započaty
v Českérepub|icepočátkem90. |et,i nadále
diÍvenavrŽenánápravnáopatiení.
vodníchekosystémŮiÍčnínivy spěšněpokračuje.
Z vys|edkŮhodnocenízhrubastovkyprob|émovych
Práce provedené
v rámcihodnocenístavu
mikropoIutantŮ,
zaiazenychvesměs mezi nebezpečné
|átky,se ukazuje,
umoŽni|y
dop|nitinformaceo stavuvodníchekosystémŮa na voduvázanych
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Že pouze něko|ik málo ukazate|ŮpÍekračuje,
a to mnohde ojediněle,
Key words
obrazstavuje re|ativněpŤíznivÝ point pollution sources, non-point pollution sources, diffuse pollution
uvedenélimitníhodnoty'piičemŽce|kov.Í
se. Tato syntézadosaŽenych poznatk ze všech iešenych
a z|epšujícÍ
sources, surface water quality,ground water, water ecosystems, condiokruhŮtéŽumoŽni|astanovit souhrn náwhŮ a sestavit priorityu bodovych
tion assessment, information support, proposals of measures
Postupná
tak pr mys|ov./ch.
zdroj znečištěnt'a to jak u komuná|nÍch,
realizace navrŽenychnápravnychopatienÍpŤispějek ce|kovému zlepšení
Project Morava tV (šunka, Z., et al.)
jakosti vody a vodníchekosystém v ob|asti povodíMoravy.
Proiect Morava lV is a research proieď aimed at assessing the
extent of meeting the demands glven by the national and European
tng. Zdeněk Šunka
directives on wďer protection following mainly the Law 2il/2ooL
vÚv T.G.M., pobočkaBrno
Golf., and Law 274/2OO1Col!., as well as the Directive 2OOO/6O/EC
te|. 541ť16 3o9
of the European Parliament and ď the Gouncil, and the Gonvention
email: zdenek.sunkaQwf .cz
on cooperation íor the protection and sugtainable use of the Danube
LeKorova| |ng.Josef Švejda,8. 8. 2006.
River.

vÝsrcrru
HoDNocENí
PEsTlclDNícn
lÁrer
v PovRcHovÝcnVoDÁcH

pŤípravky
by|y postupně stahovány
č|ověkaa prostiedí a nejškod|ivějšÍ
a nahrazoványj inymi. P ouŽív
ánírtzikovychinseKicidŮ na bázi ch|orovanych
(DDT'hexachlorhexan)
by|ou nás zakázánoV roce 1974 a tento
uh|ovodÍktj
proces, Ker! je v sou|adu s poŽadavkysměrnic EU, stá|e pokračuje.
V českérepub|iceje kaŽdoročně
vydávánStátnÍrost|ino|ékaiskou
správou
(SRS) 'Pieh|ed registrovanfchpiípravk na ochranurostlin",Kery uvádÍ
pouŽite|nychpouze
seznam povo|enfchpŽÍpravkŮ,
dá|e seznam pÍípravkŮ
do spotÍebovánízásob a podmÍnkyap|ikace.Co se tyčemnoŽstvÍ'doš|o
k zásadnímu pok|esu spotieby pesticidtjt(aŽ o 50 %) po roce 1990
v dŮs|edkurozpaduceléhosystémuzemědělskéve|kovyroby.
V současné
době je trend ap|ikace pesticidníchpiÍpravkŮsetrva|f a pohybujese
ce|ostátně na rovni O,2 t.km-zzemědě|skép dy.

oBLASTIPoVoDíMoRAVY

Danuše Beránková, Milena Forejtníková,Jitka Vejvodová
Klíěová slova
povrchou.|chvod, pesticidy, prioritní látl<y,FIID, registr pove
znečištěnÍ
lenfch pÍipravkťt

VÍs|edkyhodnocení

Souhrn
Jsou prezentovány vfs|edky hodnocení vfskytu pesticid na
odběrnÍch profilech vfznamnfch tokti v oblasti povodÍ Moravy za
oMobÍ 2oo3-2oo5. Bylo hodnoceno 26 iiěinnych látek uvedenfch
ve směmicích EU' které jsou měieny v rámci stcitniho monitodngu.
KomentáŤk nalezenfm koncentracímje dop|něninÍormacemio ukoněení
doby povo|enécelop|ošnéap|ikace pesticidních pffpravk .

K vyhodnocenÍpiftomnosti pesticidních |átek za obdobÍ t/2oo3
aŽ t2/2oo5 v povrchovychvodách ob|asti povodíMoravy byly vyuŽity
statistické Wstupy z databáze orac|e Českéhohydrometeoro|ogického
stavu, tj. poěet hodnot, počethodnot pod mezístanovitelnosti,mini.
mum, maximum,medián, C,o á C,u. Hodnocenoby|oce|kem 24 profi|il
v.fznamnychvodnÍchtokri, Keréjsou monitoroványt2krát ročně.
Tabulka 1. Seznam hodnocenychprofi|tlv povodíMoravy

o

Úvod do problematiky
Piíspěvek seznamuje s poznatky zÍskanymipŤiiešenítématuP|ošné
zdroje znečištěnív rámci ProjeKu Morava lV. Povrchovymisp|achy se
dostávají do vod v rozpuštěnénebo nerozpuštěnéformě spo|ečně
s eroznÍmiproduktytakéveškeréagrochemiká|iepouŽívané
v zemědělské
vyrobě. o tom, Že tyto prob|émyjsou stále aKuá|ní' svědčíi obr. 7.
Kromě pr mys|ovychhnojivjsou tÍmtozpÚsobem sp|achoványdo vod
taképiípravkyna ochranurost|in,bez jejichŽaplikacese všaksoučasná
zemědě|ská vyrobaneobejde.PouŽÍuán
ÍpesticidŮ má svuj historickyvfvoj.
H|avnÍrozmachjejich vfroby nasta| po 2. světovévá|ce, kdy začalybyt
celosvětově vyuŽíványinseKicidní v|astnosti DDT a zavedenysystémové
pleve|uv porostechobi|ovina ap|ikace
herbicidypro hubeníširoko|ist'./ch
organofosfátovychinseKicidŮ. AŽdo 70. |etminuléhostoletí'v obdobÍrozvojechemizacedruŽstevního
zemědě|swr,se v českérepub|icepouŽíva|y
všechny typy pesticidnÍchpiípravkÚtčasto preventivně, bez oh|edu na
jejich negativnídopad na sloŽl1yŽivotnÍho
prostÍedÍ.
Po zjištěnízávaŽn,ch
vlastnostímnohychz těchto látek (ekotoxicita,bioakumu|aceaj') zaéa|y
poŽadavkyna jejich bezpečnostpro
byt však postupně k|adenypÍísnější

obr. 1. Účinex si|névodníeroze na svaŽitémzemědělskémoozemku
(povodÍieky Svitavy' 2006)
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DBČ
407

402
LL34
1135
1.L37
1138
1139
1169
LL74
LL75
1180
1185

NM
LanŽhot
Pohansko
Blatec

KroměiÍ.Ž
Spytihněv
Nedakonice
HodonÍn
Bezměrov
Otrokovice
Kunovice
ŽidIochovice
Židlochovice

TOK

DBČ
1186
LL87
1188
1196
1199
3558

Morava
Dyie
Morava
Morava
Morava
Morava
Morava

4008

Haná

4009

Dievnice
o|šava
Svratka
Litava

4010
40L2
40L4
1186

PROFIL
Beranov
Ivančice
Ivář
LanŽhot
Rajhrad

Brumov
Raškov
Olomouc
Dluhonice
Uh. Brod
Bí|ovice
Beranov

TOK
Jihlava

Jihlava
Jihlava

Kyjovka
Svratka
Y|ára
Morava
Morava
Bečva
o|šava
Svitava
Jihlava

Y tabulce 2 je uveden pieh|ed s|edovanychtičinnfch|átek pesticidŮ
a jejich zaíazenímezi nebezpečné
a al|ášt nebezpečné
|átkySeznamu 1
nebo Seznamu2 (směrniceRady76/464/EHS o znečištěnÍzptitsobeném
určitÝm
i |átkami vypouštěnymi
do vodnihoprosťedíSpolečensfuí)
a prioritnÍ
látky př|ohyX Rámcovésměrnice(směrnice2ooo/6o/ES ustawjícÍrámec
pro činnostSpo|ečenstvÍ
v oblasti vodnípo|itiky).Dále je uvedenainformace o imisnÍch|imitechpodle naŽÍzenÍ
v|ádyé,.61-/2003Sb. (naÍízení
povrchov./ch
v|ádyo ukazatelícha hodnotách pÍípustného
znečištěnÍ
vod)
a daj o povo|enÍ
ap|íkaceStátnírost|ino|ékaŤskou
správou.
Poznámka k tabulce 2:
Hexachlorbenzen - v maximech se vyskytovaly hodnoty nad stano
venym imisním |imitem 5 ng.|1 naŤÍzenÍ
v|ády č' 6Í/2003 na všech
s|edovanychprofilech ieky Moravy od KroměiíŽepo LanŽhot,z toho
nejvyššízaznamenané
koncentraceaŽ 20 ng.|1bylyna|ezenyna profi|u
Moravav Nedakonicích.Zce|kem743 hodnotbylo 733 hodnotpod mezí
(MS),tj.98,7 %.
stanovitelnosti
Lindan, izomery HcH - imisní|imitv naŤízení
v|ádyč.6112o03 činÍ
TatohodnotanenívcharaKeristickfchhodnotáchpÍekračována
10 ng.11.
- cas,c9odosahují2-8,6ng.|1,pouzev maximechby|yna profi|uMorava-LanŽhota SvitavaBflovicezjištěnyhodnoty53, resp. 63 ng.|.1,
extrémnÍ
hodnota216 ng.tLby|azachycenana iece Jih|avěv |vančicích.
Hodnoty
-HCH s|edujÍzvyšenékoncentraceu 1-HCH,extrémníhodnota by|a na
(228 nE.tL).Pro 1.HCH by|o ze 743
|ezenav ŤeceJih|avěv |vančicích
měÍení718 pod mezÍstanovite|nosti(96'6 %)' pro &HCH by|o z 651
měienÍ1o0 % nalezenychhodnotpod mezÍstanovite|nosti
a pro p.HcH
by|oze 743 naměienych hodnot727, ti. 97,8 %.
p,p.-DDTjestanovenana 10 ng.|1.
DDT a metabo|ity- limítníhodnota
Tatokoncentracebylav maximechna s|edovanychprofi|echpiekročena

|átek a jejich re|evance
Tabulka 2. Pieh|ed.monitorovanychtÍčinnych

mezÍstanovite|nosti,naměÍenékoncentraceu C.u PiesahujÍ
ěasto povo|eny|imit a pohybujíse V rozmezí2,9_55 ng.|.L,
(153 ng.|1)
maximumby|ozjištěnona Svratcev Žid|ochovicích
stano
coŽvfraznépÍevyšuje
a Svratcev Rajhradě(241-ng.|-L),
veny imisní.|imit.Ná|ezyjsou Ws|edkemstá|éhovyuŽÍvánÍ
tétoprioritnílátky.
lsoproturon patií mezi substituovanémoěoviny'|átka je
v zemědě|stvístá|e vyuŽívának hubeníp|eve| v ozimech
ve vodě
a je uvedenav seznamu pií|ohyX. S|edovánÍobsahu
proběhlopouzena něko|ikaprofi|echa neby|yzjištěnyhodnoty
nad mezÍstanovitelnosti.

lnformace o aplikaci pÍípravkrina ochranu
rostlin
UvedenéhodnocenÍvyskytupesticidu ve vodách je dop|něno pieh|edem o ce|kovémpouŽitís|edovanfch tičinnych
|átek na rjzemíokresŮ: B|ansko, Biec|av, Brnovenkov,Ho
ProstějovTiebič,UherskéHradiště,
donín,Jih|ava,KroměiÍŽ,
Vyškov,Z|ín,Znojmo.
Na obrázku 2jegrafickyznázorněnčasovyprÚběh pouŽÍvání
piÍpravkŮa|ach|or,atrazin,ch|orpyrifos,isoproturona tritendence u a|ach|oru,terbutryn
f|ura|in,zíejmáje k|esajÍcÍ
by| vykazovánjiŽ pouze minimá|něv roce 2005. Pro další
obdobís počátkemod roku 2006 iiŽ není povo|enatrazin,
jen do spotiebovánípouŽite|nych
zásob je povo|entrif|ura|in
spotiebyendosu|fanu,hexazinonu
a isoproturon.DoznívánÍ
a simazinu ukazujeobr. 3.

