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Y zkumny stav vodohospodáŤskf

existence rjstavuje pokrytítěchto činnostík|Gové.
V ob|astijinych činnostínedocházík podstatnfmzměnám a rozsah
je stejná jako v piedchozích|etech.
a forma hospodáiskychčinnostÍ
Transformacemá zásadní dopad také na ekonomickéfungování
stavu' H|avnízměnou je, Že VÚV T.G.M.,V.V.i.,se sta| od I. 4. 2oo7
p|átcemDPH. Da|šÍ
změnouje poŽadavekna striKně oddě|enévedení
od 1. 7. 2oo7 se vÚv T.G.M. sta| pod|e zákona č. 341l2oo5 sb.
učetnictví
tií typu činnostítjstavu a povinnost nechat ověiovat četní
veÍejnouv1akumnouinstitucÍ.Tato nová právníforma prinášítjstavuvětší
uzávěrkuauditorem.
svobodua nezávis|ost,
a|ezároveĎtakévětšÍekonomickou
Jaké dopady má transÍormace a provedené personálnÍ změny na
"akademickou"
pŽÍspevku
samostatnost,a tojakve smysluztrátyre|ativníjistoty
na činnost,
Ústav samotnf z h|ediska perconálniho, mzdovéhoa organizaěního?
tak moŽnostizískáváníkomerčnÍch
zakéneka Vstuput]stavuna trh.
Na zák|aděpoŽadavkuRady instituceVÚV T.G.M.,v.V.i.,a v návaznosti
Jak to celé probiha|o?
na personá|nízměnyje piipravovánnovyorganizačníiád. organizační
iád
By|azpracována,schválena a vydána nová ziizovací|istinav sou|adu
a organizační
schémajsou zpracováványtak, aby doš|ok zjednodušení
se zákonem ě,.34t/2oo5 sb., o veiejnychvyzkumnychinstitucích.Ta
organizačnÍ
struKury,zefeKivněnÍ
činností
infrastruKuryv./zkumu
a da|ším
rozdě|uječinnostido tÍíkategorií:o h|avníěinnost- vyzkumnáčinnost,
pravám, Keré navazujína vys|edkyauditu a praxetransformace stavu.
_
o dalšÍčinnost podporavykonustátnísprávy, o jiná činnost- hosV návaznosti na novy organizačníiád budou zpracovány i novézák|adní
podáiská činnostprováděná za Úěe|em dosaŽenÍzisku. Tato ziizovací
piedpisy tjstavus p|atnostÍ
od 1. 1. 2008. V piedstihu budouvyh|ášeny
Iistinaby|azapsána do RejstiÍku
veiejnychv1akumnych
institucÍvedeného konkurzyna funkcivšechvedoucÍch
p|atné
odbor , abyorganizačnízměny
Ministerstvemško|stvím|ádeŽea tělowchow. Vykonemfunkce iedite|e
od 1. 1. 2008 by|yrealizoványna zák|aděaKua|izovanychpověienÍ.
by|od 1.I.2oo7 pověien|ng.LubomÍr
PetruŽe|a,
CSc.
Samostatnoukapitolouzák|adnÍchpiedpisŮje vnitinÍmzdoly pÍedpis
Dne 1. 3.2oo7 proběh|oprvníko|ovo|ebdo RadyinstituceVÚV T.G.M.,
VÚV T.G.M.,V.V.i.Rada institucevÚv T.G.M.,v.v.i.,definova|aprincipy
(pos|ednÍm) novéhomzdovéhopiedpisu tak, aby obsahova|Íadumotivačních
V.v.i.,a ce|yvo|ebnÍproces
by|ukončen
20.3. 2007 čWrtym
prvk
ko|emvo|eb.Zvo|enáRada institucevÚv T.G.M.,v.v.i.,má deset č|enŮ, pro pracovnky stavu, odráŽející
jejich vědeckou tispěšnost, aKivity
z toho šest internÍch(zaměstnanc stavu)a čtyriexterníč|eny.
PÍeds+
prvky
souvisejícÍ
se zÍskáván
íma iešenímprojeKŮ,odstrani|demotivující
dou Radyinstituceby|na prvnÍmzasedánídne 26. 3. 2oo7 aro|en|ng.
pro m|adézačínajÍcÍvědecké
pracovnky atd.
Kare|Drba|,Ph'D., a místopiedsedou
|ng.Ladis|avKašpárek,CSc.
Zárove se zmÍněnymiorganizačně.personá|nÍmi
změnami by|y
RadainstitucevÚvt.G.lvt.,V.v.i.,
takéna svémprvnímzasedánívyhlási|a zahájenypráce na novékomp|exnístrate$iit]stavua dílčích
strategiích
veiejnév.fběrovéÍÍzení
na obsazenífunkce Íedite|e/iedite|ky.
Na druhém
k|Íčovych
zdroju(|idskych'techno|ogickych,
informačnÍch
a finančních).
zasedáníRady instituceVÚV T.G.M.,v.v.i.,Keré proběh|o3. 5. 2OO7,na
Tato nová koncepce včetněkonkrétnÍho
časovéhorealizaěnÍhoplánu
zák|adětajnéhoh|asovánÍ
navrh|aRada instituceVÚV T.G.M.ziizovate|ike
bude dokončenado konce roku 2oo7 tak, aby jednot|ivékroky mohly
jmenováníiedite|em staw Mgr' M arka Riedera.ZÍizovatel
j menova|iedite|e
probÍhat
souběŽněs personá|něorganizačními
změnami.
k 15. 6. 2oo7. Zárove(lby|ajmenovánasedmičlennáDozorčí
rada VÚV
Vyzkumny stav vodohospodáiskyT. G. Masaryka, veiejná vyzkumná
prostiedí
T.G.M.,v.v.i.,jejímŽpiedsedouje náměstek ministraŽivotního
instituce,zŮstává i nadá|estabi|nísoučástÍ
vyzkumného
a odborného
prostiedí|ng.Karel B|áha,CSc.,
iedite|sekce technickéochranyŽivotního
zázem( ŽivotnÍhoprostiedt, vodnÍhohospodáistvíi tradičnÍinformačnÍ
.|ěmito
a místopiedsedoudoc. RNDr.PetrV|asák'CSc.
krokyby|yustanoveny
zák|adnou.Věiím,Že zmíněnézměny povedouk jeho odbornémur stu,
všechnyorganyVÚV T.G.M.,v.v.i.,ve smys|uzákonač.341l2oo5 sb.
k vyuŽitíi z ročenÍ
odbornéhoa technickéhopotenciá|utistavu.
Jaké dopady měla samotná transÍormace na ěinnosti vykonávané
Závérembych chtě| poděkovat |ng. LubomíruPetruŽe|ovi,CSc., za
v stavu ve smyslu dělení ěinností tÍstavuna hlavní,dalšía jiné?
spěšnévedení stavu a jeho provedeník|idnfmi i bouilivymivodami
K minimá|nÍm
změnám doŠ|ov ěinnosti h|avnÍ.
Transformacejako
v minu|ostii samotnoutransformacÍ.
taková nemě|avetŠÍ
v|ivna iešenÍvyzkumnychtjko|Ů,tzn. vyzkumnych
Mgr. Mark Rieder
záměrŮ,projeK VaV a grantŮ- at jiŽ v rámci ČR,nebo mezinárodních.
ieditel
ŘešenÍ
vyzkumnychprojeKŮ,jejichfinancovánÍ
a da|šíná|eŽitostiprobÉ
ha|ya probÍhajíve
smys|uzákonač.73o/2oo2sb., o podpoÍevyzkumu
a vwoje v p|atnémzněnt' stejně jako v pÍedchozÍch
|etech.
K podstatnézměně doš|opiedevšímv oblasti da|šíčinnostitjstavu
- podpoievykonustátnísprávy.Tytočinnostiv minu|ostiprobíha|y
v rámci
jiŽtentopiíspěveknemá,
piÍspěvku
na činnostrjstavu.VÚV T.G.M.,v.v.i.,
Josef K. Fuksa
jak tyto činnostizabezpečit.Po
a proto by|onutnénajft novézptltsoby,
iadějednánÍmeziMŽP a vÚv T.G.M.,v.v.i.,by|orozhodnuto,
Že konkrétní
jednot|ivé
činnostii mandatorního
charaKeru budouvykonáványnazák|+
Klíěová slova
dě hospodáiskychsm|uvmezi MŽP a vÚv T.G.M.,v.v.i.MŽP proved|o iěka, odbouráv ání,znečištěn
Rámcová směrnice
í hydromorfo|ogie,
ana|yzučinnosti kteréVÚV T.G.M.,v.V.i.,V rámci podporyvykonustátnÍ
jednotlivésm|ouvy
správy pro MŽP vykonává,a postupnějsou uzavÍrány
Souhrn
najejichzabezpečení.
Tatoana|'jza,
včetněvyiešenÍprob|ematiky
zpŮsobu
Funkce tokŮ jako recipient zneěištěníse zdá samozÍeimáa skládá
je
podstatnym
pro
fungováníVÚV T.G.M.,V.V.i., se z vlastní lecepce' transportu k moii a (oěekávaného)samočištění
financovánt,
zák|adem
v da|ších
|etech.Podaii|ose tak stanovitmode|vztahuvŽp a VÚV T.G.M.,
v korytě. Úroveř zárae tokri a transportu zneěištěnÍvodními ritvary
v.v.i.,pro podporuu./konustátnísprávy.DefinicetohotomodeluumoŽnÍ a státy je kontrolována Rámcovou směrnicí a souviseiícíminárodními
v dalšÍch
|etechvčasnéa bezproblémové
zahájenÍtěchtočinnostívčetně pžedpisy.V souěasnédobě ale existuie paradox. NÉkypísun odbouratel.
jejich financovánÍ.
Samostatnoukapito|ouje prob|ematikasituačního néhoorganickéhozneěištěnísnEuje samoěisticí potenciál tokŮ dvěma
podmÍnek.
monitoringupovrchovychvod a monitoringureferenčnÍch
VÚV
zptisoby: lláta snadno odbouratelnfch substláttl, se kterfmi mohou
T.G.M.,v.v.i.,je pod|eMetodickéhopokynuodboru ochranyvod MŽP
bakterie kometabolizovat specifické olganické polutanty, a vymizení
po|itikyMZe pro monitorovánívod
a odboruvodohospodáÍské
zodpovědny anoxickfch podmínekv toku, podporujícíchdenitfifikaci.
za zabezpečen
íobou programu monitoringu.Z h|ediska rozsahu činností
Spolu s běžnfmitechnickfmi ěifyzikálnímizměnamikoryt tokti jsou
i finanční
náročnostijde o zásadníčinnost,Kerou VÚV T.G.M.,v.V.i., dnes specificképolrÉantyžekamispišetransportoványnď odbouÉvány.
v minu|ostineprovádě|,a|e Kerou se podaii|ozabezpečit.
Financování Řesenr mŮŽe bft jen na straně
wpouštění, tzn. ve vwoji a stavbách
ze strany lvtŽpvsax prozatímnenÍdefinitivněvyiešeno,i kdyŽz poh|edu
eÍektivníchsystém pro sběr a ěištěníodpad a odpadníchvod.

T. G. Masaryk", v.v.i.- prvnírok
v novém

Tolť JAKo RECIPIENTY
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Lidská síd|aby|avŽdyvázána na zdrojevody.S jejich roarojemstoupa|y
Regu|aceje uŽ od 2. po|oviny19. sto|etípiedmětem vwoje |egis|ativy'
právě
poŽadavkyna vodu- na zásobovánÍpitnouvodou,vodu pro zemědě|sWt' u nás dnes p|atínapi.naiízenívlády
č;.61./2003Sb. Vyvojkritériíje
" a,,ochráncŮ..
vodu jako pohonnousílu. Současněrost|yi prob|émy
se znečišťováním vys|edkemstá|éhokompromisumezizájmy,,znečištovate|
jako ,,osoby"produkujeme
(mÍnÍme
a odvodem pouŽitévody.
tím
neboť
znečištěnÍvšichni).
"tábory",
Vodovodya kana|izaceby|ynalezenyjako součástizbytkŮměst starych
Na jednéstraně stojÍfenomén
čistéieky, na druhéstraně techno|ogické
pŤes4000 |et (Harappa,MohendŽodaro).
problémy
a nák|adyna čištění
a sluŽeb.
U nás je většinavětšÍchsÍdel
atd.,Kerése promftajÍdo cen zboŽí
je tedy,kde je rozumnáa piiměiená mírastavu ieky a jejího
postavenau vodníchtokŮ a v pr běhu historie ko|Ísa|
ráah obcÍk iece
Problémem
_ pro prrirměrného
jinde,
mezi obŽivoua ochrannoufunkcínajednéstraně a na druhéstraně ctou
zatftení
občanaČRje dnes tato mÍrabezpochyby
pťedŽiv|em,
AŽv 19. sto|etízača|y neŽby|ai pied pouhymidvaceti|etyv roce t987.
oběas podpoienouv.iznamnějšÍpovodní.
ukazate|i
rŮst měst v Čechácha na Moravě všeobecněov|ivřovattěŽba surovin
Za pos|ednÍch
20 |etse k|asickéznečištění(charaKerizované
a roanojŽe|ezniční
sftě. Jednímz podstatnychdŮvodu(nebopodmínek?) BsK' cHsK, NL, N-NH.)podstatněsniŽi|o,dokonce se dá očekávat,Že
piÍsunukva|itnÍ
pitné
rozvojednešní,,městské.,
sniŽováníuŽzaěínástagnovat.občantedy muŽeod své
spo|ečnostijevyieŠení
da|šívšeobecné
piiš|oaŽ
vodya odvedenísp|ašk a odpadníchvod do kana|izace(čištění
ieky čekatvÍceneŽ ho mohlo V roce 1987 v něKerych pÍÍpadech
vŮbec
později)'coŽved|oi k minima|izaci
prob|émŮ
napadnout,tieba se v nÍkoupat apod. Kromě toho a|e narŮstá vyznam
ditvějšÍch
hygienickych
a k !ymizeník|asickych
epidemií.To se obecněsta|ov prŮběhu19. sto|etÍaod
minerá|nÍch
Živin(fosfor,dusík)a specifickychpo|utantua PPCP (Pharma
tédobytentoprocesstá|eběŽípostráncetechnické,a|ei napi. |egislativnÍ, ceutics and PersonalCare Products)[2].To znamená,Žeje ziejmě tĚeba
rozšÍit (niko|ivnahradit)rozsah ukazate|Ůjakosti vody,Keréjsou stana reá|nystav se stále z|epšuje.Vfvojv tétoob|astilze charaKerizovatjako
problému
posuzovánÍaiešent,
nikdynekončícíiadu
dardněposuzovány,uváděnyv ročenkáchapod.a sledovány.V současné
a kompromisŮpŤijejich
coŽje dáno tÍm,Že se spo|ečnosta její''priority"vyvuejí.
době se tak uŽ děje - at z dťtvodu
obecnépotieby,čijako povinnostvŮči
(Rámcovásměrnice,směrnice pro
Mode|em iešeníje prÚmys|ováAng|ie 19. sto|ett' kde prob|émy standardŮmEvropskéhospo|ečenství
koupacívodyapod.).ProtoŽese tedy seznamyukazatelŮa znečištujících
s jakostívodyv iekách a s jakostípitnévodyved|ypo epidemiicho|ery
a po sezoně ,,Ve|kého
látek rozšiÍují'
mě|o by se mechanickéhodnocenína zák|aděemisnÍch
smradu..TemŽe(GreatStink)v mimoiádnětep|ém
|étě1858 k vydánÍprvníhozákona o ochraně veiejnéhozdraví(1875)
IimitŮ pouŽívatpouze jako ,,nepiekročite|ná..
norma a pomŮcka pro
(Rivers Po||ution
a následně zákona o ochraně iek pied znečištěním
rozhodovánía uplatřovat piedevšÍmrozhodován(za|oŽenéna zna|osti
poměrŮ v piÍs|ušném
profi|ua pod nÍm.To znamená miniPreventionAct - RPPA)V roce 1876. Tentozákon by|taképrvnímkom.
konkrétních
promisem mezi ,,znečištovateli..
probratjeho
(změnykoncentracÍ
ma|izovatzměny V toku i piÍmov ob|astivypouštění
a ,,ochránci".)e zaj(mavé
hlavnÍrysy: posuzova|házenípevnych|áteklpiedmětŮdo vody jako
i změny napi. spo|ečenstev).
prokázat,Že zpŮsobujeznečištění
de|iK, a|e s povinnostíkontro|ujÍcího
Transport - ko|ik znečištěnÍ
|zetransportovat tokem: V návaznostina
pevnychnebo tekutych
nebo piekáŽky proudění.ZakazovalvypouštěnÍ
kontroluemisíjev tétooblastizákladnímreguIativem
Rámcovásměrnice
pro vodnÍpolitikuEs (2000/60/Es)' Kerá iešíspo|upráciob|astÍnebo
odpadu do ieky bez om|uvy,Že ieka jiŽ by|a znečištěná'Zakazova|
jakychko|ivprŮmys|ovycha dŮ|níchodpadníchvod obsavypouštěnÍ
státŮ v ce|é,,ob|astipovodÍ,.SystémvodníchÚtvarŮjako navazujÍcích
jednotek podé|kmenovéhotoku umoŽřuje kontro|utlbytku i piírustku
hujícÍch
závadné|átky,ovšem kontroloupověÍi|místníorgány, ztéhoŽ
zákona povinnés|adit vykon dozoru nad dodrŽovánímzákazÚ s poti+
znečištujících
|átek podéltoku, a tÍmochranuvodníchtjtvarŮpo proudu.
prŮmys|u.A par|amentby|vŮči,,prŮmys|u.. Rámcová směrnicetakék|adeduraz na minima|izaci
bami a ochranou|okálnÍho
znečištění
moie.
shovÍvav./.
Roku 1889 by|a zŤízenaKrálovská komise pro nak|ádání
TentofaKorje po vydánísměrnicepostupněakcentován(kroměpovodřové
s odpady(Roya|Commissionon SewageDisposa|),která fungovalado
znečištěnÍtedy
ochranya projevŮk|imatické
změny).Transportované
smí
roku 1915. Jejís|avnázprávač.8 standardizova|a
metodya hodnocení odpovídatjen
odchy|ceod pitrodnÍho
transportuv rozsahu,,dobrého..
eko
jakosti vody na zák|adě BsKs [1]. Sto|etymode|ukazuje,Že moŽnosti
logického
a chemickéhostavua chránitmoiskéekosystémyjako
konečny
ieŠeníodpovÍdají
akutnÍmpotiebám a rizikŮm,ekonomickétispěšnosti
recipient.,,Konečnym
cí|emsměrniceje dosáhnoute|iminaceprioritních
je věčny- rostoucíspo|ečnost
produkuje nebezpečnych
i ku|tuiespolečnosti.
Prob|ém
|áteka piispět k tomu,aby koncentracepiirozeně,sevyskyvícekomuná|nÍch
odpadŮ,Keréje tieba odvádět a čistit,a současně
tujících|átek v moiskémprostiedÍby|yb|Ízké
k hodnotámjejich pozadÍ.
(Rámcovásměrnice,Preambule,d. 27).Transportznečištění
roste rozsah pr mys|ovychvyroba zemědělstvt'pro jejichŽodpadyp|atí
tokemtedy
totéŽ.Na druhéstraně však roste i ku|turaspo|ečnostia odpovědnost
musíbyt minima|ízován
a moŽnostijaktoho dosáhnoutjsou obecnědvě
zazményv ŽivotnímprostiedÍ.Dá|e se budemezabyvatjen znečištěnÍm - mínima|izovat
vypouštění
a podpoiit,,samočištěnÍ..
povrchovychtekouci'chvod z bodovychzdroj .
SamoěisticÍfunkce toku - co ie |imituje:Podmínkypro samočištění
Tokys|ouŽíjakorecipientyodpadníchvod odedáVnaa pro ve|kécentra
nebo degradaciznečištěnív
150-200 |etzměni|y
tocÍchse za pos|edních
praKicky všechny.ZnečištěnÍ
|izované
systémysi ne|zepiedstavitjinéÍešení.
od 19. sto|etíby|yobce
z obcí se koncentrova|odo vypustíkana
vybavoványkana|izacía ronrodempitnévodya ustá|i|se systémtransportu
|izačních
systémŮ,na Kerych se postupně objevi|yčistírny'Ustá|i|se
sp|aškťt
spádem k iece, pozdějiopatrenyčistírnou
odpadníchvod, z nft"
ďnešnísystémspotiebyvody dodávanévodovodya po pouŽitíodtékající
do ,,recipientu...
Vyvojje regu|ovánpiedevšÍm
spotie
do stokovésftě. objevi|yse ve|kéi ma|ézdrojeprŮmys|ovych
odpadních
uytékáodpadnÍvoda
bou vodyna obyvate|e,
typemkana|izacea vykonemčistírny.
V kaŽdémpiÉ
vod a takébodovézdroje,jeŽjsou postupněopatioványčistírnami.
Změni|o
padějde o koncentrované
vypouštěnído
toku,v ob|astiintravi|ánu
většinou
se uŽíván(
zemědě|sképŮdy,vedoucík vyšší
zranite|nostierozía piÍsunu
piiměieněupraveného
profi|us opevněnymi minerá|ních
do z Ženéhoa proh|oubeného
Živindo tokŮ. Řeky a potokyby|yzavienydo zjednodušenych
pozemkuv nivě a poskytly
biehy a rovnymdnem.ZnečištěnÍvypouštěné
z čistírny
odpadnÍch
vod se
koryt,aby ,,odvedlyVodu..,umoŽni|yvyuŽívánÍ
pro energetikua dopravupieš|ona
vtoku/recipientupiiměieněÍedía dá|e po toku probíhá,,samočištěnÍ., protipovodĎovou
ochranu.UŽívánÍtokŮ
procesu vedoucÍchk pok|esupiÉ
podstatněvyšší
tj. podle učebnicsoubor degradačnÍch
uroveĎ.Dnes tedy znečištění
sp|aškyvyznamněpok|es|o
s|ušnychcharaKeristik znečištěnÍ.Jde o transformacivypouštěnych
|átek
stavyjsou vzácné,avšakzŮsta|ya z stanou vyznamnézměny
a havarijnÍ
- něKerésoučástiznečištěníjsou
napĚ.bio|ogickytransformoványaŽ na
hydromorfoIogickych
charaKeristiktokŮ.
- produkujíznečištující
p|ynnyCo, (částorganického
uh|t1tu)
nebo N, (částbi1kovinného
Koncentrované
zdroje- bodovéi nebodové
|átky
dusÍku,
močoviny,
amonnéhodusíkuatd.),něKerétěkavé|átkypouzepiejdoudo
v rozpuštěné
nebojemně partiku|ované
formě,takŽejsou piímovyuŽívány
atmosféry,rezistentníorganicképo|utantya kovyjsou jen imobi|izovány mikroskopickymi
organismy(baKeriemia v piípaděminerá|ních
Živiniasajde tedy
v sedimentech,biofi|mech
a biomaseorganismŮ.V iadě piípadu
mi a sinicemi).Vyššíorganismy,aŽ po ryby a tieba i vodníptactvo,jsou
jenomo retenci(auvo|něnía
potravních
pro
nebopiipovodni), spišesoučástÍnavazujÍcích
transportVjinéročnÍdobě
ietězctjta jejichzásadnÍvyznam
piesundojinéhoseKoru (atmosféra)
neboo transportv jinéformě(napi'
indikacistavuvodníchekosystémŮ
nenítotoŽny
s jejichfunkcípridegradaci
jako biomasafftop|anKonur4ytvoiená
yypouštěného
proces v toku
v toku),nebo dokoncepouzezmé
znečištění.
Kontro|aa Iimitacesamočisticích
l
nu na s|oŽku,Kerá nenístandardněs|edována(častyosud specifickych }še tyká čtyilrzájemněpropojenychfaKorŮ:
polutantŮ- částečnádegradace).
projejichfunkciin situ:
7, PiftomnostvhodnychorganismŮa podmínky
p|nÍ
Tokjako recipientznečištění
v zásadě tii funkce:
Provětšinuvypouštěnych
|átek|zev tokuzjistitkmenybaKeriía hubschop
- recepci,
1. v|astní''piflem..
néje uti|izovatči|idegradovat.Pricházejído toku z usekŮ proti proudu,
2. trapsportnÍfunkci, Kerá vypuštěné
znečištění
odvádÍod producentŮ
z pŮdy,z vlastníchvypustíatd. Do tokŮ se ale vypouští
stále rostoucíiada
a vede k moĚi.
syntetickych|átek, projejichŽdegradacinemajímikroorganismyenrymové
.3. samočisticÍ
funkci, Kerá má znečištění
na rjseku mezi vypouštěním vybavenÍ
neboje degradují
ve|mipoma|u.
a moiem podstatněsniŽitčiodstranit.
2. MnoŽství
a povahavypouštěného
znečištění:
organismyvypouštěné
jako substrát (nebozdrojenergie,nebojako
Pos|ednífunkce spadá do kategorieekosystémovych
s|uŽeb- funkcí
znečištěnívyuŽívajÍvětšinou
piírodn
ích(i modifikovanych) ekosystém
Ů, Keré majís po|ečensky
uŽitek,
terminá|níakceptor
e|eKronu)pro svŮjrťtst.SubstrátmŮŽebytnevyuŽite|jsou poslqÁoványzdán|ivězdarmaa šetiíka|ku|ované
nák|ady.FaKickyje
n:Í(viz 1), nebo mťlŽebyt vypouštěnv mnoŽstvínad potenciá|ní
kapacitu
prftomnych
to externa|itadopadající
na uŽivateletoku po proudu.
organismŮ(viz4\. TakémŮŽebyttoxicky'nebo pro organismy
Co tytofunkce limituje?
nedosaŽite|ny
z da|ších
duvodu- (viz3).
podmínky
Recepce - kolik zneěištěnílze Wpustit do toku: Vodnítoky(se zdrŽemi)
3. Da|šÍ
v ob|astijakostivody_ kroměv|astního
znečištění:
|ogict<y
s|ouŽíjako recipient pouŽitévody, otázkouje ,jen.. ko|ik a jaké
Standardněznámou podmínkoutohoto typuje dostatečnákoncentrace
pouŽitévody lze do konkrétnÍch
rozpuštěného
toku v konkrétnÍch
situacíchwpouštět.
kys|íku;za jeho sniŽenékoncentraceje jako akceptor
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e|eKronu WuŽÍVándusičnan(denitrifikace).Většinaspecifickychorga
nickychpo|utant je degradovánapii tzv. kometabo|ismu,tj. pii utiIizaci
běŽnychsubstrátŮ(sp|aškyapod.)_ pokud nejsou k dispozici,procesje
prinejmenšÍm
poma|y.Vyznamnáje takétep|otavody- za nízk,lch
teplot
jsou mikrobiá|nÍ
procesy poma|éa takése měnírozpustnostatyziká|ní
v|astnostiiady po|utantŮ.
4. PodmÍnkyv toku jako habitatuorganismŮ- hydromorfo|ogické
podmínky:Teprve na do|nímtoku obecně existuje vyznamny,,potamop|ankton..,
tj. spo|ečenstvo
vznášející
se v proudící
vodě a funkční
v podmÍnkách
driftupo proudu.Ve vyšepoloŽenych secÍchjsou bio|of,icképrocesy v toku vázány na piised|ou s|oŽku(biofi|myna pevnych
površÍch)
a na sedimenty(povrchdna, hyporheá|,
štěrkové
|aviceapod.).
Degradační
kapacitaje tedy určenap|ochou,kteroumohouorganismy
po proudu'Toje zásadnÍ
osÍdIit,
abyneby|yvyp|áchnuty
a transportovány
nejenpro poma|urostoucímikroorganismy
schopnénitrifikacečidegradace specifickychsubstrát apod' VyššÍ
č|enitostkoryta (vyšší
drsnost,
variabi|itašíŤky
a h|oubky,sinuositaatd') obecně zkracujedé|kuuseku
toku,na Kerémse vypuštěné
znečištěníodbourá.
Zvyšujea|etakédiver.
protéká- napi. stiÍdání
zitu habitatŮ,Kerymi voda nesoucíznečištění
ob|astís rŮznou koncentracÍkys|Íku,Keré podporujeodbourávánÍiady
znečištujících
|átek (včetnědenitrifikace).U specifickych po|utantŮje
du|eŽitástá|á expozice spo|ečenswaV biofi|mupod vytokemznečiště
ní,která vede k adaptaci - se|ekci kmen schopnychje vyuŽÍvat,
nebo
i ke genetickéadaptaci horizontálnímpienosem gen v mikrobiá|nÍm
spo|ečenstvu.
To mŮŽefungovatjen v piised|és|oŽce,protoŽeudrŽuje
organismyv re|ativněstá|émprostiedÍa chránÍadaptovanéorganismy
pied vyp|avením.
Ce|ásituacesouvisÍobecně
se zkrácenímdobyzdrŽenÍ
vody v povodÍa v jednot|ivychusecíchkoryta (pii stejnémprŮtoku),
zpŮsobenémsoučasnymipieměnamikrajiny.

