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ANOTACE 

 Tato práce se zabývá převážně zpracováním informací o vlivu vybudování čistíren 

odpadních vod na množství toxických látek v řece Bílině. V teoretické části jsou stručně 

popsány informace o řece Bílině, včetně jejích bodových zdrojů znečištění. Dále je uveden 

přehled platné legislativy, která se věnuje tomuto tématu. Následně je začleněn přehled 

nebezpečných vlastností sledovaných chemikálií, kterými jsou: benzen, hexachlorbenzen, 

toluen, tetrachlormethan, trichlormethan. V praktické části jsou výsledky měření 

koncentrací sledovaných látek v průběhu let 1990 – 2009. Výsledky jsou členěny podle 

sledovaných látek i s porovnáním. Na závěr práce je zařazeno shrnutí a informace o 

výsledku zkoumání vlivu budování čistíren odpadních vod na množství toxických látek 

v řece Bílině.   

Klí čová slova: řeka Bílina, odpadní vody, toxické látky ve vodách, znečištění, čov 

SUMMARY 

This thesis primarily deals with data processing about influence of sewerage plants 

construction on quantity of toxic compounds in Bilina river. In theoretical part the 

informations about Bilina river, including it’s dotted sources of pollution, are briefly 

described. Summary of actual legislative, which is turning this thema, is described 

furthermore. Subsequently an overview of the hazardous properties, which are: benzene, 

hexachlorobenzene, toluene, carbon tetrachloride, trichloromethane is incorporated. In 

practical part there are results of concentrations monitored compounds in the course of 

years 1990 – 2009. The results are devided by monitored compounds including 

comparsion. In the end of the thesis there is summary of informations about results of 

research influence of sewerage plants construction on quantity of toxic compounds in 

Bilina river.   

Key words: Bilina river, wastewater, toxic compounds in water, pollutions, 

sewerage plants 
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2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BČOV – biologická čistírna odpadních vod 

CAS – chemical abstracts (databáze chemických látek, ve které má každá chemikálie své 

jedinečné identifikační číslo) 

ČHÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

EC 50 – smrtelná koncentrace nebezpečné chemické látky, při které zemře právě polovina 

pokusných jedinců (korýši, řasy, jiné vodní rostliny) 

LC 50 – smrtelná koncentrace nebezpečné chemické látky, při které zemře právě polovina 

pokusných jedinců (ryby) 

MSDS – material safety data sheets (bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek) 

MŽP – ministerstvo životního prostředí České republiky 

NFPA – Národní sdružení protipožární ochrany – definovalo standardní škálu rizikovosti 

chemických látek v oblasti rizika pro zdraví, hořlavost, reaktivitu25 

POPs – persistentní organické polutanty – málo reaktivní organické látky se schopností 

bioakumulace  

R-věty – věty označující specifickou rizikovost dané chemické látky 

SSSJPV – státní síť sledování jakosti podzemních vod 

SSSJVT – státní síť sledování jakosti vody v tocích 

S-věty – pokyny pro bezpečné zacházení s danou chemickou látkou 
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3 ÚVOD 

Úkolem práce je analyzovat data získaná z Českého hydrometeorologického ústavu a 

vyhodnotit význam výstavby a rozšíření čistíren odpadních vod na řece Bílině vzhledem 

k míře jejího znečištění v časovém horizontu let 1990 – 2009.  

Hlavním motivem pro tuto práci je zejména snižující se míra viditelného znečištění 

řeky Bíliny v uplynulém desetiletí. Otázkou ovšem zůstává, zda je tento názor 

opodstatněný ve světle důkladných chemických rozborů jakosti vody řeky Bíliny. A právě 

odpovědět na tuto otázku je cílem práce.  

Protože chemikálií, jejichž koncentrace je pravidelně zkoumána, je několik desítek a 

jejich zpracování by o mnoho přesáhlo rozsah diplomové práce, bude zde zkoumáno pět 

organických látek, které jsou nejčastěji používány v průmyslových podnicích jako 

rozpouštědla. Dříve byly tyto chemikálie volně vypouštěny do kanalizací, dnes již musí 

odpadní vody být čištěny několika způsoby najednou, aby nedocházelo k znečišťování 

vodních recipientů. Látky sledované v této práci jsou: benzen, trichlormethan, 

hexachlorbenzen, tetrachlormethan a toluen.   
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Řeka Bílina v letech 1990 – 2009 

4.1.1  Hydrologická data  

Celková délka vodního toku je 84,2 km a plocha povodí je 1070,9 km2.  Koryto je v 

jednom úseku vedeno pod městem Jirkov v potrubí o délce 4 km.11  

Hydrologickou zajímavostí této řeky je, že část jejích vod je přiváděna 

Podkrušnohorským přivaděčem z řeky Ohře, který byl vybudován jako zásoba vody pro 

podniky v Chomutově a Mostě.8  

Ačkoli se vlévá do řeky Labe, je spravována státním podnikem Povodí Ohře a v 

„žebříčku“ největších řek tohoto povodí zaujímá třetí místo.6 

Pramení poblíž města Jirkov v Klínovecké hornatině a ústí zprava do řeky Labe. Rozdíl 

nadmořských výšek u pramene a při ústí do řeky Labe je 653 m. Na řece Bílině jsou 

vybudovány dvě vodní nádrže (Újezd a Jirkov).27 

Pramen řeky je na obrázku zvýrazněn černou šipkou a její tok je zobrazen tmavě 

modrou barvou. Protéká okolo měst: Jirkov, Komořany, Most, Želenice, Bílina, Rtyně nad 

Bílinou, a v Ústí nad Labem se zprava vlévá do řeky Labe. Číslo 11401 zobrazené 

uprostřed obrázku označuje povodí řeky Bíliny.  

Obrázek 1 - Mapa povodí řeky Bíliny 

Zdroj: Povodí Ohře 
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4.1.2  Přehled zdroj ů bodového zne čišt ění 

Ačkoli voda u pramene řeky Bíliny byla dříve používána jako pitná, postupem času 

začaly vznikat na jejím toku průmyslové podniky. Tyto podniky a rozšiřující se osidlování 

měst a větších obcí začaly vypouštět stále větší a větší množství odpadní vody přímo do 

recipientu, což mělo za následek naprosto katastrofální znečištění. Povodí Ohře, s.p. 

eviduje největší bodové zdroje znečištění. Většina měst, obcí a závodů již má vybudované 

čistírny odpadních vod, nicméně i dnes existují vesnice a části závodů, které vypouštějí 

odpadní vodu bez předchozího přečištění v ČOV.  

Níže jsou uvedeny podniky, města a obce bez ohledu na to, zda mají vybudovanou 

čistírnu odpadních vod či nikoli. Jsou to ale znečišťovatelé, kteří vypouštějí více jak 

1000 m3 odpadních vod ročně.  

Teplárna Trmice, ČEZ Ledvice, MUS ÚDV ČSA, Doly Bílina, MUS odpadní koryto, 

AGC Automotive Czech, a.s., TP Ústí nad Labem – popelová skládka, ČC lom Jana 

Šverma, Enaspol – kanalizace, Doly Bílina Braňany, ČD Ústí nad Labem – lokodepo, 

Keramost a.s., Křemýž, Splirec Chudeřice, Most-Chánov, Jirkov, Bílina, Enaspol Rtyně 

nad Bílinou, MUS lokalita ČSA, Braňany, Preciosa Jirkov, Sklárny Hostomice, Altamex 

Most, Ohníč, Spalovna Trmice, Strojírny Komořany, Želenice, Kladruby, ČD lokodepo, 

Tábor 7, Trmice, Unipetrol RPA (vč. Přidružených závodů).28 

Obrázek 2 - Mapa ohrožených oblastí povrchových vod nebezpečnými látkami 

Zdroj: Povodí Ohře 
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Na obrázku 2 jsou růžovou barvou zobrazeny oblasti povrchových vod, které jsou 

ohrožené únikem nebezpečných látek z bodových zdrojů znečištění. Černá šipka označuje 

pramen řeky Bíliny. Zajímavé je, že na této mapě je oblast areálu Unipetrolu RPA (oblast 

mezi obcemi Most a Litvínov) vyznačena modrou barvou, která označuje velmi malé 

riziko znečištění. Přitom právě z této firmy např. uniklo na konci prosince roku 2009, tedy 

před relativně nedávnou dobou, velké množství benzínů do řeky Bíliny.24 Každopádně 

nejohroženější částí řeky Bíliny je tok od města Bílina do Ústí nad Labem.  

4.1.3  Znečišt ění řeky Bíliny v uplynulých letech 

Jak již zde bylo popsáno, z původně „kojenecké vody“ se v době rozvoje průmyslu 

podél toku stala řeka Bílina téměř „stokou“. Vyprávět by o tom mohli pamětníci z řad 

obyvatel obcí, kterými řeka protéká, zejména pak obyvatelé města Bílina. Na dokreslení 

situace je níže uvedeno několik incidentů, které se ve sledovaném období na řece odehrály.  

6. 6. 2003 z areálu teplárny v Ústí nad Labem uniklo zhruba 20 m3 roztoku hydroxidu 

vápenatého do řeky Bíliny. Tímto množstvím byly zasaženy zhruba 4 km toku, kde bylo 

naměřeno pH blízké hodnotě 10, což je dvojnásobné množství zásaditých iontů oproti 

normálnímu stavu. Při této události zahynulo kolem 1200 kg ryb.29 

12. 6. 2007 získává Chemopetrol Litvínov a.s. povolení na rekonstrukci své ČOV a tím 

pádem i povolení k vypouštění nadbytků odpadních vod z biologické čistírny.  

19. 7. 2007 občan obce Rudolice (řeka Bílina protéká okolo některých domů této obce) se 

obrátil na Ekologické centrum Most s upozorněním, že voda v řece je černá a nesnesitelně 

zapáchá.  Předpokladem byl únik odpadních vod do recipientu. Povodí Ohře tehdy 

zareagovalo zvýšenou dodávkou povrchové vody z Nechranického přivaděče, která měla 

znečištění naředit. Dle vyjádření tiskového mluvčího Chemopetrolu Litvínov ze dne  

23. 7. 2007 způsobilo nedostatečné prokysličení vody zvýšený vývoj methanu 

z anaerobního rozkladu kalu na dně řeky, který pak spolu s nízkým průtokem způsobil 

uvolňování chuchvalců černého kalu ze dna řeky. Povodí Ohře provedlo měření jakosti 

vody a zjistilo, že jsou překročeny emisní limity nejen amonných iontů, ale i 

polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů.23 
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V noci z 23. na 24. prosince roku 2009 unikly z kanalizace společnosti Unipetrol RPA 

ropné látky. Jednalo se o sto až tisícinásobné překročení limitů obsahu ropných látek ve 

vodě, zejména pak benzenu, toluenu, xylenu, styrenu a naftalenu.24 

Dalším významným faktorem, který vedl a vede ke snížení ekologické stability 

vodního toku, jsou nevhodné úpravy koryta.9 Fakt, že část koryta je vedena pod městem 

Jirkov v potrubí,11 že velká část toku byla kvůli důlní těžbě přeložena mimo přirozené 

řečiště,6 nebo že část koryta byla napřímena a vybetonována, rozhodně ekologické stabilitě 

toku nepřispívá.10,12  

Výše uvedené situace jsou pouze jedny z mnoha, které se ve sledovaném období udály. 

Když k tomu připočteme standardní míru znečištění, která do řeky proudí každým 

okamžikem z již zmíněných ČOV a nečištěných kanalizací malých firem a vesnic, je jasné, 

že míru znečištění na této řece je nutné velmi bedlivě zkoumat a snižovat míru 

pravidelného i jednorázového znečištění.  

4.2 Důležité právní p ředpisy 

4.2.1  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 

Tento zákon zcela jasně stanovuje základní pravidla ve vztahu k vodám vzhledem k 

vypouštění nebezpečných látek do vodních útvarů. Níže jsou popsány a citovány některé 

paragrafy, které se vypouštění odpadních látek do kanalizace věnují. 

V § 5 je mimo jiné výslovně uvedeno, že: „Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo 

podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a 

účelné užívání podle podmínek tohoto zákona.“15 

Dle § 16 je pak nutné mít povolení pro případ vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečné látky.  

§ 38 uvádí, že ten „kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, 

je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v 

povolení k jejich vypouštění.“ a dále pak stanovuje, že je nutné odpadní vody měřit (objem 

a míru znečištění) a výsledky předávat vodoprávnímu úřadu. Je zde také uvedeno, že v 
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povoleních k vypouštění odpadních vod uvádí vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty 

znečištění.  

V hlavě X jsou pak stanoveny poplatky za vypouštění odpadních vod a za znečištění 

odpadních vod. Platit musí každý kdo vypustí více jak 30 000 m3 odpadních vod za 

kalendářní rok a také ten, kdo v daném ukazateli znečištění překročí hmotností a zároveň 

koncentrační limit zpoplatnění.  

4.2.2  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 16 

Tento zákon vymezuje vztahy, které vznikají v souvislosti s vodovody a kanalizacemi.  

Dle § 12: „Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnili 

životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění 

odpadních vod z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění 

odpadních vod od odběratelů této služby. 

§ 14 pak ukládá provozovateli kanalizace povinnost provádět odběry vzorků odpadní 

vody a jejich následnou analýzu.  

 Zajímavé jsou ještě dvě věci, které nejsou v zákoně jasně definovány a podloženy. 

Tyto informace byly získány z ústního sdělení pracovnice Severočeských vodovodů a 

kanalizací, a.s. Při rekonstrukci velkých ČOV je odstavena a rekonstruována pouze jedna 

polovina a druhá běží. Jakmile je první polovina cele zrekonstruována začne pracovat a v 

tu dobu stojí druhá polovina, na které začíná rekonstrukce. Druhá zajímavost je ta, že v 

některých případech rozsáhlých přívalových dešťů, kdy kapacita vybudované čistírny 

odpadních vod již nestačí na zpracování přijímané odpadní vody, je její celý objem, který 

do čistírny přiteče, odváděn nepřečištěný do recipientu. Znečištění není ale teoreticky tak 

vysoké, protože množství znečišťujících látek, které do recipientu odtékají je v té ohromné 

mase dešťové odpadní vody téměř zanedbatelné.17 

4.2.3  Směrnice 74/464 EHS 13 

Tato směrnice Evropského hospodářského společenství o znečištění způsobeném 

některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí společenství z roku 
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1976 nařizuje členským státům učinit nezbytná opatření k odstranění znečišťování vod 

nebezpečnými látkami ze tříd a skupin látek ze seznamu I přílohy a ke snížení znečišťování  

vod nebezpečnými látkami ze tříd a skupin látek ze seznamu II přílohy v souladu s touto 

směrnicí. Stanovení přípustných hodnot koncentrace látek ze seznamu I je na základě 

zejména těchto vlastností: toxicita, perzistence, bioakumulace a s ohledem na nejlepší 

dostupné technické prostředky. Dále nařizuje členským státům připravit programy, které 

povedou ke snížení znečišťování.  

Do seznamu I patří následující chemikálie: organohalogenové, organofosforové a 

organocínové sloučeniny; látky, u kterých bylo prokázáno, že mají karcinogenní vlastnosti; 

rtuť, kadmium a jejich sloučeniny; perzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného 

původu; perzistentní syntetické látky, které mohou nepříznivě ovlivňovat veškeré 

používání vod.  

4.2.4 Evropský registr únik ů a přenosů znečišťujících látek 5 

Jedná se o nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. 

Tento registr se opírá o následující legislativní předpisy: rozhodnutí Rady EU č. 

2006/61/ES, dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ES. 

Je to veřejně přístupná integrovaná databáze o znečišťujících látkách, jejich únicích a 

přenosech. Jeho zavedení má za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním 

prostředí prostřednictvím registru, což následně přispěje k prevenci a snížení znečištění.   

4.2.5  Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.  

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. změna nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizacích a o citlivých oblastech.  

V tomto nařízení vlády jsou uvedeny mimo jiné také limity pro vypouštění chemických 

látek sledovaných v této práci do kanalizace. Pro jednotný postup všech zainteresovaných 

subjektů byl zaveden tak zvaný kombinovaný přístup pro stanovení cílových emisních 
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limitů. Blíže se tomuto pak věnuje „metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb“.14 

4.2.6  Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k na řízení 

vlády č. 229/2007 Sb.14 

Cílem tohoto metodického pokynu je výklad a sblížení postupů v provádění nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb.14 

Tato metodika vychází ze směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze  

dne 23. 10. 2000, která mimo jiné doporučuje používat právě výše zmíněný kombinovaný 

přístup pro stanovení cílových emisních limitů. Zjednodušeně řečeno to znamená řešit 

regionální problém – omezit vypouštění znečištění ze všech zdrojů na recipientu a tím 

limitně snížit znečištění v celém toku (popř. jiném vodním útvaru).  

Metodika je založena na kombinaci aplikace principu skládačky (puzzle), kdy každý 

vodní útvar, řešený jako samostatná jednotka nezávisle na ostatních vodních útvarech, 

musí vyhovět emisním a imisním požadavkům, a řešení v celém povodí nad zájmovým 

profilem. Do řešení pomocí skládačky vstupují všechny útvary povrchových vod tekoucích i 

stojatých.14 

Pro výpočet emisních limitů pomocí skládačky pro jeden konkrétní vodní útvar se 

použijí následující vztahy.  

 

 

 

 

kde Xj = vypočtená průměrná koncentrace na dolní konci j-tého vodního útvaru (v mg/l) 

Qhorní,j = průměrný průtok v hormím konci j-tého vodního útvaru (v m3/s), který se rovná 

průměrnému průtoku v dolním konci (j-1)-tého vodního toku; jestliže horním koncem  

j-tého vodního útvaru je pramen, je tato hodnota rovna nule 

jído
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Cimis = imisní standard příslušného ukazatele jakosti vody (v mg/l) 

p(PPDZ)j-1 = příčinek plošných a difúzních zdrojů znečištění příslušející dolnímu konci  

(j-1)-tého vodního útvaru (v mg/l) 

BZemis,j,k = k-tý evidovaný bodový zdroj znečištění v j-tém vodním útvaru, který musí plnit 

nejprve emisní standardy nařízení a pak emisní charakteristiky nejlepších dostupných 

technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních 

vod. Vyjadřuje se v g/s; suma v rovnici 1 se provede přes všechny bodové zdroje 

znečištění ležící v j-tém vodním útvaru 

Qdolní,j = průměrný průtok v dolním konci j-tého vodního útvaru (v m3/s) 

p(PPDZ)j = příčinek plošných a difúzních zdrojů znečištění příslušející dolnímu konci  

j-tého vodního útvaru (v mg/l) 

V rovnici 1 je vyjádřen čitatelem příčinek všech bodových zdrojů znečištění nad 

dolním koncem řešeného vodního útvaru do dolního konce vodního útvaru. Rovnice 2 

vyjadřuje princip kontinuity – odtok z předchozího vodního útvaru se rovná přítoku do 

řešeného vodního útvaru. Rovnice 3 je nerovnost, která vyžaduje požadavek splnění 

imisního standartu na dolním konci řešeného vodního útvaru.14 

 Obecné požadavky na imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových 

vod vyjádřené jako celoroční průměry jsou pro chemické látky sledované v této práci 

shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka 1 - limity pro vypouštění do recipientu 

Zdroj: Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Vlastnosti sledovaných chemikálií 

Vlastnosti sledovaných chemikálií byly získány jednak z databáze MSDS, která 

obsahuje bezpečnostní listy všech známých nebezpečných látek a potom z databáze NFPA. 

Bezpečnostní listy mimo jiné obsahují informace o chemických, fyzikálních a 

toxikologických vlastnostech nebezpečných chemický látek. Obsahu bezpečnostních listů 

se věnuje nařízení EU č. 1907/2006 Sb. Vzhledem k velkému rozsahu bezpečnostních listů 

jsou níže popsány jen některé informace, které jsou relevantní k tématu této diplomové 

práce.30  

Rizikové vlastnosti týkající se ohrožení zdraví, rizika hořlavosti a reaktivity. Tyto 

vlastnosti byly získány z National Fire Protection Association, což je Národní sdružení 

protipožární ochrany v USA, které definovalo základní kategorie rizikovosti látek právě v 

oblastech ohrožení zdraví, hořlavosti a reaktivity. Pro snazší orientaci vytvořily tzv. hazard 

diamond, který čísluje nebezpečnost látky.25  

Ukazatel Jednotka Limit pro vypoušt ění 

Benzen µg/l 10 

Hexachlorbenzen µg/l 0,004 

Toluen µg/l 5 

Tetrachlormethan µg/l 0,5 

Trichlormethan µg/l 0,5 
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4.3.1  Benzen 

Benzen je organické rozpouštědlo, které se dříve získávalo z ropy, dnes se ale získává 

zpracováním ropy.1 

Tabulka 2 - Některé vlastnosti benzenu 

INFORMACE POPIS 

Číslo CAS 71-43-2 

Zdravotní rizika 

(NFPA) 

Již při krátkém styku může látka způsobit závažné poranění. 

Rizika hořlavosti 

(NFPA) 

Chemikálie může být zapálena téměř za všech okolních 

teplotních podmínek. 

Rizika reaktivity 

(NFPA) 

Za normálních podmínek je látka stabilní a nereaguje s vodou. 

Nebezpečné vlastnosti Vysoce hořlavý, toxický, karcinogenní, teratogenní. Při 

vdechnutí způsobuje plicní edém, při dlouhodobé kožní 

expozici leukémii, aplastickou anémii, poruchy krvetvorby. 

Toxicita pro ryby  

( LC 50) 

5,9 mg/l (96 hodin) 

Toxicita pro řasy  

(EC 50) 

29 mg/l (72 hodin) 

R-věty R 11; R 45;  R 46; R 36/38; R  48/23/24/25; R 65 

S – věty S 45; S 53 
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4.3.2 Hexachlorbenzen 

Hexachlorbenzen se vyrábí z benzenu jeho tvz. katalytickou chlorací.1 

Tabulka 3 - Některé vlastnosti hexachlorbenzenu 

INFORMACE POPIS 

Číslo CAS 118-74-1 

Zdravotní rizika 

(NFPA) 

Při častém nebo opakovaném, ale ne trvalém, styku může látka 

způsobit dočasnou neschopnost nebo případná trvalá poranění. 

Rizika hořlavosti 

(NFPA) 

Látka musí být před vznícením zahřívána.  

Rizika reaktivity 

(NFPA) 

Za normálních podmínek je látka stabilní a nereaguje s vodou. 

Nebezpečné vlastnosti Toxický, nebezpečný pro životní prostředí, karcinogenní. Při 

dlouhodobé expozici způsobuje vypadávání vlasů, zvracení, 

může způsobit rakovinu. Patří mezi POPs, proto je velmi 

nebezpečný životnímu prostředí.  

Toxicita pro ryby  

( LC 50) 

12 mg/l (96 hodin) 

Toxicita pro řasy  

(EC 50) 

2µg/l (48 hodin) 

R-věty R 45; R 48/25; R 50/53 

S – věty S 45; S 53; S 60; S 61 
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4.3.3 Toluen 

Toluen je organické rozpouštědlo, které se dříve získávalo při zpracování uhlí, dnes se ale 

vyrábí při zpracování ropy.1  

Tabulka 4 - Některé vlastnisti toluenu 

INFORMACE POPIS 

Číslo CAS 108-88-3 

Zdravotní rizika 

(NFPA) 

Při častém nebo opakovaném, ale ne trvalém, styku může látka 

způsobit dočasnou neschopnost nebo případná trvalá poranění. 

Rizika hořlavosti 

(NFPA) 

Látka může být zapálena téměř za všech okolních teplotních 

podmínek. 

Rizika reaktivity 

(NFPA) 

Za normálních podmínek je látka stabilní, nereaguje s vodou.  

Nebezpečné vlastnosti Vysoce hořlavý, zdravý škodlivý. Při dlouhodobé expozici 

způsobuje selhání orgánů, poruchy krvetvorby, arytmii a 

poškození nervového systému.  

Toxicita pro ryby  

( LC 50) 

8,11 mg/l (96 hodin) 

Toxicita pro řasy  

(EC 50) 

9,4 mg/l (4 hodiny) 

R-věty R 11; R 20 

S – věty S 2; S 16; S 25; S 29; S 33 
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4.3.4 Tetrachlormethan 

Tetrachlormethan je organické rozpouštědlo, které se vyrábí chlorací methanu.1 

Tabulka 5 - Některé vlastnosti tetrachlormethanu 

INFORMACE POPIS 

Číslo CAS 56-23-5 

Zdravotní rizika 

(NFPA) 

Při krátkém styku může látka způsobit závažná poranění.  

Rizika hořlavosti 

(NFPA) 

Látka je nehořlavá 

Rizika reaktivity 

(NFPA) 

Za normálních podmínek je látka stabilní, nereaguje s vodou.  

Nebezpečné vlastnosti Toxický, nebezpečný pro životní prostředí, karcinogenní. Při 

dlouhodobé expozici způsobuje rakovinu, selhání jater a ledvin. 

Může způsobit koma.  

Toxicita pro ryby  

( LC 50) 

43,1 mg/l (96 hodin) 

Toxicita pro řasy  

(EC 50) 

0,9 mg/l (8 hodin) 

R-věty R 23/24/25; R 40; R 48/23; R 52/53; R 59 

S – věty S 1/2; S 23; S 36/37; S 45; S 59; S 61  
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4.3.5 Trichlormethan (chloroform) 

Stejně jako tetrachlormethan se jedná o organické rozpouštědlo, které se vyrábí chlorací 

mehtanu.1  

Tabulka 6 - Některé vlastnosti trichlormethanu 

INFORMACE POPIS 

Číslo CAS 67-66-3 

Zdravotní rizika 

(NFPA) 

Při častém nebo opakovaném, ale ne trvalém, styku může látka 

způsobit dočasnou neschopnost nebo případná trvalá poranění. 

Rizika hořlavosti 

(NFPA) 

Látka je nehořlavá. 

Rizika reaktivity 

(NFPA) 

Za normálních podmínek je látka stabilní, nereaguje s vodou. 

Nebezpečné vlastnosti Zdraví škodlivý, dráždivý, karcinogenní. Při dlouhodobé 

expozici způsobuje poškození jater, ledvin, poruchy trávení, 

rozmazané vidění.  

Toxicita pro ryby  

( LC 50) 

66,8 mg/l (96 hodin) 

Toxicita pro řasy  

(EC 50) 

3,2 g/l (48 hodin) 

R-věty R 22; R 38; R 40; R 48/20/22 

S – věty S 2; S 36/37 
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4.4 Toxikologické informace 

V tabulkách 2 – 6 jsou v polích „Nebezpečné vlastnosti“ uvedeny tyto vlastnosti: 

toxicita, karcinogenita a teratogenita.  

Toxicita znamená, že daná chemikálie způsobuje poškození živým organismům. 