Diskuse
se jevÍjako
zhodnocení
vys|edkťt
monitoringu
Pii souhrnném
nejvícezatften! profi|Svitava v BílovicÍchse zjištěnymvyskych|orovanychpesticidtj
tem jiŽ d|ouhodoběnepouŽívanych
(|indan,a|drin,HcH), Svratka v Žid|ochovicÍch
s vyskytem
chlorpyrifosu
nepouŽÍvanych
DDT,HCB a dosud povo|eného
s Ws$em HcH, HcB a ch|orpyrifosu.
a Morava-LanŽhot
(3O,8 ng.r'),
pouze v jednom pÍÍpadě,
a to na svratce v Žid|ochovicÍch
je prioritnÍ|átkou,
Kerá seze 24 hodnocenych
Ch|orpyrifos
profi|yna iece Moravě.Ce|kem
hodnotydo IimituvykazujÍ
mÍrnězvyšené
profi|Úvyskytova|av nadlimitnÍkoncentraciv 11 pÍÍpadech.
V šesti
a p,p--DDEa p,p--DDT|eŽÍ piípadechse vyskytova|také HCB, zde je však sporné,zda se jedná
98,6-98,2 %hodnotze73o měieníp,p-.DDD
pod MS pouŽitémetody.
pouŽÍvání
v zemědě|ství,anebo v prÚmys|ové
o dťrs|edekdiívějšÍho
crendosulfan- inseKicid d|ouhodoběnenípovo|enk pouŽití'Iimitní činnosti.
hodnotaje 5 ng.l.1,99,2 % z 654 měienÍ|eŽípod mezÍstanovite|nosti,
|átlrybudedoplněno
|átekna nerozpuštěné
Vzh|edemk sorpcitlčinnych
maximá|nÍ
hodnotaby|a 1'4 ng.r1na Svratcev Tišnově.
pracíchhodnocenÍpiftomnostipesticidŮ ve 'vodnímeko
v navazujícÍch
IimitnÍ systémuo da|šÍanalyzovanés|oŽky,zejménasedimenty a p|aveniny'
Trif,uralin herbicid(nitroderivátaniIinu) stá|e pouŽÍvany,
hodnota30 ng.|-1.
z632 měienychhodnotje94oÁpod mezÍstanovite|. popi. biotu.
nosti,v charaKeristiceC.udosahovalykoncentrace2-2Ing.l'I, maximum
rámec pro činnostSpo|ečenství
Směrnice 2ooo/6o/ES ustavujÍcÍ
36,9 ng.|.lna iece Litavě v Zid|ochovicÍch.
státy k opatÍenímke sniŽování
v ob|astivodnípo|itikyzavazuječ|enské
Aldrin, dieldiln' isoddn - tzv.drinyjsou obsaŽenyv Seznamu1, |imitní a zamezeníznečištování
prioritnÍmi
nebezpečnfmi|átkami
a prioritnÍmi
hodnota5 ng.|1pro všechnyzástupce by|apiekročenapouze vjednom
X. V čRje většinatěchto po|utantujiŽ monitorována
uvedenfmiv pií1oze
piípaděmaximá|níhodnotou
na iece Svitavěv Bílovicích
u aldrinu(8 ng.|l)'
pro hydro
a ana|ytickémetody pro měiení da|ších|átek re|evantnÍch
na Jihlavěv lváni (6'2 ng.|{)u isodrinu.U všechtiech zástupc se z 651,
aj.,jsou
sféruČRze skupinypesticidŮ,jako napi.diuron,ch|orfenvinfos
99,7-99'8 %p ÍpadŮna|ezenychkoncentrací v současnédobě zaváděny'VyznamnymopatienÍmpro z|epšenístavu
resp. 632 měienÍvyslrytova|o
pod mezístanovitelnosti.
je od roku 2006 zákaz ap|ikace atrazinu,jehoŽ vfs$tt je ce|op|ošně
pro atrazinje 5o0 ng.|.1,
v maximechbyly
Atrazin- |imitníimisníhodnota
velmi signifikantnÍ.
Pouze do spotiebovánÍzásob je povo|enaap|ikace
na iece Hanév Bezměrově(50o ng.|l)a Litavě
tytokoncentracepiekročeny
trifluralinua isoproturonu.
(860 ng.|.')'HodnotyCnuse' pohybova|yna jednot|iwch
v Žid|ochovicích
profi|echv rozmezí4u23 ng.r1a svědčío všeobecnémvyslrytutohoto
70000
jehoŽuŽívánínenÍpovo|eno
pir-pravku,
od roku 2006. Zď1ímavé
herbicidního
EAlachlor
ap|ikace.
bude sledovatsniŽováníobsahuve vodě po ukončeníjeho
Desetylatrazin - má imisní |imit 5o0 ns.|-L,z ce|kem 715 měienÍ
EAtrazine
by|o713 měienÍpod mezístanovite|nosti,tj. 99,7 o/ohodnot. NejvyššÍ
tr Chlorpyrifos
naměiená hodnota100 ng.|.lby|azachycenana Svratce v Rajhradě.
! lsoproturon
-triazinovy
jehoŽ
pouŽívánÍ
(imisnÍ|imit
10o0 ng.|-1),
herbicid
Simazin
50000
by|o zakázáno pÍedvÍcelety, na|ezenyiádově niŽšíkoncentrace oproti
tr Terbutryn
atrazinu,Keré se pohybova|yv C,u v rozmez(2_92 ng.|L,v maximech
El Trifluralin
40000
hodnotamina Dyjiv Pohansku.
2_t8o ng.r1s nejvyššími
ot
triazinovyherbicidnenídán,
Hexazinon- imisnÍlimitna tento pouŽÍvany
!
v Cnuv rozmezí7_L21.ng.|.1,
V maximu
naměienéhodnotyse pohybova|y
30000
(418,5 ng.|.l)
koncentracena profilrrSvitavyv BílovicÍch
by|a nejvyšší
a 251' ng.|1 na Svratcev Rajhradě.
jehoŽap|ikacevšakjiŽnení
je da|ší|átkou
ze skupinytriazinŮ,
Terbrrtryn
20000
povo|ena.Zjištěnékoncentracejsou měiite|név rozsahu 12-130 ng.|.1,
a o|šavěv KunovicÍch
na ÍeceJih|avěv lvančicích
v maximuby|ynejvyšší
(obě 146 ng.|.1).
Na iece Moravěv o|omouciby|ozachyceno128 ng.|.1.
10000
oktachlorstyren je zaíazendo monitoringu,i kdyŽse v zemědě|ství
všechnyna|ezenéhodnotyjsou pod MS 2 ng.|L.
d|ouhodoběnevyuŽÍvá,
0
Alachlor je dosud pouŽíván,|imitnÍkoncentracečiní100 ng.|.1,patií
2005
2003
2004
2001
2002
2000
k prioiitním|átkám.Na|ezenékoncentracese pohybujívcharaKeristickych
hodnotáchCnuv rozmezí2,*1'45 ng.|1,zjištěnémaximumby|ona iece
roky
247,2 ng.|.la na iece Moravěv KroměiÍŽi106 ng.|{.
Svitavěv BílovicÍch
rÍěinnych
|átektkg]na zemÍoBosRs Brnov období
jako inseKicidnía akaricidnÍ obt.2. SpotŤeba
Ghlorpyriíos- thiofosfátdosud pouŽÍvany
2000-2005
piípravek,
Ce|kem95 %hodnotjepod
stanovenna 5 ng.|.1.
imisní|imitje

9

80
70

E Endosulfan

I

60

Literatura
t1] BLAŽEK,J. Pieh|edo ap|ikaciučinnych|átekpesticiduoBo sRs
Brnoza období2000-2005.Brno: SRS' 2006.
Í2) CREMLYN'R. Pesticidy'Praha : SNTL, 1985.
M. aj. P|ošnézdrojeznečištěnÍ.
ProjeK Morava |V
t3] FOREJTNÍKoVÁ,
(zpráva).Brno : VÚV T.G.M.,2006.
D., HALíŘoVÁ,
J., HYPR,D., KoDEŠ,V',
Í4) R|EDER,M., BERÁNKoVÁ,
LEoNTOVYčoVÁ,
D. a VEJVODOVÁ,
J. Vyskyta pohybnebezpečnych
|átekv hydrosféieČn1záverečnázprávaprojektuVaV 65O-OGO3).
Praha: ČnvÚ, 2oo2.
t51 PAVoNlČ,M. Vliv sp|achŮze zemědě|skychp|ochna jakost povrchovychvod (závěrei,názpráva).Brno : vÚv t.c.lv ., 2oo4'
piÍpravkŮ
na ochranurost|in.Praha : SRS,
t6] Pieh|edregistrovanych
2006.

tr Hexazinone
I Simazine

50

-P +o
E

30
I

20

|ng. DanušeBeránková, .lng. Milena Folejtníková
vuv T.G.M.' poboěka Brno
te!. 541 1il6 315, email: danuse.berankova@wri.cz
tng. Jitka Vejvodová,čnmÚ Praha
tel.244 O32 483 email: vejvodova@chmi.cz
Lektorovala RNDI. Marie Pištěková' L7. 7. 2006.

10
0

7h
2000

I

2001

2002

2004

2005

roky
obr. 3. Ukončení
spotieby endosu|fanu,hexazinonua simazinu [k$]
na zemÍoBo sRs Brno v obdobÍ2000-2005

Key words
surface water pollution, pesticides, priority substance, fulD, active
pesticide compone nts, registration certificate

Závét
Hodnocenípiines|o zajímavépoznatky o minimálnímvyskytu |átek
ze skupiny k|asickychorganickychpesticidŮ,Keré nejsou pouŽÍvány
v zemědě|stvíjiŽ
vÍceneŽ 30 |et a naopak o četnějším
Wskytu atrazinu,
- prioritních
trif|uarinu
i ch|orpyrifosu
a a|ach|oru
|átek,jejichŽap|ikace
byla,popi.je dosud povolena.
pravidelného
ZatÍmcou prvnískupiny |ze jiŽ uvaŽovato ukončenÍ
monitorovánÍ
vzhledem k vysokémuprocentuvyskytuhodnot pod mezí
stanovite|nosti,
u druhéskupinyje naopak nezbytnédá|e s|edovat
doznívánízátéŽev ce|émekosystému.

slEDovÁttínaorŘeoŮV oBlÁsTl
DoLNínoPoDYJív nÁMcl
PROJEKTU MORAVA

Mi|ošRozkošnf,Jiií Heteša,Petr Maruan
KlÍěováslova
vodníe kosystém, mokŤady,ŤÍčn
íniva, lužníles, fosfo r, dus Ík,fytobentos,
fytoplankton
Souhrn
Záměrem piíspěvkuje prezentace ci|ri a vfsledk sledovánímokia&
ních lokalit v oblasti dolniho Podyií' kterou lze vymezit mezi VD Nové
MlÍny' Bieclaví a oblastÍsoutoku iek Moravy a Dyie. Podrobnějijsou
prezentovány vfs|edky s|edováníodstavenfch a mrtvfch ramen Ťeky
Dyje s ohledem na zneěištěnívod a pr zkum spo|eěenstev Íytoplank.
tonu a fytobentosu
o

Úvod
Poiičnínivy ko|emdo|níhotoku iek Dyje a Moravy by|yještě zhruba
pred 35 |ety prostoupenystovkami drobnychvod, kterézde vywoii|y
meandrujÍcÍ
a pravide|něse roz|évajÍcÍ
ieky. V těchto vodách a v těsné
návaznostina ně wnika|aspecifickáspo|ečenstva
organismŮ,vyjimečná
svou druhovourozmanitostí.Z|omovymobdobÍmv zájmovéob|asti se
stala vystavba VD Nové M|yny a regu|ace iek Dyje a Moravy. Po za.
h|oubenía ohrázovánínovéhokoryta ieky Dyje docházÍk postupnému
pok|esemh|adinyspodnívody.To
odvodĎování
uzemÍdoprovázenému
vryo|aloodezvupraKickyve všechspo|ečenstvech
Žijících
na zemÍÚdo|nÍ
nivydolnihotoku Dyje.Piesto v zemímeziNovymiM|ynya soutokemiek
Moravya DyjezŮsta|azachovánaíada zajímavychmokiadníchbiotop ,
Kerym však stá|e cite|nějichybě|apravide|nádotace vodou ze záp|av.
To by|takéjeden z d vodŮ, pročby|o počínajerokem 1990 započato
s iízenympovodĎovánímv ob|asti rezervace KÍivéjezero (v lese pod
do|nínádrŽÍVD NovéM|fny)a v ob|astiSoutok (nad soutokemMoravy
a Dyje).TypybiotopŮstojatychvod, se Kerymi se mŮŽemesetkat v této
nivnÍkrajinědo|nÍho
Podyjt'jsou: odstavenáramenaieky po posledních
vodohospodáiskych pravách,stará mrtvá nebo slepá iičnÍramena,
rybníky,zazemĎujícÍ
se rybníky,pískovnya hlinÍky,močá|yabaŽiny,
zaplavovanékontinentá|nÍ
|ouky,|učnÍ
a |esnítŮně a periodickétŮně
(Rozkošny,
2005).

The Overview of Pesticides Substances Occurrence in Rivers
Belongingto the Morava River Basin (Beránková, D., ForejtnÍk,ová,
M., Vejvodová, J.)
The pesticides occurance in rivers belonging to the Morava River
Basin is presented. The statistical assessment was made on the basis
ď results of 26 active pesticide components of state monitoring, data
set obtained during 200$2OO5. Results of monltored pesticides, listed
in EU directives, are comleted by using informationabout finishing of
their allowed application in agriculture.
Vybrané
mokiadníbiotopy,
Kerése nacházejíviÍčnÍnivě
ieky Dyje,se
sta|ypiedmětemvyzkumupii iešenÍdilčíri|ohy,,
Hodnocenístavuvodních
ekosystém iičnínivy..,kteráje součástí,,
ProjeKu Morava..(od r. 2003
projeK YaV/650/3/03), Yljzkumnépráce jsou zde prováděnyod roku
2000. Vyzkumje zaměien na posouzenívyznamuvybranychmokiadŮ
pro e|iminaciznečištěnívod
duskem a fosforem,pro zhodnoceníefektu
praci Keré by|yprovedenyna některych|oka|itácha mezi
revita|izačních
něŽ se iadÍi umělépovodĎovánía takéna mapovánÍaktuá|ního
stavu
vyuŽitíkrajinyv oko|íjednot|ivych|oka|it,mapovánívyskytu rŮznych
biotoptlta vyskytuvybranychchráněnychdruhŮ rost|in,napi. kotvice
p|ovoucí(Trapanatans)'
Vyběrtyp biotopÚ pro monitoringv |etech2oo5 a 2006 a Wběr konIoka|itt,ycháze|y
krétnÍch
ze záměrudokončituce|enypreh|edo vyznamu
a funkcimokiadnÍch
bíotopŮv nivě ieky Dyjev ob|astipod VD NovéM|yny.
jsou autonomnÍ
Vybrané|oka|ity
mokradnísystémyvznik|év dus|edku
vodohospodáiskych prav ieky Dyje s piímou nebo nepiímouvazbou
na p vodnÍtok.
Konečnyvyběr|oka|itpro rok 2005 byl upiesněn na základě vstupní
terénnírekognoskace.Š|oo |oka|ity:
tii odiíznuté
meandry ieky Dyje
- v ob|asti Herdy a ,,4-Pa|esky,.)
(,,1-Dat|Í..,
a dvě odstavená
,,2.BobŤ(,'
stará iÍčnÍ
ramena (,,3-LadenskáDyje,,a ,,5-Pohansko..).
Ramena ,,1.,,
a ,,4..jsou rybáiskérevíry.Rameno ''1..je napájenéz ieky Dyjea piftokŮ
z po|í,rameno''2.,je propojenokaná|ys jinymiramenya tÚněmiv ob|asti
rameno,,3.,je napájenopiftokyz po|ía oko|níkrajiny,rameno
,,Herdy..,
,,4,,má pravděpodobněnapojenína ieku Dyji pomocÍnátokového
a vytokovéhoobjeKu a rameno ''5..je napájeno piftokyz IuŽnÍho
|esa
popisje uvedenve zprávěo iešení
a oko|níchnivních|uk.PodrobnějšÍ
projektu(Rozkošny,
2005).
Zároveí by|jakosrovnávacíprofi|vybrán sek ieky Dyjepod VD Nové
M|ynys cí,|em
získat podk|adypro posouzenÍvlivu reky Dyje na tyto
mokiady.Řeka mŮŽeov|ivřovatchemismusvodyramenprusakempies
pod|oŽí,
spo|ečné
štěrkopískové
nárazověpak piijarníchzáp|avách,kdy
se vodaz|eky roz|évá
do mezihrázÍazaplavÍvšechna
ramena.Pieh|edná
situace zemÍa vybrané|okalityjsou zobrazenyna obr.7.

Metodika sledování
Loka|ityjsme s|edova|iběhem Vegetačního
období,konkrétněod
dubnado zá|í2oo5.Yzorkyvodyjsme odebtra|ina dvoumÍstechkaŽdého
ramene (v piÍpadě,Že je rameno protékáno- na piÍtokua odtoku).
Na kaŽdéloka|itě by|yodebÍrányvzorkyvody pro fwiká|nía chemické
ana|yzy.odebrané vzorky vod by|y prŮběŽně zpracovávány a mimo
zák|adnífyziká|ně-chemické
ukazate|ejakosti vod by|y stanovovány
jednot|ivych
prioritněkoncentrace
foremdusÍku,fosfora uhIk (ce|kovy,
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obl. 1. Mapa mokiadních|oka|itsledovanfchv ProjeKu Moravav do|nímPodyjÍ
v období2000-2006
anorganicky,organicky).RozboryoŽivení(fytop|ankton
a Íytobentos),
ch|oroÍy|-a
a trofie vody by|yana|yzovány
v |aboratoiÍch
Limni, s. r. o.,
a vÚv T.G'M.,pobočkaBrno'

Vys|edky telénníchšetÍení

kovatmnoŽstvíŽivin
ve vodě.Ve všechostatnÍch|oka|itáchmá koncentrace fosforu v prŮběhuVegetační
sezony(počínaje
červnem)stoupajícÍ
tendenci,která svědčíoma|éspotieběŽivin(chudyfytop|anKon).
Dat|íje rybáisky intenzivněvyuŽÍvany
revft.Zpočátkuvysoky obsah
Živinv květnu by|v prŮběhusezony intenzivněspotiebováván.Hodnoty
koncentracíchlorofylu-ase pohybova|y
ve s|edovaném
obdobÍv rozmezÍ
|V.-V.trídyjakosti pod|eČSN75 7221' (eutrofníaŽ po|ytrofnívody).
Ve
srovnánís ostatnÍmis|epymiramenya vodou v iece Dyjije to zhruba
2._4krátvíce.Pod|e mnoŽstvíbiomasyvyjádienékoncentracÍchloro!|u
by|av roce2005 nejproduKivnější
|oka|ita
Dat|Í,
nás|edujeBobiÍ;|okality
Ladenská Dyje,Pa|eskya Pohanskojsouzhrubana stejnéurovni.