lakÝ je wvoi a co m Žeme čekat
(reprezentované
7. Snadnodegradovate|né
součástiznečištění
ukaza
te|iBSK a CHSK) dnes spěšněodstrařujíčistÍrny
odpadníchvod,stoupá
všakvyznamprodukcebiomasyfftop|anKonuv toku jako sekundárniho
zdrojeorganickéhouhlÍku.KoncentraceIimitujÍcÍch
Živin,piedevšÍm
fos.
foru, V bodovychzdrojÍch|ze omezovattechno|ogiclry,
a|e d|ouhodobym
prob|émem
zŮstávajínebodovézdroje.Vzniká paradox- nedostateknespe
cifickéhoorganickéhouhlíkuv toku negativněov|ivřujeda|šídegradační
procesy'a to dvěma směry:
r kometabo|ismusspecifickychorganickychpolutantŮ,protoŽenenÍ
" |átek,
dostatek,,nespecifickych
. sniŽeháspotieba kys|ku v toku |imitujestiídáníaerobnÍcha anaerobníchfáz(, podporující
degradacinapiÍk|adch|orovanych|átek a ryskyt
anoxickychpodmínekpro denitrifikaci čiIi faKickéodstraĎován
ÍdusÍku
z toku (No. '' p|ynnéprodukty'zejménaN,).
podmínky
2' Hydromorfo|ogické
v tocíchjsou změněnyna systémyse
sniŽenoudiverzitoukoryta- duvodemjsou ,,me|iorace,.zemÍv nivách,
dobot,ypiístupk povodĎové
ochraně,doprava,energetikaatd' Tímvyrazně klesá funkce toku jako habitatu organism schopnych degradovat
je do moie. Do
vypouštěné
znečištěnía
stoupáfunkcekaná|uodvádějícÍho
tétoob|astim Žemezaiadit i obecně zvyšenouerozia nás|edující
odnos
tokem.Dé|kaLabe na českémzemÍsenapi. od roku1848 sniŽi|ao t3 o/o
na dnešnÍch
368 km [4] a pro ma|étot<ymŮžebyt zkrácenív|astnÍdélky
podstatněvyšší.
Změna diverzityv|astníhokoryta a kontaKu s nivouje
látek ještě podstatnější.
a|e pro podmínkydegradaceznečištujících
3. Stoupá rozsah vypouštěnychspecifickychpo|utantu.Ved|e prumyslovychzdrojŮ, které|ze obecně kontro|ovat,stoupá podíl PPCP
popu|ací
(Pharmaceutics
and PersonaICareProducts)'tj. |átekpouŽitt./ch
a vypouštěnych
s komuná|ními
odpadnÍmivodami.
Řada z nich prochází
čistÍrnami
a vstupujedo tokŮ a jen v některychpiípadechexistujípiedstavy o jejich v|ivuna spo|ečenstvav tocÍch(syntetickéantikoncepčnÍ
prostiedkyjako endokrinní
disruptory,antibiotika).
Jak p sobína spo|e
čenstvanapi. Ibuprophen,nevíme,ale čistírnami
odpadnÍch
vod prochází
pozemskéhoekosystému
běŽně. Kromě toho stoupá obecně zatíŽení
dusÍkem,danépiedevšímrŮstem potieb pro vyŽivurostoucípopu|ace
_ jak syntetickákonverzep|ynného
pro
dusku na amoniak(Haber-Bosch)
vyrobuhnojiv,tak rozsah produkcep|odinvedoucÍk prímé(soja,da|šÍ
po|eapod.)bio|ogické
(r,!Žová
luŠtěniny),
nebonepiímé
fixacidusíku.Zdá
se tedy,žedenitrifikacibude nutnopodporovati v terestrickycha vodnÍch
ekosystémech.Bio|ogickádenitrifikace(respiracedusičnanunebo ve
podmÍnkách
striktněanaerobnÍch
anammox)jetotiŽjediny znám,jsystém
návratu fixovanéhodusku do atmosférického
rezervoáru, pii Kerém
ovŠemvzniká také N,o. obrázek 7 ukazujeročníprŮměry koncentracÍ
amoniakálníhoa nitrátovéhodusíkuv Labi v profiIuHiensko. Máme
pruměrypro
k dispozicispo|eh|iváUl|ikovadataz roku 1877 [3]_ ročnÍ
profi|Děčín(0,87 mg.|.1
N-NH4a 0,266 mg.|{N-No.,)aze srovnáníse
současnymidajividíme,Že koncentraceN-NHose dnes vracíktehdejší
urovni(o,I2mg.|L N-NH4V roce 2005). Na rozdflod masovéhovypouštěnÍ
amoniakálníhodusku z bodovychzdrojŮv nedávnéhistorii pŤedstavuje
dnes naprostouvětšinuminerá|nÍho
dusku v toku nitrátovydusk. Ten
by|buďuŽjakonitrátvypuštěn
dotoku (z bodoyychi nebodovychzdroj )'
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nebo vzniklnitrifikací
in situ - podstatnéa|eje, Že se jeho koncentrace
v b|ízké
budoucnostiuŽ asi nevrátÍna ,,piedhaberovskou"rjroveĎ.

A co m Žeme dělat
Je nepravděpodobné,
Že bychom chtě|i a dokáza|i piestavět koryta
většíchiek na diverzifikované
systémys r,ysokoubiodegradační
schop
ností(mohIibychom
a|ejejichda|šíničenízastavit)
neboŽe bychomzačali
znovuVypouštětorganickyuh|k jako podporukometabo|ismua denitrifikace vtocích.Takéje v současnédobě nepravděpodobné,
Že by nějaky
proto,Že jej pacientivy|učují
spěšnypreparátneby|povo|enjako |éčivo
močÍ
a dostává se pies ,,běŽnou"Čovaz do ieky, nebo Že bychomvŮbec
změni|ihygienické
a stravovacínávyky.Naopakje a|etéměijisté,že.Rámcová směrnicea da|šíevropské
směrnicebudouzvyšovatt|ak
na kontro|u
vypouštění
všechtypu znečištěnt,
včetnědusÍku,fosforu a specifickych
prvky eko|ogického
organickychpo|utantŮ,a takéna hydromorfo|ogické
stavu vodníchtjtvar . A také veiejnost si postupně uvědomujerozpor
mezi luxusem v pouŽívání
vody a WrobkŮ napi. farmaceutickéhoa kosmetickéhoprŮmys|ua ochranou ŽivotnÍhoprostiedí.Na zaěátku jsme
je věc názoru,oba tábory
uŽ uved|i,Že rozpor"znečištovate|/ochránce..
tvoiístejné,,osoby...
Spo|éhánína
samočištěníje
tedy historiíanep|atíani,Žeje ,,zadarmo,,
.
MoŽnéiešeníjetak na straně čištěníodpadních
vod - obecně zejména
protoŽejakouko|ivvyrobu|zez h|ediskaprodukceneŽádoukomuná|nÍch,
cích|átekčiodpadŮkontro|ovat
a neŽádoucíexterna|ity
iešita pievéstdo
nák|adŮvyrobce.Je tedynutnomodelovata u/wo t podmÍnky
Keré
čištěnt,
budouc hránit toky pied znečištěnÍmodpovídajÍcÍmevrops kému standardu
roku2oo7 a později,niko|ivwpomÍncena obdobÍlet197Ho v Čechách
po ce|yročnícyk|us,
a na Moravě.ochranamusÍfungovat
věetněmoŽnych
extrémŮ
vyp|yruajÍcích
ze scénáiŮk|imatické
změny.Toje prob|ém
evropsky
a iešíse ve dvou rovních:O Pro ve|kécentra|izované
zdrojeodpadnÍch
vod Ize lypracovattechnoIogie odstrařovánÍjed not|iv./ch prob|ematickych
|átek(skupin),|zeje efeKivně konstruovata ídits piiměienymináklady.
Systémyby mě|y počftats extrémnímisituacemi scénáiŮ k|imatické
změny- se situacemiminimá|nihopr toku v recipientechi s pÍetiŽenÍm
(a od|ehčováním)
kana|izačních
systému.@ Pro ma|ézdrojeje efeKivnÍ
rezervav |oká|nÍm
sběru odpadníchvod, v recyk|aciapod.
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obr. 1. Ročnípr měry koncentraceamoniakálnÍhoa dusičnanového
dusÍkuv profi|uLabeHiensko (zdrojdat: ročenkyčHtvtÚJakost vody
v tocícha ročenkyMKOL)

Závéry
1. VyuŽÍvánÍ
tok jako recipientŮodpadnÍch
vod je v současnédobě kontro|ovánoiadou piedpisu, Keréje (s vyjimkami)udrŽujÍ
na podstatně
vyšším
standarduomezujÍcím
zátěŽ tokŮ neŽ pĚeddvaceti čitiiceti |ety.
poŽadavkŮm
Nicméněi současnystandardstavutoku se vyvt1ík
vyššÍm
podmÍnek
najakost vodyi hydromorfo|ogickych
toku (viznapŤ.Rámcová
směrnice).
2. Samočisticíprocesyv
tocíchjsou dnesv paradoxnísituaci-jsounegativně ov|ivĎoványminimá|nÍmvypouštěn
ímodbourate|nychnespecifickych
organickych|átek (splaškuapod.),protoŽechybíh|avnísubstráty pro
kometabo|
ickéodbourávánÍs pecifickychorganickychpo|utantua chybÍ
anoxickézÓny nezbytnépro denitrifikacia degradaciiady specifickych
po|utantŮ.
3. ÚpravytokŮ ved|yke ztrátě diverzitykorytaa ztrátě habitatŮorganismŮ
procesya Ve zvyšenémÍŤe
odpovědnychza degradační
vedou k tomu,
je pouze transportovánopo prouduk moii.
Že vypouštěné
znečištění
P|atítozejménapro rezistentnÍ
|átkya specificképo|utanty.
4. ŘešeníjemoŽnépouzena straněvypouštěnÍ,
tj. v zavedeníakonstrukci
systémÚ sběru a čištěníodpadnÍchvod, Keré efeKivně odstraĎujÍ
minerá|nÍ
Živinya specificképo|utanty,a v kontrolníčinnostis|edujícÍ
podstatněširšÍ
speKrum znečištujÍcÍch
|áteka meziproduKŮ.
5. Tot<y
s|ouŽÍjako
recipientyodpadních
vod aŽve druhéiadě, prvnífunkce
je součástkrajinya Životníhoprostiedía součástzemskéhokoloběhu
vody.Jejich ochrana pied v|ivemrostoucílidskéspo|ečnostimusÍbyt
zahrnutado veškerychnákladŮna tento rÚst' i kdyŽneočekávámenávrat
k historickému,,piÍrodnÍmu
stavu".
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Rivers as recipients of pollution: Today and tomorrow
(Fuksa, J.K.)
Function of rivep and streams as recipients of pollution seems inevitable, consisting ďthe entire reception,transport from the discharge to
the sea and (expected) self-puffication in the river course. The Water
Framework Direc,tiveand retated nationat aďs can regu|ďe the tevel
oÍ load and transport oÍ pollution through water bodies and states.
But the paradox exists now: Low load of degradable organic pollution
decreases the self-purificationpotential of rivers by two ways: Loss of
easily degtadable substrďes with.which the specific organic pollutants
can be cometabolised by baďefa' and |oss oÍin stream anoxic condl
tions supporting denitrification.
Togetherwith common technical or physical changes of river courses
specific pollutants ale more transported by rivers than degraded
at present. The solution could be seen only on the side of pollution
discharge' e.g. .n deveIopment and bui|ding oÍ efÍec'tivesystems of
co|leďion and treatment ď wastes and wastewaters.
o

ESCHERICHIACOLI

formníchbaKerit' piedevšímdruh z rodÚ Citrobactera Enterobacteť1,dky
čemuŽpŤeŽíváve
vodnímprostiedÍnejkratŠÍmoŽnou
dobu.ZdrojemE. coli
v powchovychvodáchjsou tak kromě piÍmé
feká|níkontaminacepÍedevšÍm
počtyse v civi|izovanych
bodovéa difuznízdrojeznečištěnÍ.
JejÍzvyŠené
piedevšÍm
zemÍchvyskytujÍ
v souvislosti s odtokyz čistÍren
odpadnÍchvod
a dá|eje zvyšenípočttjE. colivjznamnév místechs nedokona|ymnebo
Žádn,!mčiŠtěním
odpadníchvod.
Početdosud pub|ikovanych
vys|edk pracítylkajících
se piÍmého
stanovenÍ
E. coliv povrchov./ch
vodách, zejménave yztahuk ostatnímmikrobio|ogicje stá|e poměrněma|y.Pod|enašich
kym ukazate|Ůma zdrojiznečištěnt'
zkušenostíse mŮŽeE. colipohybovatmezi termoto|erantními
ko|iformnÍmi
baKeriemi v rozmezí2G-90 %,prŮměrněv 60 %.V piised|és|oŽce(napÍ.
biofi|m)jezastoupeníE.
colimezitermotolerantnÍmiko|iformnÍmibaKeriemi
q2namně nižšr,prŮměrně30 % (Baudišováa Fuksa, 2OO5; Bandišová,
2005). Ve vodách se zjevnympiísunemfeká|nihoznečištěníby|azaznam*
nána vysoká kore|acepočttjt
termoto|erantních
koliformnÍch
baKeriía E. coli;
v čistychvodách je tato kore|acevjrazně niŽšía vícezávis|á na piírodních
- sráŽ}<y'
podmínkách
tep|otavodyapod.(Baudišová,1995).

V PovRcHovÝcnVoDÁcH
Dana Baudišová
KlÍěová slova
povrchovévody,fekálníznečištěnÍ,
stanovenÍEscherichia coli
Souhrn
Escherichia coli ie Wsoce specificky ukazatel, indikuiící Íekální
zneěištění.Nejvhodněišímetody jeho stanovenív povrchovfch vodách
jsou založenyna pr kazu aktivity enzymu pD.glukuronidázy za použití
f,uorogenníchsubstÉtti. Ve vodách s prokázanymÍekálnímzneěištěním
počty E. coli dobŤe korelují s poěty termotolerantních koliÍormních
bakterií(širšískupina) a tvoŤípr měrně 69 %jejich poětu.

1 Úvod
(feká|n0ko|iformní
Ko|iformní
baKerie a termoto|erantnÍ
baKerie by|y
jako indikátoryfeká|nÍhozneěištěnÍ.
tradičněpouŽívány
By|ovšakzjiště
no, Že se mezitěmito skupinami(zejménamezi ko|iformními
baKeriemi)
vyskytujeiada druhŮ,Keré nemusejímftfeká|nípvod.Protoje nyníjejich
indikačnÍ
hodnotazpochybřovánaa současnytrend směiuje k p ímému
stanovenÍdruhu Escherichia coli.
Escherichia colije tvpoW druh rodu Escherichia z če|ediEnterobacte
riaceaea nejprozkoumanějšíorganismus
na zeměkouIi.TatobaKerie Žije
jako komensá|vt|ustémstievu člověkaa tep|okrevnych
ŽivočichŮ
a slouŽí
jako indikátor feká|níhoznečištění
Životníhoprostiedí.MŮŽe však byt
piičinouiady onemocnění.Nejen Že všechnykmeny E. colimohou zpu.
prŮjmy'infekce močového
sobovat sekundárnÍinfekce vyro|ávajícÍ
tistrojÍ
a nozokomiá|nínákazyvčetně
septikémiea meningitidy'
a|eněKerékmeny
jsou i primárnímipatogeny.V současné
doběje ve|kápozornostvěnována
enterohemorrhagickymkmenŮm E. coli, Keré produkujíverocytotoxiny
- WEc (označované
takéjako Shiga|iketoxiny)a da|šífaKory viru|ence
včetněfaKorÚ invazivnÍch
a ko|onizačních.
NejvětšÍ
ohroŽenítímtopato
genemje v zemíchs vysokouŽivočišnou
vyroboua difuznímznečištěním
(Ve|káBritánle,USA apod.).
StanovenÍEscherichiacolijakv ewopské,tak české|egislativěpostupně
nahrazujestanovenÍtermoto|erantních
ko|iformních
baKerií(coŽje širší
skupina, zahrnující
kromě E. colii da|šíbaKeriá|nírody a druhyz če|edi
Enterobacteriaceae)- viz napÍ.vyh|áškaMZd o pitnévodě é.252/2oo4
poŽadavkyna koupa|iště,
Sb., dá|evyh|áška,Kerou se stanovÍhyÉienické
saunya hracÍp|ochyi,. L35/2oo4 sb., a nověvyhláškaMZe ě. 5L5/2oo6
Sb. (Kerou se měnívyh|áška
č. 428/2oo! Sb., Kerou se provádízákon
- ě,. 274/2001 sb., o vodovodecha kana|izacíchpro veiejnou potiebu).
Z |egis|ativy
EU je to napi. nová směrnice Evropskéhopar|amentua Rady
o iízeníjakostivody ke koupání(2006/7 /Es). Zatímcou stanovenínapi.
zdravotnÍ
nezávadnostipitnévodyje tato změna zce|ana mÍstě,u monitoringu povrchovychvod je pii takowch vyměnách ukazatelŮ nutná jistá
pierušeníd|ouhodobych
opatrnostwh|edemk nebezpečí
ěasovychiad.
VyuŽitípiÍmostanoveníE' coli jako índikátorufeká|níhozneěištění
je oproti stanovenítermoto|erantních
ko|iformníchbaKerií vfhodnější
z něko|ikadŮvodtj.JakjiŽ by|ouvedeno,E. colivŽdypocházívyhradně
ze
stievnÍhotraKu č|ověkačitep|okrevnychŽivočich a ve vodnÍmprostiedí
(na rozdÍlod něKerych zástupcŮtermoto|erantnÍch
se nerozmnoŽuje
ko|i-