Nejčastěji jsou popisovány orgánové toxicity, tzn. že látka je selektivně toxická pro některé 

orgány, např. látka s pneumotoxickými účinky poškozuje plíce.3 

Karcinogenita znamená, že daná látka působí na buňky v organismu a způsobuje 

nekontrolovatelné bujení. Může jít i o spojení s mutagenními vlastnosti dané chemikálie, 

kdy jsou nejdříve způsobeny mutace DNA a až pak následuje nádorové bujení. Avšak 

mutagenita není nutnou podmínkou vzniku karcinogenních účinků..3 

Teratogenita znamená, že daná látka může poškodit embryo i v takových dávkách, 

které pro matku nebezpečné nejsou. Může sice dojít k narození živého člověka, ale s 

velkými deformacemi (zkrácené končetiny, malformace vnitřních orgánů apod.3 

4.5 Stanovení organických látek ve vod ě  

4.5.1 Chemická spot řeba kyslíku 4 

Chemická spotřeba kyslíku je ukazatel, který udává množství kyslíku, které je potřeba 

na zoxidování oxidovatelných organických látek obsažených ve vodě silným oxidačním 

činidlem. Je to významný základní ukazatel znečištění těchto odpadních vod. V dnešní 

době se nejčastěji používá k oxidaci manganistan draselný nebo dichroman draselný.  

4.5.2 Biologická spot řeba kyslíku 4 

Biochemická spotřeba kyslíku je ukazatel, který na rozdíl od chemické spotřeby 

kyslíku používá k oxidaci mikroorganismy. Stanovuje se u vod povrchových i odpadních, 

konkrétně u splaškových, městských a průmyslových. Spolu s výše uvedenou chemickou 

spotřebou kyslíku patří mezi základní ukazatele, které se v těchto vodách používají k 

identifikaci znečištění.  
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Zdroj získaných dat 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách musí každý bodový zdroj znečištění odpadní 

vody čistit a měřit míru znečištění již přečištěných odpadních vod, které vypouští do 

vodního útvaru.15 

Avšak takováto data nejsou z hlediska sledování celého vodního útvaru, v tomto 

případě recipientu řeky Bíliny, relevantní, protože sledují pouze jeden konkrétní bodový 

zdroj znečištění – neřeší celkový pohled na regionální problém hlavního toku řeky Bíliny, 

potažmo celého jejího povodí.7 

I proto byla založena instituce, do jejíchž kompetencí patří mimo jiné celková měření 

znečištění daných vodních útvarů v několika jejích částech (většinou za soutokem s 

hlavními přítoky, nebo pod významným bodovým zdrojem znečištění). Touto institucí je 

Český hydrometeorologický ústav, který v současné době zajišťuje státní síť sledování 

jakosti vody v tocích a státní síť sledování jakosti podzemních vod. Vzhledem k tomu, že 

ČHÚ monitoruje jakost prakticky všech vodních útvarů v ČR, jsou zajištěny stejné nejlepší 

dostupné technologie sběru a analýzy vzorků. Proto se mohou data z jednotlivých měření 

vzájemně porovnávat, i když je od sebe dělí delší časové období, popř. geografické 

umístění.22 

Data použitá v této práci byla získána právě z on-line archivního systému Českého 

hydrometeorologického ústavu a jeho státní sítě sledování jakosti vody v tocích.26 

Vzhledem k tomu, že data jsou v tomto on-line archivním systému k nalezení formou 

vyhledávače v databázi, není tedy možné odkázat na konkrétní stránku s vyobrazenými 

daty. Proto je v další kapitole uveden postup, jakým způsobem byla data do této práce 

vyhledána, aby byl zajištěn jednotný zdroj informací.  
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5.2 Informace o odb ěrném míst ě 

Na recipientu řeky Bíliny je několik profilů, na kterých se provádějí pravidelná měření 

jednotlivých ukazatelů znečištění. Získané vzorky odtud putují do laboratoří povodí Ohře 

nebo do laboratoří Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrique Masaryka v 

Praze. U některých velmi starých odběrů není uvedena laboratoř, kde probíhaly analytické 

testy vzorků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - schematická mapa umístění profilu CHMI_1123 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 
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Na mapce je zobrazena poloha profilu CHMI_1123, z jehož měření čerpá tato práce 

data. Profil je reprezentován červeným bodem téměř uprostřed mapy.  Níže uvedená 

tabulka shrnuje základní relevantní informace o tomto profilu.  

Tabulka 7 - Detaily profilu CHMI_1123 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

Detaily objektu Ústí nad Labem 

Databankové číslo 1123 

Lokalita Ústí nad Labem 

ID ČHMÚ CHMI_1123 

Souřadnice X -760768.11 

Souřadnice Y -976465.75 

Tok Bílina 

Typ Tekoucí voda 

Říční km 0,2 

Hydrologické pořadí 1 – 14 – 01 – 108 

Hydrologické povodí 1 – 14 – 01 - Bílina 

 

Profil je umístěn téměř u ústí řeky Bíliny do řeky Labe, v místě, kde se ještě vody obou 

vodních toků nemísí, aby tak byla zajištěna přesnost měření.  
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5.3 Postup vyhledání dat  

Na www.chmi.cz je odkaz na „Informační systém jakosti povrchových a podzemních 

vod“. Po jeho odkliknutí se zobrazí stránka IS Arrow, kde je potřeba kliknout na 

„Monitoring povrchových vod“. Nyní je k dispozic výběr povodí. Zde je nutné vybrat 

nabídku „Povrchové vody“. Objeví se vyhledávací formulář. Kliknutí na oranžovou šipku 

v kolečku u nabídky „tok“ velmi urychlí zadávání kritérií. Objeví se tabulka vodních toků. 

Je nutné vybrat Bílinu a kliknout opět na oranžovou šipku. V tu chvíli se znovu objeví 

vyhledávací formulář, ale nyní je v okénku „Tok“ již napsáno „Bílina“.  

Na spodní části stránky je tlačítko „Vyhledat objekty“. Po jeho odkliknutí se objeví 

výběr 17 profilů na řece Bílině. Data použitá v této práci jsou z profilu s databankovým 

číslem CHMI_1123 a názvem Ústí nad Labem.  

V tuto chvíli je již zobrazena stránka věnovaná danému profilu. V dolní části stránky je 

odkaz na „Zobrazit časové řady“, po jejímž odkliknutí bude zobrazen filtrační formulář 

zadávání kritérií odběrů. Níže uvedená tabulka shrnuje zadávací kritéria do filtračního 

formuláře. 

Tabulka 8 - Použitá kritéria ve filtra čním formuláři 

Datum od 1. 1. 1990 

Datum do 30. 12. 2009 

Typ odběru Bodový 

Matrice Voda 

Skupina ukazatelů Nebezpečné látky podle 74/464 EHS 

Jakostní ukazatel Postupně zadáváno: benzen, hexachlorbenzen,  

toluen, tetrachlormethan, trichlormethan 
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Je také možné při výběru použít místo odkazu „Časové řady odkaz „Jednotlivé 

odběry“, kde se zobrazí stejný filtrační formulář. Pokud budou do tohoto formuláře zadána 

stejná filtrační kritéria, budou pak zobrazena stejná data, ale jen po jednotlivých odběrech.  

Záměrně byl vybrán poslední profil na dolním toku řeky Bíliny, protože existuje 

logický předpoklad, že právě na tomto posledním profilu bude možné zkoumat největší 

výkyvy znečištění celého vodního toku a naproti tomu pak i snížení znečištění důsledkem 

vybudování čistíren odpadních vod.  

Jako matrice byla zvolena voda, protože pro ostatní matrice není k dispozici dostatek 

dat, aby bylo možné je korektně porovnat (např. s právě zmíněnou vodou).  

Jakostní ukazatele byly zvoleny jako nejčastěji používaná organická rozpouštědla v 

mnoha výrobních průmyslových podnicích, kterých je na toku řeky Bíliny velké množství.  

5.4 Benzen 

Jako první byla zkoumána data koncentrací benzenu. Celkový pohled za sledované 

období poskytuje tento souhrnný graf (obrázek 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je z grafu jednoznačně patrné, za celé sledované období byly pouze dvakrát 

naměřeny hodnoty koncentrace benzenu větší než stanovuje limit nařízení. Na druhou 

Obrázek 4 - Naměřené koncentrace benzenu 
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Obrázek 5 - Naměřené koncentrace benzenu 

stranu je ale také patrný velký posun ke snížení znečišťování. Od druhého kvartálu roku 

1998 již spojnice naměřených hodnot téměř splývá s osou x na grafu. Proto je posledních 

několik let zobrazeno na grafu (obrázek 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento graf (obrázek 5) potvrzuje již výše popsanou myšlenku, že zhruba od druhého 

kvartálu roku 1998 je koncentrace benzenu v recipientu řeky Bíliny téměř zanedbatelná. 

Jen pro srovnání, limit daný nařízením vlády č. 229/2007 Sb. je c = 10 µg/l, což je hodnota, 

která daleko přesahuje stupnici grafu. Dalo by se říct, že koncentrace je zhruba o dva řády 

nižší než povoluje norma platná v ČR. Zajímavé také je, že většina měření má hodnotu  

c = 0,1 µg/l, což je pracovní požadavek ČOV na kvalitu čištění průmyslových odpadních 

vod.  

5.5 Hexachlorbenzen 

Hexachlorbenzen má mnohem menší povolenou koncentraci než benzen. Důvodem je 

šest atomů chloru navázaných na benzenovém jádře. Souhrnný graf (obrázek 6) měření 

koncentrací této chemikálie ukazuje dlouhodobé a velmi vysoké překračování povolených 

limitů. Růžová spojnice v grafu není téměř vidět, protože povolená koncentrace je c = 

0,004 µg/l, zatímco nejvyšší naměřená hodnota je c = 1,597 µg/l, tedy téměř 400 násobné 
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překročení povoleného limitu. Další dvě největší naměřené hodnoty jsou c = 1,370 µg/l a   

c = 1,340 µg/l, což jsou hodnoty, které představují zhruba 340 násobné překročení 

povoleného limitu. Z tohoto pohledu je hexachlorbenzen největším překvapením a zároveň 

povzbuzením, že budování čistíren odpadních vod má smysl. Ze čtyřsetnásobného 

překročení limitů se díky vybudování čistíren odpadních vod podařilo snížit znečištění v 

recipientu až pod stanovenou mez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhém grafu (obrázek 7) je pak bodové zobrazení naměřených hodnot (do konce 

prvního kvartálu roku 2003) – zobrazeny jsou pouze hodnoty do c = 0,1 µg/l, aby bylo 

patrné že do povoleného limitu se měření nevejdou ani v případě, že by byla počítána 

průměrná koncentrace.  
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Obrázek 6 - Naměřené koncentrace hexachlorbenzenu 
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Ve třetím grafu (obrázek 8) jsou pak znázorněny hodnoty z měření pořízených od 

listopadu roku 2003, protože v té době je ze souhrnného grafu patrný zlom v naměřených 

koncentrací. Většinou jsou již hodnoty pod povoleným limitem.  

Zajímavé je, že naměřené koncentrace se od října roku 2006 opět zvyšují, ale v ročních 

průměrech pak limit splňují, což je dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. důležité.  
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Obrázek 7 - Naměřené koncentrace hexachlorbenzenu 

Obrázek 8 - Naměřené koncentrace hexachlorbenzenu 
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5.6 Toluen 

Výkyvy v naměřených koncentracích toluenu nejsou tak ohromné jako u 

hexachlorbenzenu, ale i tak se jedná o velký posun ve snížení koncentrací této zdraví 

škodlivé látky. Ze souhrnného grafu (obrázek 9) je patrné, že ve sledovaném období 

směřují naměřené hodnoty limitně ke dvěma vrcholům.  První pomyslný vrchol znečištění 

je v roce 1991 a druhý pak v roce 1996. V těchto letech dochází k téměř 

padesátinásobnému překročení povolených koncentračních limitů.  

V roce 1997 pak dochází ke zlomovému snížení naměřených hodnot a od roku 2002 

jsou pak koncentrace toluenu v recipientu řeky Bíliny dokonce pod mezí stanovitelnosti 

analytických přístrojů.   

Limit daný nařízením vlády č. 229/2007 Sb. je c = 5 µg/l, maximální naměřená 

koncentrace byla c = 240 µg/l a mez stanovitelnosti pro toluen je c = 0,1 µg/l.  
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Obrázek 9 - Naměřené koncentrace toluenu 



Bc. Michal Soukup: Vliv vybudování ČOV na množství toxický látek v řece Bílině 

2010  - 34 - 

5.7 Tetrachlormethan 

I hodnoty koncentrace tetrachlormethanu patří k těm, které mnohonásobně překračují 

povolené limity. V některých případech dokonce až pětašedesátkrát. Tyto výkyvy jsou 

zobrazeny na tomto grafu (obrázek 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolená koncentrace tetrachlormethanu ve vodních tocích je c = 0,5 µg/l, což je 

hodnota, na kterou se měření v letech 1994 – 1998 dostala jen ve velmi výjimečných 

případech. Je také očividné, že limity nebyly splněny ani na hladině ročních průměrů.  

Druhý graf (obrázek 11) zobrazuje hodnoty měření z let 2003 až 2009. Z období  

1999 – 2000 data z měření chybí. Proto jsou grafy rozděleny, aby nedošlo ke zkreslení 

vlivem chybějících údajů z měření.  
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Obrázek 10 - Naměřené koncentrace tetrachlormethanu 
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Zde je vidět již na první pohled, že všechny hodnoty měření v tomto období jsou pod 

povoleným limitem. Zajímavé jsou výkyvy v roce 2007, kde dlouhodobě zvýšená 

koncentrace tetrachlormethanu signalizuje problém, sice zvládnutý čistírnami odpadních 

vod, nicméně naznačující, že se v tuto dobu dělo něco, co mohlo poškodit biotop řeky 

Bíliny.  

