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Souhrn
Pro splnění požadavk směrnice Rady č. 91,/676/EHS k ochraně
vod pied zneěištěnímdusiěnany ze zemědělskfch zdroi byly v roce
2oo2 vymezeny zranitelnéoblasti' ze kterfch jsou odvodřovány vody
zneěištěnéěi ohroženédusiěnany ze zemědělskfch zdroi a ve kterych
jsou uplatřována opatŤenívedoucÍke sniŽeníobsahu dusiěnanri ve
vodách. Tyto oblasti jsou podle naiízenívlády č. Lo3/2oo3 sb., s 3'
odstavce 2 pňezkoumávány v pravidelnfch ětyi|etfch intervalech.
V nolu 2oo7 proto proběh|y revize zranitelnfch oblastí a budou
pravděpodobně
vyhlášenynovelou naÍízení
v|ády' která bude pŤedložena
v prvnípolovině roku 2oo7.

Úvod
(EHS) v 80. |etechminu|éhosto|etí
Raila Evropskychspolečenství
konstatovala,Že obsahy nitrátŮ v podzemnícha povrchovychvodách
v určitych
ob|astechstoupajÍadosahujíhodnot,
Keréjsou nepiiměiené
vzh|edem k |imit m danym poŽadavkyna jakost vod ve zdrojích
pouŽÍvanych
pro pitnéuče|y,a Že tento vyvoj není obecně v souladu
prostiedívyjádÍenymi
v jinych usneseních
se zájmyochranypiírodních
EHS. V prosinci 1991 Rada EHS proto pÍUa|a
směrnici 97/676/EHs
dusičnany
ze zemědě|skychzdrojŮ
[5] k ochraněvod pied znečištěnÍm
(nitrátovásměrnice),která uk|ádáč|enskym
státŮm vymezitzranite|né
ob|astia učinitpotiebnékrokyke sniŽenítohoto
znečištění.
PoŽadavkyuvedenésměrnice by|ytransponoványdo českéhovodnÍho
právav S 33.zákona č.254/2oo1 sb., ktery nabyl rjčinnosti
1. |edna
2oo2. Zranite|néob|asti vymezi|Vyzkumny stav vodohospodáisky
T. G' Masaryka(VÚV T.G.M.)v prosinci2oo2 a by|yvyhlášeny3. biezna
2003 naiízením
v|ádyč,.Lo3/2oo3 Sb., o stanovenízranite|nych
ob|astí
a o pouŽÍvání
a sk|adováníhnojiva statkovychhnojiv,stiídáníp|odin
a prováděnÍprotierozních
opatienív těchto oblastech [11] (dá|ejen
naiízení
v|ády).
V naiÍzenÍ
v|ády,Kerym se stanovujízranitelnéob|asti a opatiení
piezkoumánÍrozsahu zranite|nychob|astÍ
v nich, provádÍpravide|né
a návrhy na pravu jejich rozsahu (tzv. revize zranitelnychob|asti)
prostiedí,kterymje
odbornysubjekt pověieny MinisterstvemŽivotnÍho
od července2003 Vyzkumny stav vodohospodáiskyT. G. Masaryka.
Závazn,fmipodkladypro piezkoumánízranite|nfchob|astÍjsou daje ze
s|edováníjakosti povrchovycha podzemníchvod, uvedenév naiízenÍ
v|ádyv odstavci 1 v částecha), b) a c) v $ 3.
VÚV T.G.M. zpracova|revize zranite|nych
ob|astív rámci uko|upro
prostiedÍ(MŽP)jako podk|adpro rozhodovánípŤi
MinisterstvoŽivotnÍho
p|něnínitrátové
směrnice.

jakosti odebÍrané
DoplĎujÍcími
udajijsou data ze s|edování
vody,Keré
jsou shromaŽďoványpodle vytt|ášky
č. 43I/2oo7 sb. [9]' o obsahu
vodníbi|ance,zpŮsobujejíhosestavenía o udajÍchpro vodníbi|anci
(623 odběrŮ povrchovychvod a 3 774 odběrŮ podzemníchvod) a udaje
o jakosti odebÍrané
surovévodys|edovanéprovozovate|ivodovodpodle
vyh|ášky
i,. 428/2oo1 sb. [10]' kterouse provádízákon i,.274/2oot
pro veiejnou potiebu (129 odběru
Sb., o vodovodecha kana|izacÍch
povrchovycha 1 308 podzemnÍch
vod).
Pii vymezovánízranite|nychob|astíby|onutnévyiešitjak postupovat
pii vyhodnocovánívšech koncentracípodzemnÍcha povrchovychvod.
jak se znečištěnÍdusičnany
By|opotiebaidentifikovat,
ši7ívpodzemnÍch
podmÍnek
vodách a kde se projevÍjehočinky.Vycházelose z piírodních
tvarÚ podzemníchvod. Pod|e v|astnostíhydrogeo|ogické
strukturyje
moŽnéoběh podzemníchvod rozdě|itna dva piípady.V prvnímpiÍpadě
jde o ob|astis nesouvis|ym
zvodněním
nebo mě|kymoběhempodzemnÍ
podzemníchvod se zde většinou
vody v piípovrchové
zoně; znečištěnÍ
bezprostiedně objevujei v povrchovychvodách. V těchto piÍpadech
by|yhodnocenykoncentraceNo. spo|ečně
v povrchovych
i podzemních
vodách' V hydrogeo|ogickych
rajonechse souvis|ymzvodněnÍmpieváŽně v pánevníchstrukturáchje h|ubšíoběh podzemnívody. Podzemní
a povrchovávoda se zde musíhodnotitzv|ášt,protoŽeabsence znečiš.
tění v povrchovychvodách v těchto ob|astech automatickynevylučuje
podzemnÍch
znečištěnÍ
vod. Ce|éuzemÍČn nyo tedy rozdě|enona dva
typy ob|astípodle pievaŽujícÍho
typu oběhu podzemníchvod (obr.7).
Typ titvaru podzemní vody
L]
$

sjednoduchlm oběhem
se s|oŽit'j'moběhem

obl. 1. Rozdě|ení zemíCR pod|ev|astnostíhydrogeo|ogické
struKury
utvar podzemníchvod
Dá|e by|ypii rozhodovánío zaíazenízranite|néob|asti pouŽitypodpŮrnépodk|ady,Keré umoŽnilyod|išitpŮvod znečištěnÍ,
rozsah vyuŽití
pŮdy v jednotlivychob|astech,intenzituzemědě|skéhohospodaiení
a obecnou zranite|nostpťtda horninovéhoprostiedÍ.Pro vypočtení
podi1uzranite|nych
ob|astív p|ošeČR a podÍluzemědě|sképudy v čR
pokryvuCorine
a zranite|nych
ob|astechby|apouŽitadatabázekrajinného
Land Cover 2000 (clc) [8]' Kerá vycházíze sate|itnÍch
snímkuzemě.

Zptisob hodnocenídat z monitoringu vod

Pro revizi vymezenízranitelnychob|astíby|ynejd |eŽitější
a závazné
hodnoty koncentracÍz d|ouhodobéhos|edovánÍstátní pozorovacÍsítě
PouŽitépodklady
ČnrraÚpro podzemnívody a ZVHS pro povrchovévody. Data o koncenPro piezkoumánÍvymezenÍzranitelnychob|astÍjsou pod|e naÍízení tracíchdusičnanŮby|a,pokud to jejich rozsah umoŽĎova|
(pouzedata
v|ády závaznymi podk|ady(uvedenymiv $ 3 naiízenÍv|ády)vys|edky
ZVHS a ČnuÚ), vyhodnocenapiednostněpod|epostupunavrhovaného
s|edováníjakosti a mnoŽstvípodzemníchvod, zajištovaného
Českym
v nitrátovésměrnici 9L/676/EHS v č|ánku6 (s odkazem na postup
hydrometeoro|ogickymstavem (ČHMÚ)- jde o data z monitoringu pod|e směrnic 75/44olEHs [6]' č|ánku5 a 8o/778lEHs [7]' č|ánstátní pozorovacísftě podzemnÍchvod; vyhodnocenaby|adata ze 46o
ku 7)' tedy jako koncentracedusičnanuza vybranéiasové období
objeKŮ. Pro povrchovouvodu jsou prioritnÍvys|edkys|edováníjakosti
vyjádienéhodnotou 95% kvanti|u.Dé|kačasovychiad pouŽitychpro
a mnoŽsWÍ
z monitoringuZemědělskévodohospodáÍské
spráW (ZVHS)
hodnocenÍvobou zdrojích(zVHs i ČHMÚ)ko|Ísáa pohybujese od 5 do
pro potiebynitrátovésměrnice, kde by|yhodnoceny daje z 938 profi|Ů.
14 |et. V prípaděproÍi|uZVHS by|ykoncentracedusičnanuv časovych

iadách hodnocenyod roku 1998 do roku 2006, v piípaděobjektŮ
podzemnÍch
voo ČnrvÚod roku 1993 do roku 2006. Pokudv některych
monitorovacÍchprofi|echnebo odběrech neby|odostatečnémnoŽství
hodnota
dat pro vypočethodnoty95% kvanti|u,byla pouŽitamaximá|nÍ
koncentraceza danéobdobí.
Současněbylypod|epoŽadavkŮEvropskékomise u de|ších
časovych
iad v profi|echmonitoringuZVHS pro povrchovévody a v monitorova.
cích objektecrrčHnllÚ pro podzemnívody hodnocenytrendy vwoje
pomocímakra,kterév roce 1999 pouŽiIJanMy|
koncentracÍdusičnanŮ
p|ošného
povrchovycha podzemních
ve zprávě ,,omezovánÍ
znečištěnÍ
voo v ČR..1t1.
Pro zpracovánídat ve formě časovychrad by| zvo|en postup, ktery
dovoIujeprovéstWpočetzabezpečené
hodnotys|edovanéhoparametru
pro zvo|enoučasovourovinu(v našempiípaděhodnotíme,,současnost,.),
je zoh|edněnjak ce|kovyq1vojkoncentracedanéhoparametru
piičemŽ
za ce|éhistorickys|edovanéobdobÍ,tak i početvychozíchdat a jejich
prŮběhuIineárnÍho
variabiIita.
V|astníiešeníspočívá
ve vyčís|ení
trendu
s vymezenímpravděpodobnostníchmezís po|ehIivostizískaného
odhadu,
piičemŽpro da|šízpracovánÍse pouŽíváhodnotahornímeze spo|ehIivosti pro zabezpečenost
odhadu 80 o/o'Pro vypočetmezÍspo|eh|ivosti
se
piedpok|ádápiibIiŽnánorma|itavychozÍho
datovéhosouboru,kterouIze
indikovatbuď graficky(krabicoWgraf, histogram,pravděpodobnostní
graf), anebo vypočtem(vypočtové
posouzenínorma|itydat pomocí
piípadechje moŽnéodstranit
testovacíchhypotéz).V odt]tvodněnych
z datovychsouborŮ prokazate|něod|eh|éhodnotya/nebo provést
logaritmickou
transformacidat (iadageochemickych
datje prokazateIně
Iognormá|nQ.
jsou vyčÍs|eny
ParametryIineárnÍregrese
s pomocímetody
nejmenších
čtvercŮ(minimalizacečtvercŮodchy|ek).odchy|kyod regresnípiÍmky
vykazujístatisticky rozpty|,ktery odpovídáStudentovut-rozdě|eníse
dvěma stupni vo|nostiN = 2. odtud lze odvodithodnotystatístickych
piičemŽnejmenšÍ
mezíspo|eh|ivosti.
Jejich prŮběhje hyperbo|icky,
(dá|eDLS a HLS)je
rozpětímezi horníma dolním|imitemspo|eh|ivosti
pro stiednÍhodnotučasovérady.Nás|ednyvztah by|naprogramovánve
pro MS Exce|.
formě makroinstrukcí
Pro vypočetse pouŽívánás|edujícÍ
regresnívztah:
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vyhodnocení
koncentrací
No"v profiIuZVHS
obr. 2. PiÍk|ad
nebo objekt s vyššímikoncentracemi,muse| mít současněk|esající
trend. K vyÍazení
byly piednostněnavrŽenyob|astis nízkouintenzitou
p|ocha pastvin.
zemědě|ského
hospodaienísvyšším
zastoupením
|esnÍch
Pii hodnocení
se piih|íŽe|o
takék situaciv oko|ních
ob|astech.
V piípaděpiidávánínovychzranite|nych
ob|astíby|yzák|adnímkritériem
vysokékoncentracedusičnanŮv profilechZVHS a objeKech ČHtvÚneuo
koncentracedusičnanŮv rozsahu 25_50 mg.|1a prokazate|nyrostoucÍ
trend.V něKerychob|astechby|dostatečnym
dŮvodempropiidánízranite|né
nebo povrchovychvod
ob|astivětšípočetobjeKŮ pro odběr podzemnÍch
nad 50 mg.|'.PodpŮrnymkritériem
by|avyššízátěŽ
s hodnotamidusičnanu
uzemÍstatkoWmi hnojiW a taképotenciá|
níuspěšnostnavrŽenych
opatiení
programŮpod|enaiízenív|ády
akčních
č,.to3/2oo3 Sb. Piednostněby|y
dop|noványob|astis vysokympodi1emornépŮdy.

Technicky postup změn ve vymezenízranitelnychob|astÍ

kde
C i'nts

Profil zvHs 502.006. Spálenf potok

hornímez spo|eh|ivosti
odhadukoncentracev časei
prusečk|ineárnÍho
trendukoncentrací
s časovouosou
sk|on|ineárnÍho
trendukoncentrací
časi
pro danou hodnotu
inverznÍhodnotaStudentovat-rozdě|ení
spolehlivostialfa
suma čtvercŮodchy|eknaměienékoncentraceod IineárnÍho
odhadu
počethodnotkoncentracívčasovéĚadě
stiedníhodnota
suma čtvercŮhodnotčasu.

Na obr.2 je pífk|ad
vyhodnocení
No.. Je zde dokumentován
koncentracÍ
stoupajícítrend
iady(piedpověď),
hornía doIní|imitspo|ehIivosti
časové
(HLS a DLS) a Škutečny
pruběh koncentrací.V grafu je téŽuvedena
hodnota95% kvantilu(c95%).
Profi|ypovrchovychvod a odběry podzemníchvod by|ypod|evyhodnocenych koncentracíNo.zaiazeny do pěti jakostníchkategorií:s koncenneŽ 15 mg'|.',75 aŽ 25 mg'|1,25 aŽ 50 mg.|1,50 aŽ
traceminiŽšími
75 mg.|.ta víceneŽ75 mg.|.1.

Zák|adní kritélia a d vody p]o změny ve Wmezení
zÍanitelnychoblastí
Pii návrhu revidovaného
vymezenízranitelnychob|astÍse vycháze|o
z prvníhovymezen(z roku2003. Pii tomtovymezovánízranite|nfch
ob|astÍ
bylok dispozicimnohemménědat o koncentracích
iady,
a kratšÍčasové
tudŽ některá zem( by|a vymezenai z duvodu piedběŽnéopatrnosti.
V obdobíod prvnÍho
vymezenÍ
zranite|nych
ob|astÍ
doš|otakéke změně
programu)'
situace(změnyhospodaiení,
V novémnávyh|ášenÍ
akčnÍho
vrhu revizíby|aprotouvaŽovánamoŽnostjak pĚidánt'tak takéodebrání
ob|astÍoprotivymezenÍ
V roce 2003.
Zák|adnímkritériempro vyiazenízranite|né
ob|astibyla piftomnost
profi|ua objekt s nÍzkymikoncentracemidusičnanŮpod 25 mg.|.1.
Zásadnímpodk|ademby|ohodnoceníobjeKu
s de|šÍmičasovymi
iadami
a hodnocenímtrendŮ.Druhotněse pŤih|iŽe|o
ke krátkodoběs|edovanym
profilŮmnovéhomonitoringuZVHS a k udajŮmz odběrŮ pod|evyh|ášek
Ó. 428/2oo1 Sb. a i. 431'/2oo1 Sb. Pokud se v ob|astivyskyt|profi|
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PŮvodnízranite|né
ob|astik roku 2003 by|yvymezoványpod|ehranic
povodÍ4. ádu a hydrogeo|oÉlickych
struktura teprve pro |epšíadministrovate|nostakčníchprogramŮby|ypievedenydo podobyvymezenÍ
povodíahydro
katastrá|ních
v hranicÍch
uzemí.Pro konverzivymezenych
geo|ogickychstrukturna katastrá|ní zemí by|av roce 2oo2 pouŽita
rjiaduzeměměiickéhoa katastrá|ního
vrstvakatastrá|ních zemÍČeského
(ČÚZK)piedaná VÚV T.G.M.Ministerstvemzemědě|ství.
Vzh|edemk tomu, Že v současnédobě je pouŽívánaaktua|izovaná
podobakatastrá|níchzemí(ČÚZK,verze
2006), by|onutnév prvnímkroku
ztotoŽnitpuvodnízranite|né
ob|astis novouVrstvoukatastrá|ních
uzemÍ.
Tento krok by| uskutečněnmetodamigeografickéana|yzyV programu
ArcMap. Kontro|asprávnostivys|edkuby|aprovedenaporovnánÍm
rozsahu za|azenychkatastrá|ních zemÍs vyčtem.katastrá|nÍchÚzemív naiÉ
zenív|ády.
Z porovnánínovych
Že
a starychkatastrá|níchzemÍvyp|ynulo,
jen k několikanepodstatnym
od pos|ednÍho
vymezenídoš|o
změnámve
vedeníjejich hranic, Keré nezkomp|ikova|yprevodpuvodníchzranitelnych
ob|astído novévrstvy.Menšírozdí|y
by|yzaznamenányv prÚběhuhranic
obou srovnávanychvrstev,coŽ by|oziejmě zpŮsobenorŮznymmapovym
podk|adempouŽitympro digita|izacivrstev.Tyto rozdÍlyvšakjsou pri WmezovánÍ
zraniteInych
ob|astÍ
zanedbate|né.
Navrhované
změnyzranite|nych
ob|astíby|ystejnějako v roce 2oo2
zpracoványprimárněv povodícha hydrogeo|o$ickych
struKurách,a teprve potépievedenydo podobykatastrá|níchzemí.PostupvyběrukatastrálnÍchÚzemÍby|obdobnyjako v roce 2oo2. Pokud p|ochazranite|né
ob|astiv katastrá|nÍmzemíby|avětšíneŽ75 %,činaopakmenšíneŽ
25 o/o,
by|okatastrá|nÍzemív prvnímprípaděpiipojenok vys|ednému
vymezení,
v druhémnaopak vyiazeno.V piÍpadě,Že p|ochazraníte|né
ob|astiv katastrá|nímuzemÍby|av rozmezí25-75 o/o,rozhodova|podÍ.|
intenzivněobhospodaiované
zemědě|skép|ochyv části katastrá|nÍho
povodÍ.
zemípiís|ušející
ke zranite|nému
V tomtopiÍpaděby|za hranici
pÍipojení
katastrá|níhotj,zem(povaŽovánvÍceneŽ 65% podil intenzivně
obhospodaiované
zemědě|skép|ochy.

