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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá výskytem prioritních látek v odpadních vodách. 

První část se zaměřuje na legislativu týkající se prioritních látek v Evropské unii a v České 

republice. Dále jsou popsány zdroje jednotlivých prioritních látek, úniky do čistíren 

odpadních vod a chemický stav povrchových vod. Stěžejní část této práce se věnuje popisu 

prioritních látek relevantních z pohledu provozovatelů čistíren odpadních vod, a to 

především na základě látek vyvolávajících mimořádné jevy. 

 

 Klíčová slova: Legislativa prioritních látek, Normy environmentální kvality, 

Integrovaný registr znečištění, chemický stav povrchových vod, koncentrace prioritních 

látek 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the occurence of selected priority substances in 

wastewater. The first part is mainly focused on legislation of priority substances in 

European Union and in Czech Republic. The sources of each priority substance, releases to 

wastewater treatment plants and chemical status of surface waters are mentioned. In the 

key part of this bachelor thesis the priority substances are described, mainly from the 

perspective of the operators of wastewater treatment plants.  

 

Keywords: Legislation of priority substances, Environmental quality standards, 

Integrated Pollution Register, Chemical status of surface waters, Concentration of priority 

substances 

 

 



 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register (Evropský registr úniků a 

přenosů znečišťujících látek) 

EU – Evropská unie 

IRZ – Integrovaný registr znečištění 

NEK – Normy environmentální kvality 

OV – Odpadní vody 

PAU – Polycyklické aromatické uhlovodíky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

 

1. Úvod ............................................................................................................................ 1 

2. Přehled legislativy v ČR a EU ..................................................................................... 2 

2.1 Legislativa v České republice ........................................................................... 2 

2.1.1 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. ......................................................................... 2 

2.1.2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ........................................................................ 3 

2.2 Legislativa v Evropské Unii ............................................................................. 6 

2.2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ................................... 7 

2.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ................................. 8 

2.2.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU .................................. 9 

3. Charakteristika jednotlivých prioritních látek- zdroje ........................................... 12 

4. Prioritní látky – úniky do vody z ČOV, chemický stav povrchových vod .............. 14 

4.1 Úniky do vody - Integrovaný registr znečištění............................................... 14 

4.1.1 Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 166/2006/ES ............................. 15 

4.1.2 Zákon č. 25/2008 Sb. ................................................................................... 16 

4.1.3 Seznam ohlašovaných látek ......................................................................... 16 

4.1.4 Ohlašované látky provozovateli .................................................................. 16 

4.2 Chemický stav povrchových vod................................................................. 20 

4.2.1 Monitoring .................................................................................................. 20 

4.2.2 Prioritní látky odpovědné za nedodržení dobrého chemického stavu ............ 22 

5. Výběr prioritních látek relevantních z pohledu provozovatelů ČOV ..................... 25 

6. Závěr ......................................................................................................................... 32 



 

Seznam použité literatury a zdrojů .............................................................................. 34 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 36 

Seznam tabulek.............................................................................................................. 36 

Seznam grafů ................................................................................................................. 36 



Andrea Prokešová: Výskyt vybraných prioritních látek v odpadních vodách 

 

2015 1 

 

1. Úvod 

 

Čistírny odpadních vod prošly v posledních 20 letech mnoha rekonstrukcemi. 

V minulosti bylo v čistírnách odpadních vod odstraňováno především organické znečištění, 

s novou legislativou pak přišly přísnější požadavky na odstraňování dusíku a fosforu, 

neboť vypouštění odpadních vod se zbývajícím obsahem těchto sloučenin přispívá 

k eutrofizaci a zhoršuje se celkový stav povrchových vod.  

Vážnou hrozbou jsou pro povrchové vody prioritní látky. Tyto látky však stávající 

čistírny odpadních vod nejsou schopny odstranit a je možné, že v budoucnu vyvstane 

potřeba doplnění technologií, které budou schopny takovéto znečištění odstraňovat.  

Cílem této práce je stanovení prioritních látek, jejichž hlavním zdrojem 

v povrchových vodách jsou čistírny odpadních vod, a jejichž odstraňování může být 

v budoucnu požadováno. 
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2. Přehled legislativy v ČR a EU  

2.1 Legislativa v České republice 

 

V České republice jsou prioritní látky zakotveny v zákoně č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam 

prioritních látek a normy environmentální kvality jsou stanoveny – nařízením vlády          

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.1.1 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů nabyl účinnosti 1. ledna 2002. Od nabytí účinnosti byl mnohokrát 

novelizován, poslední novelou je zákon č. 39/2015 Sb. Z významných novel bych zmínila 

zákon č. 150/2010 Sb., jejímž cílem byla především implementace evropských směrnic. 

Mezi největší změny této novely bych uvedla úpravu systému plánování v oblasti vod a 

hospodaření se srážkovými vodami. [1] 

Účelem tohoto zákona je především chránit povrchové a podzemní vody. Zákon 

stanovuje podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování a zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytváří podmínky pro snižování nepříznivých 

účinků povodní a sucha a zajistí bezpečnost vodních děl. Účelem je také přispívat 

k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na 

nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.  

Prioritní látky jsou zakotveny v § 39 Závadné látky vodního zákona. 
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V paragrafu je definováno, co to jsou závadné látky a že každý kdo s nimi zachází, 

je povinen učinit opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

neohrozily jejich prostředí. 

Uživatel závadných látek má v případě, že s nimi zachází ve větším rozsahu nebo je 

zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, 

povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie a provádět záznamy o 

provedených opatřeních. Tyto záznamy musí uchovávat po dobu 5 let.  

V příloze č. 1 je uveden seznam, který obsahuje nebezpečné látky a zvlášť 

nebezpečné závadné látky (dále jen „zvlášť nebezpečné látky“). Zvláštní kategorií 

nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek jsou prioritní látky, které představují riziko pro 

vodní prostředí a související ekosystémy.  

 

2.1.2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády                

č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. nabylo účinnosti 1. března 2003 a prošlo 

změnami v souladu s právem Evropské unie. [2] 

Toto nařízení stanovuje ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, ukazatele a 

hodnoty přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, ukazatele a hodnoty 

přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod 

do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech a seznam prioritních 

a prioritně nebezpečných látek.  