Ve|icevyznamnydopadna ekosystémy
odstavenychramenmá skutečnost,
pk|es| obsah rozpuštěného
Žev obdobÍkvěten aŽzáŤí
kys|íkupod kritickou
mez6 mg.|l'Zejména
to by|ozaznamenánoV ramenech,,!", ,,3", ,,4',a ,,5,.,
piÍsunu
Rameno,,2,,má |epšÍkys|kovou
bi|ancidíkystabi|nÍmu
vodysousta
(o,) se prodrobnévodní
vou kanálŮ.Za Iimitníh|adinu
rozpuštěného
kys|Íku
pro rybyje to Vícečiméněpod|edruhŮ(kapr'
organismypovaŽuje2 mg.|.L,
karas a |ínpieŽÍvají
i podtoutohranicÍ).
Z tohotoh|ediska- pii minimá|nÍch
Vfsledky s|edováníjednotlivych |okalit
moŽnostechprowdušřovánívody v ramenech mechanícky(stojatá voda)
a pfi nízkych
stavechh|adiny-jenejrizikovější|oka|ita
kde
koncentrace
,,7.DatlÍ, (plocha hladiny 7,2 ha)
"5..,
kritickémeze. Podobněje tomu v |oka|ítě
o,v červencikles|ado b|Ízkosti
LevobieŽníodiÍznutymeandr ieky Dyje se strmymi biehy, bez |ito
červenec).
Ko|ÍsánÍ
koncentracekys|i}<u
v prŮběhusezonyje
,,3..(červen,
rá|níchrákosin, s doprovodemvysokychdievin, kterévšak stíníjen
(tj.producentu
ovlivněnovšemifaKory,pŮsobÍcÍmi
na roarojfutop|anKonu
má|o,neboťramenoje dostatečněširoké.
V současné
doběje to hojně
vody.
o,). Kromětep|otyvodyje to takézástin a prŮh|ednost
navštěvovanjrybáŤsk!revÍr.ČastéVegetačnrzáka|yznemoŽřujíroanoj
NejvyššÍzatíŽenÍfosforem
bylozaznamenánov měsÍcích
červnua srpnu
submerznÍ
Vegetace.)ezero |eŽÍv bezprostiednÍ
b|ízkostido|nÍnádrŽe
v rameni ,,3..,kdy by|o dosaŽeno po|ytrofievody; koncentracefosforu
VD NovéMlyny.
dosáh|aV. tiídyčistotyvod pod|ečst.t.v ramenech,,7,,a ,,2,,nepiesáh|a
Ze s|edovanych
ramennejsi|nějšÍ
rozvojÍytop|anKonu,
v pruměruasi
koncentracefosforu |imitníhodnotypro |||.tiídu.Pro ce|kovyorganicky
10krát vyššíabundance neŽ v iece Dyji, v dubnu s vysokym podÍlem
uh|k by|yzjištěnynejvyšší
koncentraceve vzorcíchz |okalit,,I,,, ,3', a ,,5,.
|átkypak v |okalitě,,1,.
a pro nerozpuštěné
pii všech odběrech. Nejvyšší
hodnotyzaso|ení(pod|ekoncentracech|oridŮ,sÍranŮ
lfosfor celk.
trdusík ce|k.
Edusík anorg.
a hodnoty konduktivity)by|y naměieny
v rameni,,5..,zÍejměv dŮs|edkup|ynu|ého
vysychánív prŮběhu Vegetačnísezony.
^6
Zde by|taképotvrzenvyslqrts|anomi|nych -:druhŮ fytoplanktonu.Mimo ramena ,,3.. dt
a ,,5,,,kde doš|ov prŮběhu Vegetační g s
rO
sezony k velkémuvysychání(maximum It
9,4
v zá|), koncentracedusku a fosforu ve
o
vodě odebranéz odstavenychramen kle
jarnÍch
je
3
maxim.To zpusobeno E
sa|a od
o
odběremŽivinfftocenozouvčetněmakrofut
Lemna sp. apod.,jejichŽplošnyrozsah na
tr
h|adiněramennaopakprŮběŽněuzrŮsta|. -o í
Z vysledk chemickychrozborŮvodyvyp|yvá
vlrazná tendence k pok|esu poměrného
zastoupenídvojice h|avníchbiogenních
prvkŮN a Pv pruběhuh|avníhovegetačniho
obdobÍ(obr.2\.
názov |oka|lty a mě3íco
V |oka|itě ,,1..fiako v jediné) dokáza|
bohatyrozvojfytop|anKonuvyraznějiredu- obl. 2. Koncentrace fosforu a dusku ve vodě s|edovanychramen
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jemnychvláknitychsinic (Pseudanabaena/Limnothrix),
v květnua červnu
s pievahou ze|enychkoká|níchias, později pak opět se slabym vodním květem. Kva|itavody je poměrně piíznivá,index saprobity/trofie
ko|ísáv prŮběhuroku ko|em2,o, coŽ
odvozenyze s|oŽenífftop|anKonu
odpovÍdátypickéstiedně eutrofnívodě.Ze vzácnychdruhŮ pozorována
|etech
sinice Raphidiopsismediterranea,tep|obytnydruh, v pos|ednÍch
v jihomoravskychvodách'
opakovaně na|ézany

je ziejmě podmÍněnzhoršenímkys|kovychpoměrŮ pod okiehkovym
krytem. K poměrně vzácnym druhŮm patiÍdá|e Fragilariabidens, zde
zastoupenáve|mipočetnoupopu|aci.Jde tedy o |oka|itu,
na nft.koexispH aŽ
vod s druhypreferujícími
vodyo niŽším
tujÍdruhysi|nějisa|innÍch
v ázanymina mikroaerobnÍprostiedí(purpurovébaKerie).Indexsaprobity
kolísáv prŮměruko|emasi 2,O5.
odvozenyze s|oŽenífytop|anktonu

,,2.BobíÍ,(plocha hladiny 4,o ha)
PravobieŽnímeandr |eŽípod obcí Nejdek pod skupinou rybničkŮ
v Herdách.By|odiÍznutod hlavnÍho
toku Dyjena i. km 38,0 po upravách
ieky v r. L973' Má obouÍadydoprovodvysokychdievin, avšakna hladinu
dopadá vce|kudostatek záiení.objevujese tu okrehek (Lemnasp./.V |étě
jím by|ah|adinazce|azakryta.Je zásobován vodou z h|avnÍho
toku Dyje
(ziejmě prŮsakem)a je sem za stěn piepad z posledníhoz rybníčku
v Herdách.Ve|mistrmébiehy.
Abundancefftop|anKonuje v prŮměru piib|iŽněstejná jako v iece
íve fftop|anKon u vyznamnější
Dyji. Ve srovnánís loka|itou Dat|Ízaujímaj
postavenÍrozsivky,
coŽsouvisÍpatrně
s většímzastíněnÍm
tohotoramene'
dominance
Sinicejsou ve|mis|abě zastoupeny,ze|enéiasy se ujímají
jen v červencia srpnu.VyššíčastaKivně pohyblivych
skrytěnek(Cryt
tophyta)v červnua monadoidníchtypu ze|enychias v červencisouvisÍ
patrněs tÍm,Že h|adinavodyna této|oka|itěnenívystavena
vlivuvětru.
To se projevujei tvorboujemnych neustonickychpov|akŮs Chromulina
rosanoffii.
pod|es|oŽenÍ
fytop|anKonua futobentosu
Indexysaprobitypočftané
vycházejÍv prŮměru o něco vyššíneŽ na |oka|itěDat|Í,rozdílje však
neprukazny.

Trofickystav |oka|itposuzovanyindexem saprobityje u všech zkou.
manych ramen ve|mi podobnya odpovídátypickéeutrofii(Rozkošny,
2005). Loka|ityse nicméněvlrazné|išípodmínkamipro rozvojp|ankna |okalitě,,!,,, na niŽ probÍhácyk|us
tonníchias. Tyjsou nejpiÍznivějšÍ
stiídánÍdominancehIavnicítaxonomickychskupin s |etnÍ
fází
sezonnÍho
vodnÍhokvětu(Marvana HeteŠa'2005). Na |oka|itě,,2,,se
sinicového
vjraznéprojevujezastÍněnÍ
a omezenív|ivuvětru na čeieníh|adiny.U tií
zbyruaj
ÍcÍch
Ioka|it je rozvojÍytop|
anKon u omezovánkonkurencívodních
jak na kvantitě,tak i na z Žení(a|espoř
makrofft.Jejichv|ivse projevuje
v piípaděfytoplanktonu)
druhovéhospektra.Na všech|oka|itáchjsou
určitymprocentemzastoupenydruhypreferujícÍ
zvyšenousa|inituvody
prŮvodcŮm
(Marvana Heteša,2005). Tyto druhy patiík pravide|nym
mě|kychpoiičnÍch
vodjiŽnÍMoravya jejichzastoupeníjemj.závis|éi na
reŽimuloka|ity.
danémhydro|ogickém

Shmutí

Závét

U odstavenychramen iek či odiÍznutychmeandrŮ, kteréjsou pozustatky prav vodníchtoku, se dá obecně očekávatniŽšídiverzita
mikrobiotopŮ,a tÍmtedy i niŽšídruhová
diverzitafaunya f|Óry' I piesto
piedstavujíodstavenáramenavodníp|ochy,kteréby moh|ysIouŽitjako
jeŽjinde vymize|av dŮs|edkueutrofizace.
refugiapro druhynašíf|Óry,
,,&Ladenská DyJe" (plocha hladiny 2,3 ha)
Druhovéspektrumjejich spo|ečenstev
by mě|o byt h|avnÍm
kritériem
Je to dlouhé,mě|ké,zanesenéa bahnitéstarés|epéiičnÍrameno,
eko|ogickéhodnotytěchto |oka|it,proto se jejich komp|exnější
hodpricházejÍcíz
|evéstranyk Dyjiod obce Ladná,Keréby|opŮvodněspojeno
noceníopírá o inventarizacejejich fauny at|Óry a da|šÍbiologická
s mateiskymtokem.ProcházÍokrajem
Ladenského
|esaa končínahrázi
kritéria.Propojeníramenes mateiskymtokem je pok|ádánoza jedno
NovéDyjena i. km 31'5. od jihozápaduje otevienoslunci.Je napájeno
revita|izačních
z nejvyznamnějších
opatiení,kterés|ibujez|epšiteko|oprŮsakovouvodoua vodouz odvodĎovacÍch
stok na oko|ních|oukách.
gickouhodnotujak ieky,tak i ramene.Tentozásah lze doporučit
zejmé.
Rozvojfytop|anKonuje v tomto rameni vyraznéomezován rozvojem
na v těch piÍpadech,
kdy ramenotrpÍnedostatkemvody,nebo ink|inuje
vyššívodníVegetace.PÍi prvníchodběrech to by| stu|k Ž|uty(Nuphar
pokryvuhIadinysouvis|ymporostemp|ovoucích
k vytváienísouvis|ého
p|ochuh|adiny.Pii srpnovémodběrujevi|ypo
lutea),pokryvajÍcÍve|kou
PropojovánÍby
makrofl1t.
naopakneby|oŽádoucíuramen,kteráfungují
rostystu|íkuznámkyveImi si Inéhopoškozen
í(vadnoucíkvěty,zasychající jako refugiamizejícÍch
druhŮ fauny a f|Óry.V kaŽdémpiÍpaděse jako
|isty)'jehoŽpiičinanám nenÍznáma.Pozdějiv prŮběhuroku nastoupi|y vhodnéjevÍpropojovánÍ
ramen s v|astnímtokem ieky pouze jédním
p|ovoucímakrofyta(s dominanc(Spirodelapolyrhiza).
pak majíperiodickétŮně
koncem.SpecifickésloŽenÍspo|ečenstev
Ve srovnánís piedeš|ymiIoka|itamimá fytop|anktonpodstatně
jak ukazujepiÍpadstaréhoiÍčnÍho
během VegetačnÍ
sezonyvysychajÍcí,
uŽšÍdruhovéspeKrum (asi 50 druhŮ, tj. méně neŽ po|ovinataxonŮ
ramene,,S-Pohansko'..
Na konciroku2006 bude provedenosouhrnné
zjištěnych
na |oka|itěDat||.Pr měrná hodnotaindexusaprobity(pod|e
vyhodnocení
vys|edkŮzÍskanychjak na prezentovanych
odstavenych
fftop|anKonui fftobentosu)je asi 1,95. V květnuse zde pod|es|oŽení ramenechieky Dyje,tak i na odstavenycha mrtvychramenech ieky
Íytoplanktonu
i Íytobentosukva|itavody piib|iŽi|astavu odpovÍdajÍcÍmu Dyjev useku po soutok s iekou Moravou.SoučástÍvyhodnocenÍ
bude
mesotrofii.
i porovnánís u./s|edky
zÍskanymivyzkumemna jinych vodníchtocích'
Závéry budou součástÍzávěrečnésyntetickézprávy Projektu Moravy
,,*Palesky" (plocha hladiny 0,9 ha)
|V, která bude od prosince 2006 k dispozici v knihovněVÚV T.G.M.
Ramenose nachází1 km jihozápadněod obce Ladná,v Ladenském B r n o a u a u t o r Ů č | á n k u .
|ese.Podobnějako ramenoBobiívznikly
i Pa|eskyv r. I973 pii pravách
ieky Dyjejako |evobieŽnÍ
odiíznutymeandr na i. km 31,0. Je tu sice
Literatura
nápustníobjeK, a|e domnÍvámese, Že ramenoje napájenopieváŽně
MARVAN,P. a HETEŠA,J. Sezonnídynamikamikrof|Óryodstavenych
z Dyjeprusakema pii vysokévodě i obvodovoustokou, Kerou je na jaie
meandrŮ Dyje vně zátopovéob|astiv r. 2005. Vyzkumnázpráva pro
spojenys Hanáckymramenem.
ProjeK MoravalV. Brno : Limni,s. r. o., 2005. 11 s. + piflohy.
Ve srovnánís |oka|itou''3..je fytop|anktonu
vÍce,i tak všakdosahuje
RozKoŠNÝ,M. aj. HodnocenÍstavu vodníchekosystémŮiičnÍnivy.
v prŮměrujen asi po|oviny
stavuv iece Dyji.PÍitomi zde docházÍvprŮběhu
PrŮběŽná zpráva DÚ 06 za rok 2oo5. ProjeK Morava |V. Brno : VÚv
p|anktonních
roku k vyraznémustupu
ias, zjevnězpŮsobenému
si|nym
T.G.M.,2005. 41 s. + piÍlohy.
rozvojemsu bmerznívegetace (zejm.Call itriche)'Pii poslednímzáfljovém
odběruvšakias opět vyrazněpiiby|o'piestoŽese i na této|oka|itěsi|ně
lng. Miloš Rozkošnf,
pomnoŽiIokiehek (Lemnasp.).Kva|itavodyměiená indexemsaprobityse
vÚv T.G.M., poboěka Brno, tel. 5411il6 318,
pies |étomÍrnězhoršova|a,
v záiÍvšakopět doš|oke z|epšenÍ.
PrŮměrné
email : milos.rozkosny@wri.cz
jako na loka|itě,,2...
hodnotyjsouzde podobné
p]om. bio!. Jiií Heteša,GSc., RNDr. Petr Marvan, cSc.
Limni, s. r. o., Brno
,,$Pohansko" (plocha hladiny 7,5 ha)
emall: limni@alfapassage.cz
ZbytekzanesenéhoiičnÍho
ramenetroj helnkovéhotvarus ostrovem
Lektorovaldoc. RNDr.Jan Květ.CSc'. 7' 8. 2006.
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Key words
rozk|ádajÍcÍho
se |istÍzokolníchvysokychdievin.Ramenoje široké,proto
water ecosystem, wetlands, river floodplain, floodplain forest, nitrogen,
nezastíněné,většinu roku zce|a zakrytéporostem okiehku menšího
phosphorus, phytobenthos,phytoplankton
(Lemnaminoťy.
Rameno|eŽív těsnéb|Ízkosti
zámečkuPohansko.
Je to dalšÍrameno s ve|mi s|abymrozvojemfytop|anKonu,ziejmě
Monitoring of Wetland Localities along the Dyje River Floodplain
brzděnymsouvislympokryvemhladiny p|ovoucím
i makroffty.oprotij inym
procentemzastoupenydruhypreferujícÍ (Rozkošn|, M., Heteša, J., Marvan, P.)
|okaIitámjsou v bentosuvyšším
je vyššÍ
vyššÍ
sa|initu.Jejich poměrnézastoupenÍ
a druhovéspeKrum
The aim of this paper is the presentation of some results of the
širší.Ke vzácnymdruhÚm zjištěnymna této|oka|itěpatiízejm.Navicula
monitoring of selected wetland localities in the lower Dyie river floo&
plain (South Moravia, Czech Republic). This research is a part of the
streckerae (teprve nedávno popsany druh, dosud pozorovanfjen na
něko|ikastiedoevropskych|oka|itách- na rjzemÍČRzatímjen na jiŽní
Project Morava lV and has been carried out since 2OOO.The work
presented in this pape]íocuses on the assessment of the state of water
Moravě) a Pinnulariaacidophila(Marvan a Heteša,2005). Ta je zatím
známajen z vod s vys|oveněkyse|oureakcÍ.Zde se vyskytujes da|šími ecosystems, phytoplanktonand phytobenthoscommunities, and the
acidofiIními druhy(Eunotia biIunaris, Gomphonema gracile),jejichŽvyskyt
nutrient load, uptake and elimination at the localities studied.
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BloLoGlcKÝcHruÁonŽí