4

2 Metody stanoveníE. coli
2.7 CharakteristikadruhuE. coli
E. cotije gramnegativnr,
oxidáza negativn|,fakultativněanaerobní
tyčinka,netvoiícÍ
spory, schopná r st v prostiedíŽ|učovych
so|í(nebo
jinfch povrchověaKivních |átek s podobnÝmivlastnostmi inhibujícími
rŮst) a fermentovat|aKÓzu se současnouprodukcíkyselin a aldehydu
pii tep|otách37 0c a 44 0C. E. colizároveř odštěpujeindo|z tryptofanu
(indo|test), produkujeenzym $}g|ukurontdázu,má pozitivnÍreakci na
methy|červeĎovy
test a mŮŽedekarbory|ovat
kyse|inu L-g|utamovou.
Není
schopna produkovatacety|-methy|-karbino|,
uti|izovatcitrátjakojedinyzdroj
nebo r st v tekutémku|tivačním
uh|Íku
médius kyanidemdrase|nym.
Současněp|atnénormovanémetodyna stanovenÍE. colijsou za|oŽeny
na vyuŽitÍ
specifickychv|astností- aKivity enzym FDg| ukuronidázy nebo
tryptofanázy(indo|test)'
2.2 Stanovení E. coli na základě indol testu
MetodustanoveníE.colinazáktadéindo|testupiedepisujenormaČsN
EN |so 930&1. Re|ativnÍ
u./hodoutétometodyje jejícit|ivost(97-98 %o
kmen E. coli je indo|pozitivních),
naopakjejínevyhodouje ve|minÍzká
se|eKivita.Protoje tieba věnovatpozornostzejménafa|ešněpozitivním
reakcím.Indo|z tryptofanutotiŽodštěpujÍi
da|šíbaKerie,
Kerépatiísvymi
v|astnostmimezi ko|iformní
i termoto|erantnÍ
ko|iformnÍ
baKerie, zejména
Klebsiella oxytoca a dá|e napŤ'.K. ornithinolytica, Citrobacter diversus, C.
amalonaticus, Kluyvera ascorbata, K. cryocrescens, Leclercia adecarbe
xylataa da|šÍ.
Dá|eje tato metodare|ativněs|oŽitáa pii konfirmacipouze
počtususpeKníchkoloniíanás|ednémpiepočtunajejichce|kovy
určitého
početdocházÍk ve|kymnepÍesnostem.Metodaje tak vhodná piedevším
pro pitnéa dezinfikované
(nu|oW
vody,kdy se očekávánegativníWs|edek
záchyt).
2.3 Stanovení E. coti na základě aktivity p-ILglukuronidázy
pDg|ukuronidáza
(E.C.3.2.I.3L)je prvnÍenzymhexuroniďhexuronátové
dráhy'kata|yauj
ícíhydro|yzu$}g| ukuronidu a zároveĎ$}gal aKuronidu na
g|ukuronát(resp.ga|aKuronát).od osmdesátych|etby|aprovedenaiada
pracíuvedenfchv soubornépub|ikaci(Framptonand Restaino, 1993),
Keré prokáza|y,Že mezi baKeriemi z če|ediEnterobacteriaceaeje tento
enrym specificky právě pro E. coli(pÍes90 7okmenŮje fenotypověpozitiv.

nÍch),v menšÍmÍiepro rod Shigella(4ffi7 %)a Salmonella(L7-29 %).
SoučasněuŽívané
metodyk detekci E. colÍpomocíp}g|ukuronidázyjsou
pCIevuza vy itífluorogenních
za|oŽenypÍedevším
najejímfenotypovém
či
chromogenníchsubstrátŮ. Na zák|aděstanovenÍaKivity s}g|ukuronidázy
jsou
pomocÍf|uorogenniho
substrátu 4methy|.umbe||ifery|sDglukuronidu
za|oŽenynapi. metodypod|eTNV 75 7835, Čsn erutso 930&3 a produK
firmy IDEXX Co|i|ert18 Quanti.Tray.ProtoŽe metody za|oŽenéna tomto
principujsou ve|mispecifické,vfs|edkyjsou re|ativnědobie srovnate|né
(obr. 7); metoda v tekutém médiuje o něco šetrnějšÍ
(tekutémédium
je fipio|ogickyvhodnějši).(Pozn.: tato srovnatelnost všakjednoznačně
neplatí pro stanovení koliformnÍchbakteií metodou Colilert Quanti-Tray
a TNV 75 7835; jde o zcela jinf princip stanovení, a tudÍŽi ulsledlcy se
t|kajÍjiné skupiny bakterií.)Kromě v'./šeuvedenych mďod existuje iada
da|šÍchproduKŮ, Keré jsou na tomto principu za|oŽeny,včetněrťtznych
chromogenních
médií.
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obl. 3. Vys|edkystanovení(aritmetickypr mě{ E. coliv Labi v |etech
1996-2006

3.2 E. all v dalšÍch praf,ler;h tokďt v čerlké repuilIoe (2u,6)
V roce 20o6 by|ostanovenÍE. coli součástímonitoringuchemického
stavu jakosti vod, organizovanenočHtvtÚ.Stanoveníby|o prováděno
zhruba od pololetídokonce roku 20o6, tj. celkem 4 aŽ7krát v jednom
profi|u.Ce|kembyla E. colistanovenave 132 profilechstátnÍsftě(velké
a stiednítoky;povodíV|tavy,
ohie' odry a Moraw).
Tytovfs|edkyjsouv zásadě ve shodě s vfs|edkyuvedenfmiv kapitole
3.1. HodnotyE. cof dobÍekorelovalys vysledkystanovenítermoto|erantníchkoliformníchbaKerií (obr. 4) a pr mérnětvoÍily69 %jejich počtu.

a

oo

0

r 1996-97TNV 75 7835
f 2004-06Colilert

deseti |et vyrazně sniŽily. Srovnáníje uvedeno na obr. 3 (aritmeticky
prŮměr),p|atítovšak i pro hodnotymediánu.
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obl. 1. StanovenÍE. colimetodoupod|eTNV 75 7835 a testem Co|i|ert
Quanti.Trayv povrchovychvodách (lineárnÍregrese' n = 61)
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2.3.7Stanovení E. coli metodou podle TNv 75 7835
aa
a
E roo
a
Metoda pŤedepisujestanovenÍdruhuE. cotimezi termoto|erantními
ui
Bo
koliformnÍmi
na mFC médiupfi 440C. Merrr
baKeriemi,vyku|tivovatelnfmi
O
Y=0,684x+0,188
60
bránovyfi|trs narost|fmitermotolerantnÍmi
ko|iformními
baKeriemi se
a
R. = 0,9523
o
40
pienese na médium s 4methy|-umbel
Iiferyl.ft}g1|u
kuronidema ku|tlvuje
.)
<
)
1
a
kolonie se svět|e modrou
20
sě čty hodinypii 37 oC.Jako E. coli se počftají
a
f|uorescencÍpod
d|ouhov|nnym
UV záÍenÍm
360 nm (napÍ.ručníbankovní
0
pŤÍpravky'
svíti|na).K dispozicijsou buď komerčnÍ
napŤ.m{o]itest od
150
firmy Lachema,nebo |zepouŽftmédiumstandardizované
Environmenta|
ProtectionAgency(EPA/600/+91'/01). Tatometoda sev souěasnédobě
obl. 4. LineárnÍregrese vysledk stanovenítermotolerantníchkoliformjevÍjakonejvhodnějšÍ
pro monitoringE. coll v povrchovychvodách.
níchbaKeriía E. coti(monitoring
ČtttvtÚ,
2006; s vylouěenÍm
extrémnÍch
hodnot nad 250 Kj.ml1)
3 VÍsledky stanovení E. coll v povÍchowch vodách

(česká ]epublika)

V Českérepublice se E. colistanovuje od roku 1996 ve vybranÍch
profi|echtoku Labe (v rámci ProjeK Labe ||a l|l).V roce 2006 byltento ukazate| experimentá|nézaíazen do pravide]néhomonitoringutokŮ
organizovanéno
ČnruÚ,od roku 2oo7 je nedílnousoučástÍsituačního
monitoringutokŮ Českérepubliky(111 profilrjl).

3.7 E. coÍlve WbnnÍch profrlechtoku l.ab (799t2oo6)

V |etech1996 a 1997 bylav měsičníchintervalechstanovenaE. coli
DěčÍn)
v šesti |abskychprofi|ech(Verdek,Němčice,Valy,Lysá, obŤÍství'
i ukazateli, včetnětermotolerantních
spo|ečněs dalšími mikrobio|ogickym
ko|iformních
baKerií.E. colitvoÍi|apr měrně 43 % počtutermotolerantnÍchko|iformních
bakterit'by|azaznamenánai re|ativnělysoká kore]ace
ws|edkŮ(obr.2).
na podzimv letech
StanoveníE. coliv labskychprofi|echpokračova|o
2oo4 aŽ 2005 a v pr běhu roku 2006; by|oprovedenoporovnánÍs|éty
1996 a L997. Jejednoznačné,Že poěty E. coli se vtoku Labe během
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Escherichia coli in Surface Waters (Baudišová, D.)
E*herlchla collig a high|yspecific indicator ďfaeca! polltttion.The
mogt suitab|e methods ď its deteďion are based on the presence ď
enzymo activity ď Fl}Élucuronidaso (f,uorogenic subďrates). |n Czech
waterc with the evidentia! faeca| pol|ution the counts ď E' colshowod
good coÍÍelat|onwith the count oÍthermoto|erant (faeca|) coliÍorms
and made approximate|y 69 % ď them.
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MONITORINGATEZE
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Hana Hudcová, Hana Mlejnková,He|enaMojžíšková,
ZdeĎka Žáxová
Klíčováslova:
jakost povrchoulch vod, uranoq/ prťlmysl, radiologická a chemická
stanovenÍ
Souhrn
Piíspěvek shrnuje dosavadní vÍsledky monitoringu zneěištění
povrchovfch tokti uranovfm pr myslem ve stiední části povodíieky
Svratky. V rámci vyzkumnéhozáměru MzPooo2O7tlol, a piÍspěvko
véhotÍko|uě. 1323 je prováděno studium stavu vodníchekosystém
vybranych tokti s ohledem na stanovení radiologickfch parametr ,
akutnÍtoxicity a genotoxicity.

Úvod
H|ubinnátěŽba uranu by|a v ob|asti Do|nÍRoŽínkyzahájena V roce
1958. PR těŽbě a pravě uranovérudy v 50. aŽ 80. letech dvacátého
prostiedíakumuIacemiohromnych
stoletÍdocháze|ok devastaciŽivotnÍho
ha|d, vznikem odka|išta nesanovanychpovrchovychi podpovrchovych
prŮzkumnychprací.Út|um těŽby započa|v 80. |etech a od roku 1990
je těŽba soustieděna jen na |oŽiskuRoŽná,Keré mě|o byt uzavieno na
konci roku 2005.
UsnesenÍmv|ády Českérepub|ikyč.1316 z 72. ífina2005 by|o
schvá|enopokraěovánítěŽbya pravyuranu na |oŽiskuRoŽnádo konce
roku 2008. Současněby|ozrušenopiedchozíusnesenív|ádyč.689
z 26. éervna2oo2, Kerym by|o u|oŽenozahájit likvidaci do|u RoŽná
nejpozdějiod 1. 1. 2006.
Nejen vzh|edem ke zprávám o moŽnémpokračovánía rozšiÍování
těŽbyje současnymonitoringzatfteníhydrosféryv oblasti stiednÍčásti
povodíieky Svratkycennym materiá|empro d|ouhodobéhodnocení
prost edÍ.PiÍspěvekshrnujeěást dosavadníchyysledk
stavu ŽivotnÍho
povrchovychtok uranovymprumys|emve stiední
monitoringuzatíŽení
částipovodíÍekySvratky,zejménaWs|edkys|edovánÍkontaminacevod
radionuk|idy,s|edovánÍakutnÍtoxicity a genotoxicityvody pŮsobenÍm
ěištěnychd |níchvod a s|edován(zátéžep|avenina sediment vodnÍch
toku. V prípaděuranuje monitoringzaměien na posouzenÍchemické
zátéŽeuranem a toxicitytohoto kovu.

čtvrtletně;vzorkyna profi|echpiftok BobrŮvky.Vrbkaa Koz|ípotok.Žďárec
by|yodebránypouzetiikrát ročně.Dá|eby|yjednouročněodebrányworky
sedimentu, p|avenina biologickymateriál. Na vybranfchprofi|echby|y
na ostatníchvhodnych
hodnoty prŮtokŮ zjišťoványhydrometrováním,
profi|echby|ypiewaty hodnotypr měrnychdennÍchprŮtokťt
z nejb|iŽších
|imnigrafickych
stanic (zdrojdat: PovodÍMoravy,s. p., Českyhydrome
teorologickyristav,Brno).
Ve worcích povrchovychvod by|ystanovovány zák|adnífyziká|néche
mickéukazate|espolečněse stanovenímkoncentracesÍran , dusičnan,
chloridŮ a ce|kovéhoorganickéhouh|Íku,z radiologickychukazatelŮ
uran (2sU) a radium(''.Ra). Stanoveníprobrha|apod|ep|atnychČsN.
StanovenÍobsahu uranu se prováděloextrakčněspeKrofotometrickou
metodoupod|eČSN75 76t4 z 5. 72.1988. StanovenÍobjemové
aKivity
radia 226Rase provádípiímymproměiovánÍmsraŽeninysíranuradnate
(Mansfe|d,1966). Pii stanovováníobsahu
radiav sedimentech
barnatého
by|a nejprve provedenaseparace radia ze sedimentŮ do kapa|néfáze
a nás|edně ana|,jza.
pod|eČsruzs 77L5 av souladu
StanovenÍfftobentosu
se uskutečni|o
postupem pro odběr a zpracovánívzorkŮ
se StandardnÍm
operačnÍm
monitoringu(Marvana Heteša,2005).
fotobentosuv rámci situačnÍho
Ve vzorcÍchodebranychna piirozenychpodk|adechby|oprovedenomikroskopickékva|itativnÍ
a semikvantitativnÍ
stanoveníias a sinic spolu
s piítomnouheterotrofnís|oŽkouspo|ečenstva(mikrozoobentosem
- bezbarvymibičíkovci,
koienonoŽci,
ná|evníky,
hlÍsticemi
a baKeriemi).
Hojnostorganism by|ahodnocenaodhadnístupnicí1-6 pod|eStandardpostupupro situační
(Marvana Heteša,
níhooperačnÍho
biomonitoring
2005). Ve uzorcÍchby|vyhodnocenindex saprobityspo|ečenstvamete
|ehce
dou Pant|eBuckapod|eČSN75 7776 pro posouzeníznečištění
odbourate|nymi
organickymi|átkamia pouŽitastupnicepro hodnocení
čistotyvody pod|e indexusaprobity- čsru 75 77t6 (s|ovníoznačení
podle Žákové).Dále byly vyhodnocenyindex diverzitypod|eShannona
pestrosta Wrovnanostspo|ečenstva),
index druhové
a Wienera(hodnotÍ
pestrosti- MargalefŮvindex a index Vyrovnanosti
Pie|oua(Evenness)
pro posouzenÍ
(odum, 7977)'
druhovésk|adbyspo|ečenstva
StanovenÍakutnÍtoxicity
ve vzorcÍchvod by|aprovedenapod|eakreditovanychmetod |aboratoieVÚV T.G'M. Brno, Keré vycházejÍz p|atnych
noremČsrueru|so 6341, TNV 75 7754 a TNV 75 7741'.
Pro stanovenígenotoxicityby|pouŽitAmesŮv f|uktuačnÍtest genotoxicity pod|e Kajtovéa So|dána, vyuŽívajícÍ
auxotrofníkmeny Salmonella
Typhimurium His.,umoŽĎujÍcÍ
detekci mutagenŮ, Keré indikujípÍÍmé
nebo
supresorovézpětnémutace- reverze'cožse projevínávratemk proto
trofii,tj. ke schopnosti syntetizovathistidin (Kajtováa Soldán, 2oot).

VÝsledky terénníchšetÍenÍ

V rámci šetieníprovedenychna vodníchtocÍchzkoumanéoblasti
v období2005-2006 by| zjištěnnejvětšív|iv b1rua|é
i probihající
těŽby
uranovérudy v ob|asti povodÍieky Svratkyna tocÍchHadŮvkaa Nedvě
dička.NejvyššÍ
kontaminacevodnÍhoprostiedÍuranem a radiem se
Metodika s|edovánÍ
projevujeve vodnímtoku HadŮvka na profilu Skryje, Kery se nachází
Monitoring prováděny pracovnÍkyVÚV T.G.M. v |etech 2005-2006
podWustíz čistÍrny
du|nÍch
vod o|šÉDrahonín
a pod areá|embyva|é
těŽby
probÍha|ve stiední části povodÍreky Svratky na profi|echuvedenych
uranovérudy "o|ší".Koncentraceuranuv tomto profi|uje k|asifikována
v tabulce 7.
pod|ehodnotYCso(spočtenáhodnota Cn= 2!7 t'g.l")V. tiÍdoujakosti
V roce 2o06 by| monitoringdop|něn o prŮzkumnéprofi|yuvedené
pod|eCSN 757221.(obr.7). Pii piepočtunaměienychkoncentracízne
v tabulce 2.
|átkovyodnos by|všakv období2005-2006 vlraznénejvyšší
čištěnína
Popis jednot|ivychprofi|Ůje uvedenv závěrečnychzpráváchvyakumnych
(Nedvědice)pod ob|astÍ
transporturanuprofi|emNedvědička
současné
tiko|Ů(M|ejnková,2o06a; M|ejnková,2O06b;Hudcová,2oo7a; Hudcová,
těŽbyv prostoru Do|nÍRoŽínka-RoŽná.
jeŽ
jsou
2oo7b),
dostupnév knihovněVÚV T.G.M.
pod|enaměienychhodnotna
KontaminacevodnÍhoprostiedÍsíranyje
Kva|ita povrchovévody by|a u části |oka|its|edována ce|oročně
vodnÍchtocíchHadŮvkaa Nedvědičkave|mivysoká, aŽ a|armujÍcí.
Konv měsíčních
intervalech;|okalityHad vkaolšÍapÍítok
Svratkyu Bo|ešína
centrace síran v Had vce (spočtenáhodnota
C,o= 75Z mg.r'_ obr.) odpovÍdáV. tiídějakos.
Tabulka 1. Profi|ys|edovanév |etech2005_2006
ti pod|ecsN 75 7221-a pod|ezjištěnfch daj
pravděpodobně
souvisís vypouštěn
ímčištěnych
Tok
odběrovÝ pro||l
Souiadnice odběrovÝch profiltl
dŮlníchvod z čistírny
vod o|šÉDrahonín,
dŮ|nÍch
Nedvědička
RoŽná
N 492&32
Eotďt+37
jeŽje umístěnaprávě na HadŮvce.Koncentrace
VěŽná
VěŽná pod obcí
N 4927-31
E O1G1S54
sÍranŮna obou profilechna Nedvědičcepiekra
Nedvědička( stí)
Nedvědice
N 4927-1.4
E 01G1947
pro |||.tiÍdujakosti vod
čuje
|imitníkoncentraci
Svratka
ČernvÍr
N 49-2G4.2
E O1G2G50
jakosti pod|e
(tj.250 mg.|.')aodpovídálV.tĚídě
Haduvka
Skrvie
N 4S2340
EO1G774r
zs 722t (obr.2). V obdobíaKivnÍtěŽby
Čsru
(Loučka)
BobrŮvka
PŤedk|ášteiÍ
N 49-2L-24
E 01&2403
a zpracovánÍuranovérudypocháze|ysÍranyprá
Besének
Lomnička
N 4921-58
EOL&z5-29
vě z procesu pravyuranovychrud, kdy se v této
Svratka
Veverská BítÝška
N 491G41
E 01G2&19
ob|asti těŽbypouŽíva|o
a|ka|ické|ouŽen
ísodn1/m
Svratka
Brno
N 4910-00
E 01G37-20
roztokem.V současnostijesíransodnyjedním
z produK techno|ogického
iešenínadbi|ance
Tabu|ka2. Profi|ys|edovanév roce 2006
vody v odka|ištipomocÍpětistupĎovéodparky
prováděnéna čístÍrně
vod.
dŮ|nÍch
Tok
odběroWpro|i|
Souiadnice odběrovÝch orofilti
Hodnoty konduktivityby|y zjištěnyzvyšené
Besének
Lomnice
N 49-22-23
E 01G2il6
(hodnotyC.o |eŽÍvrámci |||.-V.
tiÍdyjakostívod)
Lubě
Drásov
N 492G27
EoLď2&32
na profi|echna tocích zatÍŽenychpr mys|em
piftok Svratky
BoIešÍn
N 4$32-09
EOLG2L.22
těŽby a pravy uranu (HadŮvka, Nedvědička).
piftok BobrŮvky
Vrbka
N 49-22-37
E 01G1901
Naměiená konduktivitav HadŮvce odpovídá
Koz|Ípotok
Zďárec
N 4921-59
E 01G1905
dokonce aŽ V. tiídě jakosti (|imitnÍhodnota
HadŮvka
o|ší
N 492$19
E O1S1G54
> 160 mS.m.l)- tzn. velmi silně znečištěné
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Vodě (obr. 3). Z ana|Ýzydat vyp|yvá'Že konduKivita vody je v profi|ech
L
na Had vce a NedvědičcereprezentovánapÍedevším
zvyšenymobsahem
26.00
i
sÍranŮ,coŽje patrnétakéze srovnánígrafŮ na obr. 2 a 3. Na da|ších
E
rm,m
s|edovanychprofi|ech,zejménaprofi|echnezasaŽenychtěŽbouuranu,je
t
o
hodnotakonduKivity kromě b|iŽenezjištovaného
obsahu hydrogenuhIičio
írx,'m
E
tan ov|ivněnaspíšejinymiiontyobsaŽenymive vodě,zejménadusičnany
E
o
o
(vodnítoky
VěŽná,
a chloridy
Beséneka Lubě).
E
o.o
z
Ve vzorcÍchsedimentu odebranychna profi|echna tocÍchHad vka
a Nedvědičkaby|zjištěniádově vyššíobsah uranu oproti srovnávacím
profilum na tocÍchnezatftenychtěŽbou uranu (tabulka 4.
ďď.ď
.ďď ' ď ď. ě ' "'f ..P
Vysledkys|edováníobsahu uranu a radia v bio|ogickém
materiá|u
ď.,,ď ď.ď
v |etech2005-2006 vykazujívysokouvariabiIituzpŮsobenoudruhovou
{
,ď
rŮznorodostÍ
odebranéhomateriá|u,Kery piedstavova|v závis|osti na
ď
"f
podmínkáchbuď mechy,nebo ponoÍené
mÍstních
vodnírost|iny.
prollly
V roce 2006 by|a provedenabio|ogickástanovenÍ,stanovenÍakutní
toxicitya na vybranychprofilechtakéstanovenígenotoxicity.
obr. 1. HodnocenÍjakostivody pod|ekoncentraceuranu
Na všechs|edovanych|oka|itáchs vyjimkouKoz|íhopotoka by|azjištěna vysoká druhová pestrost společenstvaltobentosu (indexdiverzity
Shannon-Wienerv rozmezíH- 3,11-3,94). Neby|ypozoroványvětšÍ
vykyuyindexudiverzity.Jako |oka|itys nejvyššídruhovou
rozmanitostÍje
moŽno označitprofilyVěŽnáVěŽnáa NedvědičkaNedvědice.PoWrzuje
'70o,oo
o
to i Marga|ef v index druhovépestrosti. Nedvědičkana profilu u obce
E
6oo.(b
š
RoŽnár,ykazova|a
niŽšíhodnotyobou indexŮneŽNedvědičkapied ÚstÍm
E
soo.oo
S
do Svratky.|ndexvyrovnanosti(Evenness)bylvysokyna všech|oka|itách'
o
40o,oo
pestrost
o něco niŽšÍby|
na profiluNedvědičkaRoŽná.
NejniŽšÍdruhová
E
E
3Ó'm
spo|ečenstvafftobentosu by|a zjištěnave worcích z íeky Svratky na
É
profiluVeverská BÍtyška've vzorcíchz piftoku Svratkyu Bo|ešínaa dosti
.oo,0o
E
o
nízkáve vzorcíchz pÍftokuBobr vky-Vrbka.
V Had vce by|azjištěnavyšší !
í@.0o
druhovádiverzitana profi|uo|šíneŽ na profi|uSkryje.Vyrovnanostspo
0,@
|ečenstvaby|ana všechprofilechvysoká.
Všechnys|edovanéloka|ityjemoŽnopod|eindexusaprobiwÚtobente
_ betam eso s aprobnÍ.Mezijednot|ivymi
\\'
su hodnotitj ako mÍrněznečiŠtěné
|oka|itamiby|yzjištěnypouze menšírozdÍ|y
v rozmezíjednoho stupně
"ď
proít|y
pod|eČstttzs 7776. NejvyššÍstupeĎ
saprobitystanoveného
organického
ď
potok Lubě u Drásova (alf+mesosaprobita-voda
znečištěnÍvykazova|
obl.
2.
HodnocenÍjakosti
vody
z
h|ediska
kontaminace
sÍrany
pod
znečištěná).
Svratkau Černvíru
Lomničkoui pod Lomnicí
a Besének
se piib|ÍŽi|y
k hranicialf*mesosaprobity,nejniŽšÍ
indexsaprobityby|zjiš- Si = 1.,97(bet*mesosaprobita).
těn v profi|uNedvědičkaNedvědice
PiijednorázovémstanoveníakutnÍtoxicity
V roce 2006 nebyloproká
záno toxickép sobenÍvodse a{šenym obsahem uranua radia,ani vod
s vysokoukoncentracísÍranŮna bezobrat|é
organismy(Daphniamagna
i
a Thamnocepha Ius platyurus).
,.,t
!
o
Na profi|u Nedvědička-RoŽná,
ovlivněnémtěŽbou uranu zvyšenfm
ta.@
E
prokázána
(54%
obsahem radionuk|idŮa sÍranŮ,by|a
akutnítoxicita
inhibice) na iasu Desmodesmus communis,inhibicerŮstu ias na ostatních
profi|echbyla nÍzká.
ToxicképŮsobenÍsedimentŮ bylo prokázáno v roce 2oo6 pouze Ve
@.@
I
t
prftokSvratky u Bo|ešína,Nedv*
vzorcíchÍas z profi| : Hadťtvkao|št'
O
{,@
dičkaRoŽná,piftok BobrŮvky-Vrbka.Nejvyšší
toxické p sobení u Ías
by|ozaznamenánona profi|uHadŮvkao|šía z ejmě souvisÍs vysokym
obsahem uranua radiave vodnímprostÍedÍ.
U profi|uBesének-Lomnička
.ín.p'ď
by|zaznamenánstimu|ačníčinek.
ďc
U bezobrat|fchse neprojevilotoxicképtjsobenÍna Žádnémze sedmi
Ď^ď
'ť
sledovanychprofilu.
ď ',/
ď
Ve vzorcíchpovrchovychvod odebranychv roce 20o6 ve s|edovanych
"s
proffty
profi|ech by| zjištěn vyskyt genotoxickfch |átek. Ve variantě testu bez
ď
poškození
59 jaternÍfrakce by|yzachycenymutagennÍ|átkyzpŮsobujícÍ
obl. 3. Hodnoceníjakostivody pod|ehodnot konduKivity
DNA typu de|ecí a inzercÍkmeny Salmonella TyphimuriumTA98 (ve
rzorku Besének-Lomnička)
a S. TyphimuriumTA97 (ve uzorcíchpÍftok
Svratkyu Bo|ešína,piftok Bobr vky-Vrbkaa KozlÍ
potok-Žďárec).Tento kmen indikujepiedevším
Tabulka 3. Obsah uranua radia v sedimentechna jednotlivychsledovanychprofilech(16. 8. 2OOO)
látky s oxidačními činky.Vzh|edem k vys|edk m šetÍení,které by|y provedeny V |etech
Uran
Uran
Radlum
2005-2006, jsou však tyto profi|yminimá|ně
pŤepoětenf
(mg.lď)
(Bq.kg')
PrcftI
(Bq.kg")
zasďeny uranovympr mys|em.Had vkaSkryje
by|jedinyprofil, kde se vyslryt|y|átkyzp sobu75.3
1883
1) NedvědičkaRoŽná
381
jÍcítranzice a transverze detekovanékmenem
7,2L
180
2) VěŽnáVěŽná
93,6
S. TyphimuriumTA100. Ve variantě testu pro
39,3
983
458
3) NedvědičkaNedvědice
záchyt promutagenních|átek, za pouŽitÍ59
4) SvratkačernvÍr
16,5
41,4
2LO
jaternÍfrakce, by|y pozitivnÍtÍivzorky: profi|
259
6475
LO20
5) Had vkao|ší
HadŮvkao|ŠÍ
a Had vkaSkryje u obou kmenŮ
6) Had vkaSkryje
t27
3178
L570
salmonel (5. TyphimuriumTA98 a TA100)
7) BobrÚvka( stÍ|PÍedk|ášteÍÍ
10,3
259
101
(zde pouze na kmeni
a Nedvědička-RoŽná
8) Besének-Lomnice
1.4.O
351
349
jsou
S. TyphimurumTA98).Podrobnév./s|edky
ri
7A
9) Besének-Lomnička
3,11
uvedenyv tabulce 4,
73
1o)
LubéDrásov
2,91.
39,2
V roce 2006 by|otaké provedenostanovenÍ
11) SvratkaVeverská BftÝška
L2,7
303
108
genotoxicityv sedimentech. Pro extrakci látek
12) Svratka (nad soutokem se Svitavou)-Brno
4,7
118
156
byla arolena metoda vyluhuv 8% roztokumeta
13) PŤftoksvratky.Bo|ešÍn
11,3
243
La2
no|u. Metoda se pouŽívápii stanovenÍakutnÍ
8.7
2L8
230
14) PŤftokBobr vkv-Vrbka
toxicitysedimentŮna Iuminiscenčních
baKeriích
Vibrio fischerj se zaměienímna chováníjednot|i- *
J
c
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vychkmenusa|mone|vprostiedí8%metano|u, Tabulka 4. VysIedky stanovenígenotoxicitypovrchovychvod
a to pro zjištěnt'zda pro ně nebude piílištoxicKmen Salmone lla Typhimurlum
jejich rŮst s nás|edkem
k,!, čímŽby pot|ačova|
variantabez 59
variantas 59
fa|eŠně
negativnÍho
vys|edku,nebozda metano|
Vzorek
TA97
TA98
TA98
TA1OO
TAl.OO
nebudezpusobovatmutagennízměny
té
míry'
do
poz.
Nedvědička-RoŽná
neg.
neg.
neg.
neg.
Že by vycháze|yfalešně pozitivnÍvysIedky.Z toho
Nedvědička-Nedvědice
neg.
neg.
neg.
neg.
neg.
to duvodu by| orientačněprovedentest pouze
poz.
poz.
neg.
neg.
neÉ.
na čtyiechvzorcÍch,a to u profi|ŮNedvědička- HadÚvka-o|šÍ
poz.
poz.
poz.
-RoŽná, Nedvědička-Nedvědice,
neg.
neg.
HadŮvka-o|šÍ Haduvka-Skrvie
po.z.
Besének-Lomnička
neÉ.
neg.
neÁ.
neg.
a HadŮvka-Skryje.
poz.
neg.
neg.
Piftok Svratkv-Bo|ešín
neg.
neg.
Y tabulce 5 je v iádku ,,Kontrola..uveden
poz.
početpozitivníchjamek' jeŽ piedstavujíspon.
neg.
neg.
Piftok BobrŮvkv.Vrbka
neg.
neg.
tánnÍmutace danéhopouŽitého
kmene. Aby
Koz|íootok-Zďárec
neA.
neg.
neÉ.
net.
wz.
by| vzorek pozitivnt'musí byt početjamek ve
vzorkuvětšÍneŽ
v poloŽce,,Kontro|a...
Pro kmen
jamek)
je to a|espoĎ36 jamek, pro kmen S. Typhimurium Tabu|ka5. VysIedkygenotoxicíty
sedimentŮ(počtypozitivnÍch
S. TyphimuriumTA97
TA98 20 jamek a pro kmen S. TyphimuriumTAIOO 82 jamek. Oproti
Kmen Saímonella Tvphimurium
těmto hodnotámkontro|nÍch
vzorkuje z uvedenychvys|edkŮpatrnyve|ice
Vzorek
TA97
TA98
TAl.OO
jamek pro kmenyTA97 a TA98 (ťabulka5. Píednízkypočetpozitivních
pok|ádáme,Že je to zpŮsobenotÍm,Že vzorkyobsahujÍvyššÍ
Kontrola
25
L1,
72
mnoŽství
|átek,Keré pŮsobítoxickyna samotnébakterie.Na v|ivtoxickych|átek
Nedvědička-Nedvědice
10
t
64
usuzujemetaképod|etoho, Že vzorky,kde by|pouŽitkmen TA100, mají
Nedvědička-RoŽná
0
39
'3
jamek v podstatěshodnys kontrolnÍm
početpozitivních
vzorkem,a tudiŽ
HadŮvka-o|ší
72
63
je vzorekz pro
na ně 8%metano|ovy
roztoknepŮsobíinhibičně.
Vyjimkou
HadÚvka.Skrvie
4
1)
65
fi|u Nedvědička-RoŽná,
kde je prob|émpodobnyjako u TA98. U tohoto
vzorkunebyl pro maly objem provedentest na TA97.
2006. Brno : VUVT.G.M.,2OOTa,47s.
Závér
radionuklidy
t13] Hudcová,H. aj. Kontaminacevodya vodníchekosystémŮ
v ob|astibwa|étěŽbyuranu.Zpráva o iešenívyzkumnéhozáméru
Z dosavadnÍchvys|edkŮmonitoringuvyp|yvá'Že i kdyŽnejvyššÍ
obsah
MZP00o2o777o7za rok2006. Brno : VÚV T.G.M.,2OO7b,28 s.
uranu Ve vodnÍmprostiedíby|zjištěnv HadŮvce na profi|uSkryje, tedy
pod |oka|itoubwa|étěŽbyuranovérudy,,o|šÍ.
ÍL4l Marvan, P. a Heteša,J. Metodikaodběru a zpracováníworkÚffto
a pod čistt-rnou
dŮ|níchvod
bentosutekoucÍch
vod. Brno : VÚV T.G.M.,2006, 9 s'
(ČDVo|šÍ-DrahonÍn),
v|astnítok Svratkyve s|edované
ob|astiov|ivĎuje
z h|ediskas|edovanych|átek vÍceieka Nedvědička.Jde o znečištěnÍ [15] odum, EP,Zák|adyeko|ogie.Praha: Academia,7977,733 s.
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lng. Hana Hudcová, RNDI. Hana MIejnková, Ph.D.
hajícítěŽbou
a zpracováním
uranovérudy(|oŽisko,,RoŽná..).
vÚv T.G.M., v.Y.i.,poboěka Brno
Z dŮvoduobtÍŽného
získávánídostatečného
mnoŽství
druhovějednotné
te!. 541 L126325, 5411tl6 333
biomasyvodnÍchrost|inpro srovnáváníbioakumu|acena jednot|ivych
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Pro prŮkazné
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netoxického
procesŮ bude nutnézopakovat
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Key words
stanoveníakutnítoxicity piedevšímv obdobíniŽšíchprŮtokŮa provést
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Na zák|adě těchto lys|edkŮ zveiejnÍKomise souhrnnou zprávu
KoUPAcíVoDYv čnHoDNoceruÉ vzorkŮ.
jakostivod [7].V roce 20o7 bude MinistersWoŽivot.
spo|us posouzením
nítroprostiedí(MŽP) pťedk|
ádat Evropskékomisi ZprávuČeskérepub|iky
PoDLEsuĚnrulcE76t16o/EHs
o imp|ementacisměrnice Rady 76/L6o/EHS o jakosti vody ke koupání

(reporting).Gestoremimplementacesměrnice Radyje M inisterstvozdra
votnictví(MZd)_ k tomu je ustanovenospo|upracujícím
resortem MŽP.
Pod|e piijatych pravide|k podávánÍzpráv pro reportingv ob|asti voda
KlÍčováslova
gestorsky resort MZd piipravujepoŽadovanouzprávu a spo|upracujícÍ
koupacíoblasti, kvalita koupacÍchvod
resort MŽP poskytujesoučinnostvrámcisvychkompetenct,MŽP provádÍ
supervizi vyhotovenézprávy a zprostiedkovává jejÍ piedání Evropské
Souhrn
komisi s termÍnem
do 31. 12. konkrétního
roku.
V české repubtice byto v r. 2oo6 monitorováno 188 koupacích
Pro reporting EU je závaznérozhodnutÍKomise (RK) 92/446/EHs,
oblastí.V tabulkách a grafech jsou uvedeny daie o koupacíchvodách
upravenéRK 95/337lES. Toto rozhodnutÍobsahuje závazn,jformu|ái
od r. 20o4, kdy zaěaly byt systematicky monitorovány. Poskytují
je rozdě|en
pro h|ášenÍ
dotaznÍku
ke směrnici 76/L60/EHS. Formu|áÍ
piehted o kva|itě koupacÍchvod na základě dvou mikrobiologickfch
do čtyÍčástí:
ukazatel (koliÍomnÍa termotolerantní koliÍormníbakteÍe) a tií tyzi.
1. Souborzeměpisnych|oka|izací(Fi|e
on geographicIocations)
obsahuje
kálně.chemickych ukazate| (minerá|nÍoleje, povrchověaktivnílátky
geografickéinformace:
a fenoly). Zpláva Evropské komise o jakosti koupacích vod v jednot.
Piístupovyk|ič
livÍch ětenskfch státech za uplynulou sezonu je dostupná na adrese
Názevob|asti
http:// ec.eutopa.eu/ environment/ water/ index_en.htm.
Název okresu
Název obce
Název vody ke koupánÍ
Úvod
Zeměpisnáši7ka
poŽadavky
(moie,s|adkovodní
Zák|adnÍ
na piírodnÍ
koupacÍvody
nádrŽe
Zeměpisnádé|ka
a toky)v Evropskéunii (EU)jsou určenysměrnicíRady 76/L6olEHs
KÓdy typu vzorkovanévody;
o jakosti vody ke koupání[1]. Úče|emsměrnice zroku 1976 o jakosti
2. Všeobecnydatovyarchiv (Generaldata fi|e)obsahuje všeobecnéinvody ke koupáníby|ozajistit,aby voda u p|áŽía ve vnitrozemskychkouÍormaceo kaŽdévodě ke koupánÍ:
palištÍch
nebylabaKerio|ogicky
nebochemickyznečištěna
nato|ik,Že by
PÍÍstupovy
klíč
piedpis m EU
moh|aohrozit lidskézdraví.Směrnice patrÍk nejstaršÍm
a ved|ak trvalémuz|epšování
kva|ityvody na evropskychkoupa|ištích. Rok
ZačátekkoupacÍsezony
Po tiiceti |etechji všakbylo tieba nove|izovat,aby se zoh|edni|ynejme
Konec koupacísezony
dernějšÍvědeckéa technicképoznatky'V noru 2006 by|a schvá|ena
PočetvzorkŮ
směrnice Evropskéhopar|amentua Rady 2006/7 /Es o iÍzeníjakosti
Dočasnězakázaná voda ke koupání;
vod ke koupánía o zrušenísměrnice 76/L60/EHS a do dvou |et by
jakostní
měla bytp|nětransponována
do právníchpiedpisŮČna r rea|izacijejÍch 3. Datovy archiv parametrŮ(Parameterdata fi|e) obsahuje
Wsledkyjednot|ivychparametrŮvody ke koupánÍ:
ustanovenívpraxi by mě|o dojftdo konce roku 201.4.
Piístupovyk|ič
Rok
PÍílodníkoupací vody v čR
parametru
ČÍs|o
Rekreačnívody, vyuŽívané
ke koupáníosob ve vo|népiÍrodě,jsou
Početrozbor u tohoto parametru
v Českérepub|icerozdělenyna povrchové
vodyvyuŽívané
ke koupánÍosob
Početlys|edkŮ piesahujícÍch
závaznéhodnoty
(koupacíob|asti)a na koupa|iště
ve volnépitrodě[2]. Koupacíoblasti
piesahujícÍch
Počet
hodnot
vnitrostátní
meznÍhodnoty
jsou definoványv zákonéi. 254/2001 sb., o vodách[3]' a jejichseznam
Počethodnot piesahujících
směrnéhodnoty
a vymezeníjsou stanovenyvyh|áškouč. 768/2006 sb. [4], Kerou se
ČetnostměienÍ;
stanovípovrchové
vodyvyuŽÍvané
ke koupáníosob.TatomÍstanemajícha
file)obsahujesouhrnnouinformaci
4.
DoplfikoWarchiv(Supplementary
raKer zaíízení,
nemajÍprovozovate|e,
ale jsou pro vyhovujÍcÍ
kva|ituvody
o analytickychmetodácha stručnypopis záměrŮ na z|epšení
u ob|astí
počtemosob. PovinnostprováděnÍkontro|y
vyuŽívány
ke koupánívětšÍm
pro koupání'Keré neodpovídají
závazn,fm
hodnotám
směrnice,
včetně
jakosti vodyv těchto koupacíchob|astechspadá do kompetenceorgánu
časovéhoharmonogramuvystavbya nutnychinvestic.
ochranyveiejnéhozdravía rozsah a četnostkontro|je dána vyh|áškou
č,.L35/2oo4 sb. t5]. v ČRje těchto mÍststanoveno132.
Kvalitakoupacích
vď v čn poaIesměmice76/L6o/EHs
(tzn. nejen voda,
Koupal|štěve volnépiírodějsou rekreačnízaŤízení
Evropská
komise
vyhodnocuje
data o kva|itěkoupacíchvod na zák|adě
a|e i zázemína biehu) provozovanáve smys|uzákona é,.258/2oo0 sb.,
(koIiformnÍa termoto|erantn
dvou
m
i
krobioIogickych
u
kazate|
íkoliformní
pozdějších
piedpisŮ
o ochraněveiejnéhozdraví,ve zněnÍ
[6] a vyh|ášky
poŽadavkyna koupa|iště, baKerie) a tÍ(fyziká|něchemickych ukazatel (minerá|níoleje, povrchově
é.L35/2oo4 sb., Kerou se stanovíhygienické
aKivnílátky a feno|y)[7].
sauny a hygienické|imitypÍskuv pÍskovištích
venkovníchhracíchp|och.
Dá|e EK eviduje|oka|ityse zákazem koupánía |oka|itynedostatečně
je
piírodě
povinen
ve vo|né
Provozovate|
koupa|iště
s|edovatve 14denních
vzorkované.HodnocenÍkoupacíchvod v Českérepublice pod|e kritériÍ
interva|echjakost vodyv piedepsanémrozsahua vysledkytěchto analyz
Evropskékomise z |et 2oo4 aŽ 2006 je uvedenov tabulce1 a nás|edně
piedk|ádatorgán m ochranyveiejnéhozdraví,resp. V těchto interva|ech
znázorněno
na obr. í. Seznam koupacÍchmÍstv ČR reportovanychdo
jakost
p|atnym
dok|adovat,Že
vody v koupa|ištivyhovuje
hygienickym
|imitŮm. Počettěchto zaŤízení
není na rozdt.l
od koupacÍchob|astÍkonstantnía kaŽdoročně Tabulka 1. Koupacívodyv CR hodnocenépodle EU (2004-2006)
se měnÍ.Závisí piedevšímna tom, zda se
%
provozovate|rozhodnekoupalištěve vo|népií- NBA
NBA B
NS
\c
NF
cl
CG
B
NS
NC
NF
cl
CG
rodě v koupacísezoně provozovat.V piípadě, Rok
2004
t
20
a7
7,4
0,6
L1,,4 31,3 49,4 38,6
]-76 13
55
68
Že koupa|ištěve vo|népiíroděje, resp. bude
7
76
0,6
1,4.2 3
L76
L7
25
t4
tLg
9,7
6 7 , 6 43,2
v koupacísezoně provozováno,musÍto byt 2005
2
16
4
1,48 100
9,6
L,L
8,5
18
2 , L 78,7 53,2
oznámenomístněpiÍs|ušnému
orgánuochrany 2006 188
veiejného zdravípied zahájenímkoupacÍsezony,
vŽdys prvnÍmrozboremvody, Kery se provádÍ Legenda:
!4 dn( pied zahájenÍm|etnÍrekreačnísezony. NBA početob|astíkoupání(numberof bathingsites/areas)
V |etech2oo4 a 2005 bylo součástízprávypro B
početob|astíkoupánÍ'v nichŽje koupánÍzakázáno (number of bathing areas where bathing was prohibEvropskoukomisi (EK) 48 koupa|ištve vo|né ited throughoutthe bathing season)
pÍírodě,V roce 20o6 pak 56. Ve skutečnosti
početob|astÍkoupání u nichžneby|provedenodběr vzorkŮnebo nejsou k dispozici daje (numberof
je koupa|ištve vo|népiíroděu nás vÍce(okolo Ns
bathing areas not sampled or for which no data are available)
130), a|e ne všechnajsou do zprávyzaíazena,
povinnlm hodnotám (number of bathing areas which do not
Nc početob|astíkoupáni Keré neodpovÍdajÍ
protoŽemezi ně spadajÍi |oka|ity,na kterése
comply with mandatory values)
evropská směrnice piímo nevztahuje(napr.
některévenkovnÍbazény,betonovénádrŽe) NF početob|astíkoupánt'u nichŽneby|provedendostatečnyodběr vzorkťt(numberof bathingareas insufflciently sampled)
[1,8,9].

