
Závěr

Městské odvodnění negativně ovlivňuje prostřednictvím od|ehčovacích komor
jednotné kanalizace kvalitu vody a sedimentů zkoumaných toků. Hlavní producenti
průmys|ovych odpadních vod v povodí Botiče sídlí v okolí u|ice Průmyslová, v
povodí Rokytky ve Vysočanech. Botič je za příva|ových dešťů oddě|ovači
kana|izace zatěŽován zejména Cu, Ni, Pb aZn. Ro$rtka zejména Cd' Cu, Ni a Pb.

ZaÚstěni odlehčovacích komor v dolním toku Botiče a Rokytky způsobuje
zjevný nárůst koncentrací kovů v sedimentech. Z vyhodnocení ekotoxiko|ogického
rizika dle HQ i MPI je patrný shodný trend nárůstu rizika v sedimentech Botiče a
Rolq/tky po zaústění prvních oddě|ovačů, přičemŽ nejmarkantnější vliv městského
odvodnění se projevuje u Botiče. Na zvýšeném riziku v Botiči se nejvíce podílejí Cu,
Zn aPb, v případě Rokytky jsou to Cu, Cd a Pb. V do|ním toku Botiče dochtízí ke
změně distribuce někteých kovů. Vzrůstá poměrné zastoupení vazby Cu v
oxidovate|né frakci a Zn ve výměnné/karbonátové frakci sedimentu na úkor frakcí
hůře dostupných. Mobilita sledovaných kovů klesá v sedimentech Botiče a Rokýky
v pořadí Cd> Zn > Ni > Cu > Pb > Cr a v sedimentech Kunratického potoka v
pořadí Cd > Zn> Ni > Pb > Cu > Cr.

Neby|a zjištěná statistick1' {znamná korelace mezi lzikálně chemic\imi
v|astnostmi sedimentu a obsahem těŽkrych kovů, coŽ znaěí, Že míru kontaminace
sedimentů významněji or'lir'ňují jiné faktory jako je vliv městského odvodnění
astaré zatíŽení Kunratického potoka kadmiem.

Celková míra kontaminace r1jádřená indexem zatíŽení kovy (MPI) značí nižši
zatíŽeni Botiče. to rŠa| není na zr,olené 5% hladině pravděpodbnosti statisticky
průkazné. Varince \íPl r podélný'ch profilech jednotlivych potoků je totiž větší než
variance MPI mezi potoky.

Metody mnohorozměrné statistické ana|ý zy umožnily identifi kovat negativní
vliv městského odrďnění u Botiče a Rokytky, stejně jako specificky charakter
kontaminace r, homím toku Kunratického potoka. Ana|ýza hlavních komponent
zredukovala půrďní počet Šesti proměnných na dva 2 hlavní faktory. Tyto hlavní
komponent1' rrsrětlují 88.70o celkové variability dat. PCA ana|ýza zřete|ně odlišila
charakter kontaminace Botiče a Rokytky ovlivněných městským odvodnění od
Kunratického potoka. Zrj.šené obsahy kadmia v sedimentech homích profilů
Kunratického potoka j sou pravděpodobně důsledkem staré zátěŽe loka|ity související
s více neŽ Šedesátiletou historií průmyslového zpracovávání drahých
a neŽelezných kor'ů v přileh|ém Vestci.
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