Vysledky
RevidovanévymezenízraniteInychoblastí(obr.3\ w cház(z piedpok|adu,
programŮ činná,je nutnév kaŽdém
Že pokudmajÍb t opatienÍakčnÍch
obdobímezijednot|ilymi
revjzemizaměiitpozornostna skutečněprob|é
movéoblastia v nich ap|ikovatco nej činnějšÍopatiení,
Kerá povedou

ke z|epšenÍ
stavu.A to i s tímdŮs|edkem,Že budouněkterézranite|né
ob|asti piidány nebo naopak zrušeny.Jak je ziejméz piedchozÍch
prob|ematické
diskusíse zástupci Evropskékomise,nenípiÍ1iš
rozsah
zranite|nychob|astÍzvětšovat.Prob|émmŮŽe nastat v piÍpadě,Že
by mě|y byt některéoblastÍrušeny.Ačko|initrátová směrnice takovy
postup nepopÍrá(č|ánek3 odstavec 5 nitrátovésměrnice),zástupci
Evropskékomise ho pii návštěvěČRv roce 20o6 nedoporučili.
Proto
by|ypii revizíchzraniteInychob|astÍuvaŽoványdvě variantyiešenÍ.
První,optimálnívariantauvaŽujemoŽnostodebránístávajících
ob|astÍ
_ uvaŽujepouze
a piidánínovych.Druhá variantaiešenÍ- maximá|ní
pridánínoWch zemí.Pod|enašehovyk|adunitrátové
směrnicea smys|u
zranite|nych
ob|astíje h|avnímuče|emcílenésniŽováníznečištění
vod
pomocípiÍsnějšÍch
poŽadavkŮ
v jasně definovanych
oblastech.Pokudvody
v ob|astidosáhnoucflovéurovněznečištění(v
našemprípaděkoncentrace
pod25 mg.|")a trendkoncentracíje
dusičnanŮ
i nadá|ek|esajÍcÍ,
mohou
dá|eochranuob|astÍzajistit
uŽjen běŽnénástrojeplatnépro ce|é zemí
státu,jako jsou Zásady správnézemědě|sképraxe.Da|šípokračování
zranite|nychoblastív takovémpiÍpaděpostrádá smys|. Revidované
vymezenív optimá|nívariantěobsahujece|kem22 větŠích
či menších
pii prvnírevizi
zranite|nych
ob|astínebojejichčástí,kterése doporučují
V roce 2007 zrušit.V kaŽdéoblastiby|ypodrobněana|yzovány
veškeré
dostupnépodk|adya VyvojkoncentracídusičnanŮ
od pos|ednihovymezení
a v prÍpadě,Že oblast sp|niIavšechnakritériaindikujícÍ
z|epšovánÍ
stavu, by|anavrŽenak vyiazení.Vymezeníobsahujetaké zemí,která
jsou navrŽenak rozšiTenÍ
zranite|nychob|astí.I v tomto prÍpaděby|y
vyhodnoceny
veškeré
dostupnépodk|adya Vyvojv pos|edních
cca 5-15
|etech(pod|etypu hodnocenychpodk|ad) a v prípaděprŮkazného
zhoršenÍ
ob|asti.
stavuby|ataková zemÍnavrŽenajako novézranite|né
Ce|kemby|otakto navrŽeno27 novychob|astí.
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Proposal of updated designation of vulnerable zones according
to the Decree of the Government 703/2oo3 Coll. (Hrabánková,
A., Prchalová, H., Rosendorf, P.)
To imp|ementthe requirementsoÍCounci! Directive 91./676/EEc
concerning the protection of waters against pollution caused by
nitlates from agricultural sources, vulnerablezones were designated
in 2OO2. These zones represented areas from which waters affected
by nitrates pollutionfrom agricultural sources are drained and where
measures leading to decreasing nitrates in waters are exercised. These
areas are to be revised regularly in four years intervals, according to
the Decree of the Government LO3/2OO3 Goll., 5 3, paragraph2. In
February2OO7,revisions of vulnerablezones took place and they will
be notiÍiedby the amendment of the GovernmentDecree, which will
probably be introduced in the ÍirsthalÍoÍ2oo7.

obl. 3. Vys|ednérevidované
vymezení
zranite|nych
ob|astí
Revidované
zranitelné
ob|astibudouvyh|ášeny
v nove|enaiízení
v|ády
v roce 2oo7 . Na revizevymezenizranite|nych
ob|astípod|enitrátové
směrnice a naiízenív|ády navazujerevize akčníchprogramŮ.Akčníprogram
stanovujepotiebná opatreník dosaŽenícilŮ směrnice a je sestavován
ob|astí(č|ánek5 nitrátové
do jednoho roku po kaŽdézměně zranite|nych
s měrnice).Vysledky vymezovánízraniteInychob|astíjso u zasflány Evropské
komisi, Kerá posuzuje,jak Česká repub|ikap|nÍrikoly,ke Kerym se
zaváza|a.
na adrese:
PodrobnéiešenÍvšechob|astíje moŽnésh|édnout
http://h e is .vuv.cz/ projel<ty
/ zranobl.
Pro porovnánívymezeníV roce 2003 a 2oo7 je pii|oŽenatabulka 7,
ve Keréje uveden podílp|ochyzranite|nychob|astí,zemědělskéa orné
pŮdyv ČR.

PUBLIKACEVUV T.G.M.,v.v.i.
Hubáčková,J. - Slavíěková,K. - Řfuová Ambrožová,J.
Změny jakosti pitné vody pii dopravě
Praha: VÚV T.G.M.,2006. 94 s. + CD.
Distribuční
systém pitnévody zač,íná
od místa hygienickéhozabezpečenÍ
pitnévody a končívodovodnÍmi
kohoutkyu spotiebite|u.Pokud
je u odběrate|epiekročena
mezníhodnota
u ukazate|Ů:Že|ezo,
mangan,
barva,záka|a da|ších,
docházíziejměke koroznÍmpochodum.Ty mohou
byt zapiičiněnybuď špatnymstavem rozvodnéhopotrubt'hydrau|ickymi
poměryv sfti,anebo korozivními
V|astnostmidopravované
vody.ZhoršenÍ
tvorbubiofi|mŮ a nárostŮ
senzorickychv|astnostíindikujepravděpodobně
na vnitÍnÍch
stěnách potrubía objeKu na sfti. Pro všechnyprovozy
pravena objeKu na sfti se doporučuje
omezitpiísuna||ochtonních
částic
pŮvodu,a tími piípadného
bio|ogického
a nebio|o$ického
bio|ogického
prvoci),Keré se do akumulované
(baKerie,iasy, mikromycety,
oŽivenÍ
vodydostává vzdušnoucestou' Velmi podstatnymfaktoremov|ivřujícím
jakost vody dopravovanépotrubímnení pouze stav a uspoiádání
vodárenskychtechno|ogiÍ,
a|e zejménapak stavebnía konstrukční
zabezpečenÍobjeKŮ
situovanychna sfti,tj. vodojemťt
a akumu|ací.Zde
se setkáváme se stavebníminedostatkyv chybnémodvětrání,iešení
povrchustěn, materiá|uarmaturapod.Tytonedostatkynegativněov|ivĎujÍ
akumu|ovanoua dá|e ke spotiebite|idopravovanoupitnouvodu.
jak iešit tyto prob|émy.Ke z|epšení
Autorky publikace doporučují,
provoznÍhostavu d istribučnÍhosystému mohoupomocitakéhydrauIické
modelynebo modelyjakosti vody.
vyzkumuzměn kva|ityvody během
Kniha vznik|ana zák|aděvíce|etych
jejÍdodávkyke spotiebite|i,na Kerfch se podíle|i
odborníciz Vyzkumného
stavu vodohospodáŤského
T. G. Masaryka Praha, čvut a vŠcHt ve
i a v|astnky vodohospodáiskéinfrastruKury.
spo|upráci s provozovate|

Tabulka 1. PodÍ|p|ochyzranite|nychob|astí,zemědě|skéa orné pÚdy
v ČRv r. 2003 a 2oo7
První
vymezenÍ
v roce 2003

Návrh
vymezenÍ
v roce 2007
- optimá|ní
varianta

Podíl p|ochy zranitelnych oblastí v ptoše ČR (v y")

36,7

39,9

Podílzemědě|sképŮdy*)ve zranitelnych
ob|astechk ce|kovép|ošezemědě|sképt]tdy
vČR(vx)

42,5

47,7

Podí|p|ochyzemědě|sképt]dy*)z ce|kové
p|ochyzranite|nychob|astí(v %)

71-,O

69,3

Podí|p|ochyornépŮdy*)z ce|kovéplochy
zranite|nfchob|astí(v %)

57,O

58,0

*) rozsah zemědě|sképudya ornépudy pod|evrstvyCorine Land Cover 90 pro
rok 2OO3 a Corine Land Cover 2O00 pro rok2OOT
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KoUPAcíVoDY ZPoHLEDU
EVRoPSKÉUNIE
He|enaGrŮnwa|dová
Klíěová slova
kvalita koupacíchvod
koupacíoblasti, koupaliště ve volnépŤÍt,odě,
Souhrn
Směrnice Rady 76/L6olEHs o jakosti vody ke koupánÍ obsahuje
základnípožadavkyna ochranu kvality vody ke koupání.Máza cí|snižit
zneěištěnÍvod v členskfch státech Evropskéunie a chránit je před
da|šímzholšovánímjakosti. V noru 20o6 pŤija|aEvropská komise
novou směrnici Evropskéhoparlamentu a Rady 2oo6/7/Es o iízenÍ
jakost! vod ke koupánía o zrušenísměrnice 76/L6o/EHs.
jsou uvedeny vÍsledky hodnoceníkvality koupacíchvod
V pŤíspěvku
ělenskych státti' které provedla Evropská komise za rck2oo4 a 2005.
Evropská komise vyhodnocuje data dvou mikrobiologickych (kollform.
ní a termotolerantnÍ koliformní bakterie) a tíí tyzikálně.chemickych
ukazatel (minelá|níoleie, povrchověaktivní látky a fenoly).

Zatímcodosavadnísměrnice vyŽadova|apravide|nés|edování19
parametru(napi.barvavody),zrevidovaná
|átekneboda|Ších
škodIivych
ukazate|e
směrniceredukujetento seznamjen na dva mikrobio|ogické
- indikátoryfeká|nÍho
z toho,Že
znečištění.
Totozjednodušenívyplynu|o
pro koupajícÍ
se.
feká|nÍmateriá|piedstavujeprimárnÍ
ohroŽení
K|asifikacekva|ityvod na mÍstěkoupánípak bude určovánana zák|adě
tii]etétendence,oprotivysIedkŮmz jednohorokujako dosud.Znamená
počasínebo
náh|ymiWkyvy
nárazovou
to, Že klasifikacenebudeov|ivněna
udá|ostí.Tam, kde po tii roky bude kva|itavody stabi|nía dobrá, bude
sniŽenačetnostodběr vzork , čÍmŽ
se sniŽínák|ady.
Směrnicevstoupi|av p|atnostdne 24, biezna2006. Termínprotransje stanovenna24.biezna2008. Směrnice76/!60/EHs
pozicisměrnice
se rušíod data 31. prosince2074.

Vfs|edky EU - kvalita vod ke koupání
ělenskych státti EU
Hodnocení
kvalityvodke koupánív EU za rok 2005 [3]

1. května 2004 se sta|o deset státŮ novymič|enyEvropskéunie. Ve
sm|ouvácho piistoupenÍneby|astanovenaŽádná zv|áštnípiechodná
obdobípro směrnici tl./kajÍcí
se vod ke koupánÍ.Z deseti novychč|enskych stát pieda|o Evropskékomisi informace nás|edujících
osm
státŮ:.S|ovensko,S|ovinsko,Česká repub|ika,Litva, Kypr, Estonsko,
Úvod
Ma|taa Po|sko.V prípaděMa|tya Po|ska neby|yrÍdajeEvropskékomísí
Směrnice Rady 76/L60lEHs o jakosti vod ke koupánÍmá za cí|
predányv poŽadovaném
protopouzeome
formátu.Jejichzpracováníby|o
vod v č|enskychstátech Evropskéunie (EU) a chránit
snÍŽitznečištění
zenéa udaje nemoh|ybyt zač|eněny
do souhrnnézprávyEvropskéunie.
je pied da|šÍm
jakosti. Gesci za imp|ementacisměrnice
zhoršováním
V něKerych novychč|enskych
státechbylozaznamenánopoměrněvysoké
v Českérepublice(Čn)ma Ministerstvozdravotnictví
v ob|asti identiprocentovod ke koupánt'u nichŽby|provedennedostatečny
odběrvzorkÚ
fikace koupacíchmíst a monitoringu.Ministerstvo ŽivotnÍhoprostredÍ (10-30 %).U vnitrozemskych
ob|astíkoupánÍse sp|něnípovinnychhodnot
spo|upracujeve věci |egis|ativnÍch
opatiení,monitoringujakosti vod
je znaÓnypočetob|astíkoupáni
pohybujeoko|o50 %.D |eŽitym
zjištěním
a návrhŮa koordinacenápravnychopatiení.V roce 2006 by|aschválena
Keréjsou pro koupánív něKerych č|enskychstátech zakázány.Během
par|amentu
nová směrniceEvropského
a Rady2006/7 /Es o iízenÍjakosti koupacísezony 2004 se zjisti|omÍrnésniŽenÍprŮměrnékva|ityvod ke
vod ke koupáníao zrušenÍsměrnice
76/t6o/EHS. Novásměrniceby mě|a
koupání.Zahrnutíšesti novychč|enskychstátŮ tento vyvojnevysvět|uje,
je. Dá|e
upevnithygienické
a zdravotní
normypro koupánía zjednodušit
protoŽemá v|ivpouze na 5,4 % vnitrostátnÍch
ob|astíkoupání'Je však
pak z|epŠit
správu mÍstke koupánÍa poskytovánÍ
informacÍ
veiejnosti.
nutno uvést,Že vys|edkyzaznamenanéšesti novymič|enskymistáty ne
dosahujíprŮměrnychhodnot.Současněje tieba piipomenout,Že dobré
Směrnice EU o jakosti vody ke koupání
vys|edkyzaznamenané
u členskych
státŮ, Kerés|edujÍjakost
vodve svych
ob|astechkoupáníjiŽmnoho|et,by|ydosaŽenyaŽ po něko|ika|etechod
SměrniceRady76/760/EHSo jakostivodke koupáníÍ7l
vstupusměrnicev p|atnost.
Směrnice Rady 76/L60lEHs o jakosti vod ke koupáníz roku 1976
Y tabulce í je uvedeno porovnánÍu./s|edkŮstátŮ Evropskéunie za
obsahuje zák|adn(poŽadavkyna ochranu kva|ityvody ke koupánÍ:
koupacÍsezony2oo4 a 2005. Početzaregistrovanych
ob|astíkoupáníby|
1. ldentifikace oblastíkoupánÍ.Zahrnujevšechnytekoucínebo stojaté
V roce 2005 pro pobieŽnÍvody
14 23o a pro vnitrozemské
6 684'
vody nebo jejich části, kde koupánínení zakázáno a tradičněje zde
Ve srovnánís piedchozÍ
koupacÍ
sezonou|zeběhemkoupacísezony2005
provozujeve|kypočetkoupajících
se.
prŮměrné
(o 3,8 %)zhoršení
zaznamenatu vnitrozemsk'./ch
vod vyraznějšÍ
2. Urěenídélky
koupacísezony.
Koupacísezonaje
období,běhemněhoŽ
jakostivod ke koupání.Ce|kové
procentoob|astíkoupáníodpovídajíc(
poŽapravid|atykajÍcí
|ze s oh|edemna mÍstnízvyk|ostia veškerá mÍstnÍ
se
davkŮmsměrnicepok|es|opro vnitrozemské
vodyna 85,6 %.Šestnor,ych
koupánía povětrnostnÍchpodmínekočekávatve|ky početkoupajících
členskychstátŮ, Keré pÍedkláda|y
zprávyo svychvysledcíchpodruhé,vyse. V prŮměruv rámci EU trvá koupacÍsezona od konce května do
kazujejasnéz|epšení
a něKeréz nich dosáhlyve|mivysokémÍrysou|adu
konce záií.
s poŽadavky
směrnice(Estonskoa Litva).PatnáctpŮvodních
č|enskych
státŮ,
3. Vzorkovánívod ke koupánív pr běhu koupacísezony. Vzorkyvody
jiŽněko|ik|et,vykazujepouzenepatrné
piedk|ádaj(zprávy
vysledcích
Keré
o
by se mě|y odebtrats pĚedepsanoučetnostÍa v mÍstechs nejvyšŠí
změny vjakosti vod ke koupánÍ.V porovnánís predchozÍ
sezonoučinÍ
hustotou koupajÍcích
se. Zák|adnímpravid|emje vzorkovánÍ
kaŽdych
procentooblastíkoupáníve vnitrozemskychvodách odpovídaj
povinnym
ÍcÍch
jeden
14 dní,vizuá|nÍ
a čichovákontro|avodyběhem koupacísezonya
o/o,
pok|eso 0,5 %,zatímcoprocentoob|astí
hodnotám
97,4
coŽ
znamená
dodatečnyvzorek 1.4 dn(pied začátkemkoupacísezony.
koupáníodpovídaj
ícíchorientačn
ímhodnotám činí68, 7 o/o,
CoŽpÍedstavuje
4. Rozbor vzork vody oprávněnou laboratoií. Yzorky by mě|y byt
aryšenío 0,3 7o.od piedchozÍkoupacÍsezony vyradi|yč|enskéstáty
piednostně
pěti
ana|yzovány
v
ukazate|ích.
Jsou to ko|iformní
baKerie
z iedníchseznamŮce|kem223vnitrozemskychoblastíkoupánÍa
ve většině
(dvamikrobio|ogické
a feká|níkoliformníbakterie
ukazate|e)
a minerálnÍ
piípad neposlryt|ypro toto vy|azeníŽádnépiesvědčivé
zdŮvodněnÍ.
o|eje,povrchověaKivní|átky- trva|ápěna a fenoly(tĚifyziká|něchemické
KoupánÍby|ozakázánove 350 ob|astechkoupánÍve vnitrozemskych
ukazatele).
vodách.Vys|edkypro ob|astikoupáníve vnitrozemskychvodách vykazujÍ
5. lnformovanostveiejnosti v pr běhu koupacísezony. Komise EU do
nepiíznivytrend. Procento ob|astíkoupáníve vnitrozemskychvodách
poručujevyvěsitvys|edkyrozborŮ na stiednímmístě koupacÍoblasti,
pok|es|oo 3,8 % a dosta|ose v sezoně20o5 na hodnotu85,6 %.Tento
nevyŽadujepodávánízpráv v pruběhusezony.
pok|es |ze vysvět|itpodstatnymnárÚstem počtuob|astí,u nichŽ neby|
6. Podávání zptáv Evropské komisi. Pred 31. prosincem kaŽdého
provedendostatečnyodběr vzorkŮ:z 98 ob|astÍv sezoně 2004 na 361
roku podávajíč|enskéstáty Komisi zprávuo vys|edcíchodběrŮ vzorkŮ.
v sezoně2005, tj. z 7,6 % na 5,4 %.
Na zák|adětěchto vys|edkŮzveiejníKomise souhrnnouzpráVuspo|u
JiŽ druh,jrok v iadě vykáza|yob|astikoupánívevnitrozemskych
vodách
s posouzenímjakosti vod.
pok|esjakosti.od roku2003 k|es|oprocentoob|astíkoupáníodpovídajících
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2oo6/7/Es
o ÍízenÍ povinnymhodnotámo 6,8 o/oa procentoob|astíkoupáníodpovídajícÍch
jakosti vod ke koupání [2,3]
orientačnÍm
hodnotámo 4,8o/o.
Taképočetoblastíkoupáníve vnítrozemskych
vodách, v nichŽby|o
Směrnice 2006/7/Es ze dne 15. unora 2006 oiízeníjakostívod ke
se v pr běhusezony2005 ^ďši|'a|ev procentuá|ním
koupánÍnove|izujeustanovenísměrnice 76/L6o /EHS, zjednodušuje koupánízakázáno,
vyjádienípiedstavova|pouze o,7-o/o.
Procento ob|astíkoupání,u nichŽ
systém|ízen(
a modernizuje
a s|edování'
H|avníbody
směrnice2006/7/Es
by|o koupán( zakázáno, zŮstává od sezony 2003 na poměrně vysoké
jsou tfo:
. Ukazate|ea hodnotyjsouza|oŽeny
rovni-piib|iŽně5%.
na nejnovějších
vědeckycha vyzkumPii rozboruzměn se nemŮŽepiih|íŽet
k členskymstátŮm, Keré piednych.poznatcÍch,zejména Světovézdravotnickéorganizace.
poprvé.Rozborzměn proto
. Jsou stanovenyčtyiistupně k|asifikacevod: nevyhovujÍcÍ,
k|áda|yV roce 2005 zprávuo svychvys|edcÍch
piijatelné,
vycház(z vys|edkripouze 21 č|enskychstátťr.Čtveiiceč|enskychstátu,
dobréa v./borné.
o Početukazate|uby|sniŽenz dosavadnÍch
19 na dva mikrobio|ogické Keré piedk|áda|yV roce 2005 svou prvnÍzprávu, má vyznamnyv|iv na
početob|astí'u nichŽneby|provedendostatečny
odběrwork , a tími na
ukazate|e:stievníenterokokya Escherichiacoli.
. Mají byt t4ytvoienyprofi|yvod ke koupánípopisujícÍ
ce|kovéprocentoob|astíodpovídaj
ícíchpoŽadavkm směrnice.
charaKeristiky
|ndexstabi|itypro ob|astikoupáníve vnitrozemskych
vodách ve 21
těchto vod a určující
zdrojeznečištěnÍ.
. DostatečnypiÍstupveiejnosti k informacíma jejíširšÍčast.
členskychstátech, Keré piedk|áda|y
zprávuo vys|edcÍch
za sezonu2oo4