Lada Fe|berová
Klíěová slova
čištěníodpad níchvod, stabilizačnínád rž,biologick! rybnk, zi mnÍobdobí,
mikrobiologické zneči štění
Souhrn
Vyhodnocenímzimniho provozu biologickfch nádržíbylo ziištěno'
že činnost čištěnÍodpadních vod se vfznamně ne|išÍod ostatních
obdobíroku. V zimnímobdobíse snižujepodí|balastnÍchvod a odtok
nepiÍznivěneovlivřuje vodníkvět, coŽ v některfch ukazate|ích(cHsK'
NL) dokonce vede k lepšímuvÍs|edku.Jako problematickÝse ukázal
zimní provoz povrchovfch aerátor .
a

V zimnímobdobí'kdyjsou nádrŽezamrz|é,
v nich nedocházíkdennímu
kolísáníparametrŮ.Tep|otapiitékajícÍ
vody se pohybova|aod 1 do 3 oC.
V nádrŽi pod |edem se udrŽova|av |ednu a unoru tep|otav interva|u
0,3-0,8 oC, na počátkub|ezna kolem 2-3 oc. TánÍ|edu nasta|ove s|e
dovanychoblastechna pielomubieznaa dubna.
Většinasystémuby|av zimnímobdobíprovozovánabez aerace, ať
jiŽ z dŮvodŮ absence aeračnÍho
zaíízení
či náchy|nostipovrchovych
aerátorŮ k zamrzání.Vyjimku tvoii|a pouze jedna Čov se dvěma
jemnobub|innouaerací.KonnádrŽemivybavenymipodpovrchovou
centracerozpuštěného
kys|Íku
v nádrŽizde v prŮměrudosahova|a13
mg.|'. U ostatníchs|edovanychČov se hodnotyrozpuštěného
kys|íku
pohybova|y
oko|o7,5 mg.|.'.V jedinémpiípaděvytéka|a
voda ze zamrz|é
potenciá|u-160 mV
nádrŽezahni|ás hodnotamioxidačně-redukčntho
rozpuštěného
kys|ku.
a nu|ovoukoncentrací
PiÍčiny
vzniku anaerobníchpodmÍnekv zimními letnÍmobdobíjsou
nepochybněobdobné:|edv zimě nebosouvis|ávrstvaokiehkuv |étěsniŽí
prostupkys|Íkuh|adinouze vzduchudo vody a mŮŽedojftk vyčerpánÍ
procesy.
rozpuštěného
kysIku probÍhajícími
rozk|adnymi

odstlařování nerozpuštěnychlátek a olganického
zneěištění

Úvod

poněkud
HodnoceníučinkuodstraĎovánírŮznychforem znečištění
Bio|ogické
nádrŽemohoubytvhodnymzpŮsobemčištěníodpadnÍch
vod
odpadnívoda je re|ativněmá|o
zejménav ma|fchobcíchs jednotnoukana|izací
s vyznamnympodÍ|em komp|ikujeskutečnost'že piitékající
a mezijednot|ivymi
odběryvykazujenezanedbateIné
rozdíly.
baIastních
vod. ČisticÍ
rÍčinky
bio|ogickych
nádrŽíjsou siIněov|ivĎovány znečištěná
NádrŽemajíve|koudobu zdrŽení(teoretickáhodnotanejčastějiko|em
změnami [1, 2' 3]. Piíspěvekshrnuje zjištěnt'jak se
atmosférick1/mi
10 dn ) a odtok vyčištěné
vody muŽe byt ov|ivněnnezaznamenanymi
nádrŽechovajív něko|ikatydenním
bio|ogické
aŽ měsičním
obdobt'kdy
udá|ostmiv obdobÍpied odběrem,napi. ''vyp|áchnutím..
kana|izacepii
prŮměrnátep|otavzduchuk|esá pod bod mrazu.
dešti.
Piedkládanévys|edkyvycházejÍ
z hodnoceníprovozuosmi reá|nych yyraznějším
SrovnáníčisticÍho
tjčinkunádrŽív zimnÍmprovozus obdobím,kdy
|oka|it.Pět |oka|itzastupova|azalízení
v obvyklésestavě česle,lapák
nemrzne,vystihujegraf na obr' 7. Jsou zde uvedenyprŮměrnéhodnoty
písku, štěrbinová(usazovaci)nádrŽ ajedna aŽ dvě bio|ogickénádrŽe
zjištěné
ze všechs|edovanych|oka|it.
s moŽnostÍaerace. ZbÝvající
tii |okalityreprezentova|yce|kem běŽn!
SniŽování
koncentraceorganického
znečištění
a nerozpuštěnych
látek
piÍpadrybnka pod obcí se zaustěnÍmobecníkana|izace.Pr měrná
je efeKivnější
v zimnÍmobdobÍ,a to zejménadky si|némuregresnímu
p|ochanádrŽíčiní3 000 m2 a h|oubka0,&1,5 m.
a mírou rozvojefytop|anktonu
Zimní provoz nádrŽ(by| s|edován v obdobíod |edna do po|oviny vztahu mezi tímtodruhem znečištěnÍ
v nádrŽích.
obecně se udává,Že rozvinutyvodníkvět mŮžezpŮsobit60
biezna |etošnÍho
roku pomocí24hodinovycha dvouhodinovych
měiení.
aŽ9oo/o
nárŮst BSK' na odtoku[a].VyŠšíefeKivita
odstraĎováníjea|e
K porovnání
s vysledkyprovozuz jinfch ročních
obdobÍby|apouŽitadata
takévys|edkemniŽšího
hydrau|ického
zatiŽenínádrŽ(v zimnÍmobdobí
z obdobíoddubna2005 do června2006.
piitékajÍciho
s vyššíkoncentracÍ
znečištění
a de|šídobou zdrŽenívody
odpadnÍvody piitékající
do hodnocenychčistÍren
s bio|ogickounádrŽ(
v systému[5].
jsou si|něieděnybalastními
vodami,Kerétvoií15 aŽ75 %prutoku.Vysoky
podÍ1
vod zpŮsobujeposunv poměruŽivinv odpadnívodě;
za
ba|astních
odstrařovánínutrient
tímcou sp|aškové
vodyse poměrN : P pohybujeoko|o4 : I, na piftokudo
je 9 : 1. Kvalitapiftokuvykazujesi|nousezonníaméně
Ač se v Iiteraturečastoudává opačněÍ7,6, 7], míraodstraĎování
s|edovanych
nádrŽí
je charaKerizovánhodno
ceIkového
dusku nevykazovala
vyznamnějšÍ
sezonnírozdÍly
a pohybova|a
pÍftok
vyraznoudennÍdynamiku. PrŮměrnyroční
se ko|em23 oÁ.By|opatrnépouzeefektivnější
odstrařováníamoniaká|BsKs 30 mg.r',NL 32 mg.|.1,
tami:CHSK 88 mg.|.1,
ce|kovydusík16 mg.|1
obdobíroku, coŽ souvisís vyraznymsnÍŽením
a ce|kovyfosfor 1,9 mg.|1.V obdobízámrazujsou prŮtokyniŽšía zvyšují níhodusku v tep|ejŠím
bakteriÍpii nÍzkychtep|otách. U ostatni.chforem
znečištěnína:
se prŮměrné
koncentrace
CHSK 725 mg,|I,BSK' 43 mg.|.', aktívitynitrifikačních
dusÍkuneby|ypozoroványvyznamnérozdflyv odstraĎovánímezi zimním
NL 48 mg.l't,celkovydusk 17 mg.l1a celkovyfosfor2,2 mg.fL
a |etnímobdobím.
KyslÍkovépomě]y v biologickfch nádtžích
v tep|ejším
odstraĎovánífosforu v bio|ogickénádrŽi by|o tičinnější
(24%o)
neŽv obdobímrazu(I4yo).
ZvyšenÍpH
obdobíroku
během|etních
ProvzdušĎovánÍ
se provozujev |etnímobdobÍv jedné|oka|itětrva|e
ias měnífyziká|něchemické
d nŮ zpŮsobenéčinnostÍfotosyntetizujících
a v ostatnÍchpod|epotreby(pii pok|esukoncentracerozpuštěného
kys|ku
sráŽenífosforečnanŮ'
Také
nebo pii vysokychtep|otách).Kys|kovépoměry v neprovzdušĎovanych prostiedívnádrŽi,coŽvede k intenzivnějšímu
sorpcefosforuje ov|ivĎována
tep|otou[8' 9].
nádrŽíchvykazuj(zpravid|avyraznoudennídynamiku.Fotosyntézafyto
p|anktonuběhemdne zpŮsobujepiesycenívodyrozpuštěnym
kys|kem,
odstrařovánÍmiklobiá|nÍhozneěištění
v některychpiípadechi pies 20 mg.l.',a zvyšujepH aŽ na hodnotu9,5'
V pos|ednídobě se zai,há věnovat zvyšená pozornost zatéŽování
i hodV noci pak docházÍkpok|esŮmkoncentracerozpuštěného
kys|íku
ve vypouštěnych
vodách.
tokŮ patogennÍmi
mikroorganismy
odpadnÍch
not pH. V nádrŽíchpokrytychsouvis|ouvrstvouokiehku by|v něko|ika
znečištění
mikrobiálnÍho
piípadechzaznamenánzce|a od|išnyprŮběh. Hodnotyrozpuštěného Z tohotodŮvoduby|osledovánoi odstraĎování
voda se nacháze|av anaerobních v bio|ogickychnádrŽích'Získanévys|edkyukazují,Že mechanické
kys|íkubyly ve|mi nízkéa odtékající
piedčištění
nemá v|ivna redukci počtumikroorganismŮ,k vyraznému
podmínkách(redoxpotenciá|ko|em-150 mV).
odstrařovánídocházíve v|astníbio|ogické
nádrŽi'
Účin nost odstrařován íznečištění v biolog ickfch nádržích
Během zimnÍhos|edováníbyla e|iminace
ko|iformních
baKeriÍ70 aŽ
termoto|erantních
100%
99,82 % (prŮměrnémnoŽstvív odtoku 410
I teplotavzduchu> 0'C
ktj.mll); Escherichiacoli 76-99,82% (226
tr teplotavzduchu< 0'C
Kj.ml4) a enterokoku32-100 o/o(99 Kj.mll).
80%o
V |etnÍmobdobíjsou tyto učinkyvyšší,coŽ
potvrzuje dajez |iteratury[10, 11], Že rych|ost
600/o
znečištěnÍ
se vyrazně
redukce mikrobiá|nÍho
zvyšujes intenzitouradiace.
40%
V zimnímani v |etnímobdobíneby|yzjištěny
ŽádnécharakteristickédennÍprŮběhymnoŽstvÍ
20%o
mikroorganismŮ,
stejnyvys|edekvycházíi pii
s|edovánÍ
čistíren
s jinymitechno|ogiemi'
0%o

Provozníproblémyv zimnímobdobí

-20%

provoznímprob|émŮm
v zimním
K největším
období patíízamrzánÍpovrchovychaerátorŮ.
látek a Živinv bio|ogickych Zamrz|áh|adinazvyšujeriziko vzniku anaeroborganického
znečištění,
nerozpuštěnych
obr. 1. ÚčinnostodstraĎování
nádrŽbhv závis|ostina ročnímobdobí
čištěnÍm
níchpodmínekv nádrŽi.Anaerobním

CHS K

BSKs

NL

Nelr.

