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c
Gpl
Qpl
Qm
QI..QXII
Qr
Qa
QMd (např. Q355d)
QN (např. Q100)

[mg.l–1]
[t]
[kg.s–1]
[m3.s–1]
[m3.s–1]
[m3.s–1]
[m3.s–1]
[m3.s–1]
[m3.s–1]

koncentrace plavenin
odtok plavenin
průtok plavenin
průměrný měsíční průtok
dlouhodobý průměrný měsíční průtok
průměrný roční průtok
dlouhodobý průměrný průtok
M-denní průtok
N-letý průtok

a. s.
AV ČR
P90
CPP
ČHMÚ
ČHP
ČR
ČSN
ČVUT
ČZU
DBČ
EU
GIS
HPPS
HZS
KÚ
MKOL
MKP
MP
MS
MŠMT
MZ
MZe

akciová společnost
Akademie věd České republiky
90. percentil
centrální předpovědní pracoviště
Český hydrometeorologický ústav
číslo hydrologického pořadí
Česká republika
česká státní norma
České vysoké učení technické
Česká zemědělská univerzita v Praze
databázové číslo
Evropská unie
geografický informační systém
hlásná a předpovědní povodňová služba
hasičský záchranný sbor
krajský úřad
Mezinárodní komise pro ochranu Labe
měsíční křivka překročení
metodický pokyn
mez stanovitelnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
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MŽP
N1981–2010
NEK
NEK-RP
NEK-NPH
NL
NV
OHP
OAH
RKP
RL
RPP
SEČ
SELČ
SHMÚ
s. p.
SPA
UTC
VaK
VD (VN)
VÚV T. G. M.
v. v. i.
WMO

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, MAP A VYBRANÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Ministerstvo životního prostředí
normál za období 1981–2010
normy environmentální kvality
normy environmentální kvality – roční aritmetický průměr
normy environmentální kvality – nejvyšší přípustná hodnota
nerozpuštěné látky
nařízení vlády
oddělení hydrologických předpovědí
oddělení aplikované hydrologie
roční klouzavý průměr
rozpuštěné látky
regionální předpovědní pracoviště
středoevropský čas
středoevropský letní čas
Slovenský hydrometeorologický ústav
státní podnik
stupeň povodňové aktivity
koordinovaný světový čas
Vodovody a kanalizace
vodní dílo (vodní nádrž)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i.
veřejná výzkumná instituce
Světová meteorologická organizace

Chemické zkratky použité v kapitole III
AMPA
AOX
As
BSK5
Ca
Cd
Cr
Cu
DDX
DEHP
DOC
EDTA
Fe
HBCDD
HCB
Hg
HCH
CHSKCr
CHSKMn
K
MCPA
Mg
Mn
Na
Ni
NL 105°C
NTA
p,p‘-DDT
PAU
Pb
PBDE
PCB
PCDD
PCDF
PDTA
PFOS
pH
RL 105°C
TOC
TOL
Zn

kyselina (aminomethyl)fosfonová
adsorbovatelné organicky vázané halogeny
arsen
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
vápník
kadmium
chrom
měď
izomery DDT a jeho metabolity DDA a DDE
di(2-ethylhexyl)ftalát
rozpuštěný organický uhlík
kyselina ethylendiamintetraethanová
železo celkové
hexabromcyklododekan
hexachlorbenzen
rtuť
hexachlorcyklohexan
chemická spotřeba kyslíku dichromanem
chemická spotřeba kyslíku manganistanem
draslík
kyselina (4-chlor-2-methylfenoxy)octová
hořčík
mangan celkový
sodík
nikl
nerozpuštěné látky při 105 °C
kyselina nitrilotrioethanová
dichlordifenyltrichlorethan
polycyklické aromatické uhlovodíky
olovo
polybromovaně difenylethery
polychlorované bifenyly
polychlorované dibenzo-p-dioxiny
polychlorované dibenzofurany
kyselina propan-1,3-diamintetraethanová
perfluoroktansulfonát
reakce vody
rozpuštěné látky při 105 °C
celkový organický uhlík
těkavé organické látky
zinek