4

Tabulka 7., Ukázka srovnávacítabu|kypro vnitrozemskévody (koupací
sezony2OO4 a 2005)
1

ZJ5

2
6
1

3

I

í

21
3

Tabulka 2. Pieh|edkva|itykoupacíchvod č|enskychstáttjtEvropskéunie
za rok 2oo4 Í4)
GlenskÝ stát
Rakousko
BelÉie

T

Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Recko
lrsko
Itá|ie

I

40

Lucembursko
Nizozemsko
PortuÉaIsko

NBA
267

72

L7
245
1406
1561
4

9
779

20

550

73

70
472
Sooienékrá|ovství L 7
Ceská reoub|ika
L76
oaně|sko
védsko

Legenda:
Vnitrozemské
vody (koeficient= 1,O8; stabi|ita= 73,8 oÁ)
NBA - početob|astíkoupánÍ
B - početob|astíkoupání'u nichŽje koupánízakázáno
NS - početob|astíkoupánt'u nichŽneby|provedenodběr vzorku,nebo nejsou
k dispozici daje
NF - početob|astíkoupání'u nichŽneby|provedendostatečnyodběr vzorkŮ
povinnymhodnotám
NC _ početob|astíkoupání,kteréneodpovídají
C| - početob|astíkoupánt,u nichŽby|provedendostatečnyodběr vzorkua které
povinnymhodnotám
odpovÍdajÍ
cG - početob|astíkoupání,u nichŽby|provedendostatečnyodběr vzorkŮa které
hodnotám
odpovídajÍ
doporučenym
vydě|enypočtemob|asti kde
Koeficient:ce|kovypočetob|astí,kde se stav z|epši|,
se StaVzhorši|.To znamená,Že koeficient1 |ze povaŽovatza neutrá|ní'koeficient
neŽ 1 vwoj píízniv!.
niŽšÍ
neŽ 1 znamená nepiíznivyvwoj a koeficientvyššÍ
|ndexstabi|ity:ce|kovypočetob|astí,kde se stav nezměnil' vydě|enyce|kou.lm
počtemoblastí,kde se stav nezměni|p|us ce|kovypočetob|astt,kde se stav
změni|.Hodnota Ioo o/oznamená, Že mezi predchozía běŽnoukoupacÍsezonou
nedoš|ok Žádnymzměnám.

Estonsko
Litva
Slovensko

Slovinsko

15

53
67
18

C(ll o/o

98,9
73,6
96.4
98.9
94.9
95.1

100
100
67.9
65
98,2
97.3
94.7
98.3
100
49,4
60
58.5
22.4
55.6

c(G) %
83,1
40,3
49.2
75.4
58.7
83
100
88.9
58.3
50
62,9
27.9
44.7

76.9
36.4
38,6
53.3
26.4
L4.9
27.8

Zakázané

0

%o

8.3
1.8

0
1.5

0
0
31.5
15
0,5

o

4.7
0

0

7.4

o

1,7.3
L7.9
0

NBA _ početob|astíkoupání(numberof bathingsites/areas)
c(l) % - % ob|astíkoupánÍ'u nichŽby|provedendostatečnfodběr vzorkŮa které
povinnymhodnotám(bathingareas sufficient|ysamp|edwhich comp|y
odpovídají
with mandatoryvalues)
c(G) % % ob|astíkoupání'u nichŽby|provedendostatečnfodběr vzorkŮa které
odpovÍdají
orientačním
a povinn m hodnotám(bathingareas sufficientlysamp|ed
whichcomplywithguidevalues)
Tabulka 3. Pieh|ed kva|itykoupacích vod č|enskychstátŮ Evropské unie
za rok 2005 [3]
ClenskÝ stát
Rakousko
Belsie

i za sezonu 2oo5, je poměrně nízky.Jeho hodnota naznačuje,Že téměi
u tií z deseti ob|astíkoupání se změniIa jakost, kterédosáh|y v koupací
sezoně 2oo4. To dokazuje, Že udrŽenÍjakosti vnitrozemskych vod je
náročnějŠÍmko|em neŽ v piípadě pobreŽníchvod. (Vzh|edem k tomu, Že
Česká repub|ika nemá pobieŽní, nebo|i morské Vody, hodnocenÍ kva|ity
pobieŽních vod není v tomto piíspěvku zarazeno).
Koeficient je nepatrně vyššíneŽ 1. Taková hodnota znamená, Že
vtěchto 21 č|enskychstátech zŮsta|ajakostvodyVe srovnánís koupací sezonou 2oo4 téměi nezměněna. Vys|edkem je, Že 25 ob|astÍ
z ce|kovéhopočtu 5 953 ob|astí koupání Ve vnitrozemskych vodách se
posunu|o pozÍtivnímsměrem.
V roce 2005 by|o 223 ob|astíkoupánívyiazeno ze seznamu a 116 na
něj bylo piidáno. To v porovnáníse sezonou 2oo4 znamená pok|es o !o7
ob|astíkoupání.Ze 116 novych ob|astí koupánÍve vnitrozemskych vodách
s|edovanychběhem koupacÍsezony 2005 jich84o/o odpovída|opovinnym
hodnotám nebo i piísnějším orientačnÍmhodnotám. Zprávy o kva|itě
koupacíchvod za koupacÍsezony 2oo4 a 2005 v jednotlivych č|enskych
státech jsou vo|ně dostupné na stránkách Evropské komise na adrese
http:/ / eur opa. eu. i ntlwater/wate r-bathi nglrepo rt_20o6. htm | [5].

Dánsko
Finsko
Francie
Německo

NBA
268
73

r72

Recko

2AO
L328
].554
4

lrsko
Itá|ie

9
766

Lucembursko
Nizozemsko
Portusalsko
paně|sko

550
73
165

20

védsko

413
Sooienékrá|ovství L !
476'
Ceská repubIika

Estonsko

38

Litva
Slovensko

56

Slovinsko

Pňehledkvality vod ke koupáníělenskych státti EU
v Íoce 2oo4 a 2oo5

39
18

cfl) %
97
86,3
96.4
94.2
95.9
93.8
100
100
64.8
65
97.8
95,9

cíG) %

8r.7

47.9
84.8

72.9
62.7

82.r

100
77.4
53.7
35
61.8
45.2

96,4

45.5

97.6
100

74.2
27.3
43.2
57.9
39.3
35.9
38.9

67.6

100
94.2
46.2

50

Zakázané

o/o

0
o
o.9

2.7
8.1
1.6
0

o

3.9
0
1.8

0

2.9

o.5
0

o

o

3.8
41,.8

0

|ng.Helena Griinwaldová,GSc.
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tel.z 22O L97 376
Lektoroval prof. lng. Pavel Pitter, DrSc., duben 2007

Y . tabulkách2 a 3ie uvedenstručnypieh|edkvalitykoupacíchvod ve
státech Evropskéunie v koupacíchsezonách2oo4 a 2005.

Závét
Vysledky21č|enskych
státŮ,Kerébylysledoványvroce2oo4 i 2005'
vykazuj(tĚitendence:
V |oCe
1.aryšenímírysou|adus povinnymihodnotamio 1 o/oz89,4 o/o
2OO4 na 9O,4 o/o
v roce 2005;
orientačními
hodnotamio o,8 o/o
2.zrÚšenímírysou|adus piÍsnějšími
z 66.5 o/o
Y íoCe2oo4 na 67 ,3 o/o
V roce 2005:
3. vysokystupeĎ s|edováníob|astíkoupánía pokles procentaob|astí,
u nichŽnebylprovedenodběrVzorkŮnebo u nichŽneby|odběrVzorkŮ
dostatečny,
z t,8 na 7,o o/o.
Literatura
t1] SměrniceRady 76/LdolEHS o jakosti vodyke koupání.
Vodyke koupánía o zrušení
Í2l Směrnice2006/7 /Es o iízeníjakosti
směrnice76/160/EHs.
t3] Jakost vody ke koupánÍ.KoupacÍsezona 2005. Souhrnnázpráva
Evropskékomise,květen2006, s. 20.
t4] Jakost vody ke koupání.KoupacÍsezona 2oo4. Souhrnná zpráva
Evropskékomise, květen 2005, s. 20.
H., Pumann,P., Zboii|,A. a Runštuk,J. Koupací
t5] GrÚnwa|dová,
vody v ČRpod|esměrnice 76/I6}/EHS. |n Vodárenskábiologie
(sbornk),2OO7.
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Key words
bathing areas, bathing sites, quality of bathing water
Bathing Water from the View of the European Union
(GrÚnwaldová, H.)
The Gouncil Directive oÍ8 December 1975 concerning the quality
oÍbathing water 76/L60/EHS contained Gommitmentsto reduce the
po!|utionoÍ bathing water and to protect such water against further
deterioration in the member states of the European Union.
ln Fébruary2006' the European Gommlssion adopted the new
Directive 2OO6/7/EC of the European Parliament and of the Gounci!
concerning the management of bathing water quality and repealing
Directive 76/L6O/EHS.
The main changes lelďed to the new Bďhing Water Direďive are:
o Four |evels oÍclassiffication are estab|ished: pool' sufficient, good
and excellent.
. Number of parameters has been reduced fiom the current 19 to
2 robust bacteriologica! parameters: intestinal enterococci and
Esche chia colÍ.
ln the papel, there are the resutts of the Member States that were
monitored in 2O04 and 2OO5, in the light of the assessment of the
EuropeanUnion.

VLM KLIMATlcrcÝcnznaĚnt
NA HYDRoLoGlcrcÝ
neŽM Povooí
J lzERY PoDLE REolot.tÁulícn

KuMAncrcÝcn
scÉruÁŘŮ

MartinHanel
Klíěová slova

klimatická změna, regionálnÍklimatickéscénáÍe,povodÍJizery, prostorová
variabilita. BI|./fi
Souhrn
čtánek popisuie vfstedky porovnáníětyž regionátníchscénáŤ kli.
matické změny pro českou repubtiku a ap|ikaci jeiich vfstupri na
modelovánívlivu klimatické změny na hydlologicky rďim povodíJizery.
V textu jsou struěně nastíněnyspolečnérysy i od|išnostijednottivfch
scénáÍtia také rozsahy změn, jež jsou jimi pžedpovídány.
Druhá ěást
ělánku je věnována posouzenívlivu k|imďickfch změn na hydiologickf
rďim povodíl|zery podle danfch scénáŤrik roku 2085, pozornost je
věnována zejména odtoku. Bi|anění vypoěty byty provedeny pomocÍ
mode|uB!lÁN.

Regioná|ník|imatickéscénáíe
V roce 200,qby|yna Kar|ověuniverzitěr4ytvoieny
novéscénárevyvoje
k|imatupro Českourepub|iku,rrycházejÍcí
z regioná|nÍch
k|imatickych
mode|ŮÍL).ZásadnízměnouoprotidiívepouŽÍvanym
scénárŮmje zvyšení
prostorového
-300 km na -50 km. TÍmse otevie|a
puvodnÍch
roz|išenÍz
moŽnostjednak k posuzováníplošnéproměnIivostik|imatickych
změn na
našem zemía jednak k piesnějšímu
mode|ovánÍ
hydrologické
bi|ance
v prostiedÍzměněnéhoklimatuv piípadějednot|ivych
povodí.
V současnostijsou zejménadky projektuPRUDENCE t2] k dispozici
vystupyre|ativněširokéšká|yregioná|nÍch
k|imatickychmode|Ůpokryvajících
rrjznéčástiEvropys rŮznoupiesnostÍ.Pro r4ytvoienÍscénáir]
v|ivu
k|imatické
změny na ČRby|yrrybránydva mode|y_ model H\RHAMifueny
g|obálním
cirku|ačnÍm
mode|emECHAM(Max-P|anck
Institutv Hamburku)
a model RCA0vycházející
z tyziká|níparametrizaceg|obá|nÍho
k|imatického
mode|u HadAm3H (britskéHad|eyCenter).Pro kaŽdyz mode|Ůjsou
k dispozici dvě alternativyv1ruoje
odpovídající
emisnímscénáium |PCC
(lntergovernmental
Panelon ClimateChange)-SRES A2 (,,pesimisticky..)
a SRES 82 (,,optimisticky")
[3]- celkemjsou tedy k dispozici4 varianty
odhadu budoucÍho
vwoje k|imatuna našemrjzemÍ.
V rámci projektuPRUDENCEby|yarchivoványjednak kontro|nÍ
běhy
mode|Ůpro roky1961-1990 a jednaksamotnépiedpovědijednot|ivych
mode|Ů- a to v denníchhodnotáchpro období2071._27ooi v měsičnÍch
pr měrech- tedy pro rok 2085, coŽje stied danéhoobdobÍ.
Jak dopad

změnyklimatuna naširepubI
iku,tak nás|edující
hodnoceníhydro|ogické
biIancena povodíJizeryby|o
provedenoz prŮměrnychměsičních
hodnot,
tzn. ěasovymhorizontempiedpovědije rok 2085.
Z mnoŽstvíve|ičin,kteréjsou vystupem regioná|níchk|imatickych
mode|Ů,byly pouŽityzměna teploty vzduchuve dvou metrech, změna
teploty rosnéhobodu a změna sráŽkového hrnu.
Jak jiŽ by|o iečeno, umoŽřuje roz|išenínovych scénáiŮ posuzovat
i p|ošnou
variabiIitu
změnjednotlivych
meteoro|o$ickych
ve|ičin.
obecné
znakyvyp|yvaj
Ícíz porovnánÍjednot|ivychscénáĚujsou nás |edující:
. v prťtběhu
rokudocházíkezměnámprostorwéproměnlivostiuvšech
sledovanychveIičin;
. prostorovávariabi|itaje v porovnánís variabilitoumezi jednotlivymi
měsícipodstatněmenší;
. prostorovávariabi|itaje zpravid|atÍmvětší,čÍmvětšíje změna dané
veIičiny;
. u tep|otya rosnéhobodu |ze během roku roz|išitdvě období(zimax
|éto)'kdyje roz|oŽéní
změn zhruba opačné.
podle mode|uH|RHAMjsou vyrazněov|ivněny
Změny piedpovídané
mode|ovouorografií_ |zeje tedy popsat v souvis|ostis nadmoiskou
vyškou'Naopak pro piedpovědimode|uRCAo jsou typickégradienty
procházející
napiičrepub|ikou(vizobr.7a, b). Zák|adnipieh|edo změně
sráŽek a tep|otudává tabulka7.