Na vině může být odstávka čistírny odpadních vod v areálu tehdejšího Chemopetrolu 

a.s., která tehdy způsobila velké znečištění recipientu řeky Bíliny až do vzdálenosti 

několika kilometrů od vyústění kanalizace (viz. kapitola 4.1.3. této práce). 

5.8 Trichlormethan 

Při porovnání grafů koncentrací jednotlivých látek, je jasné, že se zachycováním 

trichlormethanu v čistírnách odpadních vod je největší problém. Trvalo nejdelší dobu, než 

byly naměřené hodnoty nižší než povoluje limit.  

Celkový pohled poskytuje tento graf (obrázek 12). 

 

Obrázek 11 - Naměřené koncentrace tetrachlormethanu 
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Zajímavé je, že největší problémy byly okolo roku 2000 kdy byly překročení limitu 

největší a časově nejdelší.  

Navzdory tomu, že limit daný nařízením vlády č. 229/2007 Sb. je c = 0,5 µg/l, byla 

největší změřená koncentrace trichlormethanu v řece Bílině c = 28,70 µg/l, což představuje 

téměř 58 násobek maximálního povoleného množství.   

Stejně jako u ostatních sledovaných látek s výjimkou benzenu, je i u trichlormethanu v 

několika prvních sledovaných letech velký problém s vysokými hodnotami, které nesplňují 

limit ani z hlediska průměrných ročních hodnot.  

Poprvé se dlouhodobě dostávají koncentrace pod hranici limitu v roce 2007, což 

dokládá druhý graf (obrázek 13). 
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Obrázek 12 - Naměřené koncentrace trichlormethanu 
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Data z roku 2006 již pomalu naznačovala zlepšující se trend snižování koncentrace 

škodlivého trichlormethanu v recipientu, ale skutečný zvrat přišel až o rok později, kdy se 

hodnoty měření opravdu dlouhodobě dostaly pod mez stanovenou vládním nařízením.  

V letech 2008 – 2009 byly již koncentrace na polovičních až třetinových hodnotách 

povolených limitem.  

5.9 Průmyslové čistírny odpadních vod 

Jak je popsáno v kapitole 4.1.2. do recipientu řeky Bíliny ústí mnoho kanalizací z 

průmyslových podniků. Každá z výše uvedených firem byla kontaktována s prosbou o 

zodpovězení tří dotazů: 

1) Ve kterém roce byla vybudována Vaše čistírna odpadních vod?  

2) Pokud proběhla na této ČOV rekonstrukce, ve kterém roce? 

3) Byla při rekonstrukci Vaše čistírna odpadních vod odstavena z provozu? 

Ačkoliv tyto požadované informace nejsou nikterak tajné, zásadní ani nenabízí 

konkurenční výhodu či nějaký postih ze strany úředních orgánů (přeci jen každou 

Obrázek 13 - Naměřené koncentrace trichlormethanu 



Bc. Michal Soukup: Vliv vybudování ČOV na množství toxický látek v řece Bílině 

2010  - 38 - 

takovouto činnost musí dopředu hlásit vodoprávnímu úřadu), většina oslovených firem 

odmítla informace poskytnout.  Uváděné důvody byly většinou velmi podobné – 

„Informace tohoto charakteru nemáme povinnost zveřejňovat veřejnosti, proto se 

nezlobte, ale ani u Vás nebudeme dělat výjimku a data Vám neposkytneme.“ 

Zajímavé je, většina firem, které odmítli informace poskytnout, byly součástí dnes 

již nadnárodních korporací. Některé firmy dokonce ani neodpověděli na opakované 

dotazy. Jsou samozřejmě i výjimky, ale bylo jich málo – viz níže sepsaný seznam 

zdrojů bodového znečištění na řece Bílině:  

1) ČEZ Ledvice – jejich první čistírna odpadních vod byla zprovozněna již v roce 

1987, přičemž zásadní rekonstrukce proběhla v roce 2009 v souvislosti s 

výstavbou nové ČOV – biologické čistírny splaškových vod. Došlo k oddělení 

splaškové kanalizace a kanalizace dešťových vod. Během rekonstrukce a 

výstavby procházely odpadní vody skrze původní čistírnu, takže nedošlo k 

odstavení. 

2) Spolchemie a.s. – odpadní vody (splaškové) jsou od roku 2003 vypouštěny do 

veřejné kanalizace a následně čištěny na ČOV v Neštěmicích. V případě 

přívalových dešťů je určité množství vod vypouštěno přepadem do Klíšského 

potoka, který ústí do řeky Bíliny. Průmyslové vody  čistí celkem tři ČOV: 

a. BČOV z výroby pryskyřic, uvedena do provozu 1994, rekonstrukce 

proběhla v roce 2008 (kalová koncovka v roce 2009). Po dobu 

rekonstrukce nebyla ČOV odstavena. 

b. BČOV z výroby epichlorhydrinu, uvedena do provozu v roce 2000, 

rekonstrukce proběhla v roce 2007 ta částečné odstávky ČOV a částečné 

odstávky celého provozu. 

c. Demerkurizace odpadních vod z výroby louhů a chloru, uvedena do 

provozu ve dvou etapách – mechanická část v roce 1997, iontově-

výměnná část v roce 2004.  
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3) Krušnohorské strojírny Komořany, a.s. – jejich čistírna odpadních vod 

byla postavena již v roce 1942, přičemž celková rekonstrukce doposud 

neproběhla. Byly ale za provozu prováděny menší různé úpravy.  

4) SITA CZ a.s. – veškeré jejich odpadní vody jdou přes čistírnu odpadních 

vod, kterou má ve správě společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

5.10 Komunální čistírny odpadních vod 17  

Správcem a provozovatelem komunálních čistíren odpadních vod na toku řeky Bíliny 

je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., jejímž minoritním vlastníkem je 

společnost Veolia Voda Česká republika a.s., která je divizí nadnárodní společnosti Veolia 

Environnement.  

Na toku řeky Bíliny jsou vybudovány čtyři komunální čistírny odpadních vod – Jirkov, 

Chánov, Želenice, Bílina. V příloze jsou fotografie jednotlivých čistíren a zde pak stručné 

informace k jednotlivým čistírnám.  

Při rekonstrukci velkých komunálních čistíren odpadních vod nedochází k odstavení. 

Jedna polovina je rekonstruována a druhá běží. Jakmile je první zrekonstruována, odstaví 

se druhá a nastartuje první.  

5.10.1 Čistírna odpadních vod Jirkov 

Typ: Mechanicko-biologické čištění s odstraněním dusíku a fosforu. 

Popis technologie linky: Technologická linka se skládá z hrubého a mechanického 

předčištění, dvou paralelních biologických linek a kalového plynového hospodářství. 

Hrubé předčištění zahrnuje hrubé a jemné strojně stírané česle, mechanické předčištění dva 

paralelně řazené provzdušňované lapáky písku se separátorem. Na biologických linkách 

dochází k odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod.  

Kapacita ČOV: 40 333 ekvivalentních obyvatel 

Spádová oblast ČOV: město Jirkov, některé okolní průmyslové podniky 
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Vybudována: v roce 1990 

Rekonstrukce: v roce 2006 

5.10.2 Čistírna odpadních vod Chánov 

Typ: Mechanicko-biologické čištění s odstraněním dusíku a fosforu 

Popis technologie linky: Mechanicko-biologická ČOV s biologickým odstraňováním 

dusíku a chemickým srážením fosforu. Odpadní voda přitéká přes lapák štěrku a jemné 

česle do vstupní čerpací stanice, odkud je čerpána do lapáku písku a natéká na biologické 

čištění. Biologické linky jsou dvě, zrcadlově obrácené. Každá linka se skládá z: usazovací, 

denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrže, 2 vyhnívacích nádrží, 1 uskladňovací 

nádrže, plynojemu, kogenerace a kotelny. Přebytečný kal je zahušťován na odstředivce, 

kalovou koncovku tvoří rovněž odstředivka. 

Kapacita ČOV: 63 000 ekvivalentních obyvatel 

Spádová oblast: město Most, okolní vesnice, některé okolní průmyslové podniky 

Vybudována: v roce 1974 

Rekonstrukce: v letech 2001 – 2003 

5.10.3 Čistírna odpadních vod Želenice 

Typ: Mechanicko-biologické čištění 

Popis technologie linky: Ručně stírané česle, lapák písku, 1 x vyhnívací nádrž,  

2 kalojemy, měrný objekt 

Kapacita ČOV: 400 ekvivalentních obyvatel 

Spádová oblast: obec Želenice a okolní malé obce 

Vybudována: v roce 1992 

Rekonstrukce:  doposud neproběhla 
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5.10.4 Čistírna odpadních vod Bílina 

Typ: Mechanicko-biologické čištění s odbouráváním dusíku a fosforu 

Popis technologie linky: Mechanicko-biologická ČOV s chemickým srážením fosforu. 

Odpadní vody jsou čerpány šnekovými čerpadly přes strojní česle do provzdušňovaného 

lapáku písku. Odtud natékají do dvou paralelně řazených biologických linek (usazovací 

nádrž, oběhová nitrifikace s povrchovými aerátory a dosazovací nádrž s plovoucími 

násoskami). Linka dále obsahuje 3 měrné objekty, za každou DN a na společném odtoku. 

Následují 2 studené vyhnívací nádrže, sítopásový lis a 9 kalových polí. 

Kapacita ČOV: 35 046 ekvivalentních obyvatel 

Spádová oblast: město Bílina a okolí 

Vybudována: v roce 1994 

Rekonstrukce: v roce 2009 
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6 ZÁVĚR 

Jak je z celého výzkumu patrné, postupná výstavba čistíren odpadních a průmyslových 

vod měla velký význam na snížení znečištění vodního toku řeky Bíliny.  

Na počátku sledovaného období byla řeka Bílina nejznečištěnější řekou Evropy a to 

nejen díky splaškovým vodám, které do ní tekly z měst a obcí, které doposud neměli 

vybudované čistírny odpadních vod, ale také kvůli průmyslovým podnikům, které své 

odpadní vody vypouštěly přímo do recipientu. A když už měly čistírny odpadních vod, tak 

při větších objemech (např. kvůli dešťům) vypouštěly odpadní vody přepadem přímo do 

řeky. To vše se dělo několik desetiletí.  

Teprve počátkem devadesátých let minulého století, díky změně legislativy a změně 

hospodářského a politického systému v ČR se začalo se stavbami čistíren odpadních vod.  

Koncentrace sledovaných (ale i těch ostatních) nebezpečných látek přesahovaly 

povolené limity původně v řádech desítek násobků povolených limitů. V některých 

případech byly koncentrace až několik set krát větší než byla povolená limitní koncentrace.  

Při anketě k této práci mezi staršími občany měst Mostu, Bíliny a Ústí nad Labem 

panovala naprostá shoda ve výpovědích. Všichni tvrdili, že v osmdesátých a devadesátých 

letech minulého století nebylo ekologické chování v módě. Řeka Bílina dokonce několikrát 

týdně doslova měnila barvu – od bílé, přes žlutou, hnědou, někdy až k černé. Zápach byl 

při březích řeky tak veliký, že nikdo nechtěl bydlet blízko u koryta.Vzhledem k tomu, že 

bylo koryto původní řeky Bíliny několikrát přeloženo do betonového recipientu, snížila se 

tak i samočisticí schopnost řeky, takže vypouštěné znečištění putovalo řečištěm dál po 

proudu a znečištění v Ústí nad Labem, kde řeka Bílina ústí do řeky Labe, je na dnešní dobu 

téměř nepředstavitelné.  

Je velká škoda, že data o své ČOV odmítl poskytnout historicky snad největší 

znečišťovatel řeky Bíliny, tehdejší Chemopetrol, a.s. (dnes Unipetrol, RPA).  

Na jednotlivých grafech jsou patrné zlomy. Jsou to období, kdy je znečištění extrémně 

vysoké nebo naopak velmi (požadovaně) nízké. Největší problémy byly z 
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hexachlorbenzenem, jehož hodnoty naměřených koncentrací překračovali normy nejvíce. 

Obrat k lepšímu přišel až v roce 2003 kdy se konečně dostaly průměrné koncentrace této 

chemikálie pod stanovenou maximální hranici. Na sklonku roku 2006 se pak ale hodnoty 

začaly opět zvyšovat a v některých případech dokonce limit překročily. V celoročním 

průměru byl ale limit splněn.  

Druhou látkou, která se z řeky Bíliny obtížně čistila byl trichlormethan. Jeho 

koncentrační hodnoty sice klesly pod zákonem stanovenou mez až v roce 2006, ale již tam 

na rozdíl od hexachlorbenzenu zůstaly a ani v pozdějších letech koncentrace nepřesáhla 

limit.  

Ostatní sledované látky, tedy benzen, toluen a tetrachlormethan splňovaly koncentrační 

limity od konce minulého století.  

Tato práce měla zodpovědět základní otázku popsanou v úvodu. Zda je viditelné 

snížení znečištění řeky Bíliny možné potvrdit důkladnými chemicko-analytickými testy.  

Z výše popsaného a z jednotlivých grafů je odpověď jednoznačná. Ano, výstavba 

jednotlivých čistíren odpadních a průmyslových vod má zásadní význam na snížení obsahu 

nebezpečných chemických látek v řece Bílině.  
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 Obrázek 14 - Celkový pohled na ČOV Jirkov 

Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
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Obrázek 15 - Celkový pohled na ČOV Chánov 

Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace 
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Obrázek 16 - Celkový pohled na ČOV Želenice 

Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace 
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Obrázek 17 - Celkový pohled na ČOV Bílina 

Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace 