Pert.
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|ze dosáhnout obdobnychtÍčinkodstraněníorganickéhoznečištění, Reservoirfor lrrigationPurposes:A Case Studyin Sicily,ltaly.Wat.Sci.
tento proces je však spojen se rrznikempachovychzávad a odtékající Tech.,WaterSupply,vol. 3, 2003 p. 169-175.
voda nepiíznivěov|ivĎujerecipient(pokudodtok z nádrŽetvoiívětšinovy
prŮtok v toku, v nezanedbate|ném
Mgr. Lada Felberová
r]sekuse v něm udrŽujíanaerobní
podmÍnky charaKerizované
vÚv T.G.M. Praha
zápornymredoxpotenciá|em). V anaerobnÍch
podmínkách
te|.: 22o L97 377., email: lada_Íelberova@vuv.cz
k minimá|
amoniaká|nÍho
dusku,
docházÍjen
nÍmuodstranění
Lektoroval
Ing.BohdanSoukup,Ph.D.,10. 8. 2006,
naprotitomuje ve|midobie odstrařovándusičnan,pokudje v piitékajícÍ
kana|izacepiftomen.
vodě z nekvalitnÍ
Key words
municipal wastewater,sewage, waste stabilisationpond, treatmentefficiency, winter, frost weather
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Performance of waste stabilisation ponds during frost weather
(Felberová, L.)
Waste stabilisation ponds are considered as a cheap alternativeto
convential wastewater treatment plants in smal! settlements; espe
cially with singleplpe or old and leaky sewage systems. Treatment
efÍicienciesin ponds are stlongly influencedby atmosphericchanges.
The main motive for this study was to find out how the systems work
while the winter air temperature drops betow zero.
No reduced efficiencies during days with freezing temperatures were
Íoundin organics (expressed as both, BoD. and CoD) and suspended
solids remova!.Average pond treatment performancies during Íteezing temperatures were for BoD,(unfiltered), GoD and SS:42o/o,52oÁ
and 58%, respectively. During nofieezing temperatures were: 15%,
27oÁand.L4%o.Statistical|y signi|Ťcantdifferencies in CoD, BoD and
SS removals between frosty and nofrosty weather are connected to
often occured algae boom in warmer months causing secondary pollution maniÍestativein the effluent water. other reason for reaching
a better performancein winter are reduced hydraulic loads and lower
dilution of the influent which is caused by keeping a large part of
ballast weighting in a frozen form.
The efÍiciency of nitrogen remova! was without significant difÍerences during both, freezing and noÍreezingtemperatures, detected
at about 237o.Phosphorus removal was stightly lower during winter
season' typical|y in a range oÍL$2ooÁ.
Main problem connected to winter season WSPs operation was an
iceb|ockage oÍsurface aerators. There is an increased risk of water
putrescence in noaerated systems with compact icecovers.
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dova|o poiízenínezbytnéhotechnickéhovybavenÍa zahďjen(prací na
uváděnísystému
do Života(imp|ementace
datového
modeIudo prostiedÍ
r e | a č n í hdoa t a b á z o v é h o
s y s t é m u ,p r o g r a m o v á naíd m i n i s t r a č n í c h
a uŽivate|skych
aplikacíatd.).Pro VÚV T.G'M.se pri budovánísystému
od saméhopočátkusta|a partneremspo|ečnostHydrosoftVe|es|avín,
s. r. o., Kerá se ve spo|uprácis rešite|skym
tymemVÚV T.G.M.podi1e|a
prováděcíprojeKovédokumentacea nás|edné
zejménana zpracovánÍ
rea|izacisystému'
Za k|ičové
etapy|zeve q1vojiHE|SVÚV povaŽovat:
. rok 1996 _ zahájenÍ
projektus nás|ednourea|izací
systému,
. rok 2OOO _ zahá1ení
provozuv rámci VÚV T.G'M.,
o rok 2oo1 - HE|SvÚv na internetu,
. rok2oo4 - součástÍvěcné náp|ně se stává zajištování
agendy
informačnÍch
systémŮverejnésprávy(lsvs).

Jiií Picek
KlÍěová slova
informačnísystém,vodníhospodáŤství,databáze, data
Souhrn
HydroekologickÍinformační
systémvÚv T.G.M. (HEts vÚv; je cen.
trálníminformaěnímsystémemodbornfch sekcí tÍstavu.Jeho hlavním
poslánímje zajištěnízpracován( uchovánía zpiístupřováníinformací
v oblasti vodnihohospodáÉtví'a to pro zabezpečeníodbornych
ěinností
stavu, podporu vežejnésprávy a v nepos|edníiadě pro zajištěníinfor.
movanosti odbornéi |aické veiejnosti.
a

Současnost

V současné
doběje systémvÍceneŽpět |etv rutinnímprovozua poskyjak ve VÚV T.G.M.,tak i vnějším
tujes|uŽbyuŽivate|Ům
uŽivate|Ům.
Kromě
toho,v závis|ostina změně poŽadavkŮ
na systém,docházíkrozvojiHE|S
vÚv. ten spočívázejménav rozšiiovánía praváchdatovéhomodelu
HistorievznikuHE|SVÚV sahá do počátkudevadesátychlet.V tédobě
a nás|edněi ce|éhoinformačnÍho
systémua jehofunkcítak,abypokryva|
pracovištěmpro budovánÍHE|S ČR,
se VÚV T'G.M. stal koordinačním
poŽadavkŮa nároku.Nedflrozsah rostoucÍch
uŽivate|skych
v jehoŽrámci bylypráce na HE|s VÚV, spo|us pracemina informačnÍch co největší
nou součástÍ
tohoto vyvojeje tematickérozšiiování
obsahu databáze
systémechda|ších
z častněnychsubjeKu,takézahájeny.ProjektHE|S
o novéentity/atributya také ap|ikace novychtechno|ogií,
zaměiené
prostiedí.Kromě VÚV
ČRprobihalpod patronacíMinisterstvaŽivotnÍho
piístupuk datŮm a práce s daty pro
moŽnostÍ
T.G.M. se na projektudá|e podÍlelČeskyhydrometeoro|ogicky
rÍstav zejménana rozšiÍování
koncovéuŽivatele.
Re|ativněnováje agendasouvisejícísISVS.Vyh|áška
a tehdy akciovéspo|ečnostiPovodí.V dŮs|edku postupnéhovwoje
č' 39I/2o04 sb., o rozsahu udajŮ v evidencÍchstavu povrchovych
piedstav iešite|Ů'změn podmÍnekv ob|asti|egis|ativního
prostiedíve
vod a o zpŮsobuzpracován(,
a podzemních
uk|ádánÍapiedávánítěchto
vodnímhospodáistvÍa v nepos|edníiadě vjraznéhorozuojeinformačních
informačnÍch
dajŮ
do
systémŮ
veiejné
správy,
stanovujece|kemdvacet
puvodnÍho
technologií
se od
návrhucentrá|nÍho
informačního
systému
ŠestevidencÍ.Vedenímjedenácti z nich je pověien VÚV T.G.M. HE|S
s jednou spo|ečnoudatabázídospě|o ,,pouze.,ke společnymdatovym
VÚV pak zajištujevedenítěchto evidencÍa zároveĎ také rozhranímezi
standardÚm pro zajištěnípievodu dat mezi dílčími
informačními
syVÚV T'G.M. a ostatnÍmisubjektyISVS. Poskytujedata evidencÍ|SVS
podobě
stémy.V konečné
tedy myš|enkaHE|S ČRzajišťova|a
kompativedenychVÚV T.G.M.ostatnímsubjeKŮm|SVSa naopakÍešite|Ům
uko|Ů
bi|ituinformačních
systémŮvyšezmÍněnychinstitucÍformou definice
zprostiedkovávádata z evidencíexternÍch,
vedenychjinymisubjekty.
spo|ečnychdatovychstruktur a v|astníinformačnÍ
systémypak by|y
budoványoddě|enětak, aby co nej|épep|ni|ypotiebyjednot|ivych
Gharakteristikasystému
subjektŮ.
JakjiŽbylozmíněno,HElS vÚvje v prvníiaděcentrá|ním
informačnÍm
Budovánív|astnÍhoHE|s VÚV by|ozahájenozpracovánÍm
r]vodního
projeKu, datovych a funkčníchana|,!za prováděcÍhoprojektu' Nás|e
systémemodbornych sekcí t]stavu' 7abezpečujezejménadatovou
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podporu pro rešite|eprojeK , kdy je uŽivate|Ůmz Íad pracovnkŮ VÚV
prostiednictvÍm
T.G.M. k dispozici databáze zpÍÍstupněná
uŽivate|skych
aplikact'dá|e pak s|uŽbyspojenés hromadnlmzpracovánÍm
dat, tvorbou
specifickychuŽivate|skych
Wstupu atp.
je podporaexterníchuŽivate|Ů.
Da|št'neméněd |eŽitoufunkcÍsystému
Taje v podstatě dvojÍhodruhu:
o podpora poskytovaná prostÍednictvímvystupŮ projektťtiešenych ve
VÚV T.G.M.,
o on-|ines|uŽbypiÍstupné
prostÍednictvÍm
sftě internet(portá|HEts VÚV
- viz dále), ale i jinéÍormyposkytovánía distribucedat,jako je tvorba
a distribuce prezentačnÍch
CDIDVD, technická podpora uŽivateltj
systémuatd.

|nteraKivnípráces datyje uŽivatelŮmumoŽněnaprostiednicWím
dvou
r zn1fchnástrojťt:
o Data, Kerá majígeografickoureprezentaci(tj. mapovouvrstvu),jsou
(HydrosoftVele
zpiÍstupněna
s vyuŽitím
mapovéhoserveru
"WebMap..
s|avÍn,s. r. o.).Ap|ikacese z poh|eduuŽivatelechovájako jednoduchy
nástroj GlS. UŽivatelizpiístupřuje pŤeddefinované
mapovépohledy
a ten si pak sám mŮŽeupravovatjejichzobrazení.
Jde o Wpínánínebo
zapÍnán íjednot|
ilych Vrstev,změnu sytosti rastrovfchpodk|adŮ, vo|bu
vrstvypro Wběr atributnÍch(tabu|kovych)dat. Tatodata |ze pak vybírat
piÍmokliknutímna konkrétní
mÍstov mapě nebo sestavenÍmdotazu
(zadánÍmpodmínekpro vyběr objekt : pod|e numerickéhodnoty,
znakovéhoÍetězcenebo vyběremze seznamu hodnot,moŽnájetaké
kombinace podmínek|ogickym
a
Vybraná data mŮŽe
"a" "nebo").
uŽivate|westupně nebo sestupně Ťadita jednotlivévybranéobjekty
automatickyloka|izovatv mapě. Mapovépoh|edymajísvou vychozÍ
podobu nadefinovanousprávcem databáze a kromě v|astníchmapo
vychvrstev a tabu|koWchdat obsahujÍtakézobrazení dajuv podobě
tematickych map, grafŮ, tabu|ek časovychiad nebo pÍipojenych
obrázkil a souborŮ.
o Data, Kerá nemajÍgeografickoureprezentaci,tzn. obsahujÍpouze
tabu|ková data,jsou uŽivate|
um zpiístupněna pomocíaplikace iData"'
"
na uŽivate|skypiÍvětivézadáván( dotazŮ
Jde o nástroj specia|izovan1/
a vyhledávánÍinformací.Aplikace umoŽřuje zobrazenívšech dat,
vyhIedávánívysltytuznakovéhoietězce kdeko|iv
v datech a takévyh|edávánídat pod|ep esně
zadanych podmínek(zadánÍmhodnot nebo
jejich rozmezi Wh|edávánímietězce v zadané
po|oŽce,kombinacípodmínek).
Sekce ,,StuŽby"je věnována specifickfm
zpiÍstupněnÍ
sluŽbám,jakoje napiík|ad če|ové
e|ektronickychdotaznÍkuke staŽení nebo
piedávánísouborŮ, zpiÍstupněnÍ
sIuŽeb
WMs - openG|S1, podpo e pro uŽivatele
pracujícís daty z databáze s pomocÍr zn1fch
softwarovychnástrojŮ (zejménanástroje G|S
- Map|nfoa ArcGlS, dá|e napŽík|ad
tabulkové
procesory,statistick software).
je dá|e
Nedí|nou
souěástÍportá|u
"Nápověda".
je pieh|edtechnickych
poŽadavkťt
Jejísoučástí
na počftača programovévybavenÍuŽivate|e,
návody ke správnémunastaveníinternetov./ch
prohliŽeču,návody pro iešenípiípadnychtechpopis práce
nickych prob|émŮa pÍedevšÍm
s aplikacemi pro piístupdo databáze včetně
ukázek pracovníchpostupŮ.

Poltá| HE|SvÚv
pŤímádostupnostdat
Z hlediska externÍhouŽivate|eje nejdÚ|eŽitější
na internetu.Tu zajištujetzv' portá| HEls VÚV. H|avnÍstránka portá|u
je všemuŽivate|ťtm
dostupná na adrese http://heis.vuv.cz a lze se na
ni dostat taképÍímoz h|avnístránky internetovychstránek VÚV T.G.M.
(http://www.vuv.cz).
Portá|je univerzá|nímrozhranímsystému- poskytujevšechnyinformace, Keré uŽivate|potiebuje,a to od sluŽebposlrytovanfchon-|inepo
prob|émŮa vyÍizovánÍ
kontaktyna správu systému(proŤešenÍpiÍpadnÝch
dotazŮ).

Data a jeiich dostupnost' databáze
obl. 1. H|avnístránka portá|uHEls VÚV: http:/,zheis.vuv.cz

JakjiŽby|ouvedeno,HE|SvÚvje centrá|nÍm
systémemVÚV T.G.M.
odbornfm informačním
Do databázejsou uk|ádánajak data interní
(data vznikajÍcÍ
ve VUV T.G.M.),tak data externí(data nezbytná pro
jsou
iešenÍ kolŮ nebo tvorbu vystupŮ,jejichŽ zdrojem/poiizovatelem
jiné subjekty).Všechna data procházejínejprve vstupnÍmikontro|ami
a primárnÍmzpracováníma potéjsou uk|ádánado databáze.

Portá| je č|eněndo tií zák|adnÍchsekcÍpod|etypu informact,Keré
jsou poskytovány.
V jednot|ivych
sekcíchse |zepohybovatpomocÍodkazu
nebo |zeke zrych|ené
orientacivyuŽfttakéta. "Mapu servelu...Jednot|ivé
textu piib|ÍŽíme.
sekce si v nás|edujÍcím
Sekce ,,o systému" obsahuje informace o systému,jeho vyvoji'
1 WMs (Web Map Services)- s|užbyon.|inesdflenÍdat mezi servery a uŽivate|.
architeKuie a technickych prostiedcích.Jde zejménao textovéinforskymi programy,definovanéstandardykonsorciaopenG|S
datovéstandardy).
mace, schémataa dokumenty(napiÍk|ad
Sekce ,,DataMze. zprostiedkovává uŽivate|Ůmpiístup do databáze.
Je tematickyčleněnado pěti h|avníchoddílŮ:
. Mapy a data - zde jsou zpiístupněnadata a k nim pÍíslušejícízák|adnÍ
ke kon.
informace.Tento oddÍls|ouŽÍk rych|ému,piÍmémupÍÍstupu
krétnímdatum formou interaKivnÍhoprohIiŽenÍ.
. ProjektY- oddÍl,v němŽjsou pub|ikoványkomp|exnívystupy
projeKťt.
Zpravid|ajde o kombinaci zpráv, interaKivníchi statickfch mapek,
schémata obrázkťl,souborŮ ke staŽenía podobně.
o Datovésady - obsahujísamostatnédatovésady a k nim piíslušné
metainformace.Tatodata jsou v podobě uŽivate|skychpoh|edŮpouŽita
v sekci ,,Mapya data", piípadně
zde jsou však publike
"Projekw",
vána v podobě datovychsad, vhodnychke staŽenípro pouŽitík práci
s v|astnímsoftwarem.
. Evidence |svs - data vyp|wajícíz povinnostítjstavu ve vztahu

k rsvs.