Model HIRHAM
Jak jiŽby|oiečeno,muŽemerozlišitdva typy roz|oŽení
změn tep|ot:
. PrvnÍlzes|edovatv měsÍéícn
červen-záŤtvniŽináchdocházÍkvětším
změnám tep|otyneŽ na horách, největšÍ
otep|eníse projevujena jiŽni
Moravě a v Po|abskéniŽině(sREs A2 8,2 oc ,/ SRES 82 5,8 oc),
nejmenšína
Českomoravské
vysočině,
Šumavě
a v Jesenkách (SRES
A26,7 oc / sREs 824,5 0C).V tomtoobdobÍje
změnatep|otyrosného
bodu roz|oŽena
obráceněneŽzměnateplotyvzduchu- tzn. v nÍŽinách
docházík jejímumenšímu
zvyšenÍneŽ
na horách.
. Druhy zpŮsob roz|oŽen(změn |ze sledovat od |istopadudo biezna;
více se otep|ujívyššÍpo|ohy- nejvíceBeskydy,Jesenky a Šumava
(SRES A2-5,8 ocl sREs 82 4,7 0C),nejméněnŽiny a dá|e Morava
víceneŽ Čechy(sREs A2 3,6 oc / sREs 82 3,o oCf.Gradientzměn
tep|otje méněvlrazny neŽ v |étě.Změny v teplotáchrosnéhobodu
jsou rozdě|enyobdobnějako změnyteploty.
U sráŽek není moŽná takto jednoduchá schematizace.obecně
dojde podle scénáie sREs A2 k aryšenísráŽkovychrjhrnŮv měsícÍch
Iistopad-biezen(nejvíc+57 o/ov prosinciv jiŽníchČechách)a k jejich
sniŽenÍv obdobíduben-iijen (maximá|ně-47 o/oV srpnu na vychodní
Moravě a ve vychodníchčechách).Scénár SRES 82 piedpok|ádá
prŮměrného
vyraznější
zvyšenÍ
sráŽkovéhohrnu v prosinci(aŽ+56 oÁ
na jiŽníMoravě),mÍrnějšÍ
rovnoměrnějšÍ
aryšenív měsÍcÍch
|istopad,
|edente rven (+t aŽ +2o o/o)
a sníŽenív obdobíčervenec-iijen(aŽ.44 o/o
V srpnuv jihovychodní
částiMoravy).
PrŮměrnyročnísráŽkovyrihrn zŮstává podle obou scénáiŮ zhruba
stejnyjako v současnosti,popi. se zvyšuje(aŽtéměi o 70 o/o)'
Vyjimku
tvoiíokrajovéčástinašírepubliky,kde by moh|odojftke sniŽeníročnÍho
prŮměrnéhosráŽkovéhor]hrnuaŽ o 7 o/o.
Vzh|edemke aryšenÍsráŽek
v obdobízima-jaro
a jejichsniŽenÍv|étěprizachováníprŮměrumŮŽeme
očekávatvětšÍčetnostextrémŮ.

Tabulka 1..Zmény tep|ot a sráŽkovych rjhrnŮ pod|e jednotlivych mode|Ů a emisnÍch scénáiŮ
HIRHAM

obdobÍ
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obr. í.b.Změny sráŽkovych hrn pod|emode|u
RCAO
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o

jiŽníMorava' Po|abská niŽina

červen+4'01 oC červen+2.39 oC
ceskomoravskávysočina'Sumava,

schematizace

niŽinyse otep|ují
po|ohy
vÍcneŽvyššÍ

s

o

lp<pnlAv

o

IN
o

RcÁo

A2

minimá|nÍ
alÍšenÍ

bňezen +5.8 oC

listopad +4,7 oC

Beskydy,Jeseníky,Šumava
leden+3,6 oC
I leden+3,0 oC

nnlnhv

PeAÓ

R'

jihozápadrepubIiky
červen+2,9 oC

červen+2.0 oC

severoulchodrepubliky
rusf zmen ve smeru severo\ichocliihazánad

prosinec-květen
leden +5,0 oC

prosinec+2,6oC

vychodrepubliky
biezen +2.6 oC
nor +1,0 oC
západ repub|iky

niŽiny

níŽinyse otep|ujÍ
méněneŽvyššÍ

|

ceruerFzan
srpen+7,3 oC
srpen +5,5 oC

listopaÉbiezen

r st změn ve směru západ-uychod
prosinecprosinec-

období

listopal-biezen

listopad{erven

maximá|ní
zvfšení

prosinec+57 %

prosinec+56 %

Únor +60 %

biezen +7O%o

J Čechy

J Morava

J Morava

J Morava

srpen -44%

dubelráíí
srpen -37 %

srpen 45 %

JV Morava

J Morava

Z Čechy

období

lÍ
)N

B2

minimá|ní
zu./šení

schematizace

tr
s
r=

HINHAM

maximá|nÍ
zWšenÍ

maximá|nÍ
zWšení
N

I

červelrzáií
srpen+8,24 oC
srpen +5,8 oC

obdobÍ

E

A2

dubeffien

maximá|ní
sniŽenÍ

6

srpen4T %
V Morava
a V čpnhv

ěerveneo-i|ien

hicran

květan

ěerven-áií

Tabu|ka 2. ZáR|adnÍcharaKeristi ky jed not|ivych povodÍ

Model RCAO

Stejnějakou modeluH|RHAMlze roz|išitdva
typychovánÍzměnběhem roku:
. Během měsícŮ červen-záiÍrostou změny
tep|otys menšímiodchy|kamive směru se
Janov-Harrachov
verovychod-jihozápad,
největšírozdÍlyv tep
Vi|émov
lotáchjsou opět v srpnu největší
otep|enÍje
SIaná
o 7,3 oCv piípaděscénáiesREs A2 a 5,5 oC
BohuĎovskoJesennÝ
v piÍpaděscénáie SRES 82. Změna tep|oty
Zelezn Brod
rosnéhoboduv tomtoobdobÍrosteve směru
Pe|ešany.Turnov
j ihovychod-severozápad
(tedyj inak neŽteplota
Biezina
vzduchu).
. V měsícíchprosinec-květen majÍzměny
ChocĎeiovice
Do|níBukovina
tep|otyi rosnéhobodu podle scénáieSRES
A2 stejny gradient- a to rŮst ve směru záM|adáBo|es|av
pad-vychod,scénái SRES 82 piedpok|ádá
TuĚice
po|ohuminimana západníčástijiŽnÍMoravy
se zvětšovánímzměn směrem na západ
i vychod' Maximá|nízměna tep|otyitep|oty
rosnéhoboduje 5,0 0c pod|escénáieSRES A2 a 2,6 0Cpod|escénáie
SRES 82.
o V měsícíchrijnua |ístopadu
jsou tep|otyce|kemr,yrovnané,
docházÍ
k piechodumezijednotlivymi
typy.
A

+

Vodoměmé staniÉ
B30.

Janď.

G}Q.

Bďruřmko.

HÚEď|ď-

MUMI^VA

J6snÝ.

KAMENICE

09í0 . Ž8|32nÝ BÍod. J|ZERA
@20 - Ps|ešay.

Tumw.

plocha
povodí
lkm'l
MUMLAVA

50,95
746,29
768,92
L79,76
79L,02
98,02
95,86
155,15
68,40
169,11

JIZERA

oLEŠ1(A
}(AMEN|cE
JIZERA
L|BUŇM

ŽEHnovxn
MOHELM
ZABRDM
KLEN|CE
JIZERA

2193.39

nadmoiská
v!ška [m]

prŮměrny
měsíční
sráŽkovy
rihrn

prutok
Im35'r1

fmml

580,73
477,27
323,49
305,80
275,6L
247,52
231,09

138,13
130,59
71-,95

232,32

73,26

230,09
217,O2
L74,O2

55,72
46,5L
71,80

ro7,25
90,18
64,73
65.99

r.a2
4,76
I,72
4,32
L6,4

o,77
0.50
1,.76
0,45

o,44
23,9

scénáie by nemě|o dojft k vyznamnějšímu
sniŽenÍročnÍch
sráŽkovych
hrn .
obecně je pro hydro|ogickou
bi|ancivyznamnázměna ročního
chodu
sráŽek_ ubytekv |etnÍcha nárťtstv zimnÍchměsících.Da|šÍ
v./znamnou
- nejvyššív
skutečnostíje
zvyšenÍtep|oty
|étě(v srpnu)a nejniŽšív
zimě
(|edén-nor)'Pro hydro|ogickou
bi|ancije kombinacetěchto piedpovědÍ
potenciá|nÍmi rjzemním
značně nepiÍznivá- v obdobÍs nejvyšším
vyparemdocházÍknejvyššÍmu
bytkusráŽek.NavÍci prostorové
roz|oŽen(
změnje pod|emode|uHIRHAM(zoh|edĎujícÍm
orografii)ce|kemnepiíznivé
- v |étěse většíměrou otep|ímÍstas vyššími
tep|otami,tj. niŽiny.

Vliv k|imatickych změn na povodítizety

L|BUŇKÁ

Uvedenéscénáieby|ypouŽitypro mode|ovánÍ
hydro|ogické
biIancena
povodÍJizerypo Tuiice. Pieh|ed situace a zák|adnírÍdajeo jednot|ivych
povodíchudává obr. 2 a tabulka2. P|ochypovodía prŮměrnéhodnoty
prŮtokÚ jsou pievzatéz pub|ikace Hydrologicképoměry Čssn 1+1,
prÚměry sráŽekjsou stanovenyzpozorovanychdat. Na obrázku 2jsou
zobrazenyinejb|iŽšÍvypočetnÍbody
mode|ŮH|RHAMa RcAo.
Hodnotypiedpovídanychzměn pro jednot|ivápovodÍby|ystanoveny
p|ošnouinterpo|acÍ
metodou IDW (/nverseDistance Weight- pruměru
váŽenychna zák|aděpievrácenéhodnotyvzdá|enosti)vztaŽenouvŽdyna
povodí.
těŽištěpiís|ušného
PrŮměrná ročnÍtep|otavzroste pod|e mode|utéměi konstantně na
všechpovodícha pr měrnysráŽkoW hrn zŮstanevÍceméně
nezměněn.
obrázl<y3 a 4 ukazujírozdílyve změnách sráŽek i teplot mezijednot|ivymi
povodími.PiedevŠím
u sráŽekje moŽnopozorovatsouvis|ostmezi mírou
prŮměrutep|otse.pohybuje
změn a nadmoÍskou
vyškou.ZvyšenÍ
ročního
obt. 2. Mode|ovanápovodí
v rozmez(+3 aŽ +5,2 oC.Změny sráŽkovych hrnŮ |eŽÍvrozmez(cca -1-aŽ
obdobnějako u mode|uH|RHAMnejde u mode|uRCAO roz|oŽenÍ +3 o/ona hornímtoku a +2 aŽ +5 o/o
na do|nÍm
toku. Rozpětípruměrnych
jako změnytep|oty.K zWšenÍ tep|oti jejichzměnje dáno modelyRCAO 82 a H|RHAMA2, rozpětízměn
změn sráŽekschematizovat
tak jednoduše
docházípod|e scénáre SRES A2 v obdobíprosinec-biezen (aŽ +60 o/o sráŽkovychuhrnŮmode|yH|RHAMA2 a H|RHAM82. U tep|otjetoto rozpětí
v noru na jiŽníMoravě)a k sniŽenÍ
prŮměry(mimo|eden,kdy mode|RcAo A2
v měsÍcích
duben-záií(maximá|ně charaKeristickéi pro měsičnÍ
-37 % V Srpnu na jiŽn(Moravě). Pod|e scénáie SRES 82 se prŮměrné
piedpovídávyššítep|oty
neŽmode|HIRHAMA2), u sráŽekniko|iv.Jako na
měsičnísráŽkové hrny zryšÍv obdobÍprosinec-květen (aŽ o +7o o/o ce|ém zemíČeskérepublikyi na povodíJizeryje piedpovÍdánnejvětŠí
v bieznu na jiŽnt Moravě) a sniŽÍv měsícíchčerven-záií(maximá|ně nár st sráŽkovych hrn v prosinci a noru a největšísniŽeníV srpnu.
-45 o/o
V srpnu na západě Čech).
V noru se sráŽkyzvyšÍ
o 1&35 %,v srpnu se sniŽío 2o4o o/o.
Stejnějako mode| H|RHAMi mode| RCAO predpok|ádástagnaci či
K mode|ování
hydro|ogické
bilance by| pouŽitmode|BILANpracující
mÍrnézWšenÍpruměrnychročnÍch
sráŽkovych hrnŮ. Pod|e emisnÍho v měsičnímkroku.B|LANby|postupněnaka|ibrovánna všechpovodích,
pozorovanéiady sráŽek,teplot a re|ativnÍv|hkosti
scénáie sREs A2 jde o spíše|oká|nízvyšenísráŽkovych hrnÚ (aŽ
vzduchuby|yupraveny
+7 o/ovoblastiseverozápadních
pod|ejednot|ilychscénáiťta pouŽityjako vstup do mode|us piís|ušnymi
čech)a pod|escénáiesREs 82 o více
p|oŠné
zWšení($-10%v jihovychodnÍpo|ovině
repub|iky).
Pod|eŽádného parametry.
(B29- Bfuzina-ŽEHRoVKA

1,06

..EI- HIRHAMA2
..ilÉ- HIRHAM82
--.Et-RcAoA2
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obr. 3. PrŮměrnézměnytep|oty

obl.4. PrŮměrnézměnysráŽkovéhohrnu

7

Z mode|ovanych
ve|ičinby|a pozornostvěnována zejménaodtoku.
PrŮměrnyroční
modelovanyodtokje na všechpovodíchniŽší
neŽodtok
současny(viz obr. o a jeho sezonníchod je od|išnyod pozorovaného.
K|ičovym
faKoremje jednak změna roz|oŽenísráŽek
běhemrokua jednak
zvyšenítep|oty.
podmÍnkyje typická většÍčetnostextrémnÍch
Pro ŠtávajícÍ
sráŽek
v |etnímobdobí. obrázek 6 ukazuje odhady hustot rozdě|ení|etnÍch
(červen-záií)
a zimních(|istopad- nor) měsičníchsráŽkou./ch hrnŮ.
Jak je vidět, rozdě|enÍ
četnostÍsráŽek v zimnÍma |etnÍmobdobíse
pod|evšech mode|ŮobrátÍ,vyjimkouje mode| H|RHAM 82, u něhoŽ
tato tendenceneníziete|ná.LetnísráŽky
se posouvajísměrem
k niŽšÍm
hrnŮm, naopak zimnívykazujÍpodstatnézvyšenÍčetnostinejvyšŠích
-

pozorování
+FHIRHAMM
+HIRHAM
82
+FRCAOA2
-)F RCAO 82

hrnŮ. Nejméněvlraznézměny vykazu;(sráŽkypod|e mode|u H|RHAM
podle mode|uRcAo 82.
82, největšÍ
pro reŽimodtokŮje existencesněhovépokryvky,
skutečnostÍ
DŮ|eŽitou
jeŽ podIemodelustávajÍcího
stavutvoiiIafiraznou součásthydro|ogické
bi|ancea podÍle|a
se vyznamněna odtokuaŽ do začátkudubna.Mode|y
počÍtají
se vzrŮstem tep|ot tak, Že prŮměrná tep|ota by i v nejvyše
po|oŽené
stanici Janov-Harrachov
mě|a byt pod bodem mrazu pouze
dva měsÍcev piípaděmode|rjH|RHAM(prosinec_nor),respeKive tii
aŽ čtyiiměsícev piípaděobou mode|ŮRcAo (prosinec-biezen/duben),
piičemŽpozorovanému
stavu odpovídápět aŽšestměsícŮs prŮměrnymí
teplotami pod bodem mrazu(viz obr. 4.
V dŮs|edkuzvyšenízimních
sráŽkovych hrn a aďšenÍteplotnebude
docházetk Worbětak mohutnésněhovépokryvky'jak tomu by|odoposud,
a většinasráŽek bude z povodÍodtékat.Téměina všech povodÍchtak
dojde v prosinci aŽbÍeznuk většímučimenšímuzvyšeníodtoku oproti
současnosti,a to o 30 aŽ 300 % (viz obr. E'
Na druhé straně |etnÍ bytek sráŽek spo|u se zvyšenímtep|oty
a evapotranspiracepovede k vyraznémusniŽenÍ|etnÍcha podzimních
prŮtok , a to na menšíchpovodÍch
s minimyaŽ k nule (vizobr.9 a 70).
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obr. 8. PrŮměrnyodtokv noru
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obr. 6. odhadyhustotyrozdě|ení
měsičních
sráŽkovych hrnŮv zimním
(|istopad- nor) a v letnÍm(červen-záiQobdobÍpro povodÍJizery po
Že|eznyBrod
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obr. 11. Ročníchod prŮtokŮna vybranychpovodÍch
rŮzná povodÍna změnu k|imatickych
Jak je vidět z obrázku 77, reaguj(
podmínekrŮznymzpusobem,nicméněna va|névětšiněpovodídochází
k vyšeuvedenézměně ročního
chodu prŮtokui k sniŽeníjehopruměru.
Za pozornoststojÍpovodÍZábrdky (Do|nÍBukovina),kterémá dky
od|išnégeo|ogickéstruktuie oproti zbytku povodízce|a netypickou,
velmi pomalouodezvu.
Závét
poměrnědetaiInímodeIování
Regioná|ní
k|imatické
mode|yumoŽĎují
hydrologické
změněnéhok|imatu.Jak se ukáza|o
bi|ancev podmínkách
na povodíJizery,zejménazměnysráŽkovychuhrnŮvykazujÍ
i na re|ativně
menšíchp|ocháchznate|nouvariabilitu,kdeŽtozměny tep|otjsou na
p|ocháchsrovnateIné
ve|ikostitéměikonstantní.
K|ičovymi
faKory ov|ivĎujícím
i hydro|ogickou
bi|ancije jednakzWšenÍ
teplotpo ce|yrok, kdy |etnÍnárŮst nepiÍznivě
ov|ivnÍvypar
a vyššítep|oty v zimě budou mft negativní
v|ivna vznik a vyškusněhovépokryvky,