V letošním roce probíhá novelizace nařízení, v rámci které dojde k doplnění 

prioritních látek na stávající seznam, a uvedení do souladu se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/39/EU.  

Seznam prioritních látek je stanoven přílohou č. 6 Seznam prioritních látek a 

prioritních nebezpečných látek. 
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Kromě látek prioritních najdeme v seznamu prioritní nebezpečné látky, což jsou 

látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes 

vodní prostředí z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace.  

V příloze č. 3 tohoto nařízení jsou uvedeny normy environmentální kvality pro 

útvary povrchových vod. 

 

Tabulka 1 Příloha č. 6 Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek [2] 

Číslo 

látky 
Název prioritní látky 

Normy environmentální kvality 

RP - NEK  

Vnitrozemské 

povrchové vody          

[µg/l] 

NPK - NEK 

Vnitrozemské 

povrchové 

vody          

[µg/l] 

1 Alachlor 0,3 0,7 

2 Anthracen 0,1 0,4 

3 Atrazin 0,6 2 

4 Benzen 10 50 

5 

Brómovaný 

difenylether 
1) 2)

 
0,0005   

Pentabromdifenylether 

(kengenery s čísly 28, 

47, 99, 100, 153 a 154 

    

6 
Kadmium a jeho 

sloučeniny 
0,08 - 0,25 0,45 - 1,5 

7 Chloralkany C10-13  0,4 1,4 

8 Chlorfenvinfos 0,1 0,3 

9 
Chlorpyrifos 

(Chlorpyrifos-ethyl) 
0,03 0,1 

10 1,2-dichlorethan 10   

11 Dichlormethan 20   

12 
Di(2-ethylhexy)ftalát 

(DEHP) 
1,3   
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13 Diuron 0,2 1,8 

14 Endosulfan 0,005 0,01 

15 Fluoranthen 
3)

 0,1 1 

16 Hexachlorbenzen 0,01 0,05 

17 Hexachlorbutadien 0,1 0,6 

18 Hexachlorcyklohexan 0,02 0,04 

19 Isoproturon 0,3 1 

20 
Olovo a jeho 

sloučeniny 
7,2   

21 Rtuť a její sloučeniny 0,05 0,07 

22 Naftalen 2,4   

23 Nikl a jeho sloučeniny 20   

24 

Nonylfenol 0,3 2 

(4-nonylfenol) 0,3 2 

25 

Oktylfenol 0,1   

4-(1,1',3,3'-

tetramethylbutyl)-

fenol 

0,1   

26 Pentachlorbenzen 0,007   

27 Pentachlorfenol 0,4 1 

28 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

    

Benzo[a] pyren 0,05 0,1 

Benzo [b] fluoranthen Σ=0,03   

Benzo [g,h,i] perylen Σ=0,002   

Benzo [k] fluoranthen Σ=0,03   

Indeno[I,2,3-cd] pyren Σ=0,002 
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29 Simazin 1 4 

30 

Sloučeniny 

tributylcínu 
0,0002 0,0015 

Kationt tributylcínu 0,0002 0,0015 

31 Trichlorbenzeny 0,4 
 

32 
Trichlormethan 

(chloroform) 
2,5 

 

33 Trifluralin 0,03 
 

RP - Roční průměrná hodnota. Použije se na celkovou koncentraci všech izomerů, není-li 

uvedeno jinak.  

NPK - Nejvyšší přípustná koncentrace. Není-li stanovena nejvyšší přípustná koncentrace, 

hodnoty se nepoužijí. 

1) Tyto skupiny látek obvykle zahrnují značný počet jednotlivých sloučenin. V současné době 

nelze uvést vhodné směrné parametry. 

2) Pouze pentabrombifenylether. 

3) Flouranthen je na seznamu jako ukazatel dalších, nebezpečných polyaromatických 

uhlovodíků. 

Vnitrozemské povrchové vody - Zahrnují řeky a jezera a související umělé nebo výrazně 

upravené vodní útvary. 

 

2.2 Legislativa v Evropské Unii 

 

Prioritními látkami se v Evropské unii zabývá Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady. První zmínka o prioritních látkách byla uvedena ve Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 22. prosince 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Rozhodnutí č. 2455/2001/ES ze dne 20. 

listopadu 2001 uvádí vůbec první seznam prioritních a prioritních nebezpečných látek a 

pozměňuje směrnici 2000/60/ES.  

Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o 

normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení 

směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovuje normy environmentální 

kvality pro prioritní a další znečišťující látky.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, 

kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti 

vodní politiky, zpřísnila hodnoty NEK u některých prioritních látek a doplnila další látky 

na seznam prioritních a prioritních nebezpečných látek.  

 

2.2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

 

Jedná se o směrnici Evropské unie, která stanovuje rámec pro ochranu veškerých 

vod (povrchových, podzemních, brakických, pobřežních). Jejím cílem je prevence a 

omezování znečišťování, podpora udržitelného užívání vod, ochrana životního prostředí, 

zlepšení stavu vodních ekosystémů a zmírnění účinků povodní a období sucha. [3] 

Tato směrnice usiluje o zlepšení vodního prostředí ve Společenství, zajištění dobré 

jakosti vody, má přispět ke snižování vypouštění nebezpečných látek do vody a také 

předcházet nebo co nejvíce snížit vliv nehod, v důsledku kterých jsou vody havarijně 

znečištěny. Jsou stanoveny všeobecné zásady pro regulaci odběrů a vzdouvání vody tak, 

aby byla zajištěna environmentální udržitelnost vodních systémů. 

Dobrá jakost vody zajistí zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Špatný stav 

povrchových a podzemních vod může mít hluboký dopad na vodní systémy a celé životní 

prostředí, čemuž se snaží předejít danými normami pro každou jednotlivou prioritní a 

prioritní nebezpečnou látku.  

Povrchové a podzemní vody jsou obnovitelné přírodní zdroje, tudíž zajistit dobrý 

stav podzemních vod si vyžaduje časté zásahy a dlouhodobé plánování ochranných 

opatření s ohledem na přirozené zpoždění při jejich obnově. Členské státy si mohou 

program opatření rozdělit na etapy, aby rozložily náklady na jeho implementaci. Jakékoliv 

zpoždění musí být podloženo jasnými kritérii a zdůvodněno v plánech povodí.  

Čl. 16 Rámcové směrnice k vodní politice se zaměřuje na strategii proti 

znečišťování vod. Pověřuje komisi k stanovení seznamu prioritních a prioritních 
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nebezpečných látek a jeho následným přezkoumáváním. Povinnosti vyplývající z čl. 16 pro 

členské státy jsou následující: 

-   Prioritní látky: Zajistit nepřekračování NEK do 20 let od vzniku seznamu tj. do 

22. prosince 2021 

-   Prioritní nebezpečné látky: Zajistit zamezení vypouštění, úniků a emisí do 

vodního prostředí s tím, že koncentrace nesmí být nad mezí stanovitelnosti 

Povinnosti pro Evropskou komisi udávají: 

-   Každé 4 roky aktualizovat seznam prioritních látek a každé 2 roky po 

aktualizaci provést revizi NEK [4] 

Komise není povinna každé 4 roky navrhovat další prioritní látky, ale pouze 

předložit příslušné návrhy k dalšímu zhodnocování.  

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 

2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 

2000/60/ES byl stanoven 1. seznam prioritních látek. 

 

2.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES 

 

Hlavní cíl této směrnice spočívá v dosažení dobrého chemického stavu 

povrchových vod. Směrnice stanovuje NEK pro prioritní látky a některé další znečišťující 

látky. 

 Členské státy by měly provést nezbytná opatření s cílem postupně snížit 

znečišťování prioritními látkami a zastavit nebo odstranit emise, vypouštění a úniky 

prioritních nebezpečných látek. Dále by členské státy měly pravidelně sledovat sediment a 

biotu k vypracování spolehlivých analýz těch prioritních látek, které jsou náchylné 

k akumulaci v sedimentu nebo v biotě.  
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Normy environmentální kvality: 

Komise stanoví normy environmentální kvality tak, aby se omezilo množství 

určitých chemických látek, které představují významné riziko pro životní prostředí a zdraví 

v povrchových vodách v Evropské unii (EU). Tyto normy jsou spojeny se seznamem 

vypouštění, emisí a úniků těchto látek aby se přesvědčilo, zda bylo dosaženo cíle snížení 

nebo odstranění takového znečištění. [5] 

Základem pro stanovení NEK by měly být údaje o bezprostředních i dlouhodobých 

účincích. Měly by být stanoveny roční průměrné NEK na úrovni zajišťující ochranu před 

dlouhodobou expozicí a pro účely ochrany před krátkodobou expozicí by měly být 

stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace.  

S cílem co nejúčinněji regulovat ochranu povrchových vod a v zájmu Společenství 

je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro znečišťující látky klasifikované jako prioritní 

látky na úrovni Společenství.  

Pokud se bude jednat o hexachlorbenzen, hexachlorbutadien a rtuť, nelze zajistit 

ochranu před nepřímými účinky na úrovni Společenství pouze prostřednictvím NEK pro 

povrchové vody. Pro tyto tři látky je vhodné stanovit Společenství NEK pro biotu.  

 

2.2.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU 

 

Směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud 

jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky, doplňuje seznam prioritních látek  (1. přezkum 

– viz čl. 31), které jsou monitorovány a kontrolovány v povrchových vodách EU, o 12 

nových. Z větší části se jedná o látky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných 

škůdců, a k ochraně rostlin (fungicidy, herbicidy a insekticidy).  
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U některých prioritních látek byly zpřísněny NEK: 

 

Tabulka 2 Zpřísněné NEK [6] 

Číslo látky                      

(v seznamu) 
Název látky 

Původní hodnota NEK Nová hodnota NEK 

RP-NEK 

Vnitrozemské 

povrchové 

vody         

[µg/l] 

NPK-NEK 

Vnitrozemské 

povrchové 

vody        

[µg/l] 

RP-NEK 

Vnitrozemské 

povrchové 

vody        

[µg/l] 

NPK-NEK 

Vnitrozemské 

povrchové 

vody        

[µg/l] 

2 Antracen 0,1 0,4 0,1 0,1 

5 
Brómovaný 

difenylether 
0,005     0,14 

15 Fluoranthen 0,1 1 0,0063 0,12 

20 Olovo 7,2   1,2 14 

22 Naftalen 2,4   2 130 

23 Nikl 20   4 34 

28 

Polyaromatické 

uhlovodíky:     

benzo(a)pyren 0,05 0,1 0,00017 0,27 

benzo(b)fluoranthen 
Σ=0,03   

pozn.1 
0,017 

benzo(k)fluoranthen pozn.1 

benzo(g,h,i)perylen 
Σ=0,002   

pozn.1 0,0082 

indeno(1,2,3-cd)pyren pozn.1   

Pozn. 1 – v případě skupiny prioritních látek PAU, se NEK pro odpovídající RP-NEK ve vodě vztahují ke koncentraci 

benzo(a)pyrenu, z jehož toxicity vycházejí. Benzo(a)pyren lze považovat za referenční ukazatel pro ostatní PAU.  [6] 
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Tabulka 3 Doplněné prioritní a prioritní nebezpečné látky na seznam + NEK 

Číslo látky Název prioritní látky 

Identifikována 

jako prioritní 

nebezpečná 

látka 

Normy environmentální 

kvality 

RP - NEK  

Vnitrozemské 

povrchové 

vody        

[µg/l] 

NPK - NEK 

Vnitrozemské 

povrchové 

vody          

[µg/l] 

34 Dikofol X 0,0013 
 

35 

Perfluoroktansulfonová 

kyselina a její deriváty 

(PFOS) 

X 0,00065 36 

36 Chinoxyfen X 0,15 2,7 

37 
Dioxiny a sloučeniny s 

dioxinovým efektem 
X   

 

38 Aclonifen   0,12 0,12 

39 Bifenox   0,012 0,04 

40 Cybutryn   0,0025 0,016 

41 Cypermethrin   0,00008 0,0006 

42 Dichlorvos   0,0006 0,0007 

43 Hexabromcyklododekan X 0,0016 0,5 

44 
Heptachlor a 

heptachlorepoxid 
X 2x10

-7
 0,0003 

45 Terbutryn   0,065 0,34 

 

Na základě požadavků směrnice měla Evropská Komise do září 2014 vypracovat 

první seznam sledovaných látek (Watch list) a do září 2015 strategický přístup ke 

znečišťování vod farmaceutickými přípravky a navrhne nové prioritní látky, které by se 

měly zařadit na seznam prioritních látek.  