Helena Grunwaldová

PodávánÍzp]áv Evropskékomisi

početob|astíkoupání'u nichŽby|provedendostatečnyodběr vzorkŮa Keré odpovÍdají
povinnymhodc|
notám (number of bathing areas sufficiently sampled which comply with mandatory values)

doporučenym
Pied 31. prosincem kaŽdéhoroku podávají cG početob|astíkoupání'u nichŽby|provedendostatečnyodběr vzorkŮa kteréodpovÍdajÍ
č|enské
státy Komisi zprávuo vys|edcích
odběrŮ a povinn m hodnotám (number of bathing areas sufficiently sampled which comply with guide values)
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EU za koupacísezonu2006je uvedenv tabulce KoUPAcÍvoDY 2oo4
KoUPAcíVoDY 2oo5 KoUPAcÍVoDY2006
3. Souhrnnázprávao kva|itěkoupacÍch
vod za
koupacísezonu 2006 v jednot|ivychč|enskych
státech je dostupná na stránkách Evropské
komise http:/ / ec.europa.eulwater/environment/water/index_en.
htm.
Tabulka l obsahuje pieh|ed vys|edkÚ od
koupacÍsezony 2oo4. UvádÍabso|utnÍa prc
centuá|nÍhodnoty pro mikrobio|ogickéukazate|e - ,,veškeré
ko|iformnÍ
baKerie..a
119
87
"feká|ní
ko|iformnÍbakterie" a pro tyziká|ně-chemické
ukazate|e,,minerálnÍ
o|eje",,,povrchově
aKivní obr. 1. Kva|itakoupacÍchvod v ČRv sezonách 2004-2006
|átky,,a,,feno|y...
V roce 2oo4 a 2005 by|y EK zaslány ridaje
o L76 koupacíchvodách, V roce 2006 pak o 188 koupacÍchmÍstech.
V koupacÍsezoně2006 bylovyiazeno18 lokalitze seznamukoupacích
Vysoky početob|astíkoupánt, kde neby| proveden dostatečnyodběr
mÍsth|ášench EK. H|avním
dŮvodemby|onÍzké
rekreačnÍvyuŽití.
Vyiaze
vzorkŮ (55) během sezony 2oo4, se vyrazněsniŽi|v roce 2006 na
ny by|ytakékoupacívodyv neprŮtočnych
vybetonovanych
nádrŽÍch,
Keré
počet4. Nejčastější
prob|émy
s jakostívody v ČRsouvisejís masovym
svym charaKerem patiído kategoriep|aveckychbazénu[9].
vyskytemsinic, Kery ved|v roce 2006 k vyh|ášení
L8 zákazÚ koupánÍ,
Vtabulce 3je uvedenpieh|edkoupacíchvod v ČRh|ášenychEvropské
z duvodu mikrobio|ogické
kva|ityvody neby|V tomto roce vydán Žádn
komisi zarok 2006 s kÓdem kva|ityvody.
zákaz koupánÍ.
obrázek 2 ukazuje vyvojzměn v kva|itě koupacíchvod v ČRv letech
Procento ob|astíkoupáníodpovÍdajících
povinnfm nebo orientačnÍm 2004_2006' Vyp|1ruá
z něj,Že početob|astíkoupánÍ,ktery nevyhovova|
hodnotám směrnice by|o v roce 20o6 poměrně nízké_ 67,6 % nebo
povinnymhodnotám(NC),se snŽi| v roce 2006 na 16 ob|astÍkoupání
43,2 o/o.
V porovnánÍ
s minu|ousezonouby|avšakpiesto zaznamenána
(8'5 %).PočetzákazŮ koupáníse zvyši|.oproti
roku 2oo5 ze 77 na 1-.8.
zvyšená kva|itakoupacÍch
je u kategorienedostatečné
vod [11].
Největšípok|es
vzorkování(NDze 14 ob|astí
Na oÓr. 7 je znázorněnpieh|edkva|itykoupacíchvod (počtykoupacÍch koupánÍna 4. Nejčastějším
prob|émem
s jakostÍpirrodních
koupacích
míst zaiazenychv jednotlivychkategoriích)
v ČRv koupacÍchsezonách
vod v ČRje masov./Wskyt sinic. Jednímz hlavníchriko|Ůje ochrana
2oo4 aŽ 2006.
ob|astÍkoupánípied rriznorodymizdroji znečištění
(mikrobio|ogické
Tabulka2 ukazujehodnoceníEvropskékomise pro Českourepub|iku
znečištění'
fosfor) [10].
za koupacÍsezonu2006.

Závét

Tabulka2. Srovnávacítabu|ka
(koupacísezony
2005 a 2006)
B
NS
NF
NC

ct
co

rr
r
E

í

rr

9
7

16

,,-I

TotdZIXt

Zprávyo kva|itěkoupacíchvod za up|ynu|ou
koupacísezonuv jednot|ivychě|enskychstátechjsou vo|nědostupnéna stránkách Evropskékomise na adrese http:// ec.europa.eulenvi ronment/water/ index_en.htm.
Data o kva|itě koupacÍchvod v Českérepub|icejsou od roku 2006
zveiejĎovánana internetovéadrese http:// geoporta|.cenia.cz. obecné
informaceo koupánÍvevo|népiÍrodějsou dostupnéna stránkách StátnÉ
ho zdravotnÍhotistavu (http://www.szu.cz/ chzp/ koupani/ ), Vyzkumného
ustavuvodohospodáiského,v.v.i.(http:// heis.vuv.cz), M inisterstva zdr+
votnictvÍi na stránkách krajskychhygienickfchstanic (KHs).
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Vnitrozemskévody ČR(koeficient1,47lstabi|ita 53,8 %)
Vnitrozemskévody EU (koeÍicient1,o8lstabiIita 73,8 %)
Koeficient:ce|kovfpočetob|ast|,kde se stav z|epši|,
vydě|enfpočtemoblastí kde
se stav zhorši|.To znamená,Že koeficient1 |ze povaŽovatza neutrá|ní,
koeficient
niŽšíneŽ 1-znač,í
nepiÍznirn/
vtnyoja koeficient vyššÍ
neŽ 1 vWoj p|íznivj.
počet
StabiIita:ce|kovy
ob|astí,kde se stav nezměni|(rjh|opiÍčka),
vydě|enyce|ko
vym počtemob|astí,kde se stav nezměni|(tÍh|opŽička),
p|uscelkovypočetob|astl,
jejichžstav se v běŽnémroce změni|. Hodnota 1oo % značí,Že mezi piedchozí
a běŽnoukoupacÍsezonounedoš|ok Žádnymzměnám.
Změny v kvalitě koupacích vod v čR, Keré by|yh|áŠenyEKza rok2oo6,
vykazují níz}<!index stability. Vysoky koeficient 1-,47 naznačuje stoupající
trend ve zvyšovánÍkva|ity vody. Kva|ita koupacívody se z|epši|ave 38 ze
176 oblastí koupánÍ, Keré by|y vykazovány v roce 2005.
12 ob|astíkoupání, kde neby| v roce 2005 odebrán dostatečny počet
vzorkÚ, V roce 2006 splĎovalo povinné hodnoty a devět právé ztěchto
uvedenych sp|řova|o i piísné doporučené hodnoty.
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Tabulka 3. Pieh|ed kva|itykoupacÍchvod v čR za koupacísezonu 20o6

2 VN VŘESNÍK 20
ŽUPANoV|cE
3 VN SI-APY- ZUPANOVICE 50
BABYLON
4 RYBNÍKBABYLoN 40
BAKqV NAD JIZEROU
5 -PISNIKBAKOV N. JIZEROU 50
BASKA
6. VN BAŠI(A 50
BTLOVEC
7- BILOVECKYRYBNIK- UDOLIMI-ADYCH 40
BITOV
8 VRANoVSM PŘEHRADA-PLAŽ BÍToV 50
BLANSKO
9 VN PALAVA 50
BOHOSTICE
10 VNpRLíK. LAV|čKY 40
BOHUMIN
11 PISKOVNA.MLISOVO JEZERO 50
12 PISKoVNA- VRB|CKÉJEzERo 50
BOHUSOV
13- BOHUSOVSKYRYBNIK 50
BONKOV
14 RYBNÍKKACHL|ČKA 10
BRANŽEŽ
15 KOMARTVSKYRYBNTK- PLAZ KRTNEC 10
BRANDYS NA9 LAFEM-STARABOLESLAV
10 PROBOSTSI(AJEZERA 40
BREZINA
17 VN BŘEZ|NA 50
BRUŠPERK
18 VN BRUŠPERK
|- 50
BUDUSOVNAD BUDISOVKOU
BUD|ŠoVKoU 30
19 NÁDRŽ- AUT.BUp|ŠoV.NAD
BYSTRRICENAD PFRSTEJNEM
20 DOMANINSKYRYBNIK 40
BYSTŘlČKA
21 VN BYSTŘ|ČM-HLAVNíPLAŽ50
22 VN BYSTŘ|ČKA- PtÁŽ U HRÁZE 50
ČERNÁv PoŠUMAVÍ
23 VN LlPNo - PtÁŽ ČenruÁv poŠuunvÍ so
ČERNoŠ|cE
24 VN S|-APY- ŽDÁŇ 50
ČERVENÁŘeptce
25 Vf,,tTRNAVM 40
.CESI(ASKALICE
26 VN RozKoŠ- U AUToKEMPINKu 10
CHBANY
27 VN NECHRAN|CE.KEMP U HRÁZE 40
CHEB
28 JESENICE- DRENICE 50
29 VN SIqLl(A - U ATC PODHORT 10
CHLUM U TREBONE
30 RYBNIKHEJTMAN 50
CHOMUTOV
31 KAME_NCOVE
JEZERO 50
CHOTEBOR
sz aŘEvt'ltc}G NÁDRŽ 50
CHOTILSKO
33 VNSPAPY.ZIVOHOST 50
DOKSY
ga uÁcnovo JuERo - aoRNÝ so
ss N4ÁcxovoJEzERo-DoKsY 50
go uÁcnovoJEzERo.xt-ŮČex so
gz trlÁcnovo jEzERo - pt-ÁŽu HoTELU PoRT 40
sa MÁcHovo JEzERo - srnnÉ SPLAVY 40
DOLNI D9MASLAVICE
39 yN ZERMANTCE- DOLNIDOMAST-AV|CE50
DUBA
40 KOUPALISTENEDAMOV 50

XARLOVY VAR-Y67 KoUPAL|STERoláVA - KARLoVY VARY 20
KLUČENIcE
68 yJtloRLÍK. poosxnÚ so
KNEZMOSJ

- ptÁŽv use ro
sg xovÁRovsxÝnvsNÍx
xoŽtí
70 íoUPAL|ŠrĚ
xoŽt-Íso
KOPRIVNIC,E
7T VN VETRKOVICE 50
KosTELEc runoonltcÍ
lz ttcuÁ oRL|cE BoRoHRÁoEx. sP|-AV 20
xnÁlÚv ovŮn
73 _ RYBNTKPOPOVTCE 40
KRAS-NAHORA
74 BEDKOVSKY RYBNIK 10
KRECOVICE
75 VN SI-APY- NOVAZIVOHOST 50
KRUCEMBURK

77 RYBNIKDLOUHYU I4NSKROUNA 50
LESKOVEC NAD MORAVICI
78 VN suzsxÁ HARTA. LEsKovEc runo n,toRlvtcÍ
LETOUCE
79 VN LEÍoV|cE. SV|TAV|CE50
80 VN LEÍoV|cE. vRlt.tovÁ so
LHOTA
81 PTSNTKLiOTA 50 LIBEREC(NECLENENE-MESTO)
82 VNHARCOV-HRAZ50
83 VNHARCOV-PLAZ 40
LIBUN
aa osonsxy nvsNlx - u RzfDEN _2Q 85 OBORSKY RYBNIK. U VER. TABORISTE 20
L|PNO NAD VLTAVOU_
86. VN LIPNO- PLAZ LIPNONAD VLTAVOU 50
LUCINA
87 VN ZERMANTCE- LUCTNA 50
LULEC
88 KoUPAI|Š.rĚIULEČ 50
MARIANSKELAZNE
89 LIDO 50
MECLOV

rÝru+oonfuÍ
so nv-gruíx
xoRŠovsxÝ
ao

MIKUI.ASOVICE
91 BYBNÍKM|KUtÁŠoV|cE 50
MILESOV
92 VN ORLIK. POPELIKY 40
93 VNoRLÍK.TBHoVKY 40
MTLOJTC!NAD BECVOU
94 STERK.JEZEROII. MILOTICENAD BECVOU 50
MOST
95 VN VRBENSIY. KEMP MATYLOA 50
96 .ZBYTKOVAJAMADOLUBENEDIKT 40
MRAKOV
97- lptt4 xt.[Čovu unÁxovR 40
MsENE-tÁzNE
98 NÁDRŽ uŠenÉ.lÁzt'tĚ so
NAPAJED14
99 S-LEPERAMENOMORAVY.PAHRBEK 10
NEKOR
1o0. vN-Pxsw|NY - PErRÚV PALoUK 40
NOVA PLAN
rot. stFzsxÁ HARTA.ryovÁe Ň so
NOVE MEST9 NA MORAVE
102 RYBNIKSYKOVEC 50
llovÉ uĚsro PoD SMRKEM
1o3 KoUPAL|ŠIĚruovÉuĚsro poo sMRKEM 40
NOVY HROZENKOV
1o4. N-oyÝ HRozENKoV 50
NOVYJICIN
1o5 VN ČenŤÁx so
ODRY
106 - VN vÍrovru +o
OHARICE

neŘnanruÚv
uĚsrec
++ xoupnuŠrĚ
xoruopÁč
ao
nluČÍru
+s ŠrĚnxovt.tR
nluČíru
so
Hrunčov
46 RYBNíK
HnaČovzo

roz xouPRt-tŠrĚ
srŘeolsxosxlÁŘ so

OKROUHLA
1o8 VN JESEN|cE. u lrc nYsÁŘst<Á slŠrn
109 VN JESENICE - U ATC VACLAV 50
OLEKSOVICE
110 VN OLEKSOVTCE 50
OPATOVICENAD
OPATOVICE
NAD LABEM
LABEM

so

písruíx
(UNÁDRAŽI50
rrr pÍst,tíx
rrr
aŘezHRno
aŘezHRno
(tttgČleruĚNÁ
opnvl(NEČLENĚruÁ
oPAVA
ČÁsrMĚSTA)
ČÁsT
112 STRIBRNEJEZERO
113 VN
114 VN
115

iaoŘtŠrĚ
PoDoLsKo 10
VOJNIKOV20

OTROKOVIQE
rrz snHŇÁx- ŠrĚnxovtŠrĚoTRoKoV|cE 40
PALKOVICE
118 v]t oLEŠNÁ-PALKoV|CE 50
PASOHI-AVKY
119 VN n. nalÝruy- HoR. NÁDR!. LAGUNA1 40
120 VN N. MLYNY- HOR. NADRZ- LAGUNA2 40
PASTVINY
121 VNPASTVTNY-PANELOVM50
122 VN PASTVINY- SLECHTUV PALOUK 40
123 VN PAsw|NY. U MPLIČKY 40
PLUMLOV

40

10
20

Bathing water in the Czech Republic according to Council Direc(GrÚnwaldová, H.)
tive 76/76o/EEc
The Czech Republic monitored 188 bathing areas, all of them
fieshwater in 2OO6. Complete results are shown in Tables and Graphs
íol bathing waters since they were filst monitored and reported sy*
tematically (fiom 2OO4). They give an overview of the numbers and
percentages Íorfive parameterc:the microbio|ogica|parameters "total

PNOVANY
131- VN HRACHOLUSKY.NA RADOSTI 40
PODEBRADY
L32)EzERopooĚgRnoy
zo
POZLOVICE
133 VN lunnčovlcs.ptÁŽ v xRRze ro
-n-eŽ
134 VN LUHAČoV|CE
u KEMPU 10
PRAHA 15
135 NADRZ HOSTIVAR 40
PRAHA4
136 KOUPALISTELHOTM 50
PMHA 5
rsz Rvgr.líxMoToL 40
PRAHA6
rgg ruÁonŽ DŽBÁN 40
PRAHA.KUNRATICE

19g nv-sNÍx
ŠeeeRÁx
zo

76 nvsNÍx
Řrxn ro
LANŠKRoUN

rnÝoex.rr,tísTEt1

Legenda:
Zákaz koupánÍ
VodynevyhovujícÍ
|imitnímhodnotám

nyglíx zo
tza seruecxÝ
rzs Šíot-ovsxÝ
nvaNíxao
veLxÝgoLevecxÝ
130 VELKY
rso
BOLEVECKY RYBNiK
nvaNÍx40
ao

oo xoupnuŠrĚ
sEoutnonxvro

41 VN OLESNA.MISTEK 50
poo ŽÁxovou nonou
FRYŠAVA
42 RYBNÍKMEDLoV 40
HAMR NA JEZEŘE
43 HAMERSKÝ nvaNíx ro

HODSI-AVICE
47 VN KACABAJA 50
HOLICE
48- RYBNIKHLUBOKY 50
HORICE
49 xouplltŠrĚ DAcHoVAu noŘlc so
HORKA NAD MORAVOU
50 PoDĚBRADY.PLAI{ÉLoUoKY 50
51 P9DEBRADY - U PRISTAVISTE 50
HORNIBECVA
52 VN HoRNÍBEČVA 30
HORNIDUBENKY
53 RYBN|KITADYMAC 40
HORNIPLANA
54 VN LlPNp . PW xoRrlÍpurvÁ so
HRADEC KRALOVE
ss srŘíenNÝ nvgruÍx so
HRÁoEx NAD-N|soU
rRtswrun - HRÁDEKN. Nlsou
56 KoUPAL|ŠTĚ
HROB
57 NÁ-DBŽHRo&KŘlŽANoV 50
HROZNETIN
58 VELKY RYBNIK 10
JABLONEC-NADNTSO.U
59 VN MS-ENO.PW-U KIOSKU 50
60 VN MSENO - PLAZ U PRUTU 50
JEDOVNICE
61 RYBNIKOLSOVEC 10

PIZEN 1
12s MMENNy BYBNTK 50
126 KOUPALTSIEOSTELTDE 40
T27 LOM.JEZIRKOKOSUTKA 20

o2 zenxovÁ.lÁnal oot.u BARBoRA 50
ltnoŘtcnpv HRADEo
63 RYENTKVAJGAR 50
KADAN64 NADRZPRUNEROV 50
65 VN NECHRANICE- TUSIMICE 50
KARLOVICE

PRELOUp ,
140 PTSNIKMELTCE 40
PRIBRAM
141 ItOVY RYBNIK 50
RABYNE
142 VN sLAPY. uĚŘíru so
143 VusLAPY-NovÁ RABYNĚ 50
RAKOVNIK

ra+ ryRŠovo
xoupluŠrĚso
ŘnsruÁ
pnŘztw Rygruíxso
14-s vet-xÝ

RICANY
!46 nvaNÍxluneČEx go
RIDELOV
t47 MALÝ PAŘEATY nysNíx so
ROUDNO
148 VN SLEZSKA HARTA-ROUDNOI 50
RUMBURK 149 BYBNTKRUMBURK 50
RYMAROV
15o RYBNÍKENDRoV|CE 40

sEČ
151 VNseČ- noleŠíru
2o

152 VN SEC - POD SEMTINEM 20
153 VN seČ. Úsrupxy zo
SEDLICE
154 VN SEDLTCE 40
SKRDLOVICE

rss Rva1íx
v5lxÉoÁŘxo so

SLOUP V CECHACH
rso -xqupnuŠrĚ sloup V čEcHÁcH 30
SMRCNA

rsz RyaruÍx
čennÝso
sosĚŠovlcE
158 VN ZERMANIVE 50
soKoLov

159 VN MICHAL 50
160- VN M|cHAL. KoUP. NA LevÉil,tgŘeHu
STANKOV
161 9TAŇKoVSKÝ RYBNÍK 50
SUCHY
162 SUCHY RYBNIK 40
SVITAVY

so

ros nyaNíx
ao
BosrutČxl

SVOBODNEHERMANI9E .
164 LOM SVOBODNEHERMANICE 50
TATROVICE
165 VN TATROVICE 50
TELNICE
166 zgYrxovÁ lÁtrln oolu vnRvnŽov so
TĚRL|cKo
167 VN rĚRucxo.rĚRucxo.PAcAÚVm
50
168 VN rĚRucxo. PoD MoTELEM 50
169 VN JĚRltcxo - rĚRucxo srŘeo so
TVAROZNALHOTA

oonÍ.ČÁsr
17o VNt-uČtrun.
ao
171 VN LUCINA. HORNICAST 30
172 VNt-učtrun.
srŘeo so

TVRTKOV
173 RYBNIKWRDKOV 50

Úuce
- HnÁz ao
1z4-VNHRACHoLUSKY
USTEK
cnu6uaŘso
1zs. nvsruÍx

USTI NAD LABEil,TMESTO
176 HABRoVtcxÝ RysNÍx zo
VARNSDORF
177 VARNSDoRFSKÝRYBNÍK 50
VELHARTICE
178 -RyBNlKBUSEK 20
VELKY SFNOJ
179 NADRZVELKY SENOV 50
VELTRUBY

rgo pÍsruíx
xnmtŠŤxo
t ao
rgt xoupnuŠr{
vÉuvst-tce
so

VEMYSLIVCE

VRANOV NAD DYJI
182 VRANoVsxl pŘexnml. pt-ÁŽvnnruov so
VSEMINA
rg3 nEIeNčNÍHÁonŽvŠeutruaso
VTZLOVKA
194 VTZLOVSKY RYBNTK 40
VYROVICE 185 VN VYROVTCE 50
VYSOKA PEC
r9o ruÁonŽVYsoKÁ PEc 40
ZAKUPY
187 KOUPALISTEZAKUPY 50

Vodynedostatečně
vzorkované
Vodyvyhovující
|imitním
hodnotám
Vodyvyhovující
hodnotám
doporučenym

30
40
50

co|iÍorms"and "faeca| coliforms" and the physicochemical parameterc
"minelal oils",'surfaceactive substances" and "phenols".
"Quality oÍ bathing wate]" lepoÍt is availab|e on the lnternet
http:// ec. europa.eu/ environment/waterfl ndex_en.htm. Before 31
December, the Gzech Republic reports the results of the sampling to
the Gommission. On the basis of the results, the Commission publishes
the quality assessments.
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DEGRADAGEJAKosTl PITNÉvoDY

pŘl JEJínrunrtulAc!

Řešenía jeho vÍstedky

komor spočÍváv moŽu vodojemr)a pÍeruŠovacÍch
H|avnínebezpečÍ
nosti kontaminacevo|néh|adinypitnévodyorganickymii anorganickymi
objeKŮ'
zabezpečenÍfunkce
|átkami.Piičinymohoubytv nedostatečném
lva Čináxová
Jana ŘínováAmbrožová,
Jana Hubáčková,
v piedimenzovánísystému,v d|ouhédobě zdrŽenívody, v nevhodně
piftoku a odtoku (obr.2), stagnaci vody,nebo naopak zkráumÍstěném
cenémko|oběhumezi piftokema odtokem,a|ezejménapak v nevhodně
Klíěová slova
iešenémvětráníjednot|ivychakumuIačníchkomor.
pitná voda, jakost vody, nárosty, biofilmy, akumulace, vodojem,
odvětráníje potiebnénejen k udrŽeníčerstvézásoby vzduchu nad
konstrukčníÍešení
dŮvodŮ. PrŮiezová p|ocha
vodníh|adinou,a|e také z konstrukčnÍch
by mě|a byt za|oŽenana
kaná|Ů nebo ve|ikostjejich otevÍenÍ
větracích
Souhrn
rychlosti prouděnívzduchucca 15 m.s.l. Piívodby mě| byt navrŽen
Jakost pitnévody ve vodoiemechie souěástíceléhosystémuzásobo
tak, aby efeKivně zabráni|vniknutíhmyzu' proniknutÍmikroorganism
vání spotŤebitelri. ZiištovánípŤíěiniei íchzměn (fyzikál něchemickf ch,
ptačípeÍí'
zbytky'py|ovázrna,t(avnízbytky'
a wdušnéhospadu (rost|inné
spadu) je
hydrobiotogickfch, mikrobiologickÍch a vlivu rrzdušného
prachové
komor[3]'
částice)
do
akumu|ačních
houby,
ploiektu
ělánku.
a
tohoto
náp|níÍešeného
Bio|ogickystabi|nípitná voda
by mě|a obsahovat nato|ik nízké
nfch organickoncentraceroz|oŽite|
Úvod
Živin,aby
kych |átek a minerá|ních
V roce 2OO5 se Vyzkumny stav vodohospodáiskyT.G.M.,Ústav tec|rani za piihodnfch podmínekneby|
prostiedí
eko|ogického
VŠCHTa katedra zdravotnÍhoa
no|ogievody a
miumoŽněnrŮst a rozmnoŽovánÍ
nésoutěŽeNMV
inŽenyrsWÍ
StavebníÍakultyČVUTz častni|yspo|ečněveŤej
kroorganism . V piípaděbio|ogické
projeKu zaměienéhona problematikudegradacejakosti pitné
na ÍešenÍ
nestabiIitypitnévodyje vyznamná
íízení
a rozhodnutÍofinan.'
Po tjspěšnémv.fběrovém
vodyprijejÍakumu|aci.
i vzdušnákontaminace.Z vyšeuve
covánÍapodpoiev1akumuby|yv prosinci2o05 zahájenyprácena projeKu
denych dr)vodr)byla do projektu
jeií
jakosti
pň
pitné
vody
akumu|aci".
degladace
iešení
,,VÍzkum
kromě chemickych'fyziká|ně-cheJakost pitnévodydodávanév rámci veiejnéhozásobováníspotiebite|ťt mickych, technologickych,stavebje stá|e v zornémpo|inejensvětovychodbornÍku
zabyruajÍcích
se vyrobou
nÍcha hydrau|ickychcharaKeristik
jejÍjakost.Světovázdravot.
pitnévody,a|etaképracovnÍkkontro|ujícÍch
zaiazenai bio|ogickáprob|ematika,
pro
pitné
vody
nická organizace(WHo)Wda|anová Doporuěení kvalitu
tykajícíse vzdušnékontaminace
(3. vydánÍ'2oo4), Kerá zahrnujímimojinéurěitou koncepci pro systém
a tvorbybiofi|mŮa nárostŮna smá.
zajištovánínezávadnépitnévody.obsahujÍzdravotnÍkritéria,plány pro
č e n y c hs t ě n á c h v a k u m u | a c í c h ,
pitnévody a pro nezávis|ouregu|aci.Mezinárodní
zajištěníbezpečné
které pocházej( z rozmnoŽovacích
WaterAssociation (|WA)vyda|av záií
asociace pro vodu - ]nternationa|
s t a d i í t r a n s p o r t o v a n y c hv o d o u obl. 2. Vtok, odtok do spotÍebiště
pro
pitnou
vodu. DoporučeníWHo
bezpeěnou
2004 Bonnskou chartu
pie|iv v jednom
a bezpečnostní
čirrzduchem.
dokumenty[1].
dop|ĎujícÍse
a Bonnská chartajsou vzájemněpropojené,
P r o b | e m a t i k at v o r b y b i o f i l m Ů místěnádrŽeVDJ
DŮ|eŽitoustrategiípÍizásobovánÍspotiebite| bezpečnoupitnouvodou
a nárostŮ,jejichsloŽeníacharaKe
je vícebariérovy
pÍístup[2].
ristika však nenídosud v ob|astivodárenstvÍ|e$is|ativněošetiena.Pro
je moŽnépovažovat
za systém.Rea|izacecÍletohoto
ZásobovánÍvodou
metody odběru vzork stěr , nárosttj a sedimentu nejsou k dispozici
systému,tj. "zajištěnÍbezpečnostipitnévody..,vyŽadujeurčitypočet jednoznačné
metody,zpŮsob kvantifikacea interpretace daj : Proto
jednot|ivé
jsou
jako
pusobit
pŤi
činnosti
bariéry, nichŽ
krokrl. Ty mají
by|yv prŮběhu iešenÍprojeKu posuzoványijednot|ivémetody odběru
pravděpodobnostvstupuznečištujících
navrŽenytak, aby minima|izova|y
rrzorkÚ(ČsNEN 25 667, čstvlso 5667, TNV 75 5941-,TNV 75 7t2L)
|átekdo systémuzásobovánívodoua sniŽova|yčiomezova|yobsah těch
vodyčistěr jsou z hydrobio|ogického
[4].odebranéworky akumu|ované
jiŽ
látek, Keré se ve zdroji vody nacháze|y.KaŽdá z bariér
znečištujících
posuzoványstanovením
mikroskopického
mikrobio|ogického
h|ediska
a
tak zajištujeda|šísniŽenírizika,Žejakost vody nebudev sou|adus p|atobrazupod|eČSN757772 a Čstrt7577L3. Jako pik|adynacházeného
nymi právnÍmipÍedpisy.Dojdeli k vypadkujednoho z krokŮ,pak ostatní
abiosestonu[5] |ze uvéstkorozníprodukty,sraŽeninyŽe|eza,konkrece
bariérypos$ujÍ ochranu i nadá|e.Je d |eŽité'aby "managementrizik
zbytkyrost|innychpletiv,
vápna, písek,detritus,celulÓzu,textiInív|ákna,
by| rlp|nf" [2]. Proto musÍpokr1ruat
celf systémzásobovánívodou od
škrob,py|ovázrna, schránkycentrickycha penátnÍchrozsivek,schránky
povodíaŽ k odběrate|i(obr.7).
obrněnek(Ceratium),schránky krytének,zbytkyschránek a krunyi vi7a koryšŮ,moty|Íšupiny,štětinya sv|ečkymá|oštětinatcu.Pifl<lady
níkr]r
baKerie (Gallie
nacházenéhobiosestonu jsou baKeriá|nÍsh Iuky'Že|ezité
nella, Leptothrix),hyfya konidie mikromycet(zejménaAlternaria solani,
Alternaria sp.), obrněnky (Peridiniopsis), rozsivky (Cyclotella, Navicula,
Fragilaria, Synedra, Tabellaria, Asterionella, Melosira, Aulacoseira),
chlorokoká|nÍiasy (Chlorella, Scenedesm us, Stichococcus), krásnoočka
(Trachelomonassp.), bezbarvÍbičkovci,ná|evnÍci,
měřavky, naup|ia
(Cephalodella,Rotaria,Asplanchna
a dospě|ci koryšŮCyclops sp., viŤnÍci
apod.),háďátka _ tabulka 7.
Pii mikroskopickém rozboru jsou ěasto zaznamenávány hyfy mi.
kromycet či v|ákna Že|ezitychbaKerií. |nformacio jejich vita|itě nám
Bezpečnápitná voda u spotŤebitele
mikroskopick'jrozbor neposkytne,proto byly do test zaiazeny i testy
biologickéaKivity (pro bio|ogickoustabi|itupitnévodyje to podstatná
obl. 1. Zásady zásobování pitnou vodou
testy pro stanovenÍŽe|ezitych
informace).V projeKu by|ypouŽityBARTTM
- vodojemy(VDJ)
baKeriÍ.Do vyrobcempiipravenésteri|nízkumavky(50 ml) se odebere
PopisovanyprojeK NAZV se zabfvá akumu|acÍvody
jako ěástmidistribuěníhosystému.Jeho cí|emje zamezitorgano|eptic- vzorek vody, 15 m| yzorku se pie|Uedo dalšíspeciá|nízkumavky,ve
indiká
Keré jsou v podobě prášku pÍftomnyreagencie(pod|eurčitého
kym a hygienickymzávadám.
toru).Tatozkumavkase uzavie a pod|enávoduod vyrobcese jejÍobsah
jednánís provozovatelskymi
organiza
Na začátkuroku20o6 probÍha|a
po|oze ve
a ku|tivujese v horizontá|ny'vertiká|nÍ
spo|uprácena ÍešenÍprojeKu. protŤepe/neprotÍepe
cemi, pii nichŽse upiesĎova|amÍrajejich
tmě/na svět|e. KaŽdljden se s|edujebarva médiaa piÍpadnéreakce,
ProtoŽejsme chtě|yvycházetz reá|nychpodmínekpraxe,by|orozhodnuto,
napi. tvorba bublinek, sedimentu či barevnychprouŽkŮ.Vysledkem
stavu bude pouŽitsystémbenchmarkingu.Je|ikoŽ
Že pro vyhodnocování
testu BARTruje pak prib|iŽnÝpočetbaKeriÍ (Kj.m|l)' Kery se odečte
zoh|ednitzároveĎ podmÍnkypraxe i bezpečnostipráce,
by|ozapotÍebÍ
prováděti monitoring
z diagramučibarevnéreakcetestu. Doporučujeme
rozhodlyjsme, Že se odběry vzorkŮbudou provádětzásadně vŽdypÍed
piftomnosti/nepÍftom
nosti fyzio|ogickych
skupin baKeri í (napÍ.Že|ezité,
čištěním
vodojemu,to jest v době jeho odstávky.Pii vyběru|oka|itspo|u
nitrifikačnÍ,
ce|kovéaerobnt,
síranyredukující,
denitriÍikačnía
s|izotvorné,
:
sh./mi organizacemi by|azoh|edněnanás|edujÍcíkritéria
s provozovate|
pseudomonády).
fluorescenčnÍ
. typ zdoe, ze Keréhoje upravovánapitná voda pÍicházejÍcído
VDJ (poď
projeKu by|onutnévzftv vahu znaěnénároky na piípravu
Pri ÍešenÍ
zemnÍvoda, povrchovávoda, směs povrchovéa podzemnÍvody),
pomŮcek a dá|e nároky na pracnost
se|eKivnÍchp d, |aboratornÍch
o če|funkce VDJ v ce|émsystému(zásobnt'pierušovact,provozní),
technik. Proto jsme se inspirova|yrych|ymi
a provedeníku|tivačních
o po|ohalumístěnÍ
VDJ (zemnt'věŽovy)'
screeningovymimetodami,Keréjsou komerčnědodávány(obr.3). Pro
. periodačištění
VDJ'
tal. pád|ovétestery,
o pÍÍnosspo|upráce na projeKu pro z častněnou provozovate|skou odběr vzorkŮstěrŮ (i yzorkŮvody)jsou pouŽitelné
Keré majídefinovanérozměrydestičky.Na destičceje pÍímovyrobcem
organizaci.
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p da (na rubovéi |Ícní Tabu|ka1. Piíkladčásti protokoluo provedenÍhydrobio|ogického
nanesena ku|tivačnÍ
rozboru
straně).Testery |ze ponoiit do vzorku s|edovanévody,čije piímootisknoutna povrch,a tím
Soecifi kace vzorku: stěr
odebrat stěr. Pád|ovétestery (rubová a |ícnÍ
odběru yzorku:stěr mo|itanemze smáčené
strana obsahujejinou ŽivnoupŮdu)s|ouŽípro
Použitá metoda:
záchyt vŽdy dvou typŮ specifickych skupin
stanovenímikroskopického
obrazupod|eČSN75 77t2 a Čstrlzs zztg
organismŮ,napi. na jedné p|ošetesteru lze
Úprava yzorku:
ku|tivovat
celkovéaerobníbakteriea na druhé
odebranÝstěr dop|něnna mÍstěna objem 50 m|, neprováděnacentrifugace
p|ošenapi. ko|iformníbakterie,
plísněa kvasinBioseston
ky či provádět kontro|udezinfekce.Testery se
poeet mrtvfch organismri:
celkovf poěet organism :
I noěet živfch organism :
I
pri
ku|tivujÍ
ve tmě buď
|aboratornÍ
teplotě,ěi
Oort.m|1
lOorg.m|l
| OorÉ.m|{
0C
oc)
pii 36
(popi. 37
a po 24 h, 48 h aŽ 5_7
Do ooětu biosestonu nezahrnuto:
Abundance
dnech(podlestanoveni)se plochas narostly/mi
Že|ezitébakterie, Gallionella, Leptothrix
2
porovnává
koloniemi
tabu|kami
s i|ustraěními
udávajícÍmi
titr (10x počtumikroorganismŮ). Abloseston
abiosestonu
Abundance
Rychléscreeningovémetodyjsme postupně
produkty,
korozní
sraŽeniny
Že|eza
3
pii
ap|ikova|y odběrech vzorkŮvody a stěr ze
schránkvcentrickÝchrozsivek
3
smáčenychp|och ve vodojemech(za provozu,
detrítus
3
pii odstávce během čištěni.).
pÍsek
3
Vyhodou rychlych screeningovychmetod
ptačÍpeiÍ
L
neníjenzpŮsobodběru,ale i faK, Že vzorekje
nanesen(otisknut)piímona p|ochuku|tivačnÍho Gelková abundancevzorku:> 40%
média,ze kteréhose po určité
době ku|tivace
mnoŽstvímikroorganismŮ.
odečítáprib|iŽné
Vys|edkyrozborŮ provedenychna zák|adě pádlovychtesterr]rči testŮ
bio|ogické
aKivity majíinformativnícharaKer a jsou naprostodostačuj
Ící
je zdŮproWmezenírozsahumanipu|acev objeKechvodojemťl.
DŮ|eŽité
raznit,Že pád|ovétestery se zachycenymiorganismyjsou porovnávány
s ku|tivačními
technikami.JiŽ nynÍmŮŽemeproh|ásit,Že věrohodnost
screeningovéhostanoveníje vysoká (tabuIka 2).
Ke zjišťování
rozsahuznečištění
vodojemŮjsme pouŽi|ynás|edující
p|i22 oCa 37 oC),
indikátory[5]:ce|kové
aerobnÍ
bakterie(|zeku|tivovat
obr.3. Pád|ovétestery'S - stěr (otisk)'
kvasinkya p|Ísně,kontro|udezinfekcea ko|iformníbaKerie.
Ze zjištěnych
_ worek vody,TB 22oc _ kuÍtivova
V
pak
počtŮmikrobiá|nÍ
kontaminacebude
určenakategorizace
vodojemŮ
př 22oc,TB 36
telnémikoorganismy
(harmono
a zpŮsobvhodnéhoošetiení,optima|izaceprovozua čištění
0C- kultivrcvďe|né
mikoorganismypř
gram,zpŮsobčištěn|'
V prŮběhuiešeníprojeKubudouvysledky
četnost).
36 oC,MIKROM.- mikomycety
mikrobio|ogickychukazate| postupně posuzovány a porovnávány.
Vysledky budou pak pouŽityjako podk|adypro piepracovánístávající
normyČsN zs 6650 Vodojemy.
PoŽadavkyna kva|ituvnitiníhoprostiedístaveb vyŽadujítakovou
čistotu
Současněse v projeKuzaměiujemena mikrobiálníkontro|uovzduší ovzdušt'v niŽ nenípiekročenakoncentracebaKerií o hodnotě 5o0 Kj
v prostoráchvodojemua akumu|ací'kdy do vybranychmístumístujeme na 1 m3 uzduchu(vykultivovanych
pii 30 0c) a koncentracep|ÍsnÍ
500
Petrihq misky se selektivnÍmagarem pro záchyt mikromycet,p|ÍsnÍ Kj na 1 m3 vzduchu (vyku|tivovanfchpťt25 oC). Pokud se t)rtolimity
a kvasinek.otevienémiskyjsou ponechánypo dobu 15 minutv objeKu,
tykajíovzdušípiípustnéhopro pobyt osob v budovách, muŽemez nich
potéjsou uzavieny,v |aboratoiiku|tívovány
a po určitédobě expozice
vycházeti pii posuzováníjakostivzduchu
v objeKech vodojem , v místě
(5 aŽ7 dnQjsou narost|éko|onievyhodnoceny
a posouzenypod mikro
pitnévody.
akumuIací
skopem(obr.4).
Vys|edkyshromáŽděnéz celéhosouboru vybranychvodojem po 1,5
JelikoŽjeinterpretacetaKo zÍskanych
vys|edkťt
dosti prob|ematická(co
jsou velmi za]ímavé
roce Íešení
a pro praxi piÍnosné.MnohéprokazujÍ
do mnoŽstvíčiobjemuvzduchupŮsobÍcÍho
na agarovouplochuodkryté
nutnost věnovattétoprob|ematicesoustieděnou pozornost.
misky), pracuje se v současnédobě na vhodnějšÍ
metodice odběru
vzorkŮajejich vyhodnocovánÍ(princip
a zp sob odběruvzorkuvzduchu,
Literatura
Pri odběrechvzorku
místoa doba expozice,kvantifikacea vyhodnoceni").
F. Bonnská charta nenÍjen kus papÍru.soVAK' 2005,
t1] KoŽíšek,
ovzdušÍjsme
se inspirova|y
zpÚsobemodběruvzorkŮ(napi.aeroskopem)
č . 7 - 8 ,s . 2 0 _ 2 3 .
a poŽadavkyuvedenymivevyh|ášceMZd č.6/2003 Sb., kterou se st&
qualityfromcatchment
L2l WaterSafetyPlans. Managingdrinking-water
novÍhygienické|imitychemickych'ffziká|nícha bio|ogickychukazate|ťt
to consumer.(P|ánypro zajištěnÍ
bezpeěnostivody- ŘÍzenÍ
kva|ity
pro vnitiníprostiedÍpobytovychmístnostíněKerych staveb. Pii studiu
pitnévody od povodíke spotiebite|i).Wor|dHea|thorganisation,
tétovyh|áškymr]žemevycházet nejen z vyběru bio|ogickychukazate|Ů,
2005.
a|etakéz jejich limitŮ.Napiíklad$ 5 vyh|áškyuvádt'Žeje nepiípustny t3] Hubáčková,
J., AmbroŽová,J. a Čiháková,|. Strategies|edovánr,
vidite|nynár st p|ísnína zdech a povrchupobytovychmÍstnostt,coŽ by
poŽadavk na jakost vody
hodnocenÍa konečnéhozabezpečenÍ
se mělo ap|ikovati na posuzovánípovrchustěn v prostoráchvodojem .
v akumu|acích.SborníkpiednášekX. mezinárodnÍvodohospo-

TB2,,E

Tabu|ka2. Pik|ad části protoko|uo provedenímikrobio|ogického
rozboru
MlxnoaloloelcxÝ nozgon
odběr a prava vzorku:
na smáčenya v|hkypovrchobtisknutpovrchpád|ového
testeru a u|oŽendo termostatupod|especifike
vanéhoukazatele,popÍ.1 m| vzorkupieveden na povrchpiedsušenémisky se se|ektivnípŮdou
Použitá metoda:
pád|ovétestery,misky se se|eKivnípŮdou
ukazďe!
Ce|kovéaerobníbakterie36 oC
Ku|tivovate|né
oii 36 oC
Celkovéaerobníbakterie22 oC
KoIiformnÍ
bakterie
KoIiformníbakterie
Kontroladezinfekce
Enterokoky
Kvasinkva p|ísně
PatogennÍp|ísně
Že|ezitébakterie

Poětv kolonií.titr
101

5600 kti.mll
103
< 101
1Ki.ml'l
< 101
2 kti.mll
101

> 300 kti'ml''
23OO kti.mll, 5. den BR'

Metoda
pád|oWtester
miska
seIektivní
pád|oWtester
pádlovÝtester
seIektivnímiska
oád|ow tester
miska
selektivnÍ
pád|ow tester
miska
seIektivnÍ
IRB BARTteStEr

*reakce pozitívní5. den od odběru' BR = brown rings pod|e BART diagramu
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Doba kultivace
2U8h
2U8h
72h
2448h
24-48 h
2448h
24.-4,8h
5 dnÍ
5 dnÍ
9 dní

obr. 4. Pik|ad.spadumikromycetna seIeKivní
agarovémisky

t4l

tsl

dáÍskékonference,í6.-17.3. 2006' Z|ínskávodárenská,É|.
S.,
s.5H2.
ŘíhováAmbroŽová,J. Rych|éscreeningovémetodyhodnoceníkva|ity
vody a povrchuve vodárenskychprovozech.Sborníkkonference
Vodárenská bio|ogie2oo7, Praha 30.-31. 1-.2oo7, s. 4246.
Hubáčková,J., AmbroŽová,J' a čiháková, l. PiedběŽnévysledky
projeKu Vyznam degradacejakosti pitnévody piijejí
z ŤeŠeného
akumu|aci.SborníkkonferenceVodárenská bio|ogie2oo7, Praha
30.-31. 1,.2OO7, s. 37-41.

Key words
drinking water, qualiU water, advance growth, biofilm, water accumlh
Iati on/w ate r storage, w ater-s upp Iy tank/ rese r voir/ storage res er voir,
structural design
C h a nge s of drin ki ng wate r q ua l ity d uring Ítsstorage (H ub áčková, J,,
Řrhová Ambrožová, J., Čiháková, l.)
The mďter ď ddnking water quality in water storage reservoils is
a part ď a whole water supp|ysystem issue. The aim ď the 1G58o52
ploieď and submitted altic|e is to determinate and check various
rcasons ď possib|e wďer qua|ity changes (such as physica}chemica|,
hydrobiological, microbiotoglcal and changes caused by air deposlts).

jlÍ;l3ll'lli1]áli1;"iii;VáŽenÍčtenáŤi,
Vfzkumnyiistav"".
dovolte, abychom Vás pozvaly na

jana_hubackova@vuv.cz
RNDI. Jana Řftová Ambrožová,Ph.D.
všcHT' Ústav techno|ogie vody a plostžedí,
jana.ambrozova(evscht.cz
doc. tng. |va čiháková, GSc.
čvur Praha, Faku|ta stavebnÍ,cihakova@Ísv.cvut.cz
Leffioroval lng. Václav Mergl, CSc., srpen 2oo7

Roěnípr běh několika ukazatelri
jakostl vody
lvan Nesměrák

Je vcelku známé, Že pÍi ve|kych prŮtocíchv toku odchází ve|ké
mnoŽství|átek rozpuštěnfchi nerozpuštěnych.
otázkou je, jak se tato
velká mnoŽství|átek po pÍepočtení
na koncentrace projevÍpŤiWpočtu
charaKeristickéhodnotykoncentrace,Kerou je obvyk|ehodnotas pravděpodobnostínepÍekročení
9o % nebo 95 %.
ZajÍma|onás, v Kerém roěnÍmobdobíse obvykle vys$ují nejvyšší
koncentracešesti zák|adníchukazate| jakosti vody:BS\' cHsK, P."k,
profilumŮŽenastat
N""|k,
N.No3a N-NH..Jejasné,Žev kďdém kontro|ním
jiná situace,zajímalonás však,jaká situaceje nejobvyklejšÍ.
Vyhodnoce
no by|odvou|etÍ2oo4.2oo5 (u ce|kovéhofosforu 2oo3-20o4) v rámci

voDoJEMY. kterf se bude konat dne 6. tistopadu 2oo7 v areátu SZÚ
v Praze. *mináť je ur&n prowzovatelsffi vodárenslalm organizrcÍm,
Í,prostŤedfrrmámprrcujícímv oblastitdárenství (dodavate l um za ŤÍzen
frrmám a konstruffiérum.Na
ku a materiálťl), stavebnÍma projekčnÍm
semináÍiVás budeme spolu s dalšÍmiodbornÍkypodrobnějiinformovat
o moŽnfch fešenÍchdané problematil<y.

jinfch dvouuko|Ů[L,2l, pro odpověďnapo|oŽenou
otázkujsme soubory
ukazate|ejakosti vody v danych
naměÍenfchkoncentracípiÍs|ušného
jednot|ivych
kontrolnÍchprofi|ech pievedli na relativníhodnoty(vydě|ením
hodnot koncentracíprŮměrnou hodnotou)a z nich Wpočet|imediány
projednot|ivéodběry 1. U Bslt' cHsK' N""k,N-No3a N-NH.vstoupilodo
Wpočtumediánu 70 aŽ75 profilŮv CR, u celkovéhofosforuto by|o2o1
profi|Ův ČR.vystedekje patrnyz obr. 7 aŽ 6.
obrázkyjsou seŤazenytak, Že na obr. í je uveden ročnÍpr běh (ve
dvou|etÍ2oo2_2oo3) koncentracíC' |átkovychodnosťt(Lo) a prutoku
vody (Q) pro ce|kovyfosfor, Kery vykazuje pÍi nejmenšíchprŮtocích
(a současněnejmenších
|átkovychodnosech)nejvyššíkoncentrace,
a na
obr. 6 je uveden obdobnyročníprťtběh(ve dvou|etí2oo+2o05) amo
pr tocÍch(a současněnejniŽších
dusíku,Kery pÍinejniŽšÍch
niaká|nÍho
1 Zanedbávalijsme pÍitom, Žejednot|ivéodběry (dvakrát12 odběr )
neby|yve všech profi|echprovedenyve stejny den.
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obl. 2. PrŮběh relativnÍchhodnot prŮtoku, koncentrace a |átkového
odnosu cHsK v ČRve dvou|etí2oo4.l2oo5 (74 profi|ťr)

í'8
1,8

í'6

1,6

1,4
ě

e

L A

1,2

ě

1,4

? 1,2
8
5 r.o

1,0
8
E
.E o.t
6
6'
0,6

E o't
0,6

0,4
o,2
0,0

o,2
1

2

3 4

5

6 7

8

910í1121

2

3 4

5

6 7

8

0,0

9.t0ííí2

'l

2

3

4

5

6

7

E

I

1011 12 1

2

3

4

5

6

7

I

I

1011 12

odběry2(xX a zx)s

odbÓÍyaxx a ^n5

l--.-o---c . Lol
FA_{-il:Lol
obr. 3. PrŮběhre|ativnÍch
hodnotprŮtoku,koncentracea látkového obl. 4. PrŮběh re|ativníchhodnot prŮtoku, koncentrace a |átkového
odnosu N.",*vČRve dvou|etí2oo+2oo5 (7O profilŮ)
odnosuBSlÁuvČRve dvou|etí
2oo+2oo5 (75 profi|ti)

14

ě

ě

P 1,5
8
E

P r.s
E
E

c

š t'o

c

6
!

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9t01112't

2

3

4

5

6

7

I

1.0

1

9101112

2

3

4

5

6

7

I

I

10't1'.t2't

2

3

4

5

6

7

I

9

101'.t',t2

odběry 2fix a 2005

odběry2004a 2005

.,r-ol
l-*-o-*-c
obr. 5. PrŮběh relativnÍchhodnot prŮtoku, koncentrace a |átkového
odnosu N-No.v ČRve dvou|etí2oo+-2oo5 (73 profi|Ů)

,r_o-l
f=o+_c
obl. 6. PrŮběh re|ativníchhodnot prťltoku,koncentrace a |átkového
odnosu N-NH.v čR ve dvou|etÍ2oor2oo5 (72 profilŮ)

koncentrace.obrázky 2 aŽ 5 vyjadiují
.|átkovychodnosech) má nejniŽší
jakésimezistupně.
pr tocÍchtaké nejvyššÍ
U všech šesti ukazate|Ůbyly pri nejvyššÍch
látkovéodnosy. U ce|kovéhofosforujsou nejvyššÍ
koncentraoeběhem
|éta,coŽje nepiÍznivé
z hlediskaeutrofizace(wnikuze|enychautotrofních
organismu).Koncentracev |etnÍm
obdobíjsou- statistickywato - zhruba
prŮměr.Na hodnotě s pravděpodobnostÍ
o 30 % vyšší'neŽje ce|oroční
nepiekročení
90 o/o(C,o)se tedy podílejípiedevšímhodnotypii nízkych
prutocÍch(z |etníhoobdobÍ).U amoniakálnÍho
dusÍkuje situace obráce
pr tocÍch,respeKíve
ná - nejvyšší
koncentracevznikajÍpri nejvyššÍch
v zimnímobdobÍ,coŽ souvisí s pok|esem nitrifikace v tomto obdobÍ.
Koncentracev zimnímobdobídosahují-statistickyvzato- zhrubadvojnásobku prŮměrnéročnÍ
koncentrace;v |etnÍmobdobíse koncentrace
blžÍnu|e. Na hodnotě s pravděpodobnostÍ
nepiekročení
90 % (cao)
se tedy podílejípiedevšÍmhodnotypii vysokychprŮtocích(ze zimnÍho
obdobÍ)'U dusiěnanového
dusÍkua ce|kového
dusíkuje situace obdobná

situaci u amoniaká|nÍho
dusÍku, i kdyŽnenítakvjrazná. U BsKs a CHSK
je variabi|itakoncentracívpruběhuroku- opět statistickywato - méně
vlrazná aŽ nevfrazná.

KON FLIKT MEZI VODACTVI M

Metodika

A ocHRANoupŘínoDY?
ondŤejSimon a kolektiv

K!íěová slova
feky, vodáctví,ponoŤenámakrofyta, turistika, národnÍparl<y,Šumava
Souhrn
Vodácká turistika patií mezi typické pit,kladyměkké turistiky vhoG
né pro poznávání pŤÍlodynárodnÍchpark . Na základě vfzkumu vlivu
splouvání na ponoŤenámakloffta bylo navrženolimitování splouvání
ěásti toku TeptéVttavy v |. zÓně Národniho parku šumava. obsáhtá
mediální klitika rozhodnutíparku legu|ovď splouvání je zp sobena
pžedevšÍm
špatnou komunikací s veŤeiností.

Úvod
Vodáctví(piesnějivodácká turistika)jetypiclrympÍík|adem
tztl.měkké
turistiky'tedytakovéhozpusobupobytuv piírodě,Kery má ma|édopadyna
prostiedíobecně[26].Ma|édopadyvodáctvívyniknou
vodnítokyi piírodní
a|áště ve srovnánís jinymiaKivitamispojenÝmis rozvojemturistiky,jako
je vystavbahote| , budování|yŽaish./ch
areá|Ůnebo zŽizovánínovychcest
a si|nic.Pii splouvánÍvodnÍchtokŮ na kanoÍch,kajacÍchnebo raftechje
respeKován ochraná i prosazovanyprincippřzp sobení|oděŤece(na rozdíl
piÍstupu,Kery se snaŽípŤizpŮsobovat
od opačného
Ěeku|odím).
Piesto se
prezentujejako aKivita, Kerá
ve sdě|ovacíchprostiedcíchvodáctvíčasto
je s principyochranypiÍrodyv konfliKu. Nejčastějise v tétosouvis|osti
m|uvía píŠe
o TepléVltavěv NárodnÍmparkuŠumava.
Tok Tep|éVltavyv seku mezi Lenorou a Lipenskou piehradnínádrŽí
patÍÍ
mezi tradičněsp|ouvanévodnítoky.Zpráw o nadměrnézátěŽi pod
tímtov|ivemse objevujÍodpo|ovinydevadesátych|et[8' 30]. V roce 20o4
Národnípark Šumavapiistoupi|k regu|acisp|ouvánÍTep|é
V|tavyv první
rjzemíV|tavsky
zÓně a k|idovém
|uh.ČásttoxuleŽícÍpouze
v CHKo zŮsta|a
bez regu|ace'Ve stejnémroce započa|po vyzvěodboru ochranypiírody
a krajinySprávy cHKo Šumavana toku vyzkumprováděnyVyzkumnym
stavem vodohospodáiskymT. G. Masaryka a zaměien1/na komplexnÍ
posouzenív|ivu vodáckéturistiky na podvodnÍekosystéma navrŽenÍ
piUate|némíryzátéŽe.Rea]izačnÍ
tym tvoiila |nl. Věra K|adivová(hydro
botanicképráce), RNDr.Jitka Svobodová(socio|ogickyprŮzkum),Josef
Rebec (vzorkovánÍ)
a autor č|ánku.

Literatura
principu.oÚ ot Posouzení
t1] Nesměrák,|. ověienÍimisnéemisního
moŽnostidosaŽenÍimisnÍhostandardupro ce|kov./fosfor v tocÍch
ČR.Praha : VÚV T.G.M.,2006.
komÍ2l Nesměrák, |. Návrh piÍ|ohy||l "StanovovánÍemisníchIimitťt
binovanymzpŮsobem" k Metodickémupokynu k nove|enaiízenÍ
v|ádyč.6t/2oo3 Sb' Praha: VÚV T.G.M.,2oo7.

|ng.lvan Nesměrák'GSc.
vÚv T.G.M.,uui.
email: ivan_nesmerak@vuv.cz

Pro s|edovánív|ivu
sp|ouvánína
dnovéekosystémy
by|ajako indikační
skupina vybrána dnová makroffta. Na Tep|éV|tavěse vyskytujívjinde
neobvyk|ém
mnoŽsWí.Mezi dominantnÍdruhy patiÍstolístekst Ídavo
květy
(Miriophyllum alterniflorum/, lakušníkvzp|yvav.'./
(Batrachium fluitans),
hvězdoš háčkaty (Callitriche hamulata) a zblochan vzp|waw (Glyceria
fluitans), Keré zde Woií na něKerfch místech husté smÍšenéporosty,
jinde spt3e izolovanétrsy.Vyzkumemmakrofft se zde zab,fva|ipiedevším
Husák a Ryd|o,v tŮnÍchpak Buftová Í2,7,8, 9, 10, 22, 23l. Sto|ístek
a ojedině|ese vyslrytujÍcí
rdest a|pslty(Potamogetonalpinus) jsou iazeny
mezi si|ně ohroŽenédruhy pod|eČerveného
seznamu (a rdest a|pslty
i podle vyh|áškyč.395/1992) a jsou v této prvnÍzÓně piedmětem
ochrany.Pii kontaKu lodi nebo pádla se dnem se prvnÍmpoškozenym
spo|ečenstvemstávajÍprávě makroffta,teprve nÍŽese nacház(v|astní
dno s ÍadoudruhuvzácnychbentickychorganismŮ.Pokud budouzacho
vávány nárosty makrofyt,nedojdetedy pravděpodobněani k poškození
da|šíchsloŽekekosystému'
Mechanicképoškozovánípodvodníchmakrofft v|ivemsp|ouváníby|o
s|edovánopiímympočftáním
oddě|enychčástÍ|odyhpo jejich zachycení
do speciá|ně vyvinutychkrabicovitychsft. RaŽdj den, kdy probÍha|o
měienÍ,by|a v ranníchhodinách s|edovánataké doba bez sp|ouvání
počtŮtj|omkŮnesenychŤekoubez
|oděmi- cflem by|ozjištěníaKuá|ních
pÍímého
v|ivu|odí.Ce|kemby|oprovedeno129 měÍenízavodníchstav
počtech
od 45 cm do 67 cm (vodočetV|tavalenora) a pÍihodinov'./ch
|odÍod 0 do 92. Metodiku podrobnějiuvádÍpráce [28]. Pro d|ouhodobé
zhodnocenípokryrunosti
makrofftje sledováno 10 piičnfchčtyimetrov./ch
transeKÚ v peiejnatych částech toku a jeden podrobnytranseK pro
detaiInÍhodnocení.
Pro individuálnísledováníŤídce
se vyslqrtujícÍho
druhu
rdest alpsky by|yvymezenysamostatnémapovacÍčWerce.Metodyjsou
podt.obněpopsány v Iiteratui'e[27].
Pro piesnou kore|aciměienís poětyprojÍŽdějících
|odÍprobíha|o
také
sčftánÍpočttt|odív ce|é |etnÍsezoně 2oo5 a v letech 2oo4 a 2006
během měÍenív době vrcholusezony.Toto piesnésčftánÍ
bylo na Tep|é
V|tavěprovedenopoprvéavykázalo dobrou kore|acis odhadypoÍizovanfmi standardněSCHKo a NP. Pii sčftáníbylprovedentakésocio|ogicky
prŮzkums tisÍcemrespondent zŤad vodákŮ na odpočinkovém
místě
Dobrá;jehometodikupopisujeSvobodová[31].

Vfsledky
HIavnÍvodácká sezona probíhá v obdobíčerverFsrpen.M noŽství|odíku|minujena začátkučervence,kdydennípoětydosáh|y294 |odís hodinovym
jsou zachycenyna obr. 7.
maximem92. Počty|odívjednotliu./ch
měsícÍch
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neby|yv danémobdobíko|onizovány.
S|edovánÍdetaiInÍhoprofiIu ukazujÍ
dlouhodoboustabilitu porostŮ makrofft |7-,5, 24, 25, 29}
Socio|ogickypr zkum mezivodákyzjisti|re|ativněve|képochopenípro
regu|acisp|ouvánÍv národnÍmparku. Piekvapivě zaznamena|i vstiícny
postoj k moŽnémuzpop|atněnÍ
finanění
sp|ouvánív pÍípadě,
Že zÍskané
prostŽedkybudouvyuŽityna z|epšenÍvybavení
odpočinkowchmÍst,kde
zce|achybÍnejenzáchody,a|e i |avičky
nebo zaÍÍzenÍ
umoŽĎující
uvázání
|odí.Podrobnévys|edkypr zkumujsou rozvedenyv práci [32].
Souhrnnévfs|edkyvyzkumuby|yaeiejněny na webovychstránkách
národníhoparku a prezentoványna specializovanychsemináÍÍchpro
obce, podnikate|ea veiejnost (StoŽec2oo7, Vimperk 2006) k |imitaci
pro zajištění
pÍiměieného
Vys|ednádoporučení
vyuŽívánÍ
sp|ouvánÍ.
dané
|oka|ityby|ashrnuta do nás|edujÍcÍch
bodŮ:
o zvyšitvyškuhladinyvhodnoupro sp|ouvánÍTep|é
Vltavyv seku Leno
ra-Pěkná na 58 cm na vodočtuv Lenoie a 73 cm v Ch|umu,
. sp|ouvánína raftech zce]a zakázat, nebo povolit pii stavu vyššímneŽ
70 cm na vodočtuv Leno e,
. transparentnějiinformovato aKuá|nÍmstavu sp|ouvánína internetc
vych stránkách www.npsumava.cz,
. zaměiitse na informovánÍvodácké
veiejnostio vodníchekosystémech,
Keré mohou svymi p|avid|ypoškodit,
. urychleněvyuŽftpiíznivého
k|imatumezi vodáckouveiejnostÍa docí|it
regu|ovánÍnávštěvnostivodníchtokŮ s preferencípoznávacíturistiky'
jak je obvyklév jinych evropskychnárodníchparcích.
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0
5678910
počtu|odÍv seku Soumarskymost-Pěkná v sezonách
obl. 1. Ko|ÍsánÍ
2oo}2oo5 (data 2003 a 2oo4 scHKo a NP Šumava,2oO5 v|astnÍ
data)
Měien Íoddě|ovanychtilomk rost|in prokáza|apiímfv|iv sp|ouvánÍ(|odÍ
i páde|)na porostydnov./chmakrofft,jenŽdobÍekore|ova|s počtem|odí,
Keré proje|ymě enym sekem v up|ynu|é
hodině.Se zvyšujícíse
vyŠkou
vodnÍhos|oupcek|esa|v|ivpočtuprop|ouvajÍcÍch
lodína mnoŽstvíoddě
|ovanychtj|omk . Vztah počtutj|omk k v!šce vodníhostavu souhrnně
ukazuje graf na obr. 2. PÍivodnímstavu nad 73 cm (váaŽeno k vodočtu
počtu|odí(ten
Ch|um)je jiŽ početoddě|enychti|omkťt
níz}<f
i pÍivyšším
v grafu nenímoŽnéznázornit).Z těchto vys|edkťt
vycháze|odoporučení
pro SCHKO a NP Šumavake zpÍÍsněnÍ
limitu na 73 cm vodočtuChlum,
dop|něnénáměty na |epšíinformovanostveiejnosti o stavu vody (auto
matickypienos dat na web),zprostiedkováníinformacío
dtivoduochrany
vodniho ekosystému Tep|éVltavya zavedenÍspeciá|nÍpoznávacíturistiky
zaměÍenéna mokÍadní
a vodníVegetaci[27].
Sledovánívwoje pokryvnostimakrofft v |etech2005-2006 ukáza|o
něKeré zajímavévfs|edky. Sezonní dynamika dnovéVegetace v olige
je značněod|išnáod dynamikymakrofftve stojatych
trofnÍproudÍcÍvodě
vodách. Trsy rostlinjsou v iece pÍftomnyi v zimnímobdobípod |edem,
jejich vita|itaje pouze sniŽená.V prťtběhu
vegetačnÍ
sezony docházíjen
k má|o vyraznémupÍÍrstku pokryvnosti. obrázek 3 ukazuje souhrnné
vfs|edkypro všechnydruhy.Je z nich zíejmé,
Že pokryvnostv jednotliv./ch
profi|echse v obdobÍčerven
2oo*záíí 2006 vyznamněnezměni|a.Jde
však o d|ouhodobés|edování,kdy vys|edkyze dvou konkrétnÍch
rokŮ
nejsou p|ně Wpovídající.
Dva dop|Ďkovékontro|nÍprofi|ybez makrofft
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obl. 3. Ce|kovápokryrunost
submerznímimakrofftyv osmi transeKech
TepléVltaw 2ooil2o06

Diskuse
Typy regulace vodáchtÍ v národních parcÍch a dalšÍch chnáné
nlch tiizemích
V pÍísnějichráněnych zemíchtypu národnÍchparkŮ je zce|a běŽné
|imitovánípočtunávštěvnÍk. Jsou k tomu vyuŽÍvány
rŮznémetody.Na
některych zemíchje vstup včetněsp|ouvánína ma|ychp|avid|echbez
(v ČRnapi. NP PodyjíaČeskéšvycarsko).Pieh|ed
wjimek zcela vy|oučen
metod Iimitovánívodácké
turistikypouŽÍvanfch
v oko|níchstátech ukazuje
tabulkaí (s vyuŽitímdaj www.raft.czada|šÍch
zdrojŮ).ZpŮsob alo|eny
je tedyjednouz mnohaběŽněuŽÍvanych
v NP Šumava
moŽnostÍ.
Ve stieď
placenízasp|utíchráněnymzemím,coŽje naopak
níEvropěneníběŽné
obvykléve většiněnárodnÍchpark v SevernÍAmerice,na Ba|káněnapÍ.
v NP Durmitor. Doporuěen,!zákaz raft by také nevybočova|z běŽnych
postuptit.Sp|ouvánÍnaraftech,Keréje v něKerych státech povaŽováno
za hromadnoupÍepravuosob,je obvyk|ekoncesovánoa vztahujese na
něj pÍísnáregu|ace.Je tedy otázkou, pročz věcnéhohlediska běŽny
postup národníhoparku wbuzuje nepiiměÍenoupozornost? MoŽnymi
piíčinami
mohou byt nadměrná media|izacece|éhopiÍpadu,tradičně
špatnéuztahy mezi správou parku a mÍstnÍmi
obcemi a v nepos|ední
Ťaděnedostatečnáinformovanost.
Medlální pozornost, vztahy s oár;eml a ekonomlckj pÍínos p|o
reglon
Vodáctvína TepléV|tavěse stalo frekventovanoumediá|níkauzou.
Spor o sp|ouvánÍtohoto
tokuje takéčastympiedmětemspor národnÍho
parku, ptiljčoven
|odía obcÍ.K tématuby|a pub|ikovánaiada piíspěvktl
v |okálnícha specia|izovanychčasopisechZpravodajtuŽe, nyoro, Geo,
Šumava,
Veronika,RybáÍství
Í3,L2, !7, L8, 32, 33,34, 35], denním
tisku [v roce 2o07 napÍ.4, 1'3,14,36' 37] i v rozh|asea televizi.
MédiamajÍtendenci spor vyhrocovata dávajÍobvyk|ezaznÍvatspíše
názorŮm. PÍesto,že na webovychstránkách NP jsou vyvé
extrémním
šenytii odbornéstudie k tématuÍ76, 27., 27], mnoho pub|ikovanych
textŮ nepracuje s těmito známymi fakty. NepovšimnutzŮstává napÍ.
vysledeksocio|ogickéhopr zkumu provedeného
VÚv v roce 2ob5, kde
89 %respondent z tisÍcevodáktlsouh|asilos novězavedenouregu|acÍ
sp|ouvánÍ[31].
Pozice parkuje oblyk|ev mediálníchdebatáchzmiĎována
okrajově, někdy dokonce názor orgánu ochrany pÍírodynezaznívŮbec
[34' 35]. Správě parkuse takénepodaii|omedia|izovatsouh|asnypostoj
obcí i ptjtjčoven
s navrhovanoulimitacívodáckéhoprovozu,jenŽzazné|
jako kompromis
na pracovníchjednáních,nebo vysvět|itsvuj pÍÍstup
mezi zákonem stanoven,fmzákazem vstupu a neregu|ovanoumasovou
turistikou.
Vztahya wájemná komunikacemezi obcemi |eŽícÍmi
na zemínárodnÍhoparkua správouparkunejsoud|ouhodoběna dobré rovni.Zástupci
místnÍ
samosprávyv diskusi kolem limitacesplouvánÍoperujís ruznymi
daji o finančnímpÍÍnosu
vodáckéturistikypro místníekonomiku.Tyto
udajejsou všakjenobecnymiodhadybez podk|aduna bázi statistického
šetiení.Z vys|edkŮsocio|ogickéhoprrizkumuprovedenéhoVÚV T.G.M.
mezi vodákylyp|ynulo,Žejen piib|iŽně10 %z nich pŤespáváv penzionu
či hote|u,7o % větŠinoupak v kempu s relativněnízkoucenou za noc
(v roce 2oo7 20-30 Kč pro dospě|ého+ 3o Kč stan). Do roku 20o5
neby|yani v jednom roce zjištěnypiesné počtyvodáku a pracova|ose
opět pouze s odhady.
Studie KP projeKu z roku 2oo5 [21] navrhuje piÍmézpop|atnění
sjiŽděnÍTep|éVltaly. Ka|ku|aceceny stanovenézde na 70 KčvycházÍ
z kvalifikovaného
odhadu nák|adtjparku na drŽbuvodáckéinfrastruk-
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tury, monitoringpoškozovánívodnÍchspo|ečensteva dalšínák|ady spojenés vodáctvÍm.
pop|atkuby by|o
S oh|edemna regu|ačnív./znam
vhodnějšÍpouŽftmetodiku vycházejícíz ceny,
Kerou je ochoten návštěvníkzap|atitza sp|utí
cennympiírodnímzemím,jak ji uvádíRo||ins
pop|atku,jak
[2o].PostojvodákŮ k piÍpadnému
jej zjistiIv|astnÍsocio|ogickyprÚzkum (obr. 4),
je piíznivější,
neŽ b,!váprezentovánopŮjčovnami |odía místnÍmi
samosprávami.Pouze 4%
respondentuz tisÍcového
souboru odpovědělo,
Že by je placení pop|atkuved|o k návštěvě
jiné ieky' současně a|e 42 % s pop|atkem
nesouhIasí.Prob|ematickfzŮstává takésystém
pop|atkua restrikce pii jeho nezap|avybíránÍ
cení.Správa parkuv současnostitento systém
nepiipravuje.

Tabulka 1. Pieh|ed něKerych metod s|ouŽících
k |imitovánívodáckéturistiky
Ghráněné zemí

Zptisob limitace sp|ouvání

Vodnítok

stlit

NP PodviÍ
NP ČeskéŠrrÝcarsko
NP BavorskÝ|es

zákaz p|avbvna sp|avnÝchtocíchbez vÝiimek
zákaz o|avbvna splavntÍch
tocíchbez vÝiimek
zákaz p|avbvna sp|avnch tocÍchbez vÝiimek

DYie
Kamenice
všechnytoky

čn
Čn
Německo

Krkonošsh.f
národnÍpark

moŽné po jednotlivém povo|enÍterénnÍs|uŽby
parku a pouze pÍi upouštění pÍehrady Labská

Labe

Čn

Krkonošskynárodnípark

povo|ení
moŽnépo jednot|ivém
terénnís|uŽby
parku

Úpa

Čn

PÍírodní
rezervace

zákaz komerčních
a hromadnychakcÍnad
5 |odí.|imitnívodnístav

Ammer

Německo

Morava

Čn

Ortze

Německo

CHKo Litove|skéPomoraví
PiÍrodnírezervace

moŽnés vyjimkoučástÍtokuv pŤírodních
rezervacích,zákaz vstupu na štěrkovénáplaw
povolenopouze na kaiaku
sp|utÍmoŽnépii určitévyšcevodníhostavu,
zákaz raftťr
sp|utímoŽnépŤiurčité
Wšcevodníhostavu

TatranskfnárodnÍpark

Be|á, Poprad SR

Nedostatečné informace
NP Šumava
Teo|áV|tava Čn
H I a v n íp i í č i n a k, t e r á u č i n i I az b a n á l n í h o
zákaz sp|utív měsícÍchkvěten-červen+ |imitní
PiÍrodnÍ
rezervace
llz
Německo
iednÍhorozhodnutíve|kyspor, spočívápatrně
vodnÍstav
v nedostatku re|evantnÍch
informacÍ.Správa
neomezeno
CHKo Tiebořsko
LuŽnice
Čn
parku,Kerá disponujedostatečnou
personá|ní
kapacitou pro práci s veiejnostíi komunikaci
pied začátkem|imitacevázanéna v./škuvodníhostavu
s návštěvníky,
V|tavypro ve|késkupiny zce|a nezkušenfchvodákti poprvésjiŽdějícÍch
nezajistiIa dostateěnouinformovanostveiejnosti,podnikate|skych subieku na raftechnebo kanoích.
jeK ani obcí.Ztrati|atak moŽnostsama udat sty|debatya prezentovat
Správa parkumusÍnaprotitomujasně zdŮraznitsvou povinnostchránit
piÍrodnÍ
svéstanoviskojako první.
spo|ečenstva
v Íecea odhod|ánístriKně regu|ovatnávštěvnost
ChybítaképodrobnějšÍinformace
o dŮvodechochrany zemí.Sty|ové v prÍpaděrizikapoškozenípiedmětuochrany.Zástupci správyNárodního
parkuPodyjÍtentopostojv souvis|ostis tokem Dyjev jádru parkudek|a
dievěnétabu|enárodníhoparku s vypa|ovanymiobrázkynejsou vhodné
pro prezentacipestrostipodvodníflÓrya fauny.|nformační
letáček,Kery
rujíjednoznačné:
se všaki nyní,patnáct let po vyhlášenÍparku,
"Vodáci
V roce 2006 rozšiťova|a
správa národníhoparku, se takéomezi|spíše
stále ptají:pročtam nesmÍmea budeme se tam moci někdy podÍvat?Na
prvnÍčást otázky je několik protožea na druhou kategorické NE, pokud
na vodáckéinformace'o tom, Že veiejnostje ochotnase idobrovo|ně
omezit, pokud se uvedou dobréargumenty,svědčÍnapi. změna trasy
národnípark má b t národnÍmparkem a pokud ochrana pÍirodníchhodnot
zájezdustudentŮstiedočeského
rymnázia, kde by|ana zák|adéč|ánku je opravdu celospolečensklm zájmem,jemuž ostatníuyuŽitízemímusÍ
v MFD IL3, t4] zvo|enakratšl'pro piÍrodušetrnějšítrasa( stnÍsdě|enÍ b1|tpodŤízeno
pÍÍslušná
tak,jak ŤÍkajÍ
ustanovenÍzákona č.774/92 sb.,
vedoucízájezduna odpočinkovém
místěSoutok dne 19. 6. 2007).
o ochraněpÍírody
a krajiny"[15].TaKo jednoznačnypostoj správa NárodprŮzkumuvÚv vyp|ynu|o,
jakoŽtoorgán státnÍsprávynezastává,argumentačně
Z v./s|edkŮsocio|ogického
Že respondentŮm
nÍhoparkuŠumava
prostiedÍ.40 oÁzos|oveného
zá|eŽínaoko|ním,piÍrodním
tisícevodákr]r
si
se skr1fváza vyjádieníeko|ogickychobčansk1/ch
sdruŽenÍnebo jinfch
vybíráieku, Kerou bude sjÍŽdět,pod|eoko|nÍpiírody.
Na odpočinkovych subjeK a v podstatětak trvale oWíráprostorpro |obbovánÍjednotliv./ch
mÍstech,kde tráví naprostá většinavodákŮ de|šídobu, se jevÍproto
zájmovychskupin [18' 35 a da|šívyjádienÍna jednáníchs podnikate|potiebnéumÍstitp|nobarevné
pane|ys popisem unikátních
informačnÍ
skfmi subjektya obcemi]' Piitom veiejnémíněnívodákt]ta rybáÍustojÍ
piÍrodnTch
p eváŽněna straně regu|ace[31]. Regu|acevšakmusÍbft jednoznačná
spo|ečensteva nutnostijejichochrany'Dosud jsou na odpo
mÍstechDobrá,Ch|uma neoficiá|ním
činkovych
mÍstěSoutok instalovány
a pro veÍejnostsrozumite|něargumentačněpodloŽená.
protiváhuŽádnéa|espoĎsymbo|ické
kromě informacío pravidlech|ovu ryb jen restriKivnínápisy zakazující
ParktakénepÍipraviIjako
vstiÍcné
vstup do l. zony NP.
kroky v či sportovnÍmvodák m a turist m zaměien1/mna poznávání
jednorázovychvodáclc./chakcí ve spo|upráci
piírody,jako je umoŽněnÍ
Umělj konflikt mezi ochfanou pÍírody a vodáky
s vodác}<ymi
na zcela uzavienychtocích,zavedenípoznávacích
sdruŽeními
Skutečnáosa sporu, Kery probíttána Tep|éV|tavě,tak vede mezi ptjtjexkurzÍzaměienych na vodnÍflÓru v době zákazu vo|néhosp|ouvánÍči
pr zkumu
čovnami|odíasprávounárodnÍhoparku.Pod|esocio|ogického
zvyhodněnÍ
|odÍs ma|ymponoremdoporučované
zadanymistudiemi[21,
pŮjčuje
VÚV T.G.M.si |oďv pujčovně
55 % vodáktj'|ntenzivní
|obbovánÍ
27). Za piiměienéregu|aceje v iadě národníchparkŮ ve světě a pÍiro
(otevienédopisy,vystoupenívmédiích
ze stranypťtjčoven
apod.),Kerym
zeně i u nás vodáctvÍjednímz nejvhodnějších
zptisobu pro poznávání
se opakovaněsnaŽÍzrušitnebo změkčitregu|aci,je piirozené.Druhou
piírodníchiek pro veiejnost zajímajícÍ
vyuŽÍvání
a
se o pÍírodu.
skupinou,Kerá vystupujeproti stávajÍcÍmu
zpŮsobu regu|ace,jsou cestovnÍkance|áie [napi' 11]. Zástupce cestovnÍkance|áie zaměienéna
Závét
širšíregion na jednáníve VimperkuV roce 20o6 vysvět|i|tyto postoje
Ve většiněnárodníchparku a da|šíchchráněnfch zemíchna tocích
tak, Že pro d|ouhodoběp|ánující
cestovnÍkance|áieje vfhodnějšítip|ny
hodnotamije regu|ovanávodácká poznávacíturiszákaz sp|ouvánívněKerém měsÍci,neŽ ieku stiídavěnepiedvÍdate|ně s cennymipŤírodními
zaveden1/m
tika
a
šetrnym
zpŮsobemrekreačnÍho
vyuŽívánízemí.V NP
zavftatči otevÍrat.Cestovníkance|áie současnětaké stojí za novym
o|igotrofnÍ
typem masovévodáckéturistiky,kdy vyuŽívajÍ
snadnou sjÍzdnostTep|é Šumavase vyskytujeunikátnítyp dobie sjízdnémeandrujÍcÍ

Vadi|o by mi, kdybych za možnostsjet tuto část
Íekymuse!/a platit:

a)42%

s p|acenÍm
l a) nesouh|asÍm
s p|acením
r b) souh|asÍm
vybra|labych sijinou Ťeku
oc)
tr d) zaplatil/abych
ostatnÍ
le)

obr. 4. Postoj vodákŮ k piÍpadnémupop|atkuza sp|utíTep|éVltavy
v částivedoucÍk|idovymrjzemÍmV|tavsky|uh Národníhoparku Šumava
prŮzkumVÚV T.G.M.,tisÍcrespondentŮ)
(socio|ogicky

obl 5. V době vrcho|névodácké sezony projede po relativně zké
Tep|éV|tavě pod Soumarskym mostem aŽ 90 |odíza hodinu, včetně
vícemístnfchraftŮ
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ieky v ch|adnépo|ozehorskékot|iny'Kery hostÍce|ouÍaduvelmicennych
spo|ečenstevrost|in i Živočicht]t.
Správa národnÍhoparku neujasněnou
koncepcíreguIace rekreačn
ívodáckézátéŽeotvíráudě|ovanym
i vyjimkami
ze zákona v tomto zemÍs nejpiísnější
moŽnou |egis|ativní
ochranou
prostor pro masovou turistiku a současně svou nečinnostípŤiŽivuje
uměle vyhrocenf spor. V současnédobě má správa parku k dispozici
dostatek podkladŮ o v|ivu sp|ouvánÍa nosné mííezatftenívodních
spo|ečenstev(včetnězde podrobněji prezentovanépodrobnéstudie
zpracovanétymemVÚV T.G'M. zaměienéna ponoiená makroffta),Keré
jasnéstanovenÍastriKnÍvymáhání
mohouslouŽitpro pečlivoupiÍpravu,
nutnéregu|ace.Mezi vodáctvíma ochranoupÍÍrody
neníŽádnyzásadnÍ
rozpor.Naopak,většinavodáktj patrÍk stoupenc m ochranyÍeka jejich
cennychpiírodnÍch
ekosystémŮ.Zodpovědnéorgányochranypiírodya|e
musív něko|ika nejcit|ivějších
rjsecíchv národnÍchparcíchČR
Ííčních
masovéformyvodáctvívhodně limitovat.
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Conflict between canoeing and nature conservation?
(Simon, O. et al.)
Ganoeing belong to typica| examp|es of "sďt. tourism acceptable
Íorenvironment in National Parkg. Based on research "lmpact ď the
boat floating on submerged macrophytes" mini rum depth limit was
set down Íol boď enter in the part of Teplá V]tava river - Zone l of the
šumava t{ationat Park. Extensive media criticism of decision to |imit
navlgation is caused mainly due to low quality of public relation.

MOZNA NEJISTOTA V KATEGORIZACI
RIZIKAV SYSTEMU EVIDENCE

KoNTAMlNoVAnÝcn
mísr
Marta Martínková

l$Íěová s|ova
SEKM, kontaminovaná mÍsta,staré ekologické zátěŽe, rizikovost
Souhrn
Text se zabjvá neiistotami v určovánÍkategoliÍ rizika v Systému
evidence kontaminovanÝch míst (SEKM). Korektní urěení kďegorie
dzika je nezbytné pro SEKM jako široce wužívanÍzdroi inÍormacÍ
o kontaminovanych mÍstech.Je potŤebaveškeréneiistďy v jeho urěení
maximálně eliminovat pŤizachováníjednoduchosti a pr h|ednosti sys.
tému. Byla provedena ana|fza současnéhopiiŤazenÍkategorie fzika
jednot|ivfm kontaminovanym místtim. Z ana|jry vyplynu|a potŤeba
d s|edně rozlišovat dzikovost kontaminovanfch míst pod|e množství
iníormacíznámych o datÉm kontaminovanémmístu.

1 Úvod
Pod pojem kontaminovanémÍstoobecně spadá jakéko|ivnegativní
prostiedÍ,Keré m Že reprezentovatriziko pro zdraví
ov|iÝněníŽivotnÍho
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obyvate|a pro ekosystémy,nebo které omezuje moŽnosti funkčnÍho
vyuŽívánÍtaKo
ov|ivněnéhozemí.V praxise za takové|oka|itypovaŽujÍ
nejčastěji|oka|ity,kde doš|oke kontaminacizemin nebo podzemních
vod. PočetkontaminovanychmÍstv Českérepub|icese odhaduje na
desftkytisÍc.Jednot|ivákontaminovanámÍstase |išímírounegativního
- rizikovostí.
ov|ivněníprostÍedÍ
V Systémuevidencekontaminovanych
mÍst(SEKM)jsou v součas.
nosti evidoványiádově tisÍce|oka|it- kontaminovanychmÍst.ProtoŽe
je SEKM včetněmapovéčásti piístupnypro širokouveiejnost (mapoly
portá|Cenia)a informaceo znečištěníŽivotnÍho
prostiedíjsouveiejností
je potiebné,aby poskytované
častovyh|edávány'
informaceby|yaKuá|ní.
Korektníkategorizace
rizikav databázis takovymvyznamema objemem
proto,Žeriziko
s|edovanychloka|it,jakouje SEKM, je dŮleŽitápiedevšÍm
je vyznamnou syntetizujícív|astnostÍkaŽdéhokontaminovanéhomÍsta.
SEKM je v současnostinejrozsáh|ejší
centrá|ní
databázíevidujÍcí
kon.
taminovanámístav Českérepub|ice.Kontaminovanámístajsou v této
databázi s|edovánaz mnoha h|edisek. |nformacezaznamenávanépro
jednot|ivé|oka|ityjsou rozdě|enydo víceob|astí:informaceo zjištěnych
koncentracÍch
ve vodách, zeminách a pÚdnímvzduchu,popis zemt,
daje o provedenychanalyzách rizika a sanacÍchapod. KaŽdékontaminovanémÍstomá povinně piiiazeno tzv. kva|itativní
riziko, Keré má
jednos|ovněmíruvlivu danéhokontaminovaného
vyjadÍovat
místana
prostiedí.PiÍpadné
č|ověkaa ŽivotnÍ
nejistotyv určeníkategoriekva|ita
tivníhorizikaje potrebné
maximá|něe|iminovat
vzhIedemk r,yznamnosti
tohoto atributu.

I neznámo,
2 komuná|ní
sk|ádka'
3 pr mys|ovásk|ádka,
4 prŮmys|ová/obchodnímísta,
5 doly,
6 vojenskyprostor,
7 těŽba,zpracovánÍa
sk|adovánÍropy,
8 ropnéhavárie,
9 eleKrárny,
10 sklady mrvy,zemědě|ské
znečištěnt,
11 havárie da|šíchnebezpečnych
|átek,
12 ostatní'
Nejčastějším
typem záIéŽeje v SEKM komunálnísk|ádka, dá|éprumys|ováa obchodnÍmístaa prťtmys|ová
sk|ádka.

3 Vysledky a diskuse
3.7 Kategorie rizika podletypu lokalW

Pro tii skupínynejčastějšÍch
typŮ zátéŽe- komunální skládka, pru.
myslová a obchodnÍmísta a prumyslová skládka by|yspočtenyvfskyty
piidělenychkva|itativnÍch
rizikpro kategoriekva|itativniho
rizikaneznámé,
extrémní
a vysoké(obr.7).
Pro typ zátéŽeprumyslová a obchodnÍmísta a pr myslová skládka
poměr počtŮpiidě|enychrizik odpovídákategorizacirizika - nejriziko
vějších|oka|itje nejméně.V piÍpadě|oka|ittypu komunálnÍskládka je
od|išnásituace - neznámériziko má piidě|enovíce neŽ 250 |oka|it,
extrémnÍ
cca 20 a vysokévíce neŽ 300. Pri da|šÍmzpracovánídat ze
systémuSEKM je rizikovostpro kontaminovanámÍstatypu komunální
skládka má|o spo|eh|ivá.Pro ostatnÍtypykontaminovanychmístse dá
konstatovat,Že ze systémového
hlediska |ze kategorizacirizika vyuŽft,
pÍidě|ené
rizikozávisípouze na aKuálnosti daju a nenízatíŽenovjraznějšÍsystémovouchybou.

2 Materiá| a metody
PouŽitymmateriá|embyl obsah databáze SEKM k dubnu 2oo7. By|a
pouŽitahIavnÍ
tabu|kaSEKM, obsahující
všeobecné
informaceo |oka|itách, dále tabu|kyobsahujícÍ
informaceo provedenych
sanacÍch,archiv
|iteraturya čÍse|nkytyp provozua typ zátěŽe. Dá|e by| pouŽitsystém
prioritizacekontaminovanychmÍstnavrhovanyv [2].
Na vzorkuzáznamŮSEKM by|yzjištoványmoŽnostipropojenísystému
kategoriírizika
navrhovaného
v [2]se stávajÍcÍmi
kategoriemirizikaa ově
iovány z toho p|ynoucÍ
nejistotyve vys|ednémurčeníkategorierizika.
2.7 Souěasná definice kategorií rizika v 9EKM
Rizikoje v SEKM s|edovánojako tar. kvantitativní
riziko,Keré vyjadruje
p|ošnyrozsahkontaminace,a tZ/.rizikokva|itativní.
v několikakategoriÍch
Definicejednotlilychkategoriíkva|itativntho
rizikavycházízana|fzyrizikapro
jednot|ivé
č|ověka,
kategoriejsou stručnědefinoványnás|edovně[1]:
Neznámé- rizikoneníznámoani se nedá s vysokoupravděpodobností
pĚedpok|ádat.
Ana|yzarizika neby|aprovedena.Loka|itys neznámym
rizikemjsou v současnédobě povaŽoványv rámci hodnocenírizikovosti
v systémuSEKM za nejrizikovější.
Up|atněnje zde princip piedběŽné
opatrnosti.
pŮsobenÍzátéŽeje extrémněsi|né,
Extrémní- (neakceptovate|né)
časověpravide|né
nebo i periodickyse opakujÍcÍ.
ZnečištěnÍmá
formu,pii
nft.docház(k vyluhovánía migracikontaminantudo vod. Do vzdá|enosti
jako pitnáčik zahrádkáiskym
500 m ve směru prouděníjevodavyuŽÍvána
če|Ům.Docházík trva|émupoškozenÍ
čílikvidaciněkterychbiotopŮ.
je siIné,časověnepravipusobenízátěŽe
Vysoké- (jisténadprŮměrné)
de|né,
dočasné.
PoIutanty
se mohouakumuIovat
v rostlináchčizvi7atech
v koncentracÍch,
kterépiedstavujíneakceptovatel
nériziko. Kontaminace
- znečištění
vysoce toxickymičigenotoxÍckfmipolutanty.Prokázaná či
vod čizdrojŮpitnévody.
Wsoce pravděpodobnákontaminacepovrchotrych
poškození
Je vysocepravděpodobné
něKerych biotopŮ.
Stiední- (prŮměrné)
na hranicipiÍpustného
Iimitu.ZnečištěnÍ
nÍzce
toxickymipo|utantyzasahujenesaturovanouzonu a |zeje v současné
jednot|ivychtypŮ zdrojŮ
době sanovat. Potenciá|nímoŽnostohroŽení
vody.Ve vzdá|enosti2 km po směru prouděnív puk|inovém
ko|ektoru
pitná čipro
čido 1 km v prŮ|inovém
ko|eKorunenÍvodavyuŽívánajako
jinécit|ivéuče|y.
Potenciá|němohou byt ohroŽenyči mtrně poškozeny
(ne zničeny)
některébiotopy.
Nízké- (podprŮměrné,
s|abé)srovnate|né
s re|ativnÍmi
normativy,
napi. hygiepipkymi/imity
Bro pracovnÍprostiedí.Jde.o znečiětěnínízce
toxickymipolutanty.Zasahuje nesaturovanouzonu, ale lze je lehce
sanovat. Loka|itanenízemědě|skyvyuŽívána.Polutantyse vyskytují
v takovychkoncentracích,
Že nemohoupronikatdo vodovodnÍho
systému
pitnévody.Nejsou piítomny|átkyv koncentracích,v nichŽby moh|ybyt
vŮčistavebnÍmu
materiá|u.
agresivní
Zádné- (zanedbateIné,
neškodné)
rizikonu|ové.
Z h|ediskaprincipupiedběŽné
opatrnostijsoukontaminovanámísta
s kvalitativním
rizikem neznámym povaŽovánaza nejrizikovějšÍ.
Tato
kategorierizikaa|ev sobě mŮŽezahrnovat|oka|ity,
Keré majÍskutečné
rizikove|mi nízké,ale i |oka|ity,kde je skutečnériziko eKrémní.
2.2 Atribut typ zátěže
KaŽdékontaminovanémÍstoevidovanév SEKM má piiiazen tzv.
typ zátéŽea typ provozu.Jednot|ivékategoriejsou definovány pod|e
poŽadavkureportingupro EEA. KategorieÍyp zátéŽe,tedy typy zdroju
jsou nás|edujÍcí:
kontaminaceprostiedí,
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pr mys|ová
a obchodní pr mys|ová
sk|ádka komuná|ní
sk|ádka
místa
obl. 1. Početkontaminovanychmíst s typem zátéŽeprŮmys|ováa ob.
chodnímísta,prŮmys|ovásk|ádka a komuná|nísk|ádka (|ogaritmické
měrftko)
3.2 Kategorie rizika podle množství dostupnfch informací
M Íras po|ehIivostisprávnéhozaŤazenídanéhokontaminovanéhomísta
do kategorierizikaje v SEKM v současnostivyjádienapouze zaíazením
do kgtegorieneznámériziko pod|etoho, zda by|avypracouánaana|yza
rizikd,nebo ne, popiípaděpod|eodbornéhonázoru anotátora.
Částečně
se tato nejistotadá odstranitroz|iŠováním
kontaminovanych
jak je to napi.
míst do skupin podle mnoŽstvídostupnychinformací,
jsou zde rozdě|eny
pod|eh|ediska
navrhovánov [2].Loka|ity
do kategoriÍ
postupuna zák|adníkategorieA aktuá|nÍriziko,P potenciá|ní
da|šÍho
rizikoa N neníriziko.
V rámcitěchtokategoriíjsou
kontaminovaná
mÍsta
pod|emíryrizika'DŮ|e/rtou,pozitivnÍ
dá|e roz|išována
charakteristikou
systémuprioritizacenavrhovaného
v [2]je to, Že hodnotakategorierizika
a priorityv rámcikategorieje vŽdydynamickáa muŽese prŮběŽněměnit
pod|etoho, k jakémuq1vojidocházína danémkontaminovaném
místě,
provedenísanace
napÍ'po tlspěšném
se kontaminované
místopiesune
z kategorieA aKuá|níriziko do kategorieP potenciá|níriziko.
Za|azen(do zák|adnÍchkategoriÍmŮŽe byt sice zatiŽenopodobnymi
nejistotamijakostávajÍcí
kategorizacerizikaSEKM - napi. chybějÍcÍmi
aktuá|nímiinformacemio stavu |oka|itya provedenychsanačních
pracech,nicméněmá dobry potenciá|postihnoutskutečnourizikovost
danéhokontaminovaného
místa.

4 Závéty
Nejistotyv určenírizika kontaminovanychmíst sice ne|ze v praxi
jejichdopadomezit.V současné
podobě
zce|aeliminovat,a|eje moŽné
SEKM je nedostatekdat o kontaminovaném
místěošetienzaiazenímdo
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Í2l Zenaty, L., Tylčer,J. a Pav|Ík,R. Závěrečnázpráva o iešenÍpro
jeKu SM/4/93/05 V roce 2005. Vyzkum systémovéhopÍÍstupu
k vyběru priorit ÍešenÍ|oka|itstarych eko|ogickychzátěŽ((doba
iešení2oo5-2oo7 ), s. 62.

kategorierizikoneznáméa kontaminovanámÍstav rámcitétokategorie
nejsou dá|e rozlišovánaa jsou povaŽovánaza nejrizikovější.
Kontaminovanámístas typem zátéŽekomuná|nÍsk|ádka
zaÍazenádo
kategoriekva!itativnÍho rizikaneznáméhomusíbft posuzovánaoddě|eně,
protoŽejejich skutečnárizikovostmŮŽebyt ve|mir znorodá.
Rizikovost kontaminovanfchmíst v SEKM by měla byt v budoucnu
posuzovánaoddě|eněpro kontaminovanámístas nedostatkemdat.
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Presented text summatized results oÍ ana|ysis of risk categories
in the Register of contaminated sites in the Czech Republic. The
amount of iníolmďion about individua! contaminated sites is very diÍ.
Íerent.Gontaminated sites shou|d be divided in groups after avai|able
amount of iníormation in order to avoid uncertainties in site hazard
determination.
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