VYHODNOCENIMERENI
NA VÝPARoMĚnnÉSTANIcI
HLASIVO

Key words
climate change, regional climate change sce
narios, the Jizera watershed, spatial variability,
BIL4N, water balance modelling
Modelling climate change impact on hydrological regime of
the Jizera watershed using regional climate change scenarios
(Hanel, M.)
This paper summarizes the results of comparison of four regional
climate change scenarios for the Gzech Republic and describes
application of its results on modelling impact of climate change on
hydrological regime of the lizera watershed. Common characteristics
and differences between used scenarios are described in the first
part of this paper.The rest part is aimed on modellingwater balance,
especially runoff in Jizera watershed under predicated future climate
conditions to the year 2085. For water balance modelling the BILAN
hydrological model was used.

v roce 1957 a odtédobyjezdepozorovánazaznamenávánvyparz
vodní
h|adíny.
Za|henístanice proš|omnohymizměnami.V současnédobě
je vyparměien na za|(zení
GG|,C|ass-Aa na srovnávacÍm
vyparoměru.
od počátkuexistencestanice jsou s|edoványi záR|adnímeteoro|ogické
ve|ičiny- tep|otavzduchu,re|ativnív|hkostvzduchu,sráŽkovy hrn,
rychlostvětru, s|uneční
radiace.od roku 1998 jsou všechnyve|ičiny
zaznamenáványautomaticky,a to včetněhodnottep|otypŮdyv h|oubce
5, 10, 20, 50 a 100 cm pod povrchem.
Provedenyrozbor dat by| zaměien piedevšímna ve|ičinuWparu
z vodníh|adiny.Data zÍskanáběhem fungovánÍstanice tvoiíojedinělou
iadu 49 hodnot,Kerá by moh|avypovÍdat
o dopadu k|imatickychzměn
na ve|ičinuvyparujakoŽtos|oŽkuhydro|ogické
bi|ancea která s|ouŽí
rovněŽpro získávánÍinformacÍo vzájemnychvztazíchmezi jednotlivymi
meteoro|ogickymi
ve|ičinami.
Ci]emstatistickéanalyryčasovychiad bylo
vys|edovat
exÍstenci
trendÚv iadách prŮměrnychsezonnÍch
hodnotvyparu
nebo v ĚadáchprŮměrnychhodnotzískanychběhemjednot|ivychměsÍcťt
zjistitjinéstatistickyvyznamnézměny.
od květnado i!na, poprÍpadě

Magda|enaMrkvičková
Klíěová slova
u.|parz volnéhladiny,ulparoměrná stanice Hlasivo, statistickétestování
časovéíady dat v programu CTPA, trendy v hodnotách vyparu z volné
hladiny, očekávanÝuÍvojhodnot u.Íparuz volnéhladiny
Souhrn
Statistickou analfzou pr měrnfch sezonníchhodnot vyparu z vo|né
hladiny'ježbyly získányz měŤení
na stanici Hlasivoz let 1957 až2oo5,
se ukáza|o,žev získanéěasovéÉadě
wniká kolem polovinyosmdesátfch
let stoupaiícítrend.Gradient trendové seěky odpovídázvjšenípr mělnéhoroěnÍhovfparu o 5 mm za rok. Sledovanf vfvoj neníběhem loku
rovnoměrnf. Nejvfrazněji se pozorovanézměny plojevují v jarních
a podzimnÍchměsících,coŽ bylo prokázáno ana|yzoujednotlivfch iad
měsíěníchpr měr urěenfch pro měsíce od května do iiina. charakter
hodnot vfparu je d sledkem změn dalšíchmeteorologickÝch ve|iěin
(teploty rzduchu, teploty povrchu vody, vlhkosti rzduchu).

Metodika zp]acovánídat zÍskanfch během pozorování
Yychozíměieníz |et 1957 aŽ t992 by|apro ana|yzuk dispoziciv podobě pruměrnychhodnottep|otyvzduchu,tep|otypovrchuvody,re|ativnív|hkostivzduchua vyparuza desetidenníobdobÍ.Do roku 1998
by|yhodnotys|edovanychve|ičinodečftány
v denníchinterva|echa se
z|ízením
automatickéměiicíStanice v roce 1998 v patnáctiminutovych
interva|ech.
Z vlchozbh dat by|yspočtenyprŮměrnéměsičnía sezonní
hodnoty.Chybějícíměienívyparuby|a nahrazena hodnotami dopočtenym
i
z regresnÍho
vztahu,jenŽ vyuŽívázměienou hodnotutep|otyvzduchu.
Testovánístatistickychcharakteristiksouboru proběhIov programu

Úvod
provozuvyparoLetošnímrokem se uzavírápadesát |et nepietrŽitého
měrnéstanice H|asivou Tábora.Vyzkumnástanice by|a vybudována
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CTPA(Change and trend problem analysis). Programbyl vyvinut
v ČHvtÚ(Procházkaa ko|.).Je určenpro detekcináh|ychnebo
postupnychzměn v ana|yzovanych
časovychiadách.

Testovánístatistickych charakteristik Íady
pl mělnych sezonníchhodnot vypalu
Program CTPA umoŽĎujejednak detekci náh|ézměny
v časovéiadě a jednak vyšetiování
existencetrendu a jeho
v|astnostÍ'DiíveneŽ se piistoupi|ok v|astníana|yzezmén
a trendŮ v časovéiadě, by|o potieba pro správny vyběr
-v,jpar
testovacíchprostiedkŮurčit,zda je moŽnédata pok|ádatza
Toplota \rzduchu
nezávis|é
náhodnéve|ičiny
s normá|ním
rozdělenÍm,
čizda se
_
Lineámí (VÝpar)
jiného
pod|e
(asymetrického)
ve|ičiny
chovajÍ
rozdě|ení,
nebo
jejich hodnotyobsahujÍvzájemnévnitinÍvazby(autokore|aci).
Lineámí (Tep|otawduchu)
By|y aplikoványtesty norma|itya náhodnosti iady. Ana|yza
statistickéhorozdě|enÍiady by|a provedena testem za|oŽenym 3 3 B E E E E E E E T E E 5 5 5 5 5 5
55b53338ts33333888888E8E8838333
na šikmostia testem zaIoŽenymna špičatosti.Hypotéza
normálníhorozdě|eníiady neby|azamítnutaani v jednom obl. 1 PrŮběh norma|izovanych
hodnot prŮměrnéhosezonníhovyparuod roku
z testŮ. Řadu |ze povaŽovatza normá|něrozdě|enou'Testy
1957
do
roku
2005
náhodnostiposkytujíinformacio charaKeru závis|osti(resp.
nezávis|osti)
zkoumanychve|ičin.
Testem nezávis|ostihodnot
pod|e Kenda||ovakoeficientupoiadovékore|acebylo zjištěno,
mm.dent
Že data nejsou nezávis|á.
N @ o o F N o Ý o @ Ě Ó o o . N o Ý o 6 N o o o F N r Ý o o N r o o E N

Testy změny

3
3
2
2

2
0
3
6

prŮměrŮby|podrobentestuzměnystiední
PrŮběhsezonnÍch
22
hodnoty,rozpty|ua autoregresena h|adiněvyznamnosti0,05.
20
Spojnicetrendu
Nu|ováhypotéza,která pÍedpok|ádá,
Že náhodnéve|ičiny
1B
ČasovÝprriběh iady
16
pos|oupnost
tvoií autoregresní
n-téhoiádu s konstantnÍmí
Trendpozorován-odroku í983
l4
parametry,se testuje proti a|ternativě,Že v určitémbodě
t2
1955
1960
2000
2005
docházÍke změně prŮměru,rozpty|ua parametrŮautoregresníhomodelu.Vys|edektestovánÍnu|ovouhypotézuzamítá,
Z vys|edkutestu Wp|ynu|o,Že v bodě, ktery odpovídároku obl. 2. Test vznikutrendupro časovouiadu prŮměrnychsezonníchhodnotvyparu
1986, docházíke změnám v dosavadnímcharakterudatové za období1957-2005
Íady.V ana|yzovaném
souboru hodnotvyparu neočekáváme
jednorázovynáh|yposun v hodnotáchčasovéiady. Vys|edek
mm.den-t
testu muŽebyttedy interpretovántak, Že očekávanáexistence
trendu v časovéiadě bude s detekovanouhodnotouz roku
30
1986 souviset.
28

Testy trendu

t o

22
Pro statistickou ana|yzučasovéiady vyparu by|y kromě
20
vysledkutestu náh|ézměnyzajímavějšíWsledky
testovánítrendu.
18
PodÍváme|ise na grafickézpracování
ročních
sezonníchhodnot
16
vyparuv časovéiadě od roku 1957 do roku 2005, najdeme
14
v prŮběhu dat zjevny stoupajícítrend (obr. 1)' CÍlemŠetiení
í oo2
1989
200'l
by|ozjistit'zda pozorovany|ineárnínárŮst měienychhodnot|ze
povaŽovatza d|ouhodoběstatistickyvyznamny,zda se trend
obl. 3. Test existencetrendu pro časovouiadu prŮměrnychsezonnÍchhodnot
během časuměnía jakym zpŮsobem,popiípaděnajftpozici,
vyparu
za období1983_2005
kde trend vzniká. By|ypouŽívány
testy existencetrendu,wniku
trendu,test změnysměrnicetrendua změnyv trendu'
Iest existence trendu zjišťuje,zda je směrnice v mode|u
Testovánístatistickych charakteristik Íady
jednoduché|ineární
Íegreserovnanu|eprotia|ternativě,
Žeje směrnice
pr měmych měsíčníchhodnot vyparu
rŮzná od nuly.Hypotéza,Že stiedníhodnotaÍadyse v čase neměnÍ,se
testuje proti a|ternativěexistence Iineárního
trendu.Pro iadu sezonnÍch
prŮměrŮvyparuby|ypodrobenyobdobnému
ŘadyměsÉních
testováníjako
prŮměru by|atestem a|ternativaexistencetrendu o gradientu0'008
iada ročnísci]emurčit,zda ke změnámhodnotvyparudocházÍrovnoměrně
potvrzenana hladiněvyznamnosti0,05.
běhemsezony,nebozda se stoupajícÍtrend
v něKerychměsících
objevuje
Test vzniku trendu slouŽÍk b|iŽším
u určenícharakterutrendu,jenŽ by|
vyraznéji
neŽv ostatních'By|yurčenystatistickév|astnostiiad jednot|ivych
potvrzentestem existence.H|edáse odpověďna otázku,zda pozorovany
měsícŮa dá|e by|ypodrobenytestovánÍtrendu.
vyvojnastává uŽ od počátkuiady, nebo zda se časemobjevujev iadě,
Květen
jeŽ by|apŮvodněnezávis|á.Piedpok|ádámeiadu s neměnnoustiední
Z obr.4 je zreteIny
rostoucÍcharaKer
Iineárníspojnice
trendu.Hodnoty
jehoŽ
hodnotou,kteráse testujeoprotia|ternativě
vznikutrenduv bodě,
iadyjsou vzájemněkore|ované
a normá|něrozdě|ené.
Testemexistence
po|ohutest odhaduje.V bodě vznikumoŽného
trendu se piedpok|ádá
trendu by| pozorovanyrostoucívwoj květnovychhodnot potvrzenjako
spojitosttrendovychpiímek.Pro analyzovany
soubor byl odhadnutbod
spojnicetrendu'Test
vznikutrenduV roce 1983. Nu|ováhypotéza
konstantnístredníhodnoty statistickyvyznamny.Dále bylyiešenyb|iŽšÍv|astnosti
počátku yznikutrendudefinova|jakopočátekrŮstuhodnotrok 1973. By|ap|ikován
všakzamftnutaneby|a.To znamená,Že vys|edekodhadnutého
i test změnysměrnicetrendu,jenŽ potvrdi|a|ternativu
změnyve sk|onu
trendu nelze povaŽovatza statistickyvyznamn,j(obr.2). V da|šímkroku
směrnice
oprotinu|ové
hypotéze
konstantnihoparametrusměrnicetrendu.
proveden
pouze
pro rostoucíčást rady (od
byl
test existence trendu
od roku 1973 je odhadnutygradientpiímkyrovenhodnotě0,7.
roku 1983 do roku 2005). Rostoucípr běh hodnotpro zkrácenouiadu
se potvrdi|jako statistickyvyznamny.Směrnice piÍmkytrendu nabyvá
Červen
hodnotyO,O27 (obr.3).
Hodnotyvyparuv měsícičervnuse zdajívesvychpr měrechstabi|ní
Ci]em testu změny směrnice trendu by|o získat da|šÍinformace
a k nárŮstuvyparuv červnunedochází.Data |zepovaŽovat
za normálně
o charaKeru trendovékiivky. Vycháze|ose z vys|edkutestu existence
rozdě|enáa nezávis|á.Testemexistencetrenduhypotéza
konstantnÍho
jenŽ
trendu,
určityvyvojv prŮměrnychhodnotáchpotvrdi|.Pro nulovou
prŮměru neby|azamftnuta,coŽ znamená, Že v iadě neby|ana|ezena
hypotézu
testu změnysměrnicetrendup|atí,Žev iadě existujekonstantní rostoucítendence.
trendoprotia|ternativě
změnysměrnicetrenduv odhadnutém
bodě. Pii
Červenec
h|edánída|šÍch
charakteristikradytestovánÍm
změny směrnicetrendu
PruběhprŮměrnychhodnotvyparunaměÍenych
v červencinevykazuje
by|apotvrzenaa|ternativa
o změně směrnicetrendu,a to ko|emhodnoty
Žádn! zietelny vyvoj.Pro iadu p|atípĚedpok|adnezávis|ostia norma|ity
vyparu zÍskanév roce 1983. GradienttrendovépĚímkypro obdobÍod
dat. Vys|edkytestováníjsou
stejnéjako pro měsícčerven'Trendv časové
roku 1957 do 1983 odpovídáhodnotě0,002' Pro |éta1983 až2005
iadě neby|potvrzen.
bylatestem určenáve|ikostgradientuo,o27.
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Srpen
Hodnotysrpnovéhovyparuvykazuj(v časovéiadě jisty stoupajícívwoj.
Ne|zea|ejednoznačně
ííci,zdaje ve|ikostsměrnicepiímkyspojnicetrendu
vyznamnáči niko|iv.Skutečnostexistencetrendu by|apodrobenastatis.
tickémutestování.Pro iadu p|atínormá|nÍrozdě|en
Ía vzájemnánezávis|ost
hodnot.Testexistencetrendunepotvrdil
rŮststiedníhodnotyjako statisticky
vyznamny.
Yyparz vodnÍh|adinyV srpnulze povaŽovat
za stacionární.
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Vys|edky ana|yzyprŮměrnychhodnot vyparu v záííjsou obdobné
jako pro měsÍcsrpen. Z grafuzávis|ostivyparuna čase |ze |íci,Že je
spojnicetrendurostoucÍ.B|iŽšÍm
testovánÍm
všakhypotézakonstantní
stredníhodnotyzamftnutaneby|aa rŮst hodnotvyparunelze povaŽovat
za statistickyvyznamny(obr.Q.
Řyen
SpojnicetrenduŽinovychhodnotr,yparustoupá vyrazně.Řada se chová
jako normá|něrozdělená,vzájemněkore|ovaná
data.VlsIedektestování
k alternativěrostoucího
existencetrenduse prik|ání
vyvoje.Test vzniku
trendupotvrdi|a|ternativu,
Že na konci osmdesátych|etzačínáčasová
závisIosthodnot.
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obl. 4. PrŮběhprÚměrné
hodnotyvyparuv květnua jeho Iineární
spojnice
trendu

Závét
Statistická ana|yzačasovéiady prŮměrnychsezonníchhodnotWparu
z vyparoměrnéstanice H|asivopotvrdilapozorovanyvÝvoiz pos|edních
dvaceti |et.Vys|edkytestovánÍtrendu |ze interpretovattak, Že je moŽno
pribIiŽně
rostoucítendenci,jeŽ se objeviIav ÍaděsIedované
veIičiny
v po|oviněosmdesátych|et,povaŽovatza statistickyrryznamnou.
od této
m 0,o27,coŽznamenánárŮst
dobynarŮstáwparz vodníhIadinygradiente
prŮměrné
denníhodnotyvyparuza deseti|eté
obdobío o,27 mm. NárŮst
prŮměrného
sezonního
vyparuza rok |zeočekávatpiib|iŽně
o 5 mm.
Ke změně hodnotvyparuběhem roku nedocházírovnoměrně.Statís.
tickou ana|yzujednot|ivych
měsícŮje moŽnéinterpretovattak, Že nejzásadnějšízměnyse projevujívjarních
a podzimních
měsÍcích.
Vys|edek
ana|yzykorespondujes k|imatickymscénáiem,jenŽ počftáse změnou
prtrodnÍch
podmínekpredevšÍm
v zimnÍchměsících.
Je |ogicképiedpok|ádat,Že rŮst hodnotvyparuje dŮs|edkemrŮstuteplotyvzducttu,
teploty
povrchuvody,aryšené
radiace,popiípaděniŽŠí
hodnotyv|hkostivzduchu.
Studieprob|ematiky
vztahŮvyparua ostatnÍch
meteoro|ogickych
veličin
budoupokračovat
v návaznostína ana|yzučasovychiad vyparu.
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obl. 5. PrŮběhprŮměrnéhodnotyvyparuv záí(ajeho |ineárníspojnice
trendu

Key words
evaporation from free water surface, Hlasivo evaporation station, statistical testing of time serles in the Change and TrendProblem Analysis
(CTPA)computerprogram,trends in time serles of evaporation,expected
progession of evaporation

Ássessme nt of measurement on Hlasivo evaporation station
(M rkvičková, M agdalen a)
Statistica! analysis of seasonal evaporationseries (May to October),
which was obtained from the measurements on the Hlasivo evaporation
station during the years 1957 to 2005, showed that since mlddle
eightles this series involves statistically significant trend. Gradient
of the trend line is relevant to annua! increase in the evaporationby
5 mm. The observedincrease is not distfbuted equallyduilngthe year.
AnaIysis oÍdata from individua|months showed that the increase is
statistically significant during spring and autumn. The causa! factors
of the increase therefore probably include air temperature, water
temperature and air humidity.
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A NĚMEcKÉM
Úzeui

POVODILABE?

Marta Martínková',ŠarkaB|ažkováí,
Corne|iaHesse2,
Va|entinaKrysanova2,Romana Košková3
K!íčováslova
povodíLabe, adaptivníreŽim, vodnÍhospodáŤstvÍ,
směry ujzkumu
Souhrn
Text shrnuje vÍsledky dotaznikovéhopr zkumu, kterf proběh| mezi
vodniho hospodáňstvív povodí|.abe
odbornou veieiností v oboru žízení
na rizemíčRa SRN. Prrzkum se uskuteěnil v rámcievropskéhoploiektu
NeWater souběžně v ěeské a německé ěásti povodí Labe. Dotaznk
obsahoval dvě otiázky' ktelé vyplynulyz pžedcházejícihodotaznikového
pr zkumu - prvníse zabjva|a dopady změny k|imatu,druhá jakostívody
ve yztahu kiejí kvantitě. Jde o násIedujícípožadovanévfs|edky nebo
směry vfzkumu: daie o mííenejistoty piedpovědíobiemusrážek,odhad
index spotieby vody pro di|ěÍpovodí fiekvence vfskytu povodnípodle
hlavníchscénái klimatické změny a vyhodnoceníspo|eh|ivostitěchto
piedpovědí'stanovenípoměrnéhozastoupenízdroj nutrientti, ana|lza
zďÉení prostŤedíostatními po|utanty' scénáie v|ivu vyuŽitÍpozemk '
zemědě|stvía změn v souvisejícÍchodvětvíchna jakost vody a ana|fza
eÍektivnostináklad .

ve vodním
Adaptace vodníhohospodáistvÍ,tzn. schopnost ÍÍzenÍ
hospodáistvípÍizpŮsobit
se měnÍcím
se vnějšímpodmÍnkám,
se stává
v pos|ednídoběvyznamnymtématemiady odbornychpracÍ- napr.[1].
Na toto témareagujei projektEvropskéunie NeWater.
V roce 2005 by| v rámci iešeníprojektuNeWaterprovedenprvní
Že
dotazníkovyprÚzkum v povodíLabe. Z tohoto vyzkumuvyp|ynu|o,
veiejnost zainteresovanáve vodnímhospodáiství(š|oo rŮznorodou
-,,stakeho|derŮ..
piedevším
z hlediskaoboručinnosti
skupinuuŽivate|Ů
v povodÍLabe)povaŽujeza nejpotiebnějšítyto
směry vyzkumu[2],[3]:
. začleněníotázkyzměny k|imatudo vodnÍhohospodáistvína zemí
povodÍLabe,
o zač|eněníotázky jakosti vody ve vztahu k její kvantitě do vodního
hospodáisWína zemÍpovodíLabe.
Na tento dotaznkovypruzkumnaváza|V roce 2006 da|šídotaznkovy
- š|ozejménao od.
prŮzkumzaměienyna uŽšískupiny,,stakeholderŮ..
vodnímhospodáistvÍ.Dotazníkobsahova|pouze
borníkyv oboru ÍÍzeníve
dvě otázky,prvníby|azaměiena na prob|ematikuv|ivuzměny k|imatuna
vodnÍhospodáistvína uzemÍpovodíLabe,druhá na kva|ituvodyve vztahu
k jejíkvantitěna zemÍpovodÍLabe (tabulky7 a 2). Svou formouse sice
tentodotaznikb|íŽí
spÍšeinterview- avšakrespondentivo|iIiz jednot|ivych
moŽností.Piedpok|áda|ijsme,Že svéodpovědiopatŽÍ
komentáii.Většina
V nás|e
respondentŮposkytlave|mi podrobnázdŮvodněnía vysvět|ení.
pr zkumu
dujÍcímtextu jsou uvedeny vys|edkytohoto dotaznÍkového
z něho vyplynu|y.
a závéry,}<teré

2. Materiál a metody
Dopisem by|i os|ovenivybranÍodbornícise zkušenostmiz oboru
vodníhohospodáistvía |ízeníve vodnímhospodáiství.V německé
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části povodíLabe Š|opiedevšímo pracovnky z oboru iízenívodního
hospodárstvíz ministerstevjednot|ivychspo|kovychzemí' V české
části by|ios|oveniodbornícise zkušenostmiz oboru iízeníve vodním
hospodárství.Potenciá|nírespondentiobdrŽe|idotaznk s prŮvodním
dopisem.Součástí
zásiIky bylaofrankovanáobá|ka se zpátečnÍ
adresou,
aby vyp|něnídotaznÍkuby|o pro respondentyco nejsnazší.
Vzh|edem
k formě dotaznkovéhoprŮzkumu,kde respondentipiipojova|idopisy
s komentáii,neby|prŮzkumpiísněanonymní'

Tabulka 7.. otázka č, I: ,,Jakéinformace7jakévys|edkyvyzkumujsou
pod|eVašehonázoru potiebnépro zač|eněnÍ
otázky klimatickézměny
do vodnÍhohospodáistvína uzemípovodíLabe?..
Klima

2. 7 Struktura respondentŮ
V povodíLabe existuj(r,Ůzné
skupinyrespondentŮ,a protoje nutno
počÍtats tím, Že tyto skupiny budou mi.t protichŮdnézájmy. V tomto
prÚzkumuby|ios|ovenipouze odborníciz oboru vodnÍhohospodáistvÍ.
Respondentijsouv tomto pruzkumudá|e povaŽováni
za zástupcejedné
skupiny ,,stakeho|derŮ..
v rámci povodíLabe. Piedpok|ádáme,Že jen
faktor,zda jsou z českénebo německéčástipovodÍLabe, moh|ovlivnit
rozdflnostjejichodpovědÍ.

Klimatickéscénáíepro obdobído roku 2070/ 2020/
20s0/ 2o4o/ 2050

|-l

Udajeo miTenejistotypredpovědíteplotpri k|imatické
změně a informaceo nejpravděpodobnějších
teo|otnÍch
trendech

lJ

Udajeo mÍÍenejistotypiedpovědÍsliižekpii k|imatické
změně a informaceo nejpravděpodobnějŠích
sráŽkovychtrendech

Jiné?
Voda
v závisIosti
na
klimatickych
scénáiÍch

2. 2 Struktu ra dotazn Íl<,u
Dotaznk by| piizpŮsobenpiedpok|adu,Že na něj budou odpovÍdat
odborníci;
obsahovalsice pouzedvě.otázky,nicméněs ve|mipodrobně
Vypracovanmi moŽnostmiodpovědí,ze kterych respondentivo|i|i.
U kaŽdéhooddí|uobou otázek byl prostork vypsánÍda|šÍch
moŽností
odpovědi,popĚÍpadě
komentáiŮ (tabulky7 a 2). Dotaznk nemě| Žádn,!
speciá|nínázev, protoŽepotenciá|nírespondentio něm by|i piedem
prŮzkum
informovánia neby|na rozdflod predchozÍho
dotaznÍkového
piedpok|ad,Že by respondentiposkyt|idotaznk svym ko|egŮm.
otázka č.I (tabulka1) se zab,fva|aprob|ematikouk|imatickézměny.
jsou podlejejich
Respondentiby|idotazovánina to,jakévys|edkyvyzkumu
názorupotiebnépro IepšÍzač|eněníotázky
klimatické
změnydo vodního
hospodárství
na zemíLabe. otázka č.1 by|arozdě|enana čtyiioddíly:
scénáiÍch..
včetněčasovych
,,K|ima..,
,,Vodav závis|ostina k|imatickych
jew. a ,,Jiné?,,.
obdobÍa referenčních
obdobÍ,,,ExtrémnÍ
otázka č.2 (tabulka 2) se zab,lva|akva|itouvody ve vztahu kjejí
kvantitě.Respondentiby|idotazovánina to,jakéinformacenebovys|edky
jsou pod|ejejich názoru potiebnépro |epšÍ
u./zkumu
zač|enění
otázky
jakosti vodyve vztahuk jejíkvantitědo vodnÍhohospodárství
na rjzemÍ
povodÍ
Labe.otázkai.2by|a rozdě|enana tii oddÍly:
znečištění..,
,,Zdroje
a scénáie'.a,,.Jiné?,,
.
,'Ana|,jzy

!

T
!

T
!
!
!
!

2.3 ZpŮsob lryhodnocení prŮzkumu
obdrŽenédotaznky by|yzpracoványkvantitativně(respondentivybíraIi
jednu z nabhenych odpovědí)i kva|itativně(zpracováníkomentáiŮ
respondent), a to zv|áštv německéa českéčástipovodíLabe.
Zv!šenj dŮraz by| k|adenna zpracováníkomentáiŮ a doprovodnych
dopisŮ od respondentÚ.

časové
období

3. Vfsledky pr zkumu
RespondentitvoiÍpoměrně homogennÍskupinu vzh|edemk oboru
činnosti.ProtoŽetento dotaznkoWprŮzkumnavazova|na piedcházející
| 2 , 3 ] a p r o t o Ž eb y | i o s | o v e n i p o u z e o d b o r n í c iz o b o r u v o d n Í h o
hospodáistvÍ,moh|ybyt otázky ve|mipodrobnéa konkrétnězaměÍené'
Ce|kem odpovÍda|o
36 respondentŮ(shodně po osmnácti v české
a německéčástipovodíLabe).
3.7 Jaké informace/jaké w.fsledky ujzkumu jsou podle názoru
respondentŮ potŤebné pro lepší začlenění otázky klimatické
změny do vodnÍho hospodáÍství na uzemí povodí Labe?
Z odpovědírespondent z prvnÍhooddÍ|u,,K|ima..
vyp|ynuIanejv,lraznéjiskutečnost,Že respondenti povaŽujíza du|eŽité daje
o miTe nejistoty piedpovědísráŽek pÍi k|imatickézměně a informace
o nejpravděpodobnějších
sráŽkovychtrendech (tuto moŽnostoznačiIi
všichnirespondentiz německéčástipovodíLabea většinarespondentr)
z českéčásti).
Většinarespondentuv českéi německéčásti povodíLabe povaŽuje
za dŮ|eŽité
udajeo miTenejistotypiedpovědítep|otpii klimatickézměně
a informaceo nejpravděpodobnějších
tep|otních
trendech.V tomtooddíle
dotaznku nevyp|ynu|o
Žádnékonkrétníčasové
obdobt,pro KerépovďujÍrespondentiza d |eŽité
qrtváieník|imatickych
scénáŤtj.
Respondentiby uvfta|i
napitk|adinformaceo meziročnízměně
ve sráŽkácha tep|otácha informace
o dopadechpiedpok|ádané
změnyk|imatuna spotiebuvody.
Z odpovědív druhémoddíle otázky č. 1 vyp|ynu|o,Že respondenti
shodně v českéi německéčásti povodÍLabe povaŽujÍ
za nejdŮleŽitější
indexuspotiebyvody..(vztahudostupnostivodníchzdrojŮ
"odhadtrendr]r
(nebosubregionech)povodíLabe se
a nárokÚ na vodu)v subpovodích
zahrnutím
vlivuzměnyk|imatua sociockonomickychzměn...Respondenti
navrhujÍde|šíneŽdeseti|etéreferenčn
íobdobí- nejčastěj
i se objevovaIo
tiiceti|etéobdobÍ.Žaane deseti|etéčasovéobdobÍpro scénáie změn
(tab. 7) neby|ooznačenorespondentyza nejdu|eŽitějšÍ.
jevy v povodíLabe.
TetÍ oddí]otázky č. 1 se zab,!va|extrémnÍmi
RespondentipovaŽují
za dŮ|eŽité
informaceo Írekvencivyskytupovodní
a sucha pod|eh|avníchscénái k|imatické
změny a vyhodnocenÍ
spo|ehIivostitěchto piedpovědÍ(tutomoŽnostoznačiIa většina respondentrj

lJ

)iné?

ExtrémnÍ
jevy

(nebo
Mapy 5 nebo 1O|etychprÚměruročních
sezonních)hodnotpiíméhooďtoku (prÍmy
odtok =
sráŽky- evapotranspiraceminus - podzemnívody)
Mapy diferencíbudoucíchpíímÍchodtokti vztaŽené
k referenčnímu
obdobÍ
(nebo
Mapy 5 nebo 1O|etychprÚměrÚročních
sezonních)hodnotdotace podzemníchvod
Mapy diferencíbudoucÍdotace podzemníchvod
vztaŽenék referenčnímu
období
(nebo
Mapy 5 nebo 1o|etychprŮměruročních
sezonních)hodnotklimatickévodníbilance
(k|imatická
vodníbiIance= sráŽky potenciá|ní
evapotranspirace)
Mapy diferencíbudoucíklimatickévodníbilance
vrtaŽenék referenčnímu
období
5 nebo 10|etéprŮměryročnÍch
hodnotpnitokti/
Úrovníhladin vody v hlavníchměrnychprofi|ech
v povodíLabe
odhad trendŮ indexu spotÍebyvody (vztahu
dostupnostivodníchzdrojua nárokÚ na vodu)
v subpovodích(nebosubregionech)povodíLabe se
zahrnutímv|ivuzměny k|imatua socio-ekonomickych
změn

obdobípro scénáiezměn:do roku r201o C2o2o D203o
.2040 n2050
Refereněníobdobí 11970-1980
D1990-2000

!1980-1990

| | Frekvence vjskytu povodnÍpodle h|avníchscénáž
k|imatickézměny a vyhodnoceníspolehlivosti těchto
píedpovědí
| | Frekvence Wskytu sucha pod|eh|avníchscénáiÚ
k|imatické
změny a vyhodnocenÍ
spo|ehIivostitěchto
piedpovědÍ
!

Míra nejistoty ve Vztahu k piedpovědímÍreKvence
vyskytu povodnP

lJ

Míla neiistoty ve vztahu k piedpovědímfrekvence
uyskytusucha?

)iné?
Jiné?

v českéi německéčástipovodíLabe).V komentáiÍchk tomuto oddi]u
otázky č. 1 se objevi|poŽadavekna odpovědnévyhodnocenívys|edkŮ
v tétooblasti vyzkumu.Respondentinavrhujítakévypracovatscénáie
socio-ekonomickychdopadŮ povodnía sucha a Vypracovatana|,!zy
pokryvu.Takése objevi|návrh na orientaci
moŽnychzměn vegetačnÍho
vyzkumuna moŽnostiudrŽite|ného
rozvoje.
3.2 Jaké informace/jaké ulsledky ulzkumu jsou podle Vašeho
názoru potÍebné pro lepšízačlenění otázl<yjakosti vody ve vztahu
k její kvantitě do vodnÍho hospodáÍství na zemí povodí Labe?
PrvníoddÍlotázky č. 2 by| zaměien na zdroje znečištěnÍ.
Většina
respondentuv českéi německéčásti označi|ajako du|eŽitéstanovenÍ
poměrného
zastoupenÍzdroju nutrientu(dě|enychpod|er znychbodovych
a difuzníchzdroju)ve vybranychsubpovodíchvyuŽitím
dynamickychnebo
statistickychmode| . Ana|1au
zatiŽenÍprostredÍjinymiznečišťujÍcÍmi
|átkami
takévětšinarespondentr]r
označi|a
v obou částechpovodíLabe.
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Tabulka 2. otázka č,.2: ,)aké informace/jakév./s|edkyvyzkumujsou
pod|eVašehonázoru potrebnépro |epšÍ
zač|enění
otázkyjakosti VodyVe
vztahu k jejÍkvantitědo vodníhohospodáistvína zemípovodíLabe?,,
Zdroje
znečištěnÍ

tr
!

StanovenÍpoměrnéhozastoupenízdrojÚ nutrientŮ
(dě|enychpod|erŮzn1/ch
bodov./cha difuzníchzdrojŮ)
(nebopro
ve vybranychreprezentativních
subpovodÍch
všechnasu bpovodi) VyuŽitÍm
dynamicklch procesně
za|oŽenychmodelŮ nebo statickychmode|Ů
Ana|jza zaIfteníprostredÍj inymi znečištujÍcími |átka mi
(těŽkékovy'organickéznečištěnt,
pesticidy)v ce|ém
povodíLabe nebo ve vybranlchsubpovodÍch

Jiné?

Anal'!zy
a scénáie

!
!
!
!
!

T
!
!
!

T
Jiné?

Ana|yzav|ivŮextrémnÍch
iev (napi. povodnQ
na ukazatelejakosti vody (napi. nutrienty,těŽkékovy'
organické
znečištěni)?
Ana|,!zafunkce biehovfch z n podé|iičníchtokŮ
ve sniŽovánímnoŽstvÍ
znečištujících
|átek
pozemkŮr(napi. zWšení
Scénáiev|ivuzměny užívání
vyměrypozemkÚ |eŽících
|adem,zalesĎování,
urbanizace)
na kvalituvody
Scénárev|ivuzemědě|skéhohospodaňení
na
pozemcích
(napi.rotacep|odin'hnojen|na kva|itu
vody

se na endokrinně činné|átkya na rozpty|ené
drobné,avšakvyznamné
zdrojeznečištění.

4. Závét
prŮzkumv povodÍLabe mě| jako h|avní
Zde popisovanydotaznÍkovy
ci] získánípodnětuod odbornÍkŮ
z oboru vodníhohospodáÍstvíaby by|y
proh|oubeny
poŽadavky
a konkretizovány
na směry vyzkumuv hydro|ogii
a souvisejících
oborech.PrŮzkumprobÍha|
souběŽněna zemípovodí
LabevSRNavčR.
MotivacÍby| h|avnÍcfl projeKu Evropskéunie NeWater,coŽje vwoj
adaptivnÍho
a integrovaného
vodnÍhomanagementu.Z dotaznÍkového
prŮzkumuWp|ynu|y
pro |epšÍzač|enění
tytopoŽadavky
na lys|edkyV]/zkumu
otázkyk|imatické
změnydo vodnÍhohospodáistvÍv povodíLabe:
o daje o mÍ7enejistotypiedpovědíobjemu sráŽek,
r odhad index spotieby vody,
o frekvencevyskytupovodnÍa sucha pod|eh|avnÍch
scénáiťtk|imatické
změnya vyhodnocení
spo|ehIivosti
těchto piedpovědÍ.
Pro scénáiev|ivuk|imatické
změny na dostupnostVodyby mělo byt
pouŽitode|ší(tiiceti|eté)
referenční
období,nejčastějise v odpovědích
objevovaloobdobít97o aŽ 2000.
Pro Iepší
zač|enění
otázkyjakosti vodyve vztahuk jejíkvantitěje podIe
respondentŮpotiebné:
o stanovenÍ
poměrného
zastoupenÍ
zdrojŮnutrientu,
. ana|yzazatfteníprostredíj inymi znečištujÍcÍm
i |átkami,
. scénáie v|ivuvyuŽitÍ
pozemkŮ na jakost vody,vlivu zemědě|ského
hospodaienína jakost vody a v|ivuzměn v souvisejících
odvětvÍchna
jakost vody.
Ce|kověse odpovědiv českéa německéčástipovodíLabe shodova|y.
Největšírozdi1ymezi respondentyv ČRa SRN by|yv názoru na to, zda
je potiebná ana|yzav|ivu socio-ekonomickfchzměn (napi. hustoty
obyvate|stva)
na regioná|nínároky
na vodu.TutomoŽnostoznači|a
většina
respondentŮv českéčásti povodÍLabe a jen po|ovinarespondentŮ
v německéčásti.

Scénáiev|ivuvodnihohospodáňství(napi. efektivnějšÍ
čistěníodpadnÍch
vod)na kva|ituvody
Scénáievlivu hydrotechnickjch zásah (napi'
napiimovánítokt]'budovánínádrŽí)na kva|ituvody
Scénáredopaduzměny k|imatu na kva|ituvody
Scénárev|ivuzměn v souvisejÍcích
odvětvích
(zemědě|ství,
rekreace,p|avba,urbanistikaatd.)
V|ivsocioekonomickfch změn (napi. hustoty
popu|ace)
na regioná|ní
nárokyna vodu
Analfza efektivnosti náktadli pro rŮzná opatrení
s|edujícísn iŽování zalíŽení
nutrienty

Vyzkumje potrebnypro nás|edující
znečištující
|átky:
a nutrienty/ J těŽkékovy / r: organickéznečištění
/
. pesticidy / a anorganickéznečištění

Poděkování
DotazníkovyprŮzkum by| financován z projeKu EU NeWater.Autorky
ve|iceděkujÍvšem,
kteiívěnovalisvŮjčasa dotaznÍk
vyp|ni|i.
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Jiné?

Key words
Labe catchment, adaptive water management, stakeholder participation, questionnaires
Questionnaire research for stakeholders - speciallsts in water
management - on research needs in the Czech and German
part of the Elbe basin (MartÍnková, M., BlaŽková, Š., Hesse, C.,
Krysanova, V., Košková, R.)
Presented text summarizedQuestionnairesfor water m4nagement
Da|šíoddfl otáz(y č. 2 se zabwa| ana|yzamia scénáriv|ivur znych
faktorŮna jakostVodya rŮznymitypyznečištěnívody.
Ce|kověWp|ynu|o, stakeholders in the Elbe basin (project NeWater). First question
was about climate change impact scenarios and related water
potrebnéscénáre
Že respondentiV oboučástechpovodíLabepovaŽuJ(za
v|ivuvyuŽitípozemku na jakost Vody a scénáie vlivu zemědě|ského problems. Second question was about what kind of lesearch results
jakostvody.Scénáiev|ivuzměnv souvisejÍcích
hospodaienína
odvětvích do stakeholders need in order to better integrate water quality with
(zemědě|ství,
rekreace,p|avba,urbanistikaatd.)na jakost Vodya ana|,Ýza water quantity in water managementin the Elbe basin. These kind of
research or results followed: informationabout uncertainty ranges in
efeKivnostinák|adŮpro rŮznáopatrenís|edující
sniŽován(zatften(nutriety
predictionof precipitationunder climate change, estimation of trends
by|ytéŽvětšinourespondentuv obou částechpovodíLabe označeny
za
potrebné.
in water use index for the Elbe subbasins, fiequency of fioods according
V|ivsocio-ekonomickych
změn (napi.hustotapopu|ace)na regioná|ni. to major climate change scenados, and reliabilityof such predictions,
nárokyna Voduby|bod, ve kterémby|yodpovědirespondentŮz české source apportionmentof nutrient load for subbasins using dynamica!
process.basedmodels or statistical models, analysis of pollutionload
a německéčástipovodíLabe nejvi.cerozdí|né.
Tentobod označi|o
čtrnáct
for other pollutants, scenarios of land use change effects, scenarios
respondentŮz českéa devětz německéčástipovodíLabe.
pro tytoZnečišťující of agriculture management, scenarlos of changes in water-related
PodIerespondentuje potiebnyvyzkumpiedevšÍm
sectors and cost+ffectiveness analysis.
|átky:nutrientya organickéznečištění.
Respondentitakénavrhují
zaměrit
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co pŘlNEsLDRUnÝnor ŘeŠeruí
vvzrcuM
NÉnoÁuĚnu,,vÝzKUM
PRo HosPoonŘeruí
s oDPADY
v nÁucIocHRANYŽvorruíno
PRosTŘeoí
A UDRŽmeulÉno
ROA/OJE"

Věra Hudáková, Marie Kulovaná
K!íčováslova
odpad, nakládání s odpady, prava, recyklace, odstraněnÍ,PCB, elektroodpad,vozidlas ukončenouživotností,BRo, PVc, nebezpečn!odpad,
kontaminovanémÍsto,skládka, kal, opětovnépouŽití,stavebnÍodpad,
baterie, zpětnÝ odběr
Souhrn
čIáner inÍormujeo pracíchna jednotlivych subprojektech, kterébyly
v Íoce 2oo6 v rámci vyzkumnéhozáměru ,,Vfzkum plo hospodaŤení
s odpady v rámci ochrany životniho prostiedí a udržitelnéhorozvoje
(prevencea minimalizacevzniku odpad a jejich hodnocení)..provedeny.
V tivoduje shrnut jejich piehted a dále jsou stručněpopsány informa
ce o pr běhu iešenía získanfch vfstupech. Jde o celou škálu odpadri
- biologicky rozložitelné,
nebezpečnéodpady, PcB, e|ektroodpady,
autovraky - a o postupy jak analytické, tak i o technologie zabÝvaiící
se odpady.
V druhémroce iešenívyzkumného
záměru ,,odpady..,
tj' v roce 2006,
by|avyzkumnáčinnostorganizována
do subprojektŮ,
z nichŽněkteréby|y
ještědá|e č|eněny
pod|eiešenéprob|ematiky.
V ob|asti nak|ádánÍs odpady by|yi v roce 20o6 v Evropskéunii
prijímány
novépiedpisy,Kerétuto ob|astupravují,
a protoje v rámcivšech
subprojeKŮtrva|es|edováni vwoj a aKuá|nístavprávníchpredpisÚnejen
v EU, a|e i v Českérepub|ice.odbornoupodporujednot|ivym
rešite|Ům
vytváiejÍnejen všichni pracovníciCentra pro hospodaienÍs odpady
(CeHo),a|ei pracovnícijinych
odborŮVÚVT.G'M.,v.v'i.
V rámcísubprojeKŮ
jsouto hIavně
zaměiujících
se na s|edovánív|astnostínebo
sloŽeníodpadŮ
pracovníci|aboratoií,
kteréjsou zázemímCeHo. SoučasněprobÍha|a
i setkánÍs odbornkyjak z ČR,tak ze zahraničí.
PÍehled Íešenjch subprojekt
v roce 2006
1. Prob|ematika
bio|ogickyroz|oŽite|nych
odpadu
1A. Biologickyroz|oŽite|né
odpady;
18. Provoznípokus posouzenív|ivukuchyĎskychdrtičŮna s|oŽení
kalu;
1C. Prob|ematika
ka|Ůz čisttrenodpadníchvod;
2' Zpracován í databázovépodobytechnoIogií prav odpadŮ;
3. Vybranéodpady _ autovrakya elektroodpada vyzkumv ob|asti
pIastŮ;
4. HodnocenísIoŽení
a vlastnostíodpadŮ
4A. HodnoceníekotoxicityodpadÚ;
48. StanovenÍkyse|inovéneutra|izační
kapacity a organického
uhlku;
4C. Metodicképokynyv odpadovémhospodáistvÍ;
5.Vyzkumv ob|astinebezpečnych
odpadŮ;
6. Evidencea hodnocenÍ
sk|ádeka starych zátéŽ(
64. Evidencestarych zátéŽí;
68. Pruzkum a hodnoceníeko|otickych zátéŽ(včetněstarych
sk|ádek;
6C. Prob|ematikaPCB ve starych zátěŽích;
6D. Loka|izacea pasportizacezaíízení
na odstraněníazneškodnění
odpadu;
7 . Yyzkumv ob|asti termickéhozneškodĎován
ía energetického
vyuŽÍván
í
odpad ;
8. Vyzkumv oblasti problematikyPCB;
9. Vyzkumv ob|asti LCA (ŽivotnÍho
cyk|uvyrobku).
Dá|e budou stručněpopsány práce a vys|edkyprovedenév rámci
jednotlivychsubprojeK v roce 2006.
Prob|ematikabio|ogickyroz|oŽite|nych
odpadu (BRo)je ve|miširoká
a v současné
dobějde o ve|midiskutované
téma'V rámci vyzkumného
záméruby|y shromáŽděnyněkteré daje o potenciá|níchrizicÍch
pienosu baKeriá|nÍchinfekcípii kompostovánÍBRo a by| vypracován
stručnypieh|edsystémŮmechanickobio|ogicképravyv Evropě.Jako
geografickystrukturovanypieh|ed jsou zpracováványinformace o zapro BRo, v roce 2oo7 by mě| pieh|edobsáhnout
ňízeních
a techno|ogiích
informaceza ce|ouČn.liz od roku2OO5probÍha|o
dlouhodobé
sledovánÍ
v|ivupouŽÍvánídrtičtj
kuchyřskéhoodpaduna Íunkcia provozma|éčistírny
odpadnÍch
voo (Čou. By|as|edovánakva|itaa mnoŽstvíodpadních
vod,

parametryCoV. Cí|emiešenÍby|ozískatpodk|ady
kva|itaka|Ůa provozní
pro objektivnÍ
posouzenív|ivupouŽÍvání
drtičŮkuchyĎského
odpaduna
kva|ituodpadních
vod a nás|edněna kva|ituka|uvznikajícího
na ma|ych
Čov.zrsxanyby|yi dalšírjdajeo sloŽeníka|Ůz komuná|ních
ČoV,které
informaceo moŽnostechda|šÍho
zkva|itni|y
nak|ádánía vyuŽívání
ka|Ů.
Prob|ematiceka|Ů z Čov se věnova|i samostatnypodsubprojekt,ve
kterémbyly zpracovány,prověieny a vyhodnocenyudaje o produkci
a nak|ádánÍs ka|y z Čov. By|y poiízenysouhrnnérjdaje pro pět
h|avních
a vzh|edemk reportingupro EU poŽadovanych
zpŮsobŮvyuŽitÍ
a odstraněn(ka|uz Čov,odpovídajÍcích
zpiesněnéprodukci.
V prŮběhuroku 2006 by|a ,,Databázetechno|ogiíprav odpadŮ..,
piístupnána internetovychstránkách VÚV T.G'M., v.v.i.(http://www.
vuv.cz),pruběŽněaktua|izována
a dop|Ďovánao da|šízarÍzení
na vyuŽití
a upravuodpadŮ.
V rámci subprojektuVybranéodpady by|o zahájeno d|ouhodobé
s|edováníobsahu
Pb, Hg, cd, cÉ*v odpadechvznikajÍcÍch
zpracovánÍm
autovrakŮa e|ektroodpadŮ.U e|ektroodpaduby| s|edováni obsah
PBB (po|ybromované
bifeny|y)
a PBDE (po|ybromované
difenylétery).
Toto d|ouhodobés|edovánívycház(z poŽadavkŮsměrnic EU, které
u motorovychvozide|(kategorieM1' N1' trÍkoIová)
vyrobenychpo
I. 7 ' 2oo3 zakazqí pouŽívatmateriá|ys obsahem Pb, Hg, cd, cÉpo 7.7 .2006 zakazujíještě
a u e|ektrozaiÍzenÍvyrobenych
navÍcpouŽívat
je získatinformaceo obsahu
iPBB a PBDE. Účetemtohotos|edování
látek ve vyrobcÍch,
nebezpečnych
u kterychse pii vyroběještě neprojeviI
zákaz jejich pouŽívánÍ.
Tím se zÍská pomys|námaximálníhranice
obsahŮ Pb, Hg, cd, cÉ*,PBB, PBDE; u odpadŮz vyrobkŮvyrobenych
po stanovenychtermínechby obsahy s|edovanychukazate|Ůmě|ybyt
1iŽniŽš('V rámci subprojektuby|v roce 2006 dokončennávrh postupu
pro ,,Stanovení
obsahu H$, Cd a Pb v odpadeche|ektrochemickych
č|án kŮ...Pii ověiovánÍr znychzpŮsobŮ rozk|adubateriípotvrdi|y ana|yzy
provedené
v Iaboratoiích
VÚV T.G'M.,v.v.i.,Že obsah rtuti by|u všech
ana|yzovanych
tuŽkovychbaterií(typAA) od rŮznychvyrobcŮniŽšíneŽ
poŽadavkŮmuvedenymv nově
0,0001 % hm, Hodnotytedy vyhovujÍ
prUaté
par|amentu
směrniciEvropského
a Rady2006/66/ES, o bateriÍch
a akumu|átorech
a odpadníchbateriícha akumulátorech.
HodnocenÍskutečnychv|astnostíodpadŮje sama o sobě ve|mi
rozsáh|áob|ast.V rámci vyzkumného
záměru by|aiešenaprob|ematika
hodnoceníekotoxicity
odpadŮ.By|yprovedenysady testu ekotoxicityna
Šestivybranych
vzorcíchodpadŮ'Na zák|adě porovnánÍcit|ivostiskupiny
akvatickycha kontaktnÍchtestŮ toxicity by|o zjištěno,Že provádění
pouze akvatickychtestŮ toxicity k charakterizacienvironmentá|ních
rizik spojenychs uvo|Ďováním
toxickych|átek z odpadŮ do prostňedí
nenívhodné,nebot nejsoudostatečněcit|ivéna toxické|átkyve vodě
má|o rozpustnéči hydrofobní.Ukáza|o se, Že kontaktnítesty toxicity
piftomnosttoxickych|áteku 83 %vzorkŮ,zatÍmcoakvatické
zaznamena|y
pouzeu 33,/ovzorkŮ.By|ozjištěno,
pouŽívaná
Žev současnosti
sada čtyr
akvatickychtestŮ toxicityje nedostatečná
ve svécit|ivostii eko|ogické
re|evanci.Souhrnněz vys|edkŮVyp|Wápotieba zavedeníkontaktních
pevnychodpadua potiebainovaceakvatické
testŮtoxicitydo hodnocení
sady tzv. standardníchtestŮ toxicity.
V y h | á š k ač . 2 9 4 / 2 0 0 5 S b ' p i i i m p | e m e n t a cRi o z h o d n u t R
í ady
2oo3/33/ES pÍevza|ai moŽnostupravyhodnoceníDoC (rozpuštěny
organickyuh|k) pri stanovenív rozmezípH 7,5_8. Z experimentá|ních
vys|edkŮvšak vyp|wá, Že tato moŽnost pravy hodnocenínení pro
všechnyodpadyvhodná.U některychodpadŮdoš|oke sniŽenÍ
hodnoty
DoC, u některychse naměienéhodnotypohybovalyna stejné rovni
a u některychodpadŮ doš|odokonce ke aryšenÍ
této hodnoty,někdy
iádově i o desftky procent.Je zíejmé,
Že samotnéstanoveníDoC nebo
ToC (ce|kovy
organickyuhIk)ještězce|aneiešíotázkupŮvoduorganického
prostiedíby
uhlku. Pro da|šíhodnocenívlivu
tohotoukazate|ena Životní
patrně bylo nutno dá|e specifikovatjeho zdroj.Na obr. 7jsou porovnány
vys|edkystanovenÍDoC metodoupod|eČsrurru L484 (75 7515), Keré
jsou označenyDoC1, a vys|edkyzískanév Íízeném
vy|uhu(po pridání
kyse|inynebozásadydo pH 7'ffi)jsou označeny
DoC2.
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obr.1. Vysledky
měieníDoc - srovnánÍ
Doc1 a DoC2
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V rámci subprojektu4C by|y piipravenypodk|adypro aktua|izaci
stávajícíhometodickéhopokynu - ,,Metodickf pokyn k hodnocení
pokyn pro
ekotoxicity"a pro vydánínovéhodokumentu"Metodicky
zpracováníZák|adnÍhopopisu odpadu". U ,,Metodickéhopokynu ke
vzorkováníodpad " probiha|akoncem roku 2oo6 piípravapodk|adŮ
projeho aKua|izaci piedevšíms ohledem,navydánínovychevropskych,
a|e i českychnorem. Současněse uskutečni|ai piÍpravapodklad pro
inovovany Metodickypokynk hodnocenÍpiijate|nostiodpadŮuk|ádanych
"
na sk|ádkya piijejich vyuŽívání
na povrchuterénu".
Vyzkum v ob|asti nebezpečnychodpadu se zaměii| na odpady
s obsahem PoPs (perzistentníorganickéznečištujícÍ
|átky)s vyjimkou
PCB (po|ych|orovanych
informacÍo nak|ádání
bifeny|Ů).Pii zjištovánÍ
s odpadys obsahemPoPs by|yzoh|edněnynovinkyv evropské|egis|ativě
(naiízeníč.
85o/2oo4o PoPs). Českárepublikas těmitoodpadynakládá
v sou|adus tímtoprávnímpiedpisem, i kdyŽu nás dosud neníprávně
zakotven.By|yzjištěnynedostatkypii h|ášenídat do |SoH (|nformačnÍ
systémodpadovéhohospodáistvQu odpadu 02 01 08N; odstraĎování
nedostatk bude v rámci |SoH pokračovati v piíštímroce. Na zák|adé
získanychana|ytick1/ch
vysledkŮ agrochemickfchodpadu (ve|minízké
pesticidtj- ocP) lze usuzovat,Že oCP
koncentraceorganoch|orovanych
nebudouv Českérepub|icepatiit mezi PoPs, Keré piedstavujízávaŽn'!
prob|ém.
Svym rozsahemve|kysubprojeK vztahujícÍ
se k evidencia hodnocení
skládek a starych zátéŽí
by|dá|e č|eněnna čtyiičásti- 6A aŽ 6D.
Seznamy priorit kontaminovanychmíst tak, jak by|yvytváienydo
roku 2oo2, obsahova|yněKeré nepiesnoštia omezení.V roce 2003
priorit, která by|a zatím
by|a vytvoiena a|ternativnÍ
metodika určovánÍ
pouŽita pouze na části kontaminovanychmÍst uvedenychv systému
SEKM (Systémevidence kontaminovanychmÍst).V roce 2005 by|ytyto
dva zpŮsobyv rámcíiešenívyzkumnéhozámérupopsány a ana|yzovány
a v roce 2006 by|vypracovánnávrhjak propojitstávajícÍ
hodnocenírizika
pod|e,,metodiky
v databáziSEKM s hodnocenÍm
2003".
V rámci subprojektu se vys|edkyhodnoceníprioritizacepod|e
,,metodiky2003" v piípadě|oka|itzátěŽítypukomuná|nísk|ádkaukáza|y
jako nespo|eh|ivé,
protoŽetato metodika neroz|išuje
mezi |okalitami
s nedostatkemdat a |okalitamis prokázanymohroŽenímvšech s|ede
vanychs|oŽekprostiedí.Neníproto možnévyuŽft,,metodiku2003.. pro
|oka|ity
typu komunálnísk|ádkadatabázouymzpusobem.To znamená,
Že ne|ze propojitstávajícíkategorizacírizik s "metodikou2o03" podle
atributŮzáznamťs.
Jediná moŽnostby by|a určovatprioritujednot|iWch
|oka|ittypu stará sk|ádka pomocíterénnírekognoskace,rešeršních
pracíapod.,coŽ by bylo neefeKivnívzh|edemk tomu, Že velkémnoŽstvÍ
zák|adnÍchinformacÍjev databáziSEKM jiŽ obsaŽeno.Z těchto dÚvodŮ
neníperspeKivní
2o03" dále pouŽívat.
"metodiku
Du|éŽitou,
ve|mi pozitivnÍcharaKeristikou navrhovaného
systému
prioritizaceje to, Že hodnotakategorierizikaa priorityv rámci kategorie
rizikaje vŽdydynamickáa m Že se pr běŽněměnit pod|etoho, k jakému
vyvoji docházína daném kontaminovanémmístě. Po tispěšném
provedenísanace se napi. kontaminovanémÍstodostává z kategorie
A do kategorieP.
Z ap|ikacenávrhupropojenÍmezirizikovostÍsystému
SEKM a navrhe
vanym systémemprioritizacevyp|ynu|o,
Že je potieba v systémuSEKM
-tabu|ka
véstiádně záznamyo prováděnychsanacícha jejichvys|edcÍch
Sanace databáze SEKM. TéŽby by|ovhodnév tabu|ceArchiv |iteratury
provéstrevizipo|e,,t1rp..,
kde v mnoha piípadechchybízáznam.MoŽnosti
pro aKua|izacidat
vyuŽitÍ
RPZZ (RegistrprŮmyslovychzdrojŮznečištěnÍ)
o kontaminovanychmístechjsou ve|miomezené.
By|y vytvoienytzv. hot spot mapy pro ukazate|e NEL (nepo|ární
extrahovatelné
|átky)a PCB. Podrobnějšímapa
zattrenípro pi|otní zemí
bude vytvoiena V roce 2oo7. Jako pi|otníÚzemí by|o vybráno zemí
okresu ostrava-město.
V rámcisjednoceníaodstrařovánídup|icít
starychsk|ádekv databázi
SEKM by|ooznačenojako dup|icitnÍ
24 o/ozáznamŮv geografickévrstvě
geologické
skládkyčes 1Česxe
s|uŽby).
Z pracína odstraĎováníduplicit
databázeSEKM vyp|ynu|o,
Že v piÍpaděněKerych |oka|itby bylaefeKivní
terénnírekognoskace.
By|yzpracoványtii pĚípadové
studie prob|ematickych|okalit s eke
|ogickouzátěŽí.Loka|itab va|ésk|ádky Ledce u P|zněje si|ně kontaminována,zejménaanorganickymipo|utanty,pod|e provedenychprací
však k vyraznémušÍŤení
kontaminacenedochází.Loka|itaobalovny
Ho|ostievyu StiÍbraje kontaminovánaPCB, šiŤeníkontaminace
sniŽuje
nová čistírnaodpadníchvod. Loka|ita bfva|éoba|ovnyMi|evskoje
kontaminovánaPCB a ropnymiuh|ovodÍky,
v areá|ujsou sk|adovány
povrchovych
i odpadnízeminys PCB, kontaminacese šÍÍído
vod.V rámci
prob|ematikyPCB ve starych zátéŽíchby|y identifikoványa evidovány
PCB. ZÍskanéinformaceby|yzhodnoceny
další|oka|itykontaminované
z poh|edup|atnychprávníchpiedpisÚ a by|a rozšíena databáze mÍst
kontaminovanychPcB. V současnostise v evidenci nachází32 |oka|it
eko|ogickfchzátéŽí
s koncentracÍPCB pievyšujÍcÍ
50 mg.kg1.
V Českérepub|iceje v současnostivprovozu143 sk|ádkovjchzaiízení
ostatníhoodpadu (s-oo). Početsk|ádek v jednot|iv./ch
krajÍchje vidět

Tabulka 1. Početsk|ádek ostatnthoodpadu
Xrai
Praha
StredočeskÝ
Karlovarskv
ÚsteckÝ
LibereckÝ

Pardubic1ď
PIzeřsky
JihočeskÝ
Vvsočina
JihomoravskÝ

Poěet skládek $oo
L

20
6

10
8
9
5

L2
16
10
L2

Olomouckri

L2

Z|ÍnskÝ
Moravskoslezsk

13

9

Zdroj: CeHO
v tabulce1. U všechtěchto zaŤÍzeníby|y
dop|něnya upiesněnyinformace
potiebnépro databázi lsoH.
V rámci subprojeKuby|y|oka|izovány
všechnysk|ádkys kapacitounad
25 00o m3,Keré se vyskytujína zemíČR.U všechbyly určenypiesné
souiadnice jejich umístěnía zaneseny do map jednotlivychkrajŮ, coŽ
je du|eŽité'zv|áštěvyskytujÉ|i
se v b|Ízkostipovrchovychči podzemnÍch
vodnÍchtokŮ, nebo v jinych rizikověvyznamnfch|oka|itách.Na zák|adě
map Čn a jednot|ivychkraj |ze konstatovat,Že ce|op|ošné
rozmÍstě
ní sk|ádek S-oo v Českérepublice je rovnoměrné.Snímky poiÍzené
polozea wh|eflujednot|ivych
z ortofotomapdávajípieh|edo geografické
sk|ádek S-oo v danémregionu.Tyto mapyjsou pĚÍlohou
celé zprávy.
Vyakum v obIasti te rmického zneškodĎovánÍa energetickéhovyuŽív
ánÍ
odpadubylv roce 2006 dop|něno podk|adysouvisejícísproblematikou
spa|ováníodpad a vyroby a spa|ovánÍtuhych a|ternativníchpa|iv.
Legis|ativnědany proces v ob|astiv./robya pouŽitítuhycha|ternativních
pa|iv- od vo|bypotenciá|nÍch
s|oŽekpa|ivaaŽ pojeho ověienía schvá|enÍ
_ je značněnáročnya komp|ikovanf.
pro dané-spalovacízaŤízení
Do budoucna je zŤejmé,
Že spalovnyodpadu a zaŤízení
spo|uspa|ující
odpad pro energetickévyuŽitíbudou mÍtsvé nezastupite|némísto
V managementunak|ádánÍ
s odpady'stejnějakojinézpusobynak|ádání
s odpady'Ve srovnánÍs vyspě|ymistáty, kde je termickyzpracováváno
piib|iŽnědvacet aŽ tiicet procentodpadŮ, se v ČRV roce 2004 spáli|o
pouze2,5 procentavšechprodukovanych
odpadŮ.Ve.prospěchspa|oven
rovněŽhovoiÍskuteěnost,
Žece|á iada vysocenebezpečnych
a hygienicky
závadn,fchodpadŮ se prakticky nedá odstranit jinfm zpŮsobem neŽ
právě spá|enÍm.
Ve spo|uprácis Vyzkumnym stavem pro hnědéuhlÍ'a. s., Most by|a
v prvnífázi vjzkumu ověiena moŽnostvyrobytiÍ work a|ternativnÍho
pa|ivas|oŽeného
prachového
z hnědého
uh|t,biomasya komuná|nÍho
ka|u
z ÚČov ostravaPiívoz(obr. a.Pfi v./roběby|zvo|enpostup pe|etizace
na prstencovémIisu s p|ochoumatricí.Pii |isovánípe|et nedocházelo
k závaŽnějším
technickymproblémum.
pa|iva
PouŽitístabi|izovanychka|ťrz Čov pro vyrobu a|ternativního
jevÍjakove|icevhodné.Čistírenské
tímtopostupemse pro da|šÍWzkum
ka|ymajípozitivnídopad na prŮběh |isovánía samotny proces |isování
yzorkŮ pe|et s pouŽitÍmka| z Čov nyo moŽnérealizovatbez piídavku
pojiv.Kvalitavylisovanychpeletz hlediskajejich pevnostia tvrdostibyla
ve|midobrá.
V rámci subprojeKu8, Kery iešil problematikunak|ádánÍ
s PCB, by|
na zák|adě ana|yzovanychmateriá|ua rešeršívypracovánnávrh p|ánu

obt. 2. Pe|eta ze vzorku piipravenéhohomogenizacÍupravenéhokalu
z Čov,biomasy(obi|nás|áma)a hnědéhouh|Í
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odstraněníPCB v čR, ktery je opět samostatnou piÍlohoukonečné
zprávyza rok 2006.
se Životnímcyk|emvyrobkŮ (LcA - Life Cyc|e
SubprojeK zab'fvající
Assessment) popisuje teorii postupŮ a principŮ metody LCA se
zaměienímna jednot|ivé
fáze LCA v sou|adus dostupnyminormativním
piedpisy (normyiady ČSN|so 14040-1'4043). Současněbyly popsány
i ostatnÍmetodytykající
se LCM (LifeCyc|eManagement),a to zejména
LCC (Life Cycle Costing).
Jako hodnocená komodita metodou LCA by|a vybrána standardní
pneumatikao rozměrech L75/7o R13 (Wrobce Barum Continenta|,
spo|. s r. o., otrokovice).Pro zpracováníLCA studie pneumatikyby|
vybrán specia|izovanysoftwarovyprodukt Boustead Mode| firmy
Boustead Consu|tingLtd. z Ve|kéBritánie.Tento mode|by| podrobně
charaKerizován a byly popsány moŽnostijeho pouŽitípro studie LCA.
Jako cÍ]studie LCA pneumatikyby|ostanovenoporovnáníjednot|ivych
Tyre _ opotiebovaná pneumatika)
zpŮsobtilnak|ádánÍs ELT (End-of-|ife
jako s odpadempomocíaplikacemetod LCA.
Vyrobce poskyt|všechnapotrebnádata a da|šÍodbornoupodporu
pro uče|yiešent' Kerá se tyka|a spotieby surovin, energiÍa vody ve
vyrobě, dopravy materiá|u do vyroby a Wstupu zvlroby (emise do
ovzduŠí
a vody a produkcetuhychodpadu).Zpracovate|Úm ko|u by|a
rovněŽumoŽněnaodbornáexkurzedo jednot|ivych
technoIogickych
ceIkťt
lyroby pneumatik.
Vys|edkemposouzeníŽivotního
cyk|uvyrobkunebo s|uŽbyje zjištění
celkovéhopŮsobenÍŽivotníhocyk|u na ŽivotníprostÍedí.
Na zák|adě
podrobnostÍ
zpracovávanych
dat mohouze studie vyp|ynout
ijednot|ivé
negativnív|ivy na Životníprostiedí,které umoŽnícl,lenězasáhnout
většinoudo procesuvyrobynebotěŽbya tento negativnÍV|iv
e|iminovat,
vyrobkŮ,je
nebo zmírnit.Pokud porovnávámevíce konkurenčních
vys|edkemporovnánÍ
v|ivuv Životních
ce|kovéhopusobenínegativních
posouzenÍpiedcházídflčÍ
cyk|echs|edovanychvyrobkÚ.Závěrečnému
jsou
srovnánÍkonkurenčnÍch
vyrobkupod|ejednot|ivych
kritérií.
Kritéria
stanovenapod|edŮleŽitosti;hodnotíse ve|ikostnegativnÍch
v|ivŮna
Životníprostiedí.
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Praha: vÚv t.c.lv., 2006, 138 s.
práce:
Pub|ikaceobsahujenás|edujÍcí
Kva|itavody v zemědě|skémpovodíSmrŽovskéhopotoka pii rŮznych
sráŽkoodtokovychsituacrc;h(Kulasová,A., BlaŽková,Š.,Lochovsky,P.,
Hlaváček,J. a Ruprecht, D.)
M apovánÍnasycenychploch pro hodnocenínasycenosti povodí(BlaŽková,
Š.,'Kulasová,A. a Beven, K,)
odo|nosta provozníbezpečnostmostnÍchobjeKŮ nad vodnÍmitokyjako
součástípozemníchkomunikací(Balvín,P. a Polenka, E.)
MoŽnostidosaŽenÍimisníchstandardŮpro ce|kovyfosfor v tocíchČR
(Nesměrák, l.)
Souhrnnézhodnocenídoby p|atnostia doby vydánÍvodoprávních
rozhodnutÍpod|e daj zÍskávanychna zák|adévyh|áškyč. 437/2oo1. sb,
a vyh|áškyč,.428/2ooí- Sb. (Kult,A.)
S|edovánÍpiítomnostispecifickychorganickychpo|utantuv pevnych
vzorcÍchvodnÍchekosystémŮa potencioná|ních
emisníchzdrojŮ kontaminace (Kužilek,V., PospÍchalová,D., očenášková,V., Svobodová, A.,
Tolma, V. a JursÍková,K.)
VyuŽitívodnÍdopravy v odpadovémhospodáiství (Hudáková, V.
a Kulovaná, M.)
|nformační
kampaně v odpadovémhospodáiství- podpora osvěty pro
veÍejnousprávu a veiejnost a vyuky (Poláková, K.)

ProtoŽetémataiešenáv rámcivyzkumného
záměrujsou ve|miobsáh|á
a tentoč|ánekmá omezenyrozsah,mohouse všichni,Kerétato stručná
informace zauja|a,s iešenymi prob|ematikamidetai|nějiseznámit
v závěrečné
zprávě vyzkumnéhozáměru za rok 2006, Kerá je u|oŽena
Praha.
v knihovněVÚV T.G.M.,v.V.i.,
lng. Věra Hudáková
lng. Marie Kulovaná
vÚv T.G.M.,v.v.i.,CeHo
tel,: 22O L97 47 O, emai I: vera_hudakova@vuv.
cz
tel.=22O L97 327, e-mail:marie_kulovana@vuv.cz
Key words
waste, waste management, treatment,recycling,disposal, PCB, WEEE,
end-of-life vehicles, biodegradable waste, PVC, hazardous waste,
contaminated site, landfill, sewage sludge, reuse, construction waste,
batteries, takeback
Resu/ts of the second year solution of research programme
"Research of Waste Management within the Frame of Environmental Protection and Sustainable Development (Prevention
and Minimization of Waste Occurance and its Classification)"
(Hudáková, V., Kulovaná, M.)
This article introduces information about works on individual
subproiects which was lmplemented during 2O06 in the framework
of research pÍogramme.Research of Waste Management within the
Frame of Environmental Protection and Sustainable Development
(Prevention and Minimization oÍ Waste occurance and its Glassification)...lntroductionincludes survey oÍsubproiects and inÍormation
about course of their solution and gathered outputs. Programme is
concerned to great lange of wastes - biodegradable,hazardous,PCB,
WEEE, enGof life vehicles, analytical methods and waste management
technologies.
Baudišová' D.
Souěasnémetody mikrobiologickéhorozboruvody
pro hydroana|ytické
PiÍručka
|aboratoie
Praha: vÚvt.e .u., V.v.i.,2oo7,104 s.
Metody mikrobio|ogického
rozboruvody zaznamena|yv pos|edním
deseti|etívyraznézměny,zejménav souvislosti v piechodem na mezinárodnínormyz iad |So a EN.
Publikace,která má s|ouŽitjako pitručkapro hydroana|ytické
|aboratoňe,shrnuje současnézna|ostio mikrobio|ogickych
ukazate|Ích
pouŽívanych
pii kontro|ejakosti vody (heterotrofní
mikroorganismy,ko|iformníbakterie, termoto|erantní
koliformníbakterie, Escherichia coli,
intestjná|níenterokoky,sa|mone|y,Clo stridium per fringens, baKe riofágy
a enterovirya vybranépatogennÍmikroorganismyjako Pseudomonas
aerugino sa, |egione|y,
stary|okoky,Campylobacter'atypická mykobaKeria
jednot|ivychukazate|Ů,metody
a da|š|.Uvedenyjsou charakteristiky
jejich stanovenÍa Wskyt ve vodnímprostiedí.Všechnykapito|yjsou
vysledkŮzískanychpii praktickémověiovánínově
doprovázenypiÍk|ady
zaváděnychmetod.
je shrnutíznámychskutečnostítykajících
pubIikace
Nedílnou
součástí
jakostiv mikrobio|ogické
se va|idacemikrobio|ogickych
metoda systému
se
|aboratoii,včetněnejčastějších
a nejzávaŽnějších
chyb ryskytujících
pii mikrobiologickém
rozboruvody.Jako dop|někje uveden receptái
pii standardizovaném
médiÍpouŽívanych
stanovenÍzákladnÍchmikroukazate|Ů.
bio|ogickych
Pubtikacelze objednatna adrese:vÚv T.G.M.,v.v.i.,Podbabská 30,
760 62 Praha 6, tel. 220 797 260, email: zuzana_kuckova@vuv.cz.
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