
IVIi;}l"jii';}ij':il:ffi #iTi'xi"j:Í,'':Íl'Í"*l;,l1#ru,i:
Association (IWA) tÝnenr Cranficld Urlivelsity z UK r'e drrech 2'
až 4' zálYí 20oB. Místem konání byl hotel HiltoD \' alrglickéír mčstč
BaLh' lVlusím se přizrrat, že o ton]lo nlčstě jsenr slyŠcl popn'é vlastně
aŽ v sotl\'islosti s koDferencí' Přcd konáninr konl'elence jsenr si jen
všimDu] jakési anket1', |dg se Bat]r umístil jako třetí nejkrásnější
něsto ]lvlopy. Aie |ak rrŽ to na konlercrrcích bývá, na prohlídku
noc času nebylo a tak by]a většina účastníků ráda, že se slavnostní
\'ečeie kona]a ve staTobylých řÍnských lázních, které tonuto městu
claly v]astnč jnóno (obr. 1).

Tato konÍěrence byla již třetí \' řadě na ur'edené
ténra. První se korrala l' Tr'ondheinlu Ioku 1ggg
a byla svým způsoberrr poclou cl]orrholeté v-vsokó
írror'ni lorskóho výzkunru \' ob]asti llřirozených
or8aDických ]álek (Natura] ol8aDic Mattcr - NoNI
Del]o clrcctc-li' huminových látek, coŽ je i plo \'Ót_

šinrr r'odárelských odborníků tónlěř syDonynrtm)'
DruIrá konference byla or8anizována ve Victor
Harbor \' AustláIii v roce 2004'

Na těchto konferencíc]r sc ukázalo velnri pie_
s\'ěflči\'ě, že téma lozpuštčných organických ]átek
\'e Vodách je nejenom stá]e vysoce aktuální, a]e
také klíčovó pro řadu ob]astí studia kvality stlrcvé
a upravené vody a plocesťr, které r'e vodách probí-
hají. Předmětem studia NoM je ve]nli s]ožitá směs
or8anických látek, IJlezi kteró patří nejenorn dloulrá
deseti]etí studované humirrové látky, dále hyclrofilní
kyseliny, proteiny, tuky, aminokyscliny atd. Matrice
piirozených organickýclr látck se mění místo od
nísta a též \' čase' 'lhkó sc ukazuje' že poma]u stou-
pá jeiich koncent ace \' por'rclrových r'odách a tento
jev je pozorován j'ak v Evropě, tak severní Am€rice.
zdá se, že lrend Pozolo\'aný \' posledních letech
je zatín stabilní a musíme s nínr Počítat ze]'méIra
při návrhu tecbnologických Postupri úprar'y vocly
a pro\'oztl sollčasnýclr úpraven pitné vody.

CIoué 2 Unive.sity ol Poitiers, Francie [vpravo)'
Konfercncc Llyla rozrlělena do tčchto sekcí:

. transfornace NOM

. charakterizace NoNí

. r.cd]ejší proclukty clesirrfekce

. odstlaliování No]Vl
o adsorpcí a iontovorr výměoou
o oxi(lací
o v p.ovoznínr měřítku
o pokročilými oxidačními procesy a Deobvyklýni rrretoclanri'
]c télněř Denrožné \' tomto č]álku zmínit byť jen velmi stručně

alespoň několik přednáŠcknebo posterů' Uvedu ;'en
;'ednu informaci o r'elmi Zajímavém a ambiciózDÍIn
projektu, který společně financuje Výzhrnrná nada-
ce Americkó vodárenské asociace (AWWA}II od
lcdna piejnrenovarrá na Water ReseaTch FouDdation]
d Supz EnVironmenl' Tenlo projell jP 7améiPn lla
kornplexní analytické posouzení všech l'edlejších
produktů, které urolrou při ílprar'ó pitné vocly vzni-
kat a na ]'ejich hygienický význam' Pii kdtickélll
pohledu na dosavadní stav našich zna]ostí se uka'
zuje' že dostld jsne identifikovali jcn lna]é procento
]álek, kteÉ Dohou takto vzDikat, a že je tento stav
nevyhovující. Notnované ukazatele, jak:Ími jsou
Dapřík]ad THNI' jsou jen špičkou ledovce a iejich
qýpor'ědní hodIrota je piiko[hontaci s celou šká]ou
dalších ]átek velmi ma]á.