. Metainformace- oddílobsahující
o informacÍch"'Jde
"informace
zejménao data o projektech iešenych VÚV T.G.M. a taKo vznika.
jÍcíchvystupecha datovychsadách. oddíl sám o sobě Žádná v|astnÍ
data neprezentuje,poskytujevšak ve|mi potiebnéinformaceo tom,
Že konkrétnÍ
data existují,o jejich dostupnosti pro uŽivate|e,at jiŽ
nebo technické.
administrativní
Data jsou rozdě|enado tematickychskupin. K orientaciv těchto tema
tickych skupinách |ze vytŽfttal. dďovych stromŮ, nebo (k vyhledáníkon
krétnÍchdat) funkci' l ndex", umoŽřujícívyh|edávánípod|e k|ičovychslov.

portá|uHEls VUV
obr. 2. H|avníč|enění
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zákon), ve znění pozdějšíchpiedpisu a vyh|áškyč. 39L/2oo4 sb.,
o rozsahu ridajrl v evidencích stavu povrchovycha podzemnÍbh
vod a o zpŮsobu zpracovánÍ,uk|ádánÍa piedávánítěchto daju do
informačních
systémÚveiejnésprávy,
. datovésady VÚV T.G.M.vedenév ce|ostátnÍmrozsahu a trva|e aKuaIizované,
o jiná vyznamnádata z rjko|uVÚV T.G.M.(pod|erozsahua potenciá|u
da|šíhovyuŽiti).
Do evidencílsvs vedenych pod|e vyh|áškyč. 391-/2oo4 sb. VÚV
T.G'M. patiÍ:
. hydrogeo|ogické
rajony,
. vodnÍ Waryvčetněsilně ov|ivněnych
vodníchtjtvarŮa umě|ychvodních
Waru,
o stav vodnÍchtjtvarŮ2,
. eko|ogickypotenciá|si|ně ov|ivněnycha umě|ychvodnÍchtitvarŮ2,
. chráněnéob|astipiirozenéakumulacevod,
o ochrannápásma vodníchzdroju,
o cit|ivéob|asti,
o zranitelné
ob|asti,
o ob|asti povrchou./ch
vod vyuŽívanych
ke koupánt'
. záp|avová zemí,
o povrchové
vody,Keréjsou nebo se majístát trva|evhodnymipro Život
a reprodukcipÚvodnÍch
druh ryb a da|šÍch
vodníchŽivočichÚ.
Mezi vyznamnádata a komp|exnÍ
registryvedené/zpracovávané
VÚV
T.G.M.v ce|ostátním
rozsahuná|eŽí:
. registrkomuná|nÍch
zdrojŮznečištěnÍ'
. registrprŮmys|ov./ch
zdroj znečištění'
. hydrogeo|ogickárajonizace,
. koupacÍmÍsta,
. |ososovéa kaprovévody,
o charaKerizace ob|astípovodíČR podle Rámcovésměrnice EU pro
vodnÍpo|itiku,
. geografickévrstvy D|BAVoD3.
SoučástÍdatabáze jsou samoz ejmě také referenční
data nezbytná
pro zpracovánÍ/vyhodnocení
dat v projektech a datové ana|yzy.Jde
zejménao:
o data z evidencÍISVS vedenfchjinymi subjekty,
. da|šÍobecně vyuŽívanádata, jako napi. správníčleněnÍČR,Registr
ekonomickychsubjeK , vstupnÍdata pro zpracovánÍvodníbi|ance,
data z monitoringujakosti voo ČnuÚ.

obr. 3. |nteraKivníprohlíŽenÍ
dat
Databáze HE|s VÚV je navrŽenajako geodatabáze, tzn. integruje
geografickéa atributnÍ(tabu|kové)daje. Atributnídata jsou u|oŽena
v podoběre|ačnídatabáze'
tj.jsou uloŽenave struKuie datovéhomode|u,
Kerá je tvoienatabulkami,vazbamimezi nimi, integritnÍmi
omezeními
atp. ProtoŽeorientacev taKo u|oŽenychdatech by by|apro koncového
uŽivate|eobtiŽná a data v této podobě nesnadno zpracovate|ná,jsou
nad těmito daty \^lváreny správou systému tar. uŽivate|sképoh|edy'
Jsou vytváieny na zák|adě prŮzkumu potieb a poŽadavk uŽivate|Ů.
TaKo uspoŤádanádata jsou prostiednictvímidentifikátorŮpropojena
s geografickymidatya nás|edněje k nim vytvoienouŽivatelskérozhraní
v podobě interaKivníap|ikace.Data jsou pak, s ap|ikacÍpiípadného
omezenísvé dostupnosti, zpiÍstupněnaprostiednicWímportá|u HE|S
VÚV internÍm(intranet)a externím(internet)uŽivate|Ům.

ExtemÍ dmttaldatové zdroie

TechnickéŤešení
Ce|ysystémje za|oŽenna techno|ogiik|ient-server.Jádrem systému
je databázovyserver orac|e.V něm jsou data u|oŽenav podobě re|ační
databáze. Pro pub|ikacidat jsou vytváieny uŽivate|sképoh|edy'Keré
jsou zpiÍstupřoványprostiednicWímwše popisovanéhoportá|u.Portá|
existujeve dvou verzích- internetové,
dostupnévšemuŽivate|m, a intranetové,dostupnépouzev rámci intranetuVÚV T.G.M.TÍmje zajištěna
vyššÍbezpečnost
a zároveĎivyššÍv./kon
a spo|eh|ivost
systému.
Portá| HE|s VÚV je za|oženna techno|ogiÍch
HTML, AsP, PHP, css,
JavaScripta vyuŽívámapovyserver WebMap.
Správa systému navÍcvyuŽíváspecifické programovévybavenÍ
v podobě nástrojŮ pro správu databázovéhoserveru orac|e a správu
a zpracovánÍ
dat (orac|eEnterpriseManager,SQL*P|us,QueryBuilder,
SQl*Navigator,orac|e Deve|opera speciá|nÍaplikace pro správu dat,
MicrosoftVisua| Studio),pro piÍpravua zpracovánÍgeografickych
vrstev
(Map|nfo'ArcG|S)a da|šÍ
software.
prostiednictvÍm
portá|upak na straně
UŽivate|ské
ap|ikacepiÍstupné
k|ienta vyŽadujÍpouze kompatibilni.internetow proh|iŽečs podporou
jazykaJava (JavaApp|eta JavaScript)a jeho správnénastavení.

ÚroryÍciorriw vw r.c.u.
iízenídat pÍÍmo
VT.G.M.

obr. 4. Tok dat v HHS VÚV
Databáze HE|s VÚV lze dekomponovatna dva subsystémy:
Subsyst m metainformace - obsahuje daje o iešenych tjko|ech,
jejich vÝstupech a datovfch sadách, poÍizovanfchnebo vznikajících
v pr běhu iešení ko|u.V souěasnédobě jsou to v./hradněinformace
o existencivfstup . Počínaje
rokem 2oo7 (tedypro vystupytznik|éběhem
roku 2006) piedpok|ádámerozši7enÍ
subsystému"Metainformace"
o v|astníe|eKronickyarchiv zpráv zpracovanychv rámci iešenÍprojeKŮ
ve VÚV T.G.M. a s jejich piímoudostupnostína internetu,s moŽnfmi
omeŽenímivyŽádanymiiešite|iprojeK .
- obsahuje širokéspeKrum
Subeystémevidence zdloiti a rrŽÍvánívody
dat z ob|asti vodnÍhohospodáistvÍ.Data jsou tematicky rozdě|enado
čtyŤ
zák|adnÍchmodulÚ:
o povrchovávoda,
o podzemnívoda,
o chráněná zemís vazbouna Vodu,
. uŽÍvánÍ
vody a da|šÍantropogennÍ
v|ivyna stav vod.
V současnédobě jsou v systémuu|oŽenaa spravována zejména
data:
o evidence |SVS spravovanéVÚV T.G.M. pod|e S 21 a $ 22 zákona
č;.254/2oo1sb., o vodách a o změně některychzákonťt(vodní

Závétem
Č|ánekje pokusempiedstavítvodohospodáiskéveiejnostisoučasnou
podobuHydroeko|ogického
informačnÍho
systémuVÚV T.G.M.DÍkyneustá|émuvyvojijesystémpruběŽněaKua|izován,modifikována rozšiiován
jak po stránce datovéhoobsahu, tak i po stránce vyuŽÍvanych
a poskytovanychtechno|ogiÍ'
nástrojŮa s|uŽeb.Nedílnousoučástívyruoje
systému
jsou pravy zaměiené na zajištěníuŽivate|sképiÍvětivostisystému
v kombinacise zajištěnímco nejširšího
speKra funkcÍa pub|ikovanfch
informací.Sk|oubenítěchto dvou zák|adnÍchpoŽadavk je vzh|edem
k jejich ěástečnéprotichŮdnosti(rostoucímnoŽstvífunkcía informací
obvyk|ezároveř znamená sniŽováníuŽivate|
sképiívětivosti,pieh|ednosti
a jednoduchosti)poměrně náročnéa neobejde se bez kompromisŮ.
Piesto doufáme,Že se nám práce v tomto směru daŤí
a Že poskytované
informacei zpŮsobjejichzpÍístupněníjsou
a v budoucnostinadá|ebudou
praKickym piínosempro vodohospodáiskou,a|e i |aickouveiejnost.

2 VedenÍtěchtoevidencÍjevyh|áškouč.39t/2oo4 Sb. od|oŽenodo roku 2o1o
3 D|BAVOD(DigitálnÍ
báze vodohospodáiskfchdat) - primárnÍdatow sk|ad urče
nf zejménapro kartografickévystupytematich./chvodohospodáisk1/chmap
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WRI HEIS and the vear 2006 - Presentation of lnformation
System (Picek, J.)
The article presentsthe Hydroecological!nformationSystem of the
T.G. Masaryk Water Research!nstituteand its state in the year 2006,
describes its structure,services and possibilitiesof its application.
This system contains and allows to process the water management
informationof the Czech Republic.

sLEDovÁNíNegezPEČNÝcn
sLoŽEKVE \níBRAruÝcn
oDPADEcH

PÍed ptava vzorku je nedí|nousouěástí každé ana|,!zy,proto
byla velká pozornost věnována právě postupu pňed pravy vzorku
- demontážepňenosnychbaterií.Vlastnístanoveníobsahu rtuti po
pievodudo kapaInéÍázepak bylo užprováděnorutinnímianalytickymi
Hodnocení složení a vlastností odpadri
postupy.
Pro hodnocenínebezpeěnévlastnosti ekotoxicity odpad je
Věra Hudáková, Marie Ku|ovaná,Karel Hoch, V|adimírKočí,
v ěeskych právníchpredpisech pžedepsánostanoveníakutní ekoSimonaVosáhIová
toxicity na čtyňechorganismech ve vodnémvyluhu. Tyto kIasické
,,ekotesty..ve vodnémvjluhu však nemusejímít dostatečnouvypoví.
K|íčováslova
dacíschopnost,protobylyv lámci vyzkumného
záměruzahájenypráce
podklad pro hodnoceníekotoxicity s d razem na využití
na pŽípravě
v | z k u m , h o d n o c e n í o d p a d u , z p r a c o v á n í a u t o v r a l ' t l, z p r a c o v á n í
kontaktních/terestrickf
ch test .
elektroodpadu, nebezpečné látky, směrnice EU, olovo, rtuť, kadmium,
šestimocn chrom, polybromované bÍfenyly,polybromované difenylethery,
a
ekotoxicita. prenosné baterie
prostredí
pr1Ímány
V Evropské
uniijsoupredpisyna ochranuŽivotniho
j i Ž d I o u h o ud o b u , v n e d á v n éd o b ě z a č a | yb y t p r i j í m á npy r e d p i s yn a
Souhrn
jiŽs ohledemna ce|yŽivotní
prostredí
cyk|usvyrobkÚ.
článex se zabyvá plob|ematikouvfzkumu stedovánínebezpečnych ochranuŽivotniho
frakcíchz drceníautovrak a eIektrozažízení Tato ochrana1e zvaŽovánauŽ pri vyroběněkterychvyrobkuvzh|edem
s|oŽekv nevyužite!nych
v těchto
s|oŽkyobsaŽené
a hodnocením
odpad v piípaděpred pravyvzork pro stanoveníkovti k moŽnymnás|edkum,kteréby nebezpečné
vyrobcích
mohlyzpusobitv době, kdy tyto vyrobkyprestanous|ouŽit
(Hg) v pienosnychbateliícha hodnocenímekotoxicity odpadti.
a stanouSe pro svémajite|eodpadem,tzn.věcí,kterése
Ptojekt systematickéhos|edovánískuteěnéhoobsahunebezpečnych svémuuče|u
těchto
směrnicese zabyvajíi zpusobyvyuŽívání
s|ožekv nevyuŽite|nychfrakcích z drceníautovrak a elektrozaiízení, chtějízbavit.Prijímané
odpadua k|adouna členské
státyambiciozní
cile projejichp|nění.
kteréprozatímkončína skládkách odpadri,vyp|ynulz poŽadavkri
omezení
Zpusobynak|ádání
s odpadyprímozávisejína s|oŽení
a v|astnostech
obsahu Pb, Hg, Cd a Cr6-ve vozid|echvyrobenychpo 1. červenci2o03
v|astností.
odpadu,protoje veImiduIeŽitáznaIostjejich skutečnych
(směrnice 2ooo/53/ES) a omezeníobsahu Pb, Hg, cd, cr6*, PBB
Z tohotoduvoduje věnovánave|kápozornostzkoumánía stanovování
vyrobenychpo 1. ěervenci 2o06 (směrnice
a PBDE u elektrozaňízení
s I o Ž e n ía s k u t e č n v c vh | a s t n o s t oí d p a d Ú s o h l e d e m n a p r í t o m n o s t
2OO2/s5/ES).
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surovin.Cástečněpiedtiíděnye|eKroodpadje vstupnímdopravnÍkem
dávkován do techno|o$ické|inky,kde dojde k jeho rozdrcení(ietězoty
podavačem(frakce nad
drtič)na poŽadovanouve|ikost,a vibračním
kde probÍháručníseparace
a pod 10 cm) pokračujena dopravnÍky,
zájmoWchWstupu.7de je moŽnoVytríditnapiíkladkusovouměď, hIink,
Že|ezo,desky tištěnychspojŮ a da|šímateriály.Drt je dá|e podrobena
pieběhovéhoseparátoru
separacimagnetickychkovŮpomocÍzávěsného
drtič)a vys|edkem
a dá|e nás|edujedruhystupeř drcení(dvourotoroly
tétooperaceje frakce o velikosti cca 2 cm. Následuje opětovná separace magnetickychkovu, tentokrát prostiednictvímbubnovéhotiídiče
a nakonecseparace nemagnetickychkovtjod p|astŮa ostatníhoba|astu
separátoru.
dÍkyeIeKrodynamickému
počátkem
|etošnÍho
rokudom|uvena
spolupráce
Se všemifirmamiby|a
procesu
priodběrechodpadŮ,Keréwnikajíběhemceléhotechno|ogického
Jde pieváŽně o zbytky
a v současnédobě jiŽ nejsou dá|e vyuŽite|né.
p|astŮ,pryŽe,sk|a,textiIua nevytiídite|nych
kovovycha nekovovychčástí.
odběrtiívzorku
V rámcivyzkumného
záměruby|prorok 2006 nap|ánován
zkaŽdéhozpracovate|skéhozaíízen(.Tyto vzorky budou analyzovány
VÚV T.G.M'
v rozsahuuvedenémv tabulceí v centrá|ních|aboratorích

moŽnychškod|ivych|átek, Keré ve svém d s|edku mohou ohroŽovat
zdravílidÍa Životníprostiedí.

1Sledování nebezpečnfchsložekve Wbranych odpadech

Vyzkum se zaměii| na tu část směrnic, ve kterychje piedepsáno
aby by|omoŽnéčasempo
sloŽekve vyrobcÍch,
omezenÍnebezpečnych
rovnávatdŮs|edky,Keré to pro Životníprostiedípiinese. Do současné
uk|ádányna
a vyuŽití
doby neby|v odpadech,Keréjsou po zpracovánÍ
sIoŽekomezenych
sk|ádky,systematickys|edovánobsah nebezpečnych
prijatymisměrnicemiEU. Pozornostby|azaměienana dva okruhyvyrobku,
pro Keré by|ytaKo komp|exní
směrnicejiŽ piijaty.
Jde o prob|ematikunak|ádánÍs autovrakyvznik|ymiz motorovych
PoŽadavekzák|adnísměrnice
vozide|kategorieM1, N1 a tiÍko|ovych.
par|amentua Rady 2ooo/53/ES o vozid|echs ukončenou
Evropského
(vybrané
autovraky)se tykája k zpŮsobu nak|ádánís autovraky,
Životností
jejichfinancovánía stanovenícflŮ pÍijejichvyuŽívání,
tak i omezeníobchromu(Cr6-)ve
sahu olova(Pb),rtuti(Hg),kadmia(Cd)a šestimocného
vozid|echvyrobenychpo 1. červenci2003. Doba Životnostimotorovych
vozidelse pohybujev ČRko|emt5 aŽ2o |et,protose Wrobkys omezenym
obsahem nebezpečnychs|oŽek
nedajíještě
dIouhov ,,odpadovém Tabulka 1. Pieh|ed ana|'!zve vzorcÍchodpadu ze zpracováníautovrakua e|ektroodpadu
toku..očekávat.
Ve vfluhu
V pevnématrici
D r u h o u p r o b l e m a t i k o jue n a PoŽadovanf rozbor
Stanovení v odpadech
]Írnrr.kÉL euěinvl
Ímg.lal
k|ádánÍs odpadnÍmielektrickymi
ano
ano
olovo (Pb)
i (OEEZ)'
a e|eKronick,jmiza|fuením
(Hg)
pro Keré by|ypiijatydvě zák|adní
ano
ano
rtut
Ze zpracováníautovrakÚ
směrnice.Směrnice Evropského
a eIektroodpadÚ
kadmium(Cd)
ano
ano
parlamentua Rady 2OO2/96/ES
šestimocnychrom (CÉ-)
ano
povinnosti pii sběru
stanovujÍcÍ
po|ybromované
bifeny|y(PBB)
ano
ano
zpracování
Ze
a financovánÍnak|ádánís OEEZ
eIektroodpadŮ
po|ybromované
difeny|ethery(PBDE)
ano
ano
a p|něnístanovenych
cilŮ projejich
vyuŽívánía sesbírané mnoŽství.
DruhousměrnicíjesměrniceEvrop
Ve trzorcích
odpadŮz tzv.|ehkéšrédrové
frakcese mohoupochopitelně
některych
a Rady2oo2/95/ES o omezenÍpouŽívání
skéhopar|amentu
nacházetijiné rizikové|átky,napi' antimon,nik|,zinek,po|ych|orované
nebezpečnych|átek v e|ektrickycha e|ektronickychzaiízeních.Tato
(PCB)a po|yaromatické
(PAU)'a|e protoŽeci]emtohoto
bifeny|y
uh|ovodiky
samostatnásměrnícestanovujeomezeníobsahu o|ova(Pb),rtuti (Hs)'
kadmia (Cd), šestimocného
chromu (cÉ*),po|ybromovanych
bifeny|u vyzkumuje s|edovatpouzes|oŽky,Keréjsou omezenysměrnicemiEU,
nebudou ana|yzyda|ších|átek prováděny.
(PBB) a po|ybromovaného
vydifeny|etheru(PBDE) u e|ektroza|ízen(
Laboratoieby mě|ydo konce záíí2006 zpracovatvšechnyodebrané
robenychpo 1. červenci2006. Doba Životnostie|ektroza(ftení
1e rŮzná,
a|edá se piedpok|ádat,Že něKerétyto novévyrobkyse do ,,odpadového vzorkyodpadŮ a v závěrečnézprávě vyzkumnéhozáměru za rok 2006
pak budouzjištěné
hodnotyporovnánya vyhodnoceny.Z
těchtovys|edkÚ
toku..začnoudostávatasi aŽ V roce 2oLI.
bude moŽnénaplánovatpokračovánÍtohoto
ukolua jeho rozsah.
U obou těchto komoditje v současnédobějedinečnápifleŽitostzískat
iadu dajŮ, Keré budou reprezentovatobsahy nebezpečnych
s|oŽek
7.2 DlouhodottésledovánÍ
ze zpracovávánívyrobkŮ,u kterych k ci]enémuomezenínebezpečnych
obdobítrvánÍvyzkumného
záměrudo roku2011 nenísicedostatečně
s|oŽekpii vyroběještě nedocháze|o.
d|ouhé,aby se Ve zpracovate|skych
zaiízeních
autovrakŮobjeviIavozid|a
Dopady tohoto omezenína ŽivotníprostredÍby se mě|y projevit
poh|avněv odpadech,Keré z obou komoditzŮstávajÍjako nevyuŽite|né s rokemvyrobypo 1. červenci2003 a by|otedy moŽnéjednoznačně
rovnatobsahynebezpečn1/ch
s|oŽekv odpadechz vozide|Wrobenychpred
a jsou uk|ádányna sk|ádky.Zde by se mě|o projevitsniŽenÍobsahu
Tímtos|edováním
a|ewnikneiada dat,Kerá bude
nebezpečnych
s|oŽekjak v pevnématrici,tak i ve vy|uhu.Pro kvantifikaci a po 1. červenci2006.
pokračova|o
moŽnéporovnatv piípadě,Že by se ve s|edování
i v da|ších
h
těchto piedpokladŮ je nutnézahá1itsystematickés Iedovánínebezpečnyc
je naděje,Že by se V tomtoobdobÍ
|etech.U zpracovate|Ů
e|ektroodpadÚ
na autovrakya e|ektros|oŽekv odpadech ze zpracovate|skychzaíízení
vyrobenápo 1. červenci2006.
se zpracováním moh|aobjevitněkterá e|eKtrozaíízení
odpady.V roce 2006 by|yos|ovenydvě firmy zabyvající
autovrakŮ,a to KovošrotK|adno,a. s. (www.kovosrot-k|adno.wz.cz)Moh|o by se jednat i o vyrobky,kterébudou napi. staŽenyz trhu pro
něKeréfunkčnínedostatky.Rozhodně je navázaná spo|upráce se zpraco
Dá|eby|yos|oveny
i dvě
a MetalšrotT|umačov,
a. s. (www.meta|srot.cz).
vate|idobroupii1eŽitostívyzkoušet
v da|ších
|etechrŮznévariantys|oŽenÍ
firmyzpracovávajícÍe Iektroodpady_ Safina Vestec, a. s. (www.
s afina.cz)
vznikajících
odpadŮs presnějšÍmi
ana|yzamivstupníchlyrobkŮ.
a KovohutěPiÍbramnástupnická,a. s. (www.kovopb.cz).
7.7 Spoluptáce se zpracovateli
KovošrotK|adnoa Meta|šrotT|umačov
zpracovávají
autovrakypodobnou technikou,kterouje drticÍa separačnÍ
|inkas|oŽenáz něko|ika
samostatnychtechno|ogickych
ce|kŮ, kteréjsou navzájempropojeny
pásovymi dopravnky. Po vyjmutÍnebezpečnychs|oŽek z autovrakŮ
(vypuštění
všech kapa|nychnáp|nt'demontáŽkata|yzátoru,akumu|átoru, airbagŮ,nádrŽena stlačenyplyn apod.)nás|edujedrcenízbytku
kladivovém
autovrakuv uzavÍeném
drtiči.Do cyk|onusoustavy,,cikcak..
je odsávándo
padá veškerydrcenymateriá|.Lehkypodi1,tzn. nekovovy,
suchéhoodIučovače.
TímtozpŮsobemje podrcenáoceIzbavenaprachu
jako jsou částigumy,dieva, p|astickychhmot apod.
a lehkychnečistot,
Prachu zbavenymateriá|je dopravnkempiiváděn k magnetickésepaje podrcenásměs vytiíděnana magnetickypodÍl(obsahujeFe)
raci,"kde
podÍl(obsahujeneŽe|ezné
a nemagneticky
kovya těŽšínečistoty),
ktery
je veden dopravnkemk rotačnÍmu
tiídicÍmu
bubnu.Tamje pomocítií
(do 15 mm, 15-80 mm a nad 80 mm).
druhŮok v sftutiíděnna tii podt1y
Podflydo 15 a 80 mm jsou uk|ádánydo zásobnkŮ. Podi]nad 80 mm je
ručnědotiÍďována jsou zde vybtrányneŽe|ezné
kovy.
jsou opět u oboufirem podobTechno|ogie
zpracování
e|ektroodpadŮ
né.Pro názornostje uvedenpopis techno|ogiepouŽívané
v Kovohutích
PiÍbram:zpracován(elektroodpaduje zahájeno ručnÍpied pravou,
pii Keré jsou odstraněnynebezpečné
s|oŽkya rovněŽčásti, které|ze
jednodušedemontovata je moŽnoje pouŽÍtk piímémuzpracováníve
procesech Kovohutíanebo u jinych zpracovate|udruhotnych
stávajÍcích