Nový seznam prioritních látek, podle článku 8b této směrnice, uvede látky, které 

budou v budoucnu sledovány. Pokud se neprokáže negativní dopad na ŽP, tak se látky dále 

sledovat nebudou.  
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3. Charakteristika jednotlivých prioritních látek- zdroje 

 

Charakteristika jednotlivých prioritních látek je provedena na základě informací 

získaných na webových stránkách www.arnika.org [7].  

Arnika je česká nezisková organizace, která usiluje o lepší životní prostředí. 

Pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu občanů, Ochrana přírody a Toxické 

látky a odpady. Po celé ČR má 8 poboček a díky tomu se dokáže výborně orientovat 

v ekologických problémech daných regionů.  

 

Tabulka 4 Zařazení prioritních látek do skupin [7] 

Číslo látky Název prioritní látky Pesticid Insekticid POPs VOC EDC 
Těžké 

kovy  

1 Alachlor x       x   

2 Anthracen     x       

3 Atrazin x   x   x   

4 Benzen       x     

5 

Brómovaný 

difenylether  
x   x   x   

Pentabromdifenylether 

(kengenery s čísly 28, 

47, 99, 100, 153 a 154 

x   x   x   

6 
Kadmium a jeho 

sloučeniny 
          x 

7 Chloralkany C10-13      x   x   

8 Chlorfenvinfos x       x   

9 
Chlorpyrifos 

(Chlorpyrifos-ethyl) 
x x x       

10 1,2-dichlormethan x x   x     

11 Dichlormethan x x   x     

12 
Di(2-ethylhexy)ftalát 

(DEHP) 
        x   

13 Diuron x   x       

14 Endosulfan x x x       

15 Fluoranthen     x       
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16 Hexachlorbenzen x   x   x   

17 Hexachlorbutadien     x   x   

18 Hexachlorcyklohexan x x x   x   

19 Izoproturon x           

20 
Olovo a jeho 

sloučeniny 
        x x 

21 Rtuť a její sloučeniny x         x 

22 Naftalen     x x     

23 Nikl a jeho sloučeniny           x 

24 
Nonylfenol x       x   

(4-nonylfenol) x       x   

25 

Oktylfenol         x   

4-(1,1',3,3'-

tetramethylbutyl)-

fenol 

        x   

26 Pentachlorbenzen     x x x   

27 Pentachlorfenol x x x   x   

28 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

    x   x   

Benzo[a]pyren     x       

Benzo [g,h,i]perylen     x       

Benzo [k] fluoranthen     x       

29 Simazin x       x   

30 
Sloučeniny 

tributylcínu 
    x   x   

31 Kationt tributylcínu     x   x   

32 

Trichlorbenzeny   x x x     

Trichlormethan 

(chloroform) 
      x     

33 Trifluralin x   x   x   

POPs – Perzistentní organické látky 

VOC – Těkavé organické látky 

EDC – Látky poškozující hormonální systém 
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4. Prioritní látky – úniky do vody z ČOV, chemický stav 

povrchových vod 

 

Výběr prioritních látek, které unikají do vody z ČOV, byl proveden na základě 

informací z Integrovaného registru znečištění a z dostupných informací z webu 

www.ec.europa.eu. 

4.1 Úniky do vody - Integrovaný registr znečištění 

 

Vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů se 

Česká republika zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které vyplývají 

z těchto mezinárodních spisů. Zejména se jedná o shromažďování a šíření informací o 

životním prostředí, umožnění přístupu veřejnosti k těmto informacím a také tvorbu registrů 

úniků a přenosu znečišťujících látek. [8] 

Bylo nutné doplnit českou legislativu o nové právní nástroje.  

Dne 5. února 2002 byl přijat zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci). Zákon č. 76/2002 Sb. založil 

integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen integrovaný registr 

znečišťování – IRZ) jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů 

znečišťujících látek. [8] 

Fungování IRZ upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 

znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí a změně některých zákonů, a prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se 

stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 

ohlašování do IRZ životního prostředí.  

Zákonem č. 77/2011 Sb. se mění zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru 

znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
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prostředí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které 

souvisejí. Změny nemají vliv na ohlašovací povinnosti. 

Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., 

kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 

ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, přineslo další 

změny a to v příloze č. 2 - předmětného nařízení. Byl omezen počet ohlašovaných látek 

v odpadech přenášených mimo provozovnu a to z předešlých 76 na 26.  

IRZ vychází z požadavků Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících 

látek (Protocol on Pollutant Releases and Transfer Register). Tento protokol se stal 

závazným mezinárodním právem 8. října 2009. [9] 

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) je veřejně 

přístupná databáze znečišťujících látek, jejich úniků a přenosů. Za cíl má přispět k prevenci 

a snížení znečištění a zapojení veřejnosti do rozhodování týkajícího se životního prostředí.  

 

4.1.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006/ES 

 

Pro účely tohoto nařízení se provozovatelem rozumí jakákoliv fyzická nebo 

právnická osoba, která provozovnu řídí nebo provozuje. Provozovatel provozovny 

podléhající ohlašovací povinnosti musí zajistit kvalitu informací, které ohlašuje. [10] 

V příloze č. 1 tohoto nařízení jsou uvedeny činnosti a ke každé z nich dané prahové 

hodnoty o určité dané kapacitě.  

Příloha č. 2 pak uvádí seznam znečišťujících látek s prahovými hodnotami pro 

úniky do vody, do ovzduší a do půdy. Prahová hodnota pro úniky se udává v kg/rok. 

Nejvyšší prahová hodnota se řadí k celkovému dusíku a to 50 000 kg/rok.  
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4.1.2 Zákon č. 25/2008 Sb.  

 

V části první, paragraf 3 uvádí, že provozovatel uvedený v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících 

látek přímo podle předpisu Evropského společenství a úniky a přenosy znečišťujících látek 

při překročení jejich prahových hodnot. [11] 

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31. března za předchozí 

kalendářní rok. Požadované údaje pro ohlašování stanovuje vláda nařízením.  

Zákonem č. 25/2008 Sb. se ruší vyhláška 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a 

způsob vedení evidence podkladů pro ohlašování do IRZ.  

 

4.1.3 Seznam ohlašovaných látek 

 

V IRZ jsou vedeny látky, které mají nepříznivý a škodlivý vliv na zdraví člověka a 

životní prostředí.  

V příloze č. 1 [12] je uveden seznam ohlašovaných látek. 

V seznamu ohlašovaných látek nejsou pouze prioritní a prioritní nebezpečné látky, 

ale také mnoho dalších nebezpečných a znečišťujících látek. Ve své práci jsem se zaměřila 

pouze na prioritní a prioritní nebezpečné látky.  

 

4.1.4 Prioritní látky ohlašované provozovateli čistíren 

odpadních vod 

 

V této kapitole jsem provedla výběr prioritních látek, které jsou ohlašovány 

provozovateli čistíren odpadních vod. Výběr ohlašovaných látek je proveden pro 

ohlašovací rok 2013 podle druhu úniku nebo přenosu látky do vody. Zvlášť u každé látky 
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byl vyfiltrován seznam ohlašovatelů. V tabulce č. 5 je uveden celkový seznam všech 

prioritních a prioritních nebezpečných látek, které jsou ohlašovány provozovateli ČOV. 

Uvedena je i jednotka (kg/rok) a metoda zjišťování: 

 C – výpočet 

 E – odhad 

 M – měření 

 

Tabulka 5 Úniky prioritních a prioritních nebezpečných látek do vody [13] 

 

Název látky Kdo hlásí úniky do vody kg/rok 

Prahová hodnota 

pro úniky do 

vody[kg/rok] 

Atrazin 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.         

(ČOV Brno v Modřicích) 
1,01 [M] 1 

DEHP 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.          

(ČOV Brno v Modřicích) 
80 [M] 

1 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.           

(ústřední ČOV) 
426,2 [E] 

Slovácké vodárny a kanalizce, a.s.            

(ČOV Uherské Hradiště) 
28,415 [M] 

Dichloromethan 
Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
18,7 [M] 10 

Diuron 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

(ústřední ČOV) 
5,3 [E] 1 

Fluoranthen 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

(ústřední ČOV) 
2,4 [E] 

1 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

(Provoz ČOV) 
2 [M] 

Chloralkany 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

(ústřední ČOV) 
75,2 [E] 

1 
Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
7,2 [M] 

Isoproturon 
Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
1,5 [M] 1 

Kadmium 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

(Provoz ČOV) 
13 [M] 

5 Čevak, a.s. (ČOV Hrdějovice) 8,9 [C] 

Toma, a.s. (ČOV Otrokovice) 12,9 [M] 

Vodárna Plzeň, a.s. (ČOV Plzeň) 18,9 [M] 
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Nikl 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

(ČOV Brno v Modřicích) 
983 [M] 

20 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

(ústřední ČOV) 
10529 [E] 

Slovácké vodárny a kanalizce, a.s. 

(ČOV Uherské Hradiště) 
25,865[M] 

Toma, a.s. (ČOV Otrokovice) 489 [M] 

Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
933,9 [M] 

Vodárenská akciová společnost, a.s.  

(ČOV Tetčice)                                                    

(ČOV Tišnov)                                                    

(ČOV Ivančice)                                               

(ČOV Žďár nad Sázavou)                            

(ČOV Velké Meziříčí) 

54,1 [M]      

58,8           

54,7        

119,9          

33,4  

Vodárna Plzeň, a.s. (ČOV Plzeň) 521 [M] 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův 

Brod, a.s. (ČOV Havlíčkův Brod) 
52,8 [M] 

Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s.                                                  

(ČOV I. Mladá Boleslav - Neuberk)          

(ČOV II. Mladá Boleslav - Podlázky) 

77 [M]       

112  

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

(ČOV Slavkov u Brna)                                 

(ČOV Vyškov) 

27,9 [M]       

79,5 

Nonylfenoly 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

(ČOV Brno v Modřicích) 
82 [M] 

1 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

(ústřední ČOV) 
32,6 [E] 

Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
1,6 [M] 

Severomoravské vodovody a 

kanalizace, a.s.                                                  

(ČOV Frýdek-Místek)                                    

(ČOV Opava)                                                  

(ČOV Třinec)                                                    

(ČOV Havířov) 

9 [M]             

7                

2,8               

14 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

(ČOV Hranice)  
1,316 [C] 

Oktylfenoly 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

(ČOV Brno v Modřicích) 
3,18 [M] 1 
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Olovo 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

(ČOV Brno v Modřicích) 
717 [M] 

20 

Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
28,5 [M] 

Vodárna Plzeň, a.s. (ČOV Plzeň) 95,1 [M] 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův 

Brod, a.s. (ČOV Havlíčkův Brod) 
71,2 [M] 

Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s.                                                  

(ČOV I. Mladá Boleslav - Neuberk) 

45 [M] 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

(ČOV Slavkov u Brna)                                 

(ČOV Vyškov)                                               

(ČOV Ivanovice)                                         

(ČOV Bučovice)                                             

(ČOV Rousínov) 

62,6 [M]  

198         

35,3         

32,7         

32,6  

Vodárenská akciová společnost, a.s.  

(ČOV Tetčice)                                                    

(ČOV Tišnov)                                                    

(ČOV Ivančice)                                               

(ČOV Žďár nad Sázavou)                          

(ČOV Polná)                                                    

(ČOV Jihlava)                                                 

(ČOV Nové Město na Moravě)             

(ČOV Valašské Meziříčí)                         

(ČOV Moravské Budějovice)                  

(ČOV Třebíč)                                                 

(ČOV Znojmo) 

153,2 [M]  

68,6        

142,1    

1079,4           

41             

714         

118,4       

80,1        

119,3      

383,1        

166 

Rtuť 

SČV, a.s.                                                        

(ČOV Příbram)                                               

(ČOV Říčany)                                                    

(ČOV Český Brod) 

1 [M]       

1,04             

1,3 

1 

Čevak, a.s. (ČOV Hrdějovice) 1,6 [C] 

Královéhradecká provozní, a.s.            

(ČOV Hradec Králové) 
2,27 [M] 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

(Provoz ČOV) 
13 [M] 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

(ústřední ČOV) 
28,2 [M] 
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Rtuť 

Toma, a.s. (ČOV Otrokovice) 4,03 [M] 

1 

Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
1,3 [M] 

Vodárenská akciová společnost, a.s.   

(ČOV Žďár nad Sázavou) 
1,44 [M] 

Vodárna Plzeň, a.s. (ČOV Plzeň) 9,44 [M] 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův 

Brod, a.s. (ČOV Havlíčkův Brod) 
2,254 [M] 

Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s.                                                   

(ČOV II. Mladá Boleslav - Podlázky) 

2 [M] 

Vodovody a kanalizace, a.s.                  

(ČOV Náchod - Bražec) 
0,19 [M] 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.                  

(ČOV Trutnov - Bohuslavice) 
1,4 [M] 

Tetrachlormethan 
Veolia voda Česká republika, a.s. 

(provozovna BČOV Pardubice) 
2,1 [M] 1 

 

4.2 Chemický stav povrchových vod 

4.2.1 Monitoring 

 

Monitoring nám slouží ke sledování stavu povrchových a podzemních vod. Na 

základě zjištěných výsledků jsou po jejich vyhodnocení navrhována opatření s cílem 

dosáhnout dobrého chemického stavu vod, popřípadě dobrého ekologického potenciálu. 

Monitoring dále slouží jako kontrola účinnosti provedených opatření. [14] 

Česká republika je tvořena poměrně hustou monitorovací sítí jakosti vodního 

prostředí. Současná podoba je důsledkem historického vývoje od počátku monitoringu 

v roce 1963. Od roku 2000 došlo k nárůstu sledovaných parametrů, látek a analyzovaných 

matric. 

Programy monitoringu jsou sestaveny na dobu šesti let s možností každoroční 

aktualizace. 
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Pro každé období platnosti plánů povodí je realizován Program monitoringu 

povrchových vod obsahující části týkající se monitoringu provozního, situačního, 

Programu kvantitativních charakteristik povrchových vod a případně i Programů 

průzkumného monitoringu.  

Tyto monitorovací programy jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.  

 

Rozdělení [15]: 

a) Situační monitoring 

Zahrnuje monitorování chemického a ekologického stavu povrchových vod 

(stojatých i tekoucích) a monitoring chemického stavu podzemních vod.  

Síť monitoringu stojatých vod zahrnuje významné útvary povrchových 

stojatých vod. Monitorovací místo je vždy situováno v blízkosti hráze nádrže, a ne 

na výtoku z nádrže. 

b) Provozní monitoring 

Zahrnuje monitorování chemického a ekologického stavu, ekologického 

potenciálu povrchových vod a monitorování chemického stavu podzemních vod. 

Síť monitoringu chemického stavu vod stojatých zahrnuje útvary 

povrchových vod stojatých identifikované jako rizikové nebo využívané pro 

zásobování pitnou vodou. Monitorovací místo je vždy situováno v blízkosti hráze 

nádrže, ne na výtoku z nádrže.  

c) Průzkumný monitoring 

Monitorování vod, ve kterých bylo zjištěno havarijní znečištění nebo jiné 

mimořádné jevy znečištění.  

d) Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod 

Zahrnuje monitoring povrchových a podzemních vod, jehož rozsah 

monitorovací sítě je dán sítí vodoměrných stanic Českého hydrometeorologického 

ústavu, správců povodí a Zemědělské vodohospodářské správy.  
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Zveřejňování výsledků monitorovacích programů: 

Český hydrometeorologický ústav jako Národní referenční středisko pro 

monitoring v rámci činností pro Ministerstvo životního prostředí provozuje informační 

systém Assessment and Reference Reports of Water Monitoring (IS ARROW). Systém 

umožňuje uložení a zpracování výsledků týkajících se sledování chemického stavu a 

ekologického stavu vod dle požadavků směrnice 2000/60/ES. [15] 

 

4.2.2 Prioritní látky odpovědné za nedodržení dobrého 

chemického stavu 

 

Chemický stav vod popisuje výskyt a hodnoty prioritních a prioritních 

nebezpečných látek. K chemickému znečištění povrchových vod prioritními a prioritními 

nebezpečnými látkami byly v plánech povodí uvedeny jako hlavní odvětví emise 

z průmyslových zdrojů (energetika, hutnictví, potravinářský a chemický průmysl).  

Hodnocení chemického stavu vodních útvarů se předkládá převážně z výsledků 

monitoringu. Chemický stav je klasifikován do dvou tříd a to: dobrý a nedosažení dobrého 

stavu. Spektrum sledovaných látek bylo rozděleno do složek syntetické antropogenní 

polutanty a kovy. Do hodnocení nebyly zařazeny výsledky sedimentů a bioty.  

Pro prioritní a prioritní nebezpečné látky platí četnost monitoringu 1x měsíčně.  
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Obrázek 1 Mapa chemického stavu povrchových vod 2015 [16] 

CZ_1000: Povodí Dunaje 

CZ_2000: Povodí Labe 

CZ_5000: Povodí Odry 

 

 

Prioritní látky vyvolávající mimořádné jevy, jsou uvedeny v tabulce, včetně 

procentního podílu vodních útvarů nedosahujícího dobrého chemického stavu.  
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Tabulka 6 Prioritní látky vyvolávající mimořádné jevy [16] 

Název látky 

% vodních útvarů 

nedosahujících dobrého 

chemického stavu 

CZ_1000 CZ_5000 CZ_6000 

kadmium 10,8 36 21,9 

olovo 6,9 23 2,7 

rtuť 25,6 85 5,5 

nikl 9,3 31 6,2 

chlorpyrifos 0,3 1 0 

isoproturon 0,3 1 0 

pentachlorbenzen 0,3 1 0 

antracen 0,9 3 0 

1,2-dichlorethan 0,6 2 2,1 

oktylfenol 4,2 14 0 

hexachlorbenzen 0,3 1 0 

benzo(g,h,i)perylen 0,3 1 15,8 

indeno(1,2,3-

cd)pyren 0,3 1 15,8 

sloučeniny 

tributylcínu 0,9 3 0 

fluoranthen 0 0 1,4 

nonylfenol 0 0 1,4 

dichlormethan 0 0 0,7 

CZ_1000: Povodí Dunaje 

CZ_5000: Povodí Labe 

CZ_6000: Povodí Odry 

 

 

Nejčastější prioritní látky, které jsou odpovědné za nedosažení dobrého chemického 

stavu povrchových vod jsou těžké kovy, PAU a alkylfenoly. Další látky, které zhoršují 

chemický stav povrchových vod, jsou především z řad pesticidů.  
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5. Výběr prioritních látek relevantních z pohledu 

provozovatelů ČOV 

 

Výběr prioritních látek vychází z předchozí tabulky 6, prioritní látky vyvolávající 

mimořádné jevy. Jedná se o mimořádné jevy z důvodu nedodržení dobrého chemického 

stavu.  

Jak již bylo zmíněno, jedná se především o těžké kovy, oktylfenoly, PAU a 

aktylfenoly. Informace o výskytu v životním prostředí jsou uvedeny z webových stránek 

www.arnika.org.  

 

Tabulka 7 Výskyt vybraných prioritních látek v životním prostředí [7] 

 

Název látky Výskyt v životním prostředí 

kadmium 

Do vody se uvolňuje z odpadních vod, jak z domácností, tak 

z průmyslu. Koncentrace v OV je pod 0,05 µg/l (nepřekračuje 

NEK). Do ovzduší se dostává v důsledku spalování uhlí a 

odpadů. 

olovo 

ČOV je hlavním zdrojem v povrchových vodách. Směrnicí 

2013/39/EU dojde ke zpřísnění limitu, tudíž bude možné 

překročení NEK. 

rtuť 

K největším zdrojům úniků patří chemický průmysl, podniky, 

ve kterých se používá Hg k výrobě alkalických hydroxidů a 

chloru. K velkým zdrojům emisí rtuti patří tepelné elektrárny 

spalující uhlí, hutní a koksárenské provozy.  

nikl 

V povrchových vodách se vyskytuje přirozeně a to 

zvětráváním horninového podloží. Podléhá různým 

fyzikálním a chemickým procesům. Dojde ke zpřísnění limitu 

NEK. 

chlorpyrifos 

Několik týdnů zůstává v půdě, ve znečištěné vodě, ve dřevě, 

v betonu atd. Používá se především jako pesticid. Do 

povrchových vod se může dostávat splachy z polí.  

isoproturon 
Používá se především na ochranu rostlin (pesticid). Zdroj 

úniků je tedy splachy z ošetřených polí. 

http://www.arnika.org/
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pentachlorbenzen 

V současné době se již nevyrábí. V minulosti se používal 

jako fungicid nebo jako látka zpomalující hoření a také jako 

výchozí surovina pro výrobu pesticidu. Nejsou evidovány 

žádné úniky do vod. 

antracen 

Silně se váže na půdní částice a sedimenty. V půdě 

biodegraduje. Obecně je považován za škodlivý. Nejsou 

evidovány žádné úniky do vod. 

1,2-dichlorethan 

Většina látky unikne do ovzduší, část také do řek a jezer. 

Odhadované množství úniku do vody je 4,8 % a do ovzduší 

95%. V jezerech přetrvává delší dobu než v řekách. Používá 

se především na výrobu vinylchloridu, a jako rozpouštědlo 

pro tuky, lepidla, pryskyřice, vosky atd. Hlavním zdrojem 

nejsou ČOV. 

oktylfenol 

Výskyt především v sedimentech a ve vodách, přičemž jejich 

koncentrace klesá s rostoucí vzdáleností od ČOV. Do vod se 

dostává z chemických výrob, především z čistících 

prostředků a z textilního průmyslu. 

hexachlorbenzen 
Velmi nebezpečná látka díky své stabilitě a schopnosti 

bioakumulace. Je používán jako pesticid. 

benzo(g,h,i)perylen 

Jedná se o látku karcinogenní a mutagenní. Odolává 

přirozeným rozkladným procesům. Ve vodním prostředí je 

obsažen ve formě adsorbované na organickou hmotu nebo 

sedimenty. Překračuje NEK. Nejsou evidovány žádné úniky 

do vod. 

indeno(1,2,3-cd)pyren 

Patří mezi karcinogenní látky. Byl zjištěn ve výfukových 

plynech, říčních sedimentech a podzemních vodách. Nejsou 

evidovány žádné úniky do povrchových vod. 

sloučeniny 

tributylcínu 

Patří mezi silně toxické sloučeniny. Do prostředí se mohou 

uvolňovat při jejich výrobě, dopravě, distribuci a následném 

používání. Používá se především jako pesticid. ČOV není 

zdrojem. 

fluoranthen 

Vzniká při nedokonalém spalování materiálů obsahujících 

uhlík. Silně se adsorbuje na sedimenty ve vodách, které proto 

působí jako určité rezervoáry. Šíří se potravním řetězcem. 

Budou zpřísněny NEK dle 2013/39/EU. ČOV je zdrojem 

z cca 33%. 

nonylfenol 

Původcem nejvyššího denního příjmu člověkem je textilní a 

chemický průmysl. Po vstupu do ČOV jsou biodegradovány 

na několik skupin látek. Hlavním zdrojem (100%) je ČOV. 

dichlormethan 

Dostává se do ŽP hlavně úniky do ovzduší a v menší míře do 

vody a půdy.Jeho zdrojem není ČOV.  Přispívá ke vzniku 

fotochemického smogu a je schopen bioakumulace. 

… Růžově vyznačené látky budou dále zhodnoceny jako látky relevantní.  
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Ostatním, nevyznačeným, prioritním látkám se dále věnovat v této práci nebudu, 

jelikož se jedná především o pesticidy, a v případě těchto látek jsou hlavním zdrojem 

zejména splachy z polí. 

V následujících grafech 1 – 6, které jsem zpracovala na základě dat uvedených v 

[17], je u jednotlivých prioritních látek znázorněn procentuální podíl ČOV na vnosu 

znečištění do povrchových vod. V grafech jsou znázorněny údaje v letech 2007 – 2012 

v České republice. Zbytkové procentuální hodnoty jsou přiřazeny dané látce vyskytující se 

v jiném odvětví – například v průmyslu, produkci papíru, energetice atd. [17] 

 

Fluoranthen v městské odpadní vodě od roku 2009 do roku 2012 hlásí v České republice 

pouze 1 ČOV – Ostravské vodárny a kanalizace a.s a 1 ostravská společnost zpracovávající 

surové železo nebo ocel – ArcelorMittal Ostrava a.s, viz graf 1. [17] 

 Kadmium bylo v letech 2007 a 2008 hlášeno kromě odpadních vod v tepelně zpracujícím 

průmyslu a ve výrobě surového železa a oceli. Nyní je hlášeno pouze v městských 

odpadních vodách, viz graf 2. [17] 

Nikl se taktéž nachází kromě odpadních vod v tepelném průmyslu a dále při výrobě 

organickým chemickým látek a při úpravě a zpracování živočišných a rostlinných 

materiálů při výrobě potravin a nápojů, viz graf 3. [17] 

 

Graf 1 Fluoranthen [17] 
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Graf 2 Kadmium [17] 

 

 

 

Graf 3 Nikl [17] 
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Nonylfenoly se nachází pouze v městských odpadních vodách a hlášení je převážně 

z Moravy a Slezska, viz graf 4. [17] 

Oktylfenoly hlásí pouze jediná ČOV v Brně-Modřicích, viz graf 5. [17] 

 

 

Graf 4 Nonylfenoly [17] 

 

 

 

Graf 5 Oktylfenoly [17] 
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Olovo je hlášeno v průmyslové výrobě fosforu a dusíku, v tepelném průmyslu a při úpravě 

kovů a plastů pomocí elektrolytických nebo chemických procesů, viz graf 6. [17] 

Rtuť je hlášena taktéž při výrobě surového železa nebo oceli a při průmyslové výrobě 

základních organických chemických látek, viz graf 7. [17] 

 

 

Graf 6 Olovo [17] 

 

 

 

Graf 7 Rtuť [17] 
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Tabulka 8 Relevantní prioritní látky [16], [17], [18], 

  

NEK dle 61/2003 NEK dle 2013/39 

 

Prioritní 

látka 

Podíl 

ČOV na 

znečištění 

[%] 

RP 
povrchové 

vody               

[µg/l] 

NPK  

povrchové 

vody               

[µg/l] 

RP        

povrchové     

vody              

[µg/l] 

NPK 

povrchové 

vody               

[µg/l] 

Koncentrace 

v OV     

[µg/l] 

Fluoranthen 33,1 0,1 1 0,0063 0,12 0,52 

Kadmium 97,2 0,08-0,25 0,45-1,5 0,08-0,25 0,45-1,5 <0,05 

Nikl 69,4 20   4 34 5,07 

Nonylfenol 100 0,3 2 0,3 2 0,2-0,8 

Oktylfenol 100 0,1   0,1   0,3-0,7 

Olovo 88 7,2   1,2 14 0,97 

Rtuť 66,7 0,05 0,07   0,07 0,0619 

 

Tabulkové hodnoty byly získány z dostupných informací z časopisu VTEI 

(Vodohospodářské technicko-ekonomické informace), webových stránek ec.europa.eu        

a z diplomové práce [18], která se zaměřuje na výskyt nonylfenolu a jeho izomerů ve 

vodách.  

Pro procentuální podíl ČOV na znečištění byla vyhodnocena data pouze za 

ohlašovací rok 2012. Je zřejmé, že největším zdrojem pro ČOV je nonylfenol a oktylfenol, 

ikdyž oktylfenol je ohlašován pouze na jediné čistírně odpadních vod, a to v Brně-

Modřicích.  

Dále lze z tabulky vypozorovat, že po zpřísnění limitů NEK dle 2013/39/EU může 

být v budoucnu problém hlavně s koncentracemi fluorantenu, niklu, nonylfenolu a 

oktylfenolu.  

Co se týče nonylfenolu, v diplomové práci [18] bylo prokázáno, že zjištěné 

koncentrace převyšovaly hodnotu NEK-RP pro povrchové vody, některé téměř 

trojnásobně. 
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6. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce byl výběr prioritních látek relevantních z pohledu 

provozovatelů čistíren odpadních vod, tj. takových látek, jejichž hlavním zdrojem vnosu do 

povrchových vod je odtok z čistíren odpadních vod. První část je zaměřena na platnou 

legislativu v České republice a v Evropské unii.  

Česká legislativa se opírá o evropskou a v současné době je vytvořen seznam 

prioritních a prioritních nebezpečných látek včetně norem environmentální kvality. 

Prioritní látky jsou zakotveny v zákoně č. 254/2001 Sb. (vodní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů) a normy environmentální kvality jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

V evropské legislativě je první zmínka o prioritních látkách ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES a 1. seznam prioritních látek byl stanoven 

rozhodnutím č. 2455/2001/ES. Normy environmentální kvality jsou dány směrnicí 

2008/105/ES. Směrnicí 2013/39/EU došlo ke zpřísnění hodnoty NEK u některých látek a 

na seznam přibyly další prioritní látky.  

Při posuzování zdrojů jednotlivých prioritních látek byly použity informace získané 

z české neziskové organizace Arnika.  

Prostřednictvím informací z integrovaného registru znečištění bylo zjištěno, které 

čistírny odpadních vod ohlašují úniky prioritních látek a v jakém množství.  

Pro ty prioritní látky, u kterých bylo zjištěno, že hlavním zdrojem vnosu znečištění 

je odtok z čistíren odpadních vod, byly z dostupných informací získány koncentrace 

v odpadních vodách a procentuální podíl čistíren odpadních vod na vnosu dané látky do 

povrchových vod. Tyto hodnoty jsem porovnala s normami environmentálních kvalit dle 

nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a směrnicí 2013/39/EU pro 

povrchové vody.  

Po provedeném hodnocení lze konstatovat, že u nonylfenolu a oktylfenolu je odtok 

z čistíren odpadních vod 100% zdrojem tohoto znečištění v povrchových vodách. Dále 

jsou to pak těžké kovy, respektive kadmium, olovo a nikl, u kterých se čistírny odpadních 

vod významně podílí na jejich vnosu do povrchových vod. U olova a niklu navíc, 
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v souladu s evropskou legislativou, dojde ke zpřísnění norem environmentální kvality a 

bude tak hrozit jejich překročení. Poslední látkou, na kterou bychom se měli zaměřit je 

fluoranthen. Přestože čistírny odpadních vod nejsou hlavním zdrojem tohoto znečištění, po 

zpřísnění limitu norem environmentální kvality v souladu s evropskou legislativou, lze 

předpokládat jeho překročení. 

Koncentracím těchto prioritních látek v odpadních vodách by měli provozovatelé 

čistíren odpadních vod věnovat zvýšenou pozornost a co nejvíce se snažit o zamezení 

vstupu těchto látek do kanalizace.  
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