Nd 7ávě| ic nUlIlp iešlé ilLi' Žp iP zipimé' Že plo-
blematika přirozených olgaDichých látek ve \'odácll
je v celém rozr'inrrtén světě intenzivně studována.
Techniky' která jsou aplikovány pro špičkový
výzkun struktury a chalakterizace NoM jsou
natolik láročné, Že si ;'e můŽe clovolit jen několik
IlPilepil( h prdcoviŠ| na 5Vólé. To vŠaL nczndmnná,
ŽP sllldillln réakri IiLhIo lálek je omezPllo jen na
tato placo\'ištč' Naopak, i za pomoci celé iady
skupinových či zásttrpných instrumentálních

Piirozené organické látLT jsou většiDou hyBienicky IJ]á]o Úznanr'
né, rricrnéDě s ninj nrusíme počítat \'e \'ztahu k procesům' kteró
jsou ap]ikovány při úplavě pitné vody' V této souvislosti je dobře
známou oblastí tvorba vedleiších ploduktů chlolace, zejméĎa iiž
dlor'rhou dobu dobře znáných THM. Alc i jiné metody zdrar'otnílro
2abezpečení pitnó vody produkuií ncbo mohou ploduko\'at ved]ejši
pfoL]llllV' kleré isou lly8ieniUky \ elmi zd\JŽnr.'

Postlrpem času se ukázalo' že NoM ma|í |eště řadu da]ších r'livů,
které je potieba Znát a nlít je při úpravě \'ody pod kontrolorr. NoM
mají takó rozhodrrjícÍ vJiv na dávkrr koagulantu, v]astnosti vytváie_
ných a8Ťegátů, \'yšší spotřebu oxidačníclr činidei, rychlejší lryčerpá-
vání kapacity sorpčnícb mateliálů' zanášení nrenrbr'án, sekundární
rťlst mikroorganisnrů v dist buční síti atp. I l]Ioto se ve stldiu NoM
uplatliuje po celén svótě stále více přístup od zdroje ke kohoutku'

Vlastní progran kon1'erence byl sloŽen z 59 piednášek a 24 pos_
terů. Sborrrík přednášek má 707 stran. obr. 2 ukazuie \'ýznaDnó
členy r'ědeckélro výboru konf'erence pii slauostní vcčeii. HlavDÍn
organizátolem by] ploí' Sinron A. Parsons z Cranficld UniversjtJ', L]K
(uprostředJ, předseda jedné z odborných skupin IWA je prof' lvlcl
suffet z University of Calií'ornia, USA (l'lel'oJ a prof. Jean Philippe
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metod (bý mnohdy takó dosti náročných) je moŽné s těn]ito ]átkanri
placovat a posrrno\rat poznání iejiclr reakcÍ ve \'odDích systémech
dopřecirr. Je škoda, Že zatimco \' šedesátých a sednrdesátých letech
se této ploblen]aticc u nás věnovaio rrěkolik r'ýznamných vědec'
kých pracovišť a osobností (například RNDI' Jiří Chalupa, DrSc.),
v současné době je problematika NoM u nás studována velmi má]o'
Mezi všemi přednáŠejícínri na této koDf'erenci jsem byl jediný ze
zentí střed[í a výcho.lní Evropy a dokonce i mezi účastníky nebyl
nikdo z tohoto regionrr. Alc to rrž b1,byl nánět na jiný piíspěvek,
llcrý bJ b} l \ ÉnÚ\ an V lomU' iak ,i j nasp Vodjrensl!l \ dŽl |ozndlkil
a oclbornosti a jak jsou alokovály prostředky rra výzkum'

Fotky z místa konání korrference je moŽné zhlédnout na adrese
http://ok1hbt'Iajce.idDes.czlBath, UK/. Další infornrace jsou i na
!v\,l'ur wet-team. cz.
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