2 Metodika pro stanoveníobsahu rtuti v pÍenosnych
bateliÍch
jsou i pienosnébateríe
Součástíve|kéhomnoŽstvíe|ektroza|ízení
a akumu|átory.Pro sběr pienosnych bateriía omezeníobsahu rtuti
v nichjsou v Evropskéunii (EU)piijatysamostatnésměrnice.V návrhu
je projednávánanová směrnice Evropskéhopar|amentua Rady,která
se vztahujena všechnydruhy bateriÍa akumu|átorÚbez ohledu na
jejichtvar,objem,hmotnost,materiá|ové
nebo pouŽitía uk|ádá
s|oŽení
č|enskymstátŮm zakázatprodejveškerychbateriínebo akumu|átoru,at
zabudovanych
do spotiebičŮčiniko|i,kteréobsahujívíce
neŽ0,0005 %
hm. rtuti a pienosnychbateriínebo akumu|átorŮ,kteréobsahujívíce
neŽ 0,002 % hm, kadmia. Zákaz se nevztahujena knof|kovéč|ánky
s obsahemrtutine vyšším
neŽ2o/ohm.
piedpisyEU váahujícísek povinnostemprinak|ádánísba
Dosudp|atné
teriemia akumu|átoryjsou v ČRpromftnutyv $ 31 zákona č. t85/2oo1povinnostíjenutné,
Sb., o odpadech.Pro kontro|udodrŽovánívyp|yvajících
aby státnÍorgány měly moŽnostpomocíana|yzověiit, zda piedk|ádaná
odpovídají
osvědčenÍ
skutečnosti;protoby|prvnÍrok zaměien na získánÍ
podk|adŮ prozpracovánÍmetodiky na demontáŽprenosnych
dostatečnych
bateriía stanovenÍobsahu
rtutiv nich.
2.7 ExperimentáIní ověíenÍ
PiedÚpravaje nedÍ|nou
součástíkaŽdé
ana|y4,protoby|ave|kápozornost věnovánaprávě postupupiedupravyvzorku- demontáŽipienosnych
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bakterie; suspenzníusporádánÍ,Sinapsis alba
Vibrio fischeri - svÍtÍcÍ
baterií.V|astnístánoveníobsahu rtuti po pievodu do kapa|néÍáze pak
postupy.
hoičicebí|á,Lactuca sativa _ sa|át, Hordeum vulgare-ječmen, Triticum
prováděno
rutinními
ana|ytickymi
uŽ
by|o
rost|iny).
aestivum- pšenice(suchozemské
V prvnÍtázi by|ys|edoványtzv.tuŽkovébaterietypu R&M, Keré by|y
vytiíděnyz boxu na zpětny odběr umÍstěnyve VÚV T.G.M. a byly v něm
3.2 VÍsledky chemicklch ana$z
mnoŽství.Ce|kováhmotnostbateriíve sběrném
zastoupenyv největšÍm
Vzorky by|ypodrobenychemické ana|,!zes poŽadavkyna stanovení
boxu sesbíranychza pět měsícŮbyla cca 7 ,L }<g.
pod|eWhláškyč,,383/2001sb., tab. 6'1., 8'1. a 9.1. Vy|uh
RozebÍrání
č|ánkŮna jednotlivékomponenty(elektrody,eIektrolyt) ukazate|Ů
pro stanovenÍchemickych ukazate|Ůi pro biotesty by| pÍipravovánpoZn
je technickyve|mi náročnéna ručnÍpráci. Jde napi. o očištění
odpadÚ z roku
dle Metodickéhopokynu k hodnocenÍvy|uhovate|nosti
ka|Íškuod eIektro|ytu,da|šÍmprob|émemje odstraĎováníoba|Ů
ze zkorodovanychka|íškÚčlánkÚ' Současnějsou tyto pouŽitéč|ánky 2oo2. Pro chemickéana|,jzybyl vzorek filtrován pies membránovyfi|tr
o ve|ikostiporŮ 0,45 pm, pro ekotesty pies paptrovéfi|tryo stiední
praktickyvysch|éa nenímoŽnévyjmoutanodu bez porušení.Zkuše.
odstraněnívšech ve|ikostiporŮ 5 pm.
ukázaly,Že nej čeInějšÍje
nosti s demontáŽíč|ánku
pievést
Ve vzorku |(Z 7 by|yv pevnémvzorku dominantníkontaminantyora e|ektrodou)
s e|ektrolytem
oba|Ůa samotnyč|ánek(ka|íšek
(PAU)' EoX
ganické|átky,a to piedevšímpo|yaromatické
uh|ovodÍky
do roztoku.
rtut a kadmium.Ve vy|uhubyl zvyšenyobsah
a NEL, z kovŮ piedevšÍm
K piÍpravěvzorkŮ pro stanoveníobsahu rtutÍv článcíchby|ověiován
(Doc).VzorekKZ 2 obsahova|
uhlÍku
organického
feno|Ůa rozpuštěného
kyse|inoudusičnou(63%)
rozk|adčlánku(bez oba|Ů)koncentrovanou
piedevšÍm
organickélátky- PAU, EoX, NEL, aryšenyby|obsah kadmia.
krá|ovskou(HNo3+ HC| p.a.: 1 + 3). Porovnáníma statisa |učavkou
tjčinnost Vys|edkystanovenÍvevy|uhuvykazovalyzvyšenéhodnotypouze u DoC
vys|edkŮstanoveníby|aprokázánavyššÍ
tickymvyhodnocením
kontaminantykovy(Cr,Ni,
a amonnychiontŮ.U vzorku|a 3 by|yh|avnÍ
krá|ovskou.
rozkladuIučavkou
pro
Co) ve spojenís organickymi|átkami- NEL, EoX. Ve vy|uhuse pak pro
StanovenÍHg bylo prováděno rutinnímipostupy pouŽívanymi
jevi|ypiedevšÍm
organické|átky(Doc). U vzorku|\Z4 by|ykontaminanty
Metoda |CPby|apouŽitak ověiení
vy|uzích.
v kyse|inovych
stanovenÍkovu
piedevším
kow - As, Cd, Cr, Cu, Co'
(propiÍpadné
ieděnÍvzorkŮke stano
rjrovněHg v č|áncích
koncentrační
Že obsah Hg je
vys|edkyukazova|y,
venípomocÍAMA-254).PredběŽné
3.3 VÍsledky biotestďt
pod mezístanovenímetodou |CR a proto by|oprovedenostanoveníHg
pomocíAMA-254 (iednor]čelovy
Vys|edkytestŮ ve formě závislosti dávka (koncentrace)/odezvaorana|yzátorpro stanovenínízkychobsahŮ
ganismu by|yzpracoványmetodounelineárníregrese s ctlem obdrŽet
na principuatomovéabsorpce).
Hg pracujÍcí
hodnoty ECuo.By|o navrŽenoza|azen(jednot|ivychvzork testovanych
2.2 VyhodnocenÍ
Al aŽ
na jednotlivychtestovacíchorganismechdo ,,kategoriítoxicity..:
A3 - efeK nepiekroči|30 o/oiB - efekt piekroči|30 % (event. Ecsoje
Ve s|edovanychvzorcíchbateriítypu M R6 od rŮznychvyrobcŮ byl
obsah Hg niŽšÍneŽ2,4.Lo5 % hm. obsah rtuti tedy ve všechvzorcích v rozmez(tOO-500 ml.l't(t.l'',8.kgt);C - EC5oiev rozmez(7G-1OOml.l1
(g'|.',g.kg');D - ECuoje v rozmezí1-10 m|.|1(g.|",g.kg');E - ECuoniŽší
r,yhově|poŽadavkuzákona o odpadech.
(g.|',g.kg').
neŽ1 m|.|.1
V roce 2006 budeještě porovnánpostupstanoveníobsahu rtuti,
cit|ivostiskupin
kategoriejsou pouŽitypro porovnání
Zde definované
světovíWrobcíbaterií(EuropeanPortkadmia a o|ova,ktery pouŽívajÍ
aquatickycha kontaKnÍch
biotest jako ce|ku,pŮjdeo porovnánícit|ivosti
able Battery Association,Battery Associationof Japan a National
ManufacturersAssociation).Postupje zaIoŽenna rozk|adu biotest .
E|ectrica|
kyselinoudusičnouv kombinacis peroxidemvodíkua nás|edčlánkťr
3.4 Kinetick! tesÍ s luminiscenčnímibakteriemi
nym stanovenímHg, cd a Pb metodami |CP-AES,AAS a metodou
baktepar".
Yzorky by|ytestovány i kinetickymtestem s |uminiscenčními
,,studenych
riemi v suspenznímuspoiádání.Ze vzorkŮby|a piipravenasuspenze
vodyproto,aby by|yvys|edky
3 Hodnoceníekotoxicity odpad
100 g suchéhmotnostína 1 | desti|ované
vodného
Iuminiscence
inhibice
metodou
měrení
k|asickou
s
srovnateIné
je
i
na
Pii sledovánía hodnocenívlastnostíodpadŮve|kydŮrazk|aden
poměru.Kineticky
vy|uhu,ktery se piipravujeve stejnémhmotnostním
hodnoceníodpadŮ podle vys|edkutestŮ ekotoxicity.Testy ekotoxicity
hmotnostvzorku|zevšakprováděti s vyšším
všech |átek piftomnychv testovacíchvzorcÍch test se suspenzípevného
zachycujíce|kovérÍčinky
zna|ostijejichsloŽeníčichemickéstruKury.PoŽadavky nímpodílemvzorku.
bez nutnéb|iŽší
v|astnosti H14 (ekotoxicity)
na stanovenía hodnocenínebezpečné
3.5 Shrnutíulsledk
piedpisechrešívyh|ášky
r,lŽeč,376/2007
odpadŮv českychprávnÍch
Daphorganismemper|oočka
Z aquatickychbiotestuby|anejcit|ivějším
p|atném
zněnQ,
v|astnostíodpadŮ (v
Sb., o hodnocenínebezpečnych
nia magna,nás|edova|y|asy Desmodesmussubsplcatus aba}<terieVibrio
na sk|ádky
ukládáníodpadŮ
č.294/2oo5 Sb., o podmínkách
a vyh|áška
organismemchvostoskok
fischeri.Z terestrickychbiotestŮby|nejcitlivějším
povrchuterénua změněvyh|ášky
č.383/2001 Sb.,
a jejichvyuŽívánína
Folsomia candida a baKerie Vibrio fischeri v suspenznímuspoiádání.
s odpady.
o podrobnostechnak|ádánÍ
terestrickésady biotestuna testované
vyp|yvávětšícit|ivost
Z r,ys|edku
3.7 Experimentální ověíení
vzorkyve srovnáníse sadou testÚ aquatickych.
Vzhledemk tomu, Že odpadyjsou většinoupevnéheterogennímaTento projekt je realizován ve vjzkumném záměru ,,VÝzkum pro
formě,
teriály,v nichŽškodlivinymohoubytobsaŽenyv má|orozpustné
s odpady v rámci ochrany životnÍhoprostÍedía udržitel.
hospodaÍení
proto
nemusejÍmftdostatečnou
ve vodnémvy|uhu
a k|asické,,ekotesty..
néhorozvoje" - MzP ooo2o777 02.
záměru zahájenypráce
vypovÍdací
schopnost,by|yv rámcivyzkumného
pokynupro hodnoceníekotoxicity
s dŮrazem
na aKua|izaciMetodického
!ng. Věra Hudáková, lng. Marie Kulovaná, RNDI. Kare! Hoch, GSc.
na vyuŽitíkontaktních/te resterickych testu.
vÚv T.G.M.Praha, te|.22o L97 47o,22o L97 327,22o L97 4il
K testováníby|ypouŽityvzorkys ruznoukontaminact}\ZI kontamino
tng. Vladimíl KočÍ,Ph.D.' vŠcHT
zemina
vaná zeminaz moienía impregnacedieva, M 2 kontaminovaná
tel. 22O 444 L7 L, emai! : Vladimir.Koci @vscht.cz
cov), }\Z3 ka|yz mechanické
(zeminave směsi s ka|yz prŮmys|ové
lng. Simona Vosáhlová, GSc.' ENVISANGEM' a. s.
prŮmysIovych
odpadníchvod, KZ 4 popi1ekz eIektroodIučovaču
čistírny
tel. 387 423 O27
hnědé
uh|í.
spa|ujícÍ
e|ektrárny
tepe|né
Lektorova|alng.A|enaNiŽnanská,1.3'7 .2006 .
Metody testováníby|yvybíránys oh|edemna jejich standardizaci
(postupje normován),
druhŮorganismŮ(producenti,
na obsaŽenívšech
obrat|ovci,vyššírost|iny).Současně
destruenti,niŽšíŽivočichové,
Key words
testy ve vodnémW|uhu
s novymitesty by|yvzorkytestovány stávajícími
research, waste classification, wreck cars treatment, WEEE treatment,
pod|epiís|ušné
Testyby|yprováděnyve spoIupráci
odpadové|egisIativy.
hazardous matters, EIJ Directive, lead, mercury, cadmium, hexavalent
d|ouhodobězab,jva1í chromi um, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers,
s Iaboratoiemi,kterése uvedenouprob|ematikou
_ |aboratoieVÚv T.G.M., poboěka ostrava, Ústav chemie ochrany
ecotoxic ity, por tabIe batteries
prostiedíVŠCHT
Prahaa ENV|SAN-GEM,a. s. Jako hodnocenépostupy
bylyvybránytesty na těchto organismech:
Surveillance of hazardous components included in the selected
Poecilia
aquatickébiotesty: Daphniamagna- hrotnatka(per|oočky)'
waste, analytical evaluation of composition and quality of waste
reticulata- Živorodkaduhová (ryby),Desmodesmus subspicatus- ch|e
(Hudáková,
V., Ktllovaná, M., Hoch, K., KočÍ,V., Vosáhlová, s.)
_
baKerie, Slnapsis alba hoičice
rokokálnííasa, Vibrio fischeri_ svftÍcí
Paper gives informďion on technical knowledge gained in the course
bílá (suchozemskárost|ina),Lemna minor - okiehek menší(vodní
of solving monitoring oÍ the real content of hazardous components
rost|ina),Lactuca sativa- sa|át, Hordeum vulgare- ječmen,Triticum
contained in non-utilisablefractions of shredded car wrecks and elec'
rost|iny);
aestivum pšenice(suchozemské
tricat appliances and the prob|emsof preliminarytreatment oÍsample
terestrické/kontaktní biotesty: Folsomia candida - chvostoskok
Íordeterminationof metals (HE) in portable batteries and evaluation
Eiseniafetida- Žfta|a
(hmyz);ieděno pÍskemnebo standardnízeminou,
reprodukčně, oÍthe ecotoxicity oÍwaste.
test by|prováděnse 14 a 28denníexpozicía
hnojní(červ);
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Prelimlnarytreatment of sample is an integral part of each analysis;
therefore large attention was paid mainly to the procedurc of preliminary treatment of sample - dismantling of portable batteries. Actual
determinationof mercury content after transfer into liquid phase was
done then by means of the routine analytical procedure.
For evaluation of hazardous property of waste H 14 ecotoxicity
the determinationof acute ecotoxicity on four organisms in aquatic
leachate is set in the Czech legislatlon. However, thesc classical
,,ecotests"didn't have to have adequatepredicatecapability,therefole
work on the preparationoÍdata Íorthe evaluation of ecotoxicity was

KonÍerence,,PITNAVODA 2006..

taken up within the research with emphasis on the contact,/terrestric
tests utilization.
Project of systematic monltoring of the rea! content of hazardous
componentscontainedin nonutilisableÍractionsof shreddedcar wrecks
and electrical appliances,which in the meanwhileend in landfills,was
launched.The researchwork resultedftom the requirementson limitation
of the content of Pb, Hg, Gd and Cr6*in the vehicles produceduponJuly
the íst, 2oo3 (Directive 2ooo/53/Ec| and limitation of the content
of Pb, Hg, Cd, Cr6', PBB a PBDE in the electrical appliances produced
upon July the íst, 20o6 (Directive2oo2/95/Ec|.
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Limno|oElienádrŽía kva|itavody,
Hygienavodya dezinfekce,
Kva|itavodya sedimentynádrŽ(,
Konference,'P|TNÁVODA 2006" se kona|ave dnech 5. aŽ 8, června
Technolot|ie
upravypitnévody |-lV,
táborskéhohote|u
2o06 v krásnémprostiedínově zrekonstruovaného
PiedstavenÍ
autorŮposterŮ,
nádrŽ(,,,
konferencí,'Pitnávoda z udo|nÍch
Dvorák.By|apokračováním
Ú|oha IaboratoĚÍ
a měienípii pravěvody,
pouze ''Pitnávoda..'Letošní
od páté(tedyod r. 1999) pojmenovanych
firem,
PrezentaceněkterychvystavujÍcÍch
by|av poradíjiŽ osmá. Tak jako kaŽdá z piedeš|ychkonferencíi tato
Legis|ativní
Úpravy|-||.
za|adi|ado svéhoprogramuněco nového.KroměvzájemnychvztahŮmezi
Během konferenceby|oprednesenoce|kem75 odbornychdeseti
nádrŽbh,
v udo|ních
upravypitnévodya ději probÍhajÍcÍmi
techno|ogiemi
vystoupenía pět tricetiminutovychshrnujících
i techno|ogiepravypodzemní aŽ patnáctiminutovych
ta |etošnízahrnuIa
tocÍcha jejichpovodích
piednášekna tato témata:BiofiImyve vodárenství,Ú|oha Iaboratore
vodya vztahymezizdrojia jejichochrannymipásmy.Nověby|aza|azena
V procesuu/robypitnévody,Zkušenostis f|otací(DAF)z rŮznychzemí
téŽproblematikahygienypitnévody.
světa,Eko|ogick!potenciá|nádrŽía kvaIitavody,Manganistandrase|ny
a v|astnkŮm
bylyurčenyprovozovate|Ům
Programa jednáníkonference
v technoIogiivody (od kIasickéhopouŽitípo in-situdekontaminace
upravenvody, pracovnkŮm podnikŮPovodÍ,pracovnkŮmz oboru hyvod).
gieny,chemie a techno|ogievody,|imno|ogie,
zdravotnÍho
inŽenyrstvÍ, podzemních
Účastnícikonferencemě|i moŽnostse seznámitse sedmi autory
organizac(a také
dá|e těm pracovnkŮm projektovycha konzu|tačních
posteryna téma:Dusičnany
a jejich zaj(mavymi
a ko|oběhŽivinve vodorgánŮ státni.správy a samosprávyměst a obcí i da|ším,kterych se
níchnádrŽích,Biomonitoringpro prÍpadyohroŽenÍ,
MoŽnostivyuŽití
pitnévodydotyká.Kva|itapitnévodyje závis|ána mnoha
prob|ematika
regenerovaného
vodárenského
ka|uprivodárenskéupravě,Ana|yzarizik
faktorech,kterése
nejen piírodních,
technickych,aIe i organizačnÍch
pochopení
Protoje nutnévzájemné
smys|uspo|upráce povodíVNV|rpro návrh novychochrannychpásem, VodárenskénádrŽe
navzájemov|ivĎují.
v díleVladimíra
S|ádečka,
SvrateckáVH naučnástezka,Stanovenieko|irŮznychdiscíp|ín
a jejírea|izacev miTenutnék tomu,abybylo
odborníkŮ
formnychbakteriÍ
substrátuvo vzorkách
a E. colimetodoudefinovaného
dosaŽenospoleěnéhocí|e- kvalitnípitnévody. Zaměieníkonference
pitneja povrchovejvody.
se promít|oi do profesnísk|adby.ÚčastnkŮ konferenceby|oce|kem
prostoráchrea|izova|o
V pri|eh|ych
svévystavkydvanáctfirem.
227, z toho 18 ze zahraničí.
jiŽ tradiční
jednání
prŮběhujednáníkonferenceby|ozorganizováno
V
v%
Účastníci reorezentovaIi:
ad.hocdiskusníchskupin k aktuá|nÍm
tématŮmz jednánÍkonference,
ProvoznísooIečnosti
40,3
a to: k vyuŽitíf|otace v Úpravě vody, monitoringua provozuupraven
firmv
16,7
ProiekčnÍ
a konzultačnÍ
v krizovychstavech'Tytodiskusnískupinyse setka|ys ve|kymzájmem
15,8
Vědeckéa wzkumnéinstituce
ÚčastnkŮkonference.
Dodavate|é za|ízenía staveb
13,1
Novinkou|etošníkonferenceby|atéŽsoutěŽ sponzorovanáG|oba|
Podnikv Povodí
5,4
prezentacipiednesenoum|adym
Water Partnership,a to o nej|epší
EN
Hvgiena
piednášejícím
do 30 |et.Vítěziv tétosoutěŽise sta|i(bezudánÍpoiadí,
ostatnístátníorganizace
2.3
pod|eabecedy):Ing.Marce|aBorovičková
(FcH VUT Brno),Ing.Luboš
V|astnÍci
infrastruktury
1-,4
Maze|(VAS,a. s., divízeŽďár nad Sázavou)a Adé|aMoravcováPrF UK,
Praha).
Konferencebylatradičnězahájena vodnÍpane|ovoudiskusÍk ref|exi
ÚspěŠnymorganizátoremkonferencí
od jejichvznikuje W&ETTeam,
pitnévody ,,Water České
současného
Stavua p|ánŮmpro zajištění
bezpečné
jsou: Envi-Pur,
Budějovice'
Spoluorganizátory
S. r. o., Tábor;Hyd.
vydané
SafetyP|ans..(pub|íkace
WHo)' Diskusived|idvazástupci:MUDr.
rotechno|ogia
Bratis|ava,s' r. o; PraŽskévodovodyakana|izace,a. S';
F. KoŽÍšek,
CSc.,vedoucÍNRCpro pitnouvodu,SZÚ Praha,reprezentujÍcÍ Vodárenskáakciová spo|ečnost,
a. s.; Faku|tachemická,VUT Brno;
generá|nírediteIVAS,
hygienupitnévody,a RNDr.M. Vykyda|,
a. S.,Brno,
Čs.asociacevodárenskychexpertŮ;SoVAK; Ministerstvozemědě|stvÍ;
reprezentujícíprovozovate
Ie vodárens kéinfrastruKu ry' Všichni učastníci
vodohospodárská
ČeskáVědeckotechnická
spo|ečnost
a Vodník|ubGWP.
konferenceobdrŽe|iprek|adzmÍněnépub|ikacejako dar Vodárenské HIavními
sponzorykonferenceby|yVodárenskáakciováspo|ečnost,
a. s.,
akciovéspoIečnosti,
d. S.
aPraŽskévodovodya kana|izace,a. s.
jednání
jedenácti
probÍha|o
konference
odborné
v ce|kem
okruzích
zaměienychtematicky:
. Koncepční
otázkyvodárenství
a VH,
lng. Jana Hubáčková,CSc.
. Hygienaa ochrannápásma,
vÚv T. G. M. Praha
. Organismya hygiena,
jana_hubackova@vuv.cz
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