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Anotace  

Předmětem této diplomové práce je posouzení příčin výskytu těžkých kovů 

v kanalizaci OVAK, a.s. Práce obsahuje vyhodnocení dat naměřených v období od 

04. 12. 2008 do 13. 01. 2009 na 12 monitorovacích místech v Ostravě. Dále se 

zabývá porovnáním ÚČOV Ostrava s jinými čistírnami odpadních vod v produkci 

znečištění ve vypouštěných vodách a v kalech vztažená na jednoho obyvatele. 

Pro porovnání s ostatními ČOV práce vychází z hodnot ohlášených do 

Integrovaného registru znečištění. Posuzuje bodové a plošné zdroje znečištění 

těžkými kovy v městské kanalizaci.  

 

Klíčová slova:  těžké kovy, kanalizace, odpadní voda, zdroje znečištění 

 

 

Summary  

The subject of these graduation theses is an examination of causes of heavy 

metals occurrence into the sewerage OVAK, a.s. owned. The thesis includes 

measuring data evaluation in phase from 04. 12. 2008 till 13. 1. 2009. There were 

12 monitoring stations in Ostrava for the measuring. Furthermore the thesis 

occupies by comparison of the work of ÚČOV Ostrava with another sewage works 

in production of pollution at draining water and in production of sludge, these all 

relative to one resident. For a comparison with another ČOV the thesis results 

from the values reported on Integrate registry of pollution. The thesis considers 

point sources and surface sources polluted by heavy metals in urban sewerage. 

 

Keywords:  heavy metals, sewerage, wastewater, sources of pollution 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE  
 

Jako těžké kovy rozumíme jakýkoliv kovový prvek, který má relativně 

vysokou hustotu a je toxický nebo jedovatý při relativně nízkých koncentracích. 

Těžké kovy jsou přirozenou složkou zemské kůry. V malé míře pronikají do 

našeho těla například prostřednictvím pitné vody, vysokou koncentrací ve vnějším 

ovzduší, nebo příjmem prostřednictvím potravinového řetězce. Některé těžké kovy 

jsou považovány za stopové prvky, které jsou nezbytné pro metabolismus lidského 

těla a jiných živých organizmů. Nicméně i tyto stopové prvky můžou vést při 

vyšších koncentracích k otravě. Těžké kovy mají sklony k bioakumulaci. 

Pro lepší zmapování a určení zdrojů výskytu těžkých kovů v kanalizaci 

v Ostravě byly v období od 04. 12. 2008 do 13. 01. 2009 na 12 monitorovacích 

místech a na přivaděčích A a D do Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze 

stanoveny koncentrace těžkých kovů. Odběry a rozbory provedla 

standardizovanými metodami laboratoř OVAK a.s. Jedná se o arsen, chrom, 

kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť a zinek. V tomto období bylo provedeno 11 odběrů 

v každém sběrači. Od 16. 10. 2008 byly analýzy rizikových prvků rozšířeny o 

stanovení železa a manganu.  

Práce se dále zabývá porovnáním obsahu rizikových prvků na odtoku z 

ÚČOV Ostrava s jinými čistírnami odpadních vod v České republice. Toto 

porovnání vychází z dat, které byla ohlášena do Integrovaného registru znečištění 

za rok 2008. Jedná se o běžné úniky do vody a přenosy v odpadech z jednotlivých 

provozoven přepočteny na jednoho obyvatele. Dále je uvedeno složení a 

koncentrace těžkých kovů v  inkrustech a sedimentech ve stokových sítích. V další 

části práce jsou popsány jednotlivé bodové a plošné zdroje těžkých kovů v 

městské kanalizaci. 

Cílem diplomové práce bylo zjištění anomálních výskytů rizikových prvků 

v kanalizační síti a jejich variabilita v jednotlivých oblastech města Ostravy (vliv 

individuální zástavby, průmyslové činnosti, bodových zdrojů znečištění apod.) a 

dále porovnání obsahu rizikových prvků na odtoku z ČOV se situací v ČR pomocí 

IRZ.   
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2. VÝSKYT KOVŮ VE VODÁCH VYPOUŠTĚNÝCH Z ČOV (IRZ) 
 

Za těžké kovy jsou z chemického hlediska považovány ty kovy, jejichž 

specifická hmotnost (hustota) je vyšší než 5000 kg.m-3, nebo také tím, že se jejich 

soli srážejí sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. (Pitter, 2009) 

Většina těžkých kovů je v nízkých koncentracích nezbytná pro životní 

pochody organismů (tzv. stopové prvky). Ve vyšších koncentracích se však 

projevuje jejich toxicita. Toxické působení těžkých kovů se projevuje především 

poškozováním buněk, dochází k denaturaci enzymů, bílkovin a k ovlivnění 

propustnosti buněčných membrán. Jako prvky se těžké kovy vyskytují poměrně 

zřídka, častěji jsou přítomné v různých sloučeninách, které se biotransformací 

mohou měnit na organokovové sloučeniny, obvykle mnohem toxičtější. Většina 

těžkých kovů má schopnost postupně se akumulovat z vodního prostředí do 

sedimentů a do živých organismů.  

Vlivem antropogenní činnosti došlo v poměrně velmi krátké době 

k narušení přirozené rovnováhy a ke značnému nárůstu koncentrací těžkých kovů 

v hydrosféře. Hlavními zdroji těžkých kovů v hydrosféře jsou metalurgické závody, 

tepelné elektrárny (spalování nekvalitního uhlí s vysokým obsahem kadmia, 

vanadu, arsenu), doprava (olovo), zemědělství (aplikace hnojiv s vysokým 

obsahem kadmia, moření osiva sloučeninami obsahujícími rtuť). Přehled 

průmyslových procesů, produkujících odpadní vody a odpady s obsahem 

sloučenin těžkých kovů je uveden v tabulce číslo 1.  
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Tabulka č.: 1; Zdroje rizikových prvků v prostředí (Hyánek et al. 1991) 

Výroba  Výskyt rizikových  prvk ů 

Těžba a zpracování rud Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu 

Hutní průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb 

Těžba uhlí Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 

Strojírenství, povrchová úprava kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 

Chemický průmysl Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Barvy, laky, pigmenty Hg, Cr, Pb, Zn, Ti, Al, Ba, Sr, Mn, As, Se 

Buničina a papír Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 

Zpracování kůží Cr, Al, Fe 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

Polygrafický průmysl Zn, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb 

Elektrotechnika Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 

Spalování uhlí As, Al, Ge, Se, Hg, Be, Zn, Mo, Ni, Pb, Sb 

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

Pesticidy Hg, As, Cu, Zn, Ba 

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 

Koroze potrubí, inhibitory Fe, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr 

Automobilová doprava Pb 

 

 

2.1. Integrovaný registr zne čišt ění:  
 

Při vstupu České republiky do Evropské unie a při podpisu Aarhuské 

úmluvy a protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek se Česká 

republika zavázala dodržovat povinnosti v oblasti životního prostředí, které jsou 

zahrnuty v těchto mezinárodních dokumentech. Nejvýznamnějšími akty jsou 

shromažďování a šíření informací o životním prostředí, dále se jedná o umožnění 

přístupu veřejnosti k těmto informacím a o tvorbu registrů úniků a přenosů 

znečišťujících látek. Látky sledované v IRZ mají negativní vliv na životní prostředí 

a lidské zdraví. IRZ v současnosti eviduje 93 látek a údaje od více než 1 000 

provozoven v ČR. 
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Do IRZ jsou ohlašovány údaje o (www.irz.cz): 

• únicích do ovzduší (62 látek); 

• únicích do vody (71 látek); 

• únicích do půdy (61 látek); 

• přenosech látek v odpadech (72 látek); 

• přenosech látek v odpadních vodách (71 látek); 

 

Aby Česká republika mohla dostát svých závazků, musela doplnit 

legislativu o nové právní nástroje, které výše uvedené procesy umožnily. Obdobou 

IRZ je v celoevropském kontextu Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících 

látek (European Pollutant Releases and Transfer Register – E-PRTR). 

Kompetentními orgány v rámci IRZ jsou Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, Česká informační agentura 

životního prostředí. 

Úniky jsou definovány Evropským parlamentem a radou v nařízení (ES) č. 

166/2006 jako jakékoliv zavedení znečišťujících látek do životního prostředí 

v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo 

nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo 

skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění 

odpadních vod.  Pro integrovaný registr znečištění se musí ohlašovat údaje o 

únicích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy.  

Jako přenos rizikových látek označujeme přesun odpadů určených 

k využití nebo odstranění, přesun znečišťujících látek v odpadních vodách 

určených k vyčištění mimo hranice provozovny, přesun znečišťujících látek 

v odpadech určených k odstranění nebo využití, mimo hranice provozovny. Za 

přenos označujeme výstup odpadních látek jako odpady a odpadní vody mimo 

provozovnu k dalšímu využívání nebo odstranění. Za únik označujeme přímé 

vypouštění nebezpečných látek do vody, ovzduší nebo půdy (www.irz.cz).  
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Účinné právní předpisy k integrovanému registru znečišťování (www.irz.cz): 

• Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a 

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí a o změně některých zákonů 

 

• 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. 

 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18. ledna 

2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících 

látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. 

 

2.1.1. Informace o vybraných t ěžkých kovech ohlašovaných do IRZ 
(www.irz.cz):  
 

Arsen a sloučeniny (jako As) 

Arsens netvoří těkavé sloučeniny. Do ovzduší se dostává prakticky pouze 

lidskou činností. Přes 90% veškerého používaného As se spotřebovává na výrobu 

přípravků na konzervaci dřeva a v zemědělství na výrobu pesticidů.   

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje arsenu patří: 

• spalování fosilních paliv - Arsen je uvolňován především ve formě vázané 

na popílek, značné množství zůstává také ve škváře; 

• nadměrné užívání pesticidů; 

• prostředky na konzervaci dřeva; 

• metalurgický průmysl zpracovávající Cu, Pb a jiné kovy, které ve svých 

rudách obsahují stopy As. 
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Člověk přijímá arsen ze 70% v potravě, 29% v pitné vodě a 1% ze 

vzduchu. Arsen se silně akumuluje v sedimentech a může se hromadit i v 

potravním řetězci. Jeho toxické působení je závažné. Lze ho proto označit jako 

látku velmi nebezpečnou především pro zdraví člověka, ale i pro řadu organismů. 

Arsen je karcinogen, způsobuje rakovinu plic a kůže a zvyšuje pravděpodobnost 

nádorů jater a ledvin. 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 

V ovzduší je chrom navázán na prachové částice. Průměrná doba setrvání 

v atmosféře je 10 dní, poté suchou nebo mokrou depozicí přechází do vody nebo 

půdy. 

Mezi antropogenní zdroje emisí chromu patří zejména: 

• spalování fosilních paliv; 

• odpadní vody ze strojírenského, kožedělného a textilního průmyslu; 

• odpadní vody z metalurgie a povrchové úpravy kovů; 

• úniky chladících vod obsahující inhibitory koroze; 

• nakládání s odpady s obsahem Cr (komunální odpady, galvanické kaly atp). 

Mezi další zdroje chromu patří cementárny, spalovny komunálních 

odpadů, výfukové plyny z automobilů s katalyzátorem a polétavý azbest 

z opotřebovaných brzdových obložení automobilů. 

Chrom s oxidačním číslem 6+ je výrazně toxičtější než s číslem 3+, 

v přítomnosti organických látek se však rychle transformuje na Cr3+. Cr3+ patří 

mezi esenciální stopové prvky zúčastněné v metabolismu savců. Proto nebezpečí 

vysokých koncentrací Cr6+ hrozí jen v blízkosti jeho zdroje. Cr3+se poměrně silně 

váže na částice půdy, proto se ve vodě rozpouští pouze malé množství Cr3+. 

Některé sloučeniny chromu jsou vysoce toxické a karcinogenní. Emise chromu do 

prostředí, kde se může akumulovat například v zeminách či sedimentech, jsou 

proto velmi nežádoucí, protože z takových rezervoárů může být chrom například 

změnou vnějších podmínek i za mnoho let uvolněn a způsobit závažné škody a 

zdravotní rizika. Chrom se nehromadí v potravních řetězcích.  
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Kadmium a sloučeniny (jako Cd)  

Emise kadmia do ovzduší způsobené člověkem jsou přibližně 8× vyšší než 

emise přirozené. Největší množství kadmia (asi ¾) slouží k výrobě baterií, hlavně 

Ni-Cd a solárních baterií.  

Mezi hlavní antropogenní emise kadmia patří: 

• těžba a zpracování kadmia; 

• spalování fosilních paliv a odpadů; 

• hnojení fosfátovými hnojivy s obsahem kadmia; 

• využití čistírenských kalů (spalování, aplikace na půdy); 

• galvanické pokovování a výroba Ni-Cd akumulátorů. 

 

Z dalších využití kadmia je možné uvést výrobu lehkotavitelných slitin, 

pájecích kovů, polovodičů a domácích spotřebičů jako jsou vysavače, chladničky, 

myčky a televizní a rozhlasové přijímače. Lokálním zdrojem mohou být tekuté a 

pevné odpady zvířat a lidí. 

Kadmium uvolňované do atmosféry se váže na emitované částice popílku. 

Tyto částice mohou zůstat v atmosféře více než týden, než pomocí atmosférické 

depozice přejdou do vody nebo půdy. Tímto způsobem se kadmium může 

distribuovat na velké vzdálenosti. Kadmium je velmi toxický prvek. Akumulace 

organismy je velmi vysoká, proto dochází ke hromadění kadmia v potravních 

řetězcích. Může se vyskytovat ve všech složkách životního prostředí a akumulovat 

se v půdách a sedimentech s rizikem potenciálního nárazového uvolnění například 

změnou pH. Jeho toxické působení na člověka je skutečně mimořádně závažné. 

Zcela důvodné je proto pečlivé sledování emisí a jejich minimalizace. Kadmium je 

značně toxické i pro vodní organismy. Nejcitlivěji reagují lososovité ryby. 

Zvýrazňuje také toxicitu dalších kovů (zinku, mědi aj.) a negativně ovlivňuje 

samočisticí schopnost vody. 
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Měď a sloučeniny (jako Cu) 

Měď se používá hlavně při výrobě elektrických vodičů a v menší míře jako 

přísada do mincovních slitin, bronzu a dalších speciálních slitin. Z mědi se 

vyrábějí trubky, elektromagnety, integrované obvody, vypínače a plechy odolné 

proti korozi. Je oblíbeným materiálem například pro pokrývání střech. Měď se 

může vyskytovat i v nádobí, příborech a mikrovlnných troubách. 

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje patří: 

• těžba a zpracování měděných rud; 

• spalování fosilních paliv a odpadů; 

• odpadní vody z povrchové úpravy kovů (galvanizovny, oplachové vody 

z moření mědi); 

• aplikace algicidních preparátů (dávkují se proti nadměrnému rozvoji řas a 

sinic). 

 

Přirozeným zdrojem mědi je zvětrávání, lesní požáry a rozklad biomasy. 

V pitné vodě se měď vyskytuje hlavně z důvodu koroze měděných trubek. 

Atmosférickou depozicí přechází měď ze vzduchu do vody a půdy. Měď je 

v půdách silně vázána na organické látky a jílové částice. Měď je esenciální prvek 

pro lidi, živočichy i rostliny. Ve větším množství je však toxická. Velmi toxická je 

měď zvláště pro vodní organismy. 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 

Asi 65% niklu se spotřebovává na výrobu nerez oceli. Dalších 12% se 

využívá na výrobu vysoce legovaných slitin. Zbývajících 23% niklu se používá na 

výrobu slitin, nabíjecích baterií, katalyzátorů a dalších chemikálií, keramiky, mincí 

a odlitků, k barvení skla a k pokovování. Díky poměrně velmi dobré stálosti 

kovového niklu vůči atmosférickým vlivům i vodě se často nanáší velmi tenká 

niklová vrstva na povrchy méně odolných kovů, nejčastěji železa. Využívá 

se v potravinářství k výrobě ztužených tuků z rostlinných olejů.  
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Mezi nejvýznamnější antropogenní emise patří: 

• spalování fosilních paliv a odpadů; 

• rafinerie ropy a plynu; 

• těžba a zpracování niklu; 

• aplikace čistírenských kalů do půdy. 

 

Nikl může vstupovat do vody přirozeně rozpouštěním minerálů dna nebo 

může být obsažen v dešťové vodě. Antropogenním zdrojem jsou především 

odpadní vody z povrchové úpravy kovů a dále odpadní vody z barevné metalurgie. 

Dalším zdrojem mohou být poniklované části zařízení přicházejících do styku 

s vodou.  

Toxicita niklu pro některé vodní organismy je poměrně vysoká, proto je 

jeho přípustná koncentrace ve vodárenských tocích limitována přísněji než v pitné 

vodě. Rostliny přijímají nikl z půdy převážně kořeny, jsou schopné ho akumulovat. 

Nikl patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského 

organismu je jednoznačně negativní. Nikl může být přijímán potravou (90% 

celkového příjmu), inhalačně nebo pokožkou. Příjem potravou však nepředstavuje 

velké riziko, protože pouze 2–3% niklu přijatého potravou je skutečně 

absorbováno.  

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 

Vzhledem k prokázané toxicitě se v poslední době projevuje snaha o co 

největší omezení využívání olova a jeho slitin. Avšak ještě v první polovině 20. 

století bylo olovo velmi běžným kovem. Vysoké odolnosti olova vůči korozi vodou 

bylo využíváno ke konstrukci části vodovodních rozvodů z prakticky čistého olova. 

Dodnes je řada těchto instalací plně funkčních.  
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Mezi nejvýznamnější antropogenní emise olova patří: 

• těžba a zpracování olova; 

• výroba a zpracování akumulátorů; 

• spalování odpadů a olovnatého benzínu; 

• aplikace čistírenských kalů a průmyslových kompostů do půdy. 

 

Antropogenní emise olova jsou 17,5 krát vyšší než zdroje přirozené. 

V současné době dochází ke snižování množství olova vstupujícího do atmosféry, 

hlavně z důvodu náhrady olovnatého benzínu bezolovnatým benzínem. Zdrojem 

olova ve vodách mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z barevné 

metalurgie, z výroby akumulátorů a ze sklářského průmyslu, dále také důlní vody. 

Voda může být kontaminována také úniky ze špatně zabezpečených skládek a 

atmosférickou depozicí.  

Olovo je velmi toxický kov, který se může vyskytovat ve všech složkách 

životního prostředí. Může se také akumulovat v biomase organismů a vykazuje 

vysoký bioakumulační koeficient. Uvedené vlastnosti činí z olova látku, která 

zasluhuje skutečně mimořádnou pozornost a monitoring emisí. Olovo se ve 

vzduchu váže na prachové částice, které mohou být inhalovány, smyty deštěm do 

půdy či vody nebo se mohou usazovat na vegetaci. Olovo je toxické pro 

zooplankton a zoobentos. Olovo se může do lidského organismu dostávat ze 

vzduchu plicní inhalací, přibližně 30%. Příjem potravou je zodpovědný za přibližně 

60% olova, dalších 10% se do těla dostane s pitnou vodou.  

Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 

Rtuť je jediný kov, který je za normálních podmínek tekutý. Rtuť se 

používá primárně na výrobu průmyslových chemikálií a v elektronice a 

elektrotechnice. Elementární rtuť se používá jako náplň teploměrů a tlakoměrů na 

měření atmosférického tlaku. Značné použití má rtuť také při výrobě amalgámů, 

např. zubařského amalgámu. 
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Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje rtuti patří: 

• spalování fosilních paliv a odpadu; 

• emise spojené s těžbou a zpracováním rud s obsahem rtuti; 

• používání hnojiv a fungicidů s obsahem rtuti (15%). 

 

Většina emisí rtuti je antropogenního původu. Přibližně 80% rtuti 

uvolňované lidskou činností je emitováno do vzduchu ve formě kovové rtuti. 

Primárním zdrojem je spalování fosilních paliv a odpadů. Významné jsou emise 

způsobené těžbou a zpracováním rud s obsahem rtuti. Zhruba 15% celkových 

emisí rtuti se dostává do půdy z hnojiv a atmosférickou depozicí. Zbývajících 5% 

je uvolňováno do vody prostřednictvím průmyslových odpadních vod. Přirozenými 

zdroji rtuti v prostředí je zvětrávání přírodních ložisek. 

Rtuť je jeden z nejtoxičtějších prvků. Vyskytuje se ve všech složkách 

životního prostředí. Anorganické sloučeniny rtuti se mohou například činností 

mikroorganismů přeměňovat na organické, které se mohou hromadit v potravním 

řetězci a jsou celkově nebezpečnější. Nejvyšší obsah organické rtuti v těle se 

nacházejí u mořských ryb, vysoké koncentrace rtuti mohou obsahovat i houby. 

Naopak, akumulace v rostlinách není příliš vysoká. Rtuť patří mezi prvky, jejichž 

vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní. Je 

kumulativním jedem, z organismu se vylučuje jen velmi pozvolna. Koncentruje se 

především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině.   

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 

Zinek je čtvrtým průmyslově nejvíce vyráběným kovem. 40% produkce 

elementárního zinku je uplatněno jako antikorozní ochranný materiál především 

pro železo a jeho slitiny. Používá se také při výrobě deodorantů, léčiv, při úpravě 

textilií a k přípravě hořečnatého cementu pro zubní výplně.  
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Mezi významné antropogenní zdroje zinku patří: 

• spalování fosilních paliv; 

• těžba a zpracování rud; 

• průmyslové odpadní vody (zpracování neželezných rud, mořírny mosazi, 

zpracování tuků a povrchová úprava kovů); 

• hnojiva s obsahem zinku. 

Zinek  se dostává do půdy a vody atmosférickou depozicí. Antropogenním 

zdrojem zinku v přírodních vodách je především atmosférický spad. Zinek se 

může do vody také dostat splachem z půd. Zdrojem zinku ve vodě jsou také 

konstrukční prvky a nádoby ze zinku nebo z pozinkovaných kovů, se kterými voda 

přichází do styku.  

Zinek patří mezi esenciální stopové prvky pro lidi, rostliny i živočichy. Je 

tedy v malém množství nezbytný. Ve zvýšeném množství však působí toxicky. Pro 

lidské zdraví nepředstavuje velké riziko. Zinek se snadno vylučuje z těla 

gastrointestinálním traktem, proto nehrozí nebezpečí jeho kumulace v těle. Zinek 

je značně toxický pro ryby a jiné vodní organismy. Zvlášť citlivé jsou lososové 

ryby. 

 

2.2. Formy výskyt ů kovů ve vodách:  
 

Z hlediska negativních účinků těžkých kovů na živé organismy má vedle 

jejich celkového obsahu značný význam i samotná forma jejich výskytu. 

Z fyzikálního i chemického hlediska je rozdíl již v tom, zda se kov nalézá ve vodě 

ve formě nerozpustné sloučeniny, ve formě koloidní nebo jako rozpuštěná látka. 

V posledním případě je pak podstatné, zda se kov nachází ve formě labilních 

hydratovaných iontů nebo je vázán do více či méně stabilního komplexu. Těžké 

kovy, které jsou vázány do velmi stabilních komplexů, nepodléhajích v zažívacím 

traktu rozkladu, nemusí působit na člověka toxicky, i když samotný volný kovový 

ion může být značně toxický. Významnou roli z hlediska toxicity hraje v řadě 
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případů i oxidační stupeň příslušného těžkého kovu. Šestimocná forma chromu je 

např. výrazně toxičtější ve srovnání s formou trojmocnou. Vedle anorganických 

forem se těžké kovy nacházejí ve vodách i ve formě organokovových sloučenin, 

které mohou vedle antropogenního původu vznikat vlivem některých 

mikroorganismů z forem anorganických. Řada z nich přitom vykazuje mnohem 

vyšší toxicitu než forma anorganická. 

 

 

Obrázek č.: 1; Formy výskytu těžkých kovů ve vodách 

(http://knc.czu.cz/~vachm/ech/ECH_predn.pdf) 

 

V následující tabulce je srovnání ÚČOV Ostrava s jinými městy, 

v porovnání úniků do vody hlášených do Integrovaného registrů znečištění za rok 

2008. Data z této tabulky jsou přepočteny na jednoho obyvatele v tabulce číslo 5. 
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Tabulka č.: 2; Porovnání vypouštění těžkých kovů z některých ČOV v roce 2008 (www.irz.cz) 

  As  Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

Provozovna: kg/rok (2008) 

Ostrava  8.7 353 8.4 452 800 2770 19 6420 

ČOV Brno  v Modřicích       747 260     3020 

ČOV Hradec Králové      11       7   

ČOV Olomouc  56 224 67.2 448 56 44.8 11.2 448 

ČOV Prost ějov  24.9 99.7 29.9 199 24.9   4.99 199 

ÚČOV Praha      172       10   

Liberec  ČOV     84.4       8.44   

Ústí n.L.  ČOV     51.5       5.15   

ČOV Frýdek -Místek      17.6       1.76   

ČOV Opava      10.4       1.55   

BČOV Pardubice    1300   631 443   4.4 1300 

Ohlašovací práh pro emise a přenosy kg/rok 

5 50 5 50 20 20 1 100 

 

Z tabulky je zřejmé, že Ostrava má největší úniky do vody u niklu, rtuti, 

zinku a hlavně u olova. Naopak u arsenu a kadmia dosahuje velmi dobrých 

výsledků. 

 V tabulce číslo: 3, je porovnání úniků do vody z ÚČOV Ostrava za rok 

2007 a rok 2008. V roce 2008 došlo ke snížení úniků u arsenu, niklu, rtuti a 

naopak ke zvýšení úniků u chromu, mědi, olova a zinku. Kadmium zůstalo na 

stejné hodnotě.  

Tabulka č.: 3; Porovnání úniků do vody z ÚČOV Ostrava za roka 2007 a 2008 (www.irz.cz) 

kg/rok As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

2007 20 168 8,4 269 1550 1010 33,6 4710 

2008 8,7 353 8,4 452 800 2770 19 6420 
 

Tabulka č.: 4; Vývoj průměrných obsahů rizikových prvků v sušině kalu 

kg/rok As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

2007 281181,4 669,2 156320,0 1504,4 356,8 748,7 145901,4 13042,4 

2008 109739,0 602,7 103377,7 1590,3 388,6 582,9 192104,4 13542,9 
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Při porovnání tabulky č.: 3 s tabulkou č.: 4 je zřejmé, že u některých prvků 

v roce 2008 vzrostlo množství úniků do vody, ale množství zachycené v kalech 

zůstalo stejné nebo dokonce i menší. Průměrný úhrn srážek na území 

Moravskoslezského kraje byl v roce 2007 885 mm a v roce 2008 to bylo 794 mm. 

Z toho vyplývá, že při stejné účinnosti odstranění, to bylo pravděpodobně 

způsobeno přítokem většího množství těchto prvků na ÚČOV Ostrava, nebo to 

mohlo být zapříčiněno dovozem koncentrovaných odpadních vod přímo na ÚČOV. 

  

 

2.3. Srovnání produkce komunálního zne čišt ění (těžké kovy)  
vztažená na obyvatele ve vodách vypoušt ěných z ČOV 
 

V následující tabulce je přepočtena produkce komunálního znečištění 

těžkými kovy vztažena na obyvatele ve vodách vypouštěných z vybraných čistíren 

odpadních vod. Pro výpočet byla použita data nahlášená do Integrovaného 

registru znečištění životního prostředí, jako úniky do vody za rok 2008. 

 

Tabulka č.: 5; Porovnání úniků TK do vody z vybraných ČOV vztažené na jednoho obyvatele 

  As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Po čet obyvatel  

Provozovna: mg/rok/obyvatel   

Ostrava 27,6 1121,8 26,7 1436,4 2542,4 8803,0 60,4 20402,6 314666 

Brno       2011,3 700,1     8131,4 371399 
Hradec 
Králové     114,7       73,0   95890 

Olomouc 548,4 2193,7 658,1 4387,3 548,4 438,7 109,7 4387,3 102112 

Prost ějov 541,0 2166,3 649,7 4323,9 541,0   108,4 4323,9 46023 

Praha     133,7       7,8   1285995 

Liberec     802,0       80,2   105240 

Ústí n.L.     520,9       52,1   98862 
Frýdek -
Místek     291,7       29,2   60339 

Opava     174,0       25,9   59773 

Pardubice   14322,7   6952,0 4880,7   48,5 14322,7 90765 
Průměr bez 
ÚČOV: 544,7 6227,6 418,1 4418,6 1667,6 438,7 59,4 7791   
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Tučně zvýrazně
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Hodnoty zinku jsou př

niklu to je jeden a p

Olomoucké ČOV, která má jediná ohlášené úniky do vody.

Obrázek č.: 2; Porovnání únik
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2.4. Produkce komunálního zne čištění (těžké kovy) v kalech 
vztažená na obyvatele  
 

Porovnání jednotlivých čistíren odpadních vod v produkci komunálního 

znečištění těžkých kovů v kalech je v tabulce číslo: 6. V tabulce jsou použita data 

z Integrovaného registru znečištění pro přenosy v odpadech za rok 2008. 

V tabulce je dále uveden ohlašovací práh pro ohlašování do IRZ.    

 

Tabulka č.: 6; Hlášené přenosy v odpadech do IRZ za rok 2008 

  As  Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Počet obyvatel  

Provozovna: kg/rok   

Ostrava  77,0 610,0 39,0 1610,0 504,0 564,0 19,0 13700,0 314666 

Brno    552,0 12,0 2050,0   628,0 28,4 10300,0 371399 

Hradec 

Králové       609,0   120,0 6,3 3170,0 95890 

Olomouc           122,0 5,5 2580,0 102112 

Prost ějov           51,2   1920,0 46023 

Praha 196,0 2530,0 75,0 8080,0 1260,0 2720,0 105,0 24100,0 1285995 

Liberec    259,0 8,4 855,0   334,0 6,8 2320,0 105240 

Ústí n.L.    240,0 10,5 554,0   164,0 94,4 2520,0 98862 

Frýdek -

Místek           61,3   2160,0 60339 

Opava               1480,0 59773 

Pardubice   935,0   2600,0 113,0 214,0 12,0 2040,0 90765 

Ohlašovací práh pro IRZ 

5 50 5 50 20 20 1 100 

 

Pro reprezentativnější porovnání mezi jednotlivými čistírnami odpadních 

vod bylo nutné tabulku s hlášenými přenosy v odpadech přepočítat na produkci 

jednoho obyvatele pro jednotlivá města. Výsledky z tabulky číslo: 7, jsou 

znázorněny na obrázku číslo 3. 
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Tabulka č.: 7; Př

  As Cr

Provozovna: 

Ostrava 244,7 1938,6

Brno   1486,3

Hradec 
Králové     

Olomouc     

Prost ějov     

Praha 152,4 1967,3

Liberec   2461,0

Ústí n.L.   2427,6

Frýdek-
Místek     

Opava     

Pardubice   10301,3

Průměr bez 
ÚČOV 152,4 3728,7
 

 

Obrázek č.: 3; P

0,0 10000,0

As

Cr

Cd

Cu

Ni

Pb

Hg

Zn

Produkce komunálního znečištění TK v kalech vztažená na obyvatele

ch Šafránek : Příčiny výskytu těžkých kovů v kanalizaci OVAK, a.s.
 
 

Přepočet přenosů v odpadech vztažena na jednoho obyvatele

Cr Cd Cu Ni Pb Hg 

mg/rok/obyvatel 

1938,6 123,9 5116,5 1601,7 1792,4 60,4 43538,2

1486,3 32,3 5519,7   1690,9 76,5 27733,0

  6351,0   1251,4 65,7 33058,7

      1194,8 54,1 25266,4

      1112,5   41718,3

1967,3 58,3 6283,1 979,8 2115,1 81,6 18740,4

2461,0 79,8 8124,3   3173,7 64,6 22044,8

2427,6 106,2 5603,8   1658,9 954,9 25490,1

      1015,9   35797,7

          24760,3

10301,3   28645,4 1245,0 2357,7 132,2 22475,6

3728,7 69,2 10087,9 1112,4 1730,1 204,2 27708,5

 

Přepočet přenosů v odpadech vztažený na jednoho obyvatele

20000,0 30000,0 40000,0

Produkce komunálního znečištění TK v kalech vztažená na obyvatele

kanalizaci OVAK, a.s. 
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odpadech vztažena na jednoho obyvatele 

Zn Počet obyvatel  

  

43538,2 314666 

27733,0 371399 

33058,7 95890 

25266,4 102112 

41718,3 46023 

18740,4 1285995 

22044,8 105240 

25490,1 98862 

35797,7 60339 

24760,3 59773 

22475,6 90765 

27708,5   

 

na jednoho obyvatele 

50000,0

Produkce komunálního znečištění TK v kalech vztažená na obyvatele

Pardubice

Ústí n.L.

Liberec

Praha

Brno

Ostrava
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Při porovnání produkce znečištění v kalech přepočtené na jednoho 

obyvatele u jednotlivých čistíren odpadních vod vyplývá, že ÚČOV Ostrava 

výrazně převyšuje ostatní čistírny odpadních vod u zinku a kadmia. Hodnoty 

kadmia a zinku jsou téměř dvojnásobné oproti průměru z ostatních ČOV. Dále má 

téměř dvojnásobnou produkci arsenu v kalech na jednoho obyvatele oproti Praze.  

V tabulce číslo 8, je porovnání mezi množstvím těžkých kovů 

vypouštěných do recipientu a množství kovů zachycené v kalu na ÚČOV Ostrava 

v roce 2008. Z výsledků vyplývá, že většina těžkých kovů byla zachycena v kalu. 

Opačně je na tom nikl a olovo. Olovo pětinásobně převyšuje množství vypuštěné 

do vody, oproti množství zachyceném v kalu. U niklu se jedná o jeden a půl 

násobek množství. Rtuť má stejné množství pro úniky do vody i pro přenos 

v odpadech. 

 

 

Tabulka č.: 8; Srovnání úniků do vody z ČOV a přenosů v odpadech za rok 2008. 

  

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

kg/rok (2008) 

Úniky do vody 8,70 353,00 8,40 452,00 800,00 2770,00 19,00 6420,00 

Přenosy v odpadech 77,00 610,00 39,00 1610,00 504,00 564,00 19,00 13700,00 
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3. KANALIZAČNÍ SÍŤ MĚSTA OSTRAVY 
 

Kanalizační síť města Ostravy v délce cca 970 km, odvádí odpadní vody 

jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. Počet 

obyvatel napojených na kanalizaci je 300 927 a z toho je napojeno 253 070 na 

čistírny odpadních vod.  

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním 

oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska 

odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s 

čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do 

recipientu. 

Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako 

bezodtokové systémy s žumpami. OVAK a.s. má dále ve správě kanalizace v 

obvodech Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Koblov a Krásné Pole. 

V rámci rozšíření kanalizačního systému společnost spolu se statutárním 

městem Ostravou vytváří podmínky pro plošné odkanalizování přilehlých oblastí s 

odvedením odpadních vod na Ústřední čistírnu odpadních vod. Jedná se o 

spádové oblasti Krásné Pole, Klimkovice, Proskovice a Stará Bělá. 

Do správy společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. bylo předáno 

cca 18 km kanalizační sítě v majetku statutárního města Ostravy. Z 

nejvýznamnějších staveb lze jmenovat např. přejímku stávající kanalizační stoky v 

městském obvodu Polanka nad Odrou nebo přejímku kanalizačního sběrače BA v 

Muglinově. 

K monitoringu kanalizační sítě jsou využívány tlakové a kombinované vozy 

včetně využití kamerového systému ITV700 i monitorovací stanice s odečtem 

výšky hladiny, rychlosti proudění, kvality odpadních vod ( pH, vodivost teplota) a s 

odběrem vzorků. Všechny údaje jsou poté zaznamenávány a přenášeny rádiovou 

technikou - jsou online k dispozici, což poskytuje okamžitý přehled o kvalitě a 

množství odpadních vod v části kanalizační sítě (www.ovak.cz). 
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Tabulka č.: 9; Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV (OVAK a.s. Výroční zpráva 2008) 

Ukazatel  2006 2007 2008 

Počet čistíren OV Počet 4 4 4 

Kapacita ČOV m3/d 186 864 186 864 186 864 

Délka kanalizační sítě km 770 795 813 

Počet kanalizačních přípojek ks 17 007 17 131 17 317 

Délka kanalizačních přípojek km 174 175 176,5 

Množství OV vypouštěných do 

veřejné kanalizace (bez 

srážkových) 

tis.m3 14 695 37 110 34 594 

Z toho čištěných tis.m3 38 579 33 260 31 228 

Množství čištěných OV (vč. 

srážkových) 

tis.m3 40 669 35 260 32 055 

Kaly produkované z ČOV t.sušiny/r 6 179 5 582 7 196 

 

 

3.1. Čistírny odpadních vod  
 

Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2008 vyprodukováno 

21 041 m3 odvodněného kalu a vyrobeno 2,04 mil. m3 bioplynu, ze kterého bylo 

vyrobeno 2,13 mil. kWh elektrické energie, která byla dodána do distribuční 

rozvodné sítě. Na čistírně bylo zpracováno navíc 653 tis. m3 koncentrovaných 

odpadních vod z koksárenského a teplárenského průmyslu a 101 tis. m3 jiných 

koncentrovaných odpadních vod. Odvodněný a hygienizovaný kal byl odebírán 

dodavatelskou firmou a následně byl využit pro výrobu substrátu na rekultivace 

důlních území. Provoz čistíren odpadních vod dodržel zákonné environmentální 

normy v oblasti kvality vyčištěné odpadní vody i kvality čistírenského kalu na 

všech provozovaných čistírnách (OVAK a. s., Výroční zpráva 2008). 

Na území města Ostravy provozují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

celkem čtyři čistírny odpadních vod. Heřmanice I, Heřmanice II, Michálkovice, 

Ústřední čistírna odpadních vod ÚČOV.  
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Ústřední čistírna odpadních vod 

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě - Přívoze, byla uvedena do 

zkušebního provozu v červenci 1996, do trvalého provozu v červnu 1998., 

postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních vod v 

Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. ÚČOV je v majetku Statutárního města Ostravy a 

na základě smlouvy ji provozuje obchodní společnost Ostravské vodovody a 

kanalizace a.s. 

Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění 

splaškových a průmyslových vod, na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a 

předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na 

odstředivkách a s automatizovaným systémem řízení technologických procesů. 

Toto náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality je v 

historii města Ostravy ojedinělé a z hlediska životního prostředí umožní se svojí 

kapacitou 638 000 ekvivalentních obyvatel rozvoj města i v dalších letech (OVAK 

a. s., Výroční zpráva 2008). 

 

ÚČOV je navržena na čištění odpadní vody: 

• od většiny obyvatelstva na území města Ostravy 

• z potravinářského průmyslu 

• z ostatního průmyslu po předčištění 

• koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma 

Povoleno je dovážet a čistit tyto odpadní vody: 

• fenolové odpadní vody 

• odpadní vody s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel 

s vodou 

• odpadní vody s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel 

• odpadní vody ze septiků a žump 
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• průsakové odpadní vody ze skládek domovního odpadu a skládek 

nebezpečného odpadu 

• odpadní vody s obsahem kyselých mořicích roztoků a odpadních kyselin 

• odpadní vody s obsahem chloridu železa 

• odpadní vody ze záchytných jímek parkovacích ploch 

• odpadní vody z výroby šamotu 

• kyselé odpadní vody z výroben acetylenu 

 

 

 

Obrázek č.: 4; Technologické schéma ÚČOV 

(http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy2005/Bara/index.html) 
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ČOV Heřmanice I 

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod na ulici Najzarova v 

Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. Je 

dimenzována pro 1 358 EO. 

ČOV Heřmanice II 

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod v bývalém areálu dolu Odra 

v Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby, 

ubytoven a domova důchodců. U této ČOV se připravuje rekonstrukce části 

biologické linky tak, aby i do budoucna byla zajištěna dostatečná efektivita čištění 

odpadních vod.  

ČOV Michálkovice 

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod uvedená do provozu v 

prosinci roku 2002. Na ČOV je využita technologie dlouhodobé aktivace s vysokou 

účinností snižování organického znečištění a dusíkatách látek. Je umístěna v ulici 

Rychvaldská v Michálkovicích. ČOV je navržena a dimenzována pro čištění 

odpadních vod od 3 783 obyvatel z Michálkovic a 1 500 obyvatel 

Rychvaldu (www.ovak.cz).   

 

3.2. Výskyt kov ů v kanaliza ční síti m ěsta Ostravy za rok 2009  
 

Během roku 2009 bylo provedeno 11 odběrů vzorků na 14 odběrných 

místech na kanalizační síti v Ostravě. V laboratořích OVAK a.s. byly stanoveny 

standardizovanými metodami koncentrace těžkých kovů. U naměřených dat byl 

veliký rozptyl hodnot, proto byl v následující tabulce vypočten medián pro 

jednotlivá odběrná místa a jednotlivé těžké kovy. Na obrázku číslo 5, jsou hodnoty 

z tabulky převedeny do grafů pro lepší názornost. Jednotlivé sběrače jsou 

zakresleny do mapy na obrázku číslo 6.  
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Tabulka č.: 10; Medián koncentrací pro jednotlivé sběrače na území města Ostravy 

Sběrač       /        (µg/l) As  Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

Martinovský  3,05 17,5 0,19 28 31,2 98 0,5 320 

DIV Třebovice  1,7 5,82 0,19 28 22,4 83 0,3 250 

D VI Svinovský  2,6 8,07 0,15 33 19,5 150 0,3 110 

Z Polanka  2,75 4,72 0,14 21 21,3 168 0,3 140 

C Novoveská  3,7 6,68 0,2 13,5 19 162 0,2 190 

CIII Noviná řská  2,9 11,8 0,2 29,05 18,3 139,5 0,3 260 

A Cihelní  2,3 14,9 0,2 49 25,5 200,5 0,3 250 

AII Sokolská t řída 2,3 6,28 0,27 71 29 166 0,3 270 

AI Myslbekova  2,6 7,63 0,2 43 19,1 217 0,3 230 

B Bohumínská  3,2 10,9 0,29 41,1 25 189,5 0,25 300 

Vratimovský  7,55 9,65 0,16 25 25 140 0,2 190 

D IX  Říční 2,6 7,95 0,18 28,5 22,25 175,5 0,3 200 

A p řed ÚČOV 1,15 7,74 0,19 52 25,5 205 0,2 220 

D před ÚČOV 4,35 10 0,23 37 26 142,5 0,3 240 

 

 

Z naměřených dat vyplývá, že největší koncentrace pro arsen byla 

naměřena u Vratimovského sběrače, chrom u sběrače Martinovský a částečně i u 

A Cihelní, kadmium je u všech sběračů podobné stejně jako nikl, měď měla 

největší koncentraci u sběrače CIII Novinářská, nejvíce olova se stanovilo u 

sběračů AI Myslbekova a A Cihelní a dále byla stanovena nejvyšší koncentrace 

rtuti a zinku u sběrače Martinovský. U Martinovského sběrače bylo čtyřikrát 

dosaženo maximálních hodnot koncentrací těžkých kovů na jeden litr. Tento 

nárůst může být způsoben potravinářským průmyslem v dané lokalitě. Jednotlivé 

zvýšené koncentrace mohou poukazovat na možné bodové znečišťovatele, které 

však na základě těchto hodnot nelze identifikovat. 
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Obrázek č.: 5; Medián koncentrací pro jednotlivé sběrače na území města Ostravy 
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Obrázek č

Tabulka č.: 11; Porovnání koncentrací TK p

 µg/l As

Sběrač A před ÚČOV 

Sběrač D před ÚČOV 
 

Obrázek č.: 7; Porovnání koncentrací TK p
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ch Šafránek : Příčiny výskytu těžkých kovů v kanalizaci OVAK, a.s.
 
 

Obrázek č.: 6; Zakreslené jednotlivé sběrače na mapě Ostravy.

 

Porovnání koncentrací TK přitékající na jednotlivé přivaděč

As Cr Cd Cu Ni Pb

1,15 7,74 0,19 52,00 25,50 205,00

4,35 10,00 0,23 37,00 26,00 142,50

Porovnání koncentrací TK přitékající na jednotlivé přivaděč
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U sběrače A před ÚČOV je na přítoku zvýšená koncentrace u mědi a 

olova. Naopak u sběrače D před ÚČOV se jedná především o arsen a dále o 

chrom a rtuť. 

V období od 16. 10. 2009 do 13. 01. 2009 se ke sledovaným prvkům 

přidalo stanovení železa a manganu. V tomto období bylo provedeno pět odběrů. 

Pro porovnání závislosti jednotlivých prvků byly použity výsledky hodnot 

koeficientů korelace, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka č.: 12; Výsledky hodnot koeficientu korelace pro závislost jednotlivých prvků. 

  As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe 

As 1,00 0,20 0,24 0,03 / / / 0,09 0,16 0,00 

Cr 0,20 1,00 0,10 0,41 0,03 0,03 0,03 0,22 0,09 0,35 

Cd 0,24 0,10 1,00 0,13 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,05 

Cu 0,03 0,41 0,13 1,00 0,29 0,29 0,29 0,08 0,14 0,17 

Ni / 0,03 0,11 0,29 1,00 0,04 0,04 0,13 0,14 0,48 

Pb / 0,03 0,11 0,29 0,04 1,00 0,05 0,05 0,13 0,11 

Hg / 0,03 0,11 0,29 0,04 0,05 1,00 0,06 0,00 0,03 

Zn 0,09 0,22 0,00 0,08 0,13 0,05 0,06 1,00 0,00 / 

Mn 0,16 0,09 0,00 0,14 0,14 0,13 0,00 0,00 1,00 0,57 

Fe 0,00 0,35 0,05 0,17 0,48 0,11 0,03 / 0,57 1,00 
 

Pro určení závislosti musí být hodnoty koeficientu korelace v rozmezí od 

0,66 do 1. Této hodnoty nebylo ani v jednom případě dosaženo. Nejvyšší hodnoty 

jsou u železa s manganem (0,57). Dále u železa s niklem, chromu s mědí a železa 

s chromem. Z těchto výsledků vyplývá, že nejvíce závislostí bylo zjištěno u železa. 

Tyto koeficienty korelace pravděpodobně souvisí s vazbou rizikových prvků na Fe-

oxidy a hydroxidy, které se vyskytují v potrubí kanalizační sítě a jsou z ní postupně 

uvolňovány.  

Na následujících obrázcích jsou pomocí spojnicových grafů znázorněny 

závislosti koncentrací rizikových prvků na čase, kdy byly vzorky v jednotlivých 

sběračích odebrány. Jednotlivé kanály jsou rozděleny podle toho, jestli přitékají na 

ÚČOV z přivaděče A nebo D. Z výsledků uvedených na liniových grafech vyplívá, 

že u zinku je navýšení u většiny sběračů na přivaděči D 22. 04. 2009 a u obou 
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přivaděčů 11. 11. 2009. Železo je na grafech znázorněné jen z pěti hodnot 

naměřených od 16. 10. 2009 do 13. 01. 2010.  V tomto období byly největší 

anomálie také dne 11. 11. 2009 a to u všech sledovaných profilů. Nejvyšší 

koncentrace se objevily u mědi dne 15. 07. 2009 a to u 12 z monitorovaných 14 

lokalit. 
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Obrázek č.: 8; Časové grafy výskytu problémových prvků 
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obsahem prvků v přítoku na ÚČOV a množstvím přitékajících vod. Jediná pozitivní 
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korelace (r = 0.57) byla zjištěna pro Zn (koeficienty korelace byly spočítány pro 

soubor 20 vzorků), je splněna podmínka dosažení hladiny významnosti 0.01.  

V tomto případě je zřejmé, že významným zdrojem Zn v kanalizaci budou splachy 

ze střešních krytin, pozinkované materiály na konstrukčních materiálech budov 

nebo uvolňování Zn z inkrustů v potrubních systémech. V rámci monitorování 

kanalizační sítě byl od srpna 2009 stanovován také obsah Fe. I v tomto případě 

existuje závislost mezi obsahem Fe ve splaškových vodách a přitékajícím 

množstvím odpadních vod na ÚČOV. Pro 8 odebraných vzorků byl vypočten nižší 

koeficient korelace (r =0.53) než v případě Zn, ale i tak je prokázán vliv srážek na 

množství přitékajícího znečištění. 

Zajímavá je také závislost mezi množstvím Zn odtékajícího z čistírny 

(Obrázek č.: 9) a množstvím odtékajících vod (Obrázek č.: 10), což dokumentuje 

pouze určitou schopnost záchytu Zn v aktivovaném kalu.  

 
 

Obrázek č.: 9; Závislost mezi obsahem Zn a množstvím přitékajících vod 
 

 
 

Obrázek č.: 10; Závislost mezi obsahem Zn a množstvím odtékajících vod 
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V následující tabulce je porovnání koncentrací těžkých kovů naměřených 

na přivaděčích A a D na ÚČOV Ostrava a v kanalizační sítí Paříže. U Pařížské 

kanalizace bylo měření provedeno zvlášť pro bezdeštné období a pro období 

z dešťovým odtokem. Kovy byly měřeny indukčně-vazební plazmaticko atomovou 

emisní spektroskopií (ICP-AES) a atomovou fluorescenční spektrometrií (AFS), v 

souladu s NF EN ISO 11885 a NF EN 13506 metody (Gasperi, 2008). V tabulce je 

uveden medián pro naměřená data. Z tabulky je zřejmé, že dešťový odtok v Paříži 

má největší vliv na zvýšení koncentrace olova, zinku a částečně i mědi. 

 

 

Tabulka č.: 13; Porovnání koncentrací TK v kanalizaci Ostrava a Paříž (Gasperi, 2008) 

Medián 
 

(µg/l) 
  

ÚČOV Ostrava Pa říž 

Přivaděč A Přivaděč D bez srážek se srážkami 

Cr 7,74 10,00 < < 

Cd 0,19 0,23 < < 

Cu 52,00 37,00 51,00 68,00 

Ni 25,50 26,00 < < 

Pb 205,00 142,50 17,00 39,00 

Hg 0,20 0,30 0,12 0,10 

Zn 220,00 240,00 361,00 682,00 

< = pod mezí detekce 
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4. USAZENINY VE STOKOVÝCH SÍTÍCH  
 

Stokovou sítí protéká směs vody, rozpuštěných a nerozpuštěných látek a 

plynů. Procesy, k nimž dochází při proudění odpadní vody kanalizační sítí, záleží 

na nejrůznějších faktorech např. geografické poloze a charakteru povodí, podílu a 

složení průmyslových odpadních vod, průběhu srážek a na interakci bezdeštného 

a dešťového období. 

Složení odpadní vody, u které stáří nepřekročilo několik minut či hodin, se 

může poměrně lišit od odpadní vody, která je starší více než 20 hodin. Odpadní 

voda ve stokové síti je vystavená celé řadě chemických a mikrobiálních procesů, 

ať už v tekoucí vodě, v biofirmu, v sedimentech nebo v atmosféře stoky, a 

relevantní látky jsou vyměňovány přes fázová rozhraní. (Krejčí, 2002) 

Sedimenty se ve stokové síti usazují za bezdeštného období či při nízkých 

unášecích silách, zejména na místech strukturálních a hydraulických diskontinuit 

jako šachty a změny sklonu potrubí. Při zvýšených průtocích způsobených 

přívalovými dešti jsou usazené sedimenty erodovány. Jak se střídají období 

nízkých a vysokých průtoků, sedimenty se často usazují ve vrstvách a časem 

může docházet k jejich konsolidaci. (Ashley et al., 2000) 

Sedimenty ve stoce se skládají z organických a anorganických částic a 

mohou se chovat jako nekohezivní nebo kohezivní materiál. Zatímco hrubší 

sedimenty u dna mají typickou hustotu asi 1800 kg/m3, obsah organických látek 

5% a 6% částic menších než 63 µm, jemnější materiál (menší než 10 µm) je 

typicky z 50% organického původu, s hustotou asi 1100 kg/m3, přičemž 45% částic 

je menších než 63µm (Ashley a Verbanck, 1996) 
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Na menší frakce sedimentu s vysokým obsahem organického podílu může 

být navázáno značné množství znečišťujících látek- jedná se zejména o těžké 

kovy a organické mikropolutanty. 

Při erozi sedimentů za deště se v kombinované kanalizaci uvolňují 

znečišťující látky vázané na sedimenty do odpadní vody. Tyto sedimenty mohou 

přispět až do výše 50% celkového zatížení kovových nečistot vypouštěných do 

recipientu. Dále se také do odpadní vody dostává intersticiální tekutina 

z uložených sedimentů (Houhoua, 2009). 

 

 

 

Tabulka č.: 14; Příklad rozboru těžkých kovů z inkrustů z kanalizace na území Ostravy (Protokol 

ZUOVA  26642/2009 - RTG fluorescence) 

mg/kg sušiny As  Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

Litina  13,10 33,20 < 0,30 34,00 32,30 3,10 < 1,70 50,00 

Ocel  5,05 0,45 13,50 22,00 < 1,70 < 1,70 50,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vojtěch Šafránek : Příčiny výskytu těžkých kovů v kanalizaci OVAK, a.s. 
 
 

 

2010 
35 

 

5. POSOUZENÍ BODOVÝCH, DIFÚZNÍCH A PLOŠNÝCH ZDROJŮ 
ZNEČIŠTĚNÍ 

 

5.1. Bodové zdroje:  
 

Mezi bodové zdroje můžeme zařadit v zásadě vypouštění kontaminované 

odpadní vody od velkého znečišťovatele (průmysl, zemědělské podniky) přímo do 

kanalizační sítě nebo individuální dovoz odpadních vod na Ústřední čistírnu 

odpadních vod v Ostravě Přívoze. Všechny subjekty napojené na kanalizaci jsou 

povinni řídit se kanalizačním řádem. Za rok 2008 byly nahlášeny do Integrovaného 

registru znečištění přenosy v odpadní vodě pouze u jednoho znečišťovatele a to u 

Evraz Vítkovice steel a.s., který vypouštěl do kanalizace 3,16 kg/rok rtuti. Navíc 

toto číslo bylo určeno odhadem. U individuálního dovozu odpadních vod 

předpokládáme velikou škálu koncentrací těžkých kovů v každém cisternovém 

voze v závislosti na původu znečištění. Zejména se jedná o koncentrované 

odpadní vody. 

 

5.2. Plošné zdroje:  
 

Dešťový odtok z urbanizovaného území: 

V dešťovém odtoku z urbanizovaných ploch je obsaženo i značné 

množství znečišťujících látek, které se projevují nejen ve stokové síti, v čistírně 

odpadních vod a v recipientu, ale ovlivňují i možné užívání dešťové vody a její 

zasakování. Při intenzivních deštích převyšuje dešťový odtok zdaleka všechny 

ostatní druhy odpadních vod. Látkové znečištění urbanizovaného území je 

ovlivněno občanskou vybaveností, dopravou, urbanistickým řešením, podílem 

průmyslu apod.  
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Tabulka č.: 15; Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy 

nadmořská výška území: 200 – 335 m.n.m. 

roční teplota ovzduší: průměr 8,0°C 

Maximum: 34,9°C 

Minimum: –23,2°C 

roční srážkový úhrn: 769 mm 

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1 dnů/rok 

 

 

Látkové znečištění v dešťovém odtoku z hlediska jeho původu je možno 

rozdělit do tří kategorií (Krejčí, 2002): 

• Rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách. Promýváním 

atmosféry za deště a dopadem těchto látek na urbanizovaný povrch 

dochází k mokrým depozicím 

• Znečištění, které bylo během bezdeštného období na urbanizovaných 

plochách deponováno ze vzduchu (suché depozice), a znečištění vzniklé 

dopravou a celou řadou dalších civilizačních aktivit, které je za deště 

odplavováno dešťovou vodou. Množství a charakter suché depozice je 

především ovlivněno znečištěním vzduchu v příslušné lokalitě a 

meteorologickými faktory 

• Znečištění vzniklé při kontaktu dešťové vody s nejrůznějšími materiály na 

povrchu urbanizovaných území 

 

Látkové znečištění urbanizovaných ploch a tím i látkové znečištění 

dešťového odtoku je velmi rozmanité (Krejčí, 2002): 

• V atmosférických srážkách se jako vedlejší látky vyskytují především 

železo, mangan, draslík, fosfáty křemík, hliník, zinek, olovo, měď, kadmium 

a celá řada organických látek 
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• V suchých depozicích se vyskytují podobné látky jako v atmosférických 

srážkách, částečně však v jiném poměrném zastoupení 

• Rovněž i v prachu a ve špíně, vzniklých celou řadou civilizačních aktivit je 

obsaženo velké množství anorganických a organických látek 

 

Tabulka č.: 16; Koncentrace těžkých kovů v celkové depozici na území Ostravy v roce 2008 

(www.chmi.cz) 

  Průměrné hodnoty (ug/l) 

Mn 23,33 

Zn 25,32 

Fe 157,42 

Pb 3,19 

Cd 0,18 

Ni 1,73 

Srážky celkem (mm): 686,3 
 

• Při znečištění z automobilové dopravy se uvolňují sloučeniny olova z přísad 

pohonných hmot. Opotřebováním pneumatik se uvolňuje zinek a při korozi 

vozidel uniká železo, chrom, olovo a zinek. Další znečištění zahrnuje 

částečky kovu, zejména měď a nikl, vznikající opotřebováním spojky a 

brzdového obložení. Aplikace soli na vozovky v zimě urychluje korozi 

dopravních prostředků a kovových zařízení na ulicích. Při používání 

nevhodných inertních posypových materiálů (škvára, popel) dochází 

k vyluhování škodlivých chemických látek 
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Tabulka č.: 17; Hlavní zdroje látkového znečištění z automobilové dopravy v dešťovém 

odtoku z ulic a průměrné koncentrace (VSA, 2002) 

Ukazatel látkového zne čišt ění Zdroj 

Průměrné 

(hmotnostn ě 

vážené) 

koncentrace 

Cr Povrch kovů, brzdy motorových vozidel 15 mg/l 

Cd Pneumatiky, insekticidy 4,5 mg/l 

Cu Brzdy motorových vozidel, fungicidy 150 mg/l 

Ni Nafta a benzín, kovové povrchy, asfalt 40 mg/l 

Pb Pneumatiky, olovnatý benzín 0,3 mg/l 

Zn Pneumatiky, motorový olej, mazací prostředky 500 mg/l 

 

• Z materiálů na povrchu urbanizovaných území, jako jsou například uliční 

mobiliáře (ploty, přístřešky MHD, lavičky) a především dešťové okapy, 

krytiny a další kovové součásti střech korodují a uvolňují zinek, měď, a 

kadmium. (Glover, 1988)  

 

 

Tabulka č.: 18; Průměrné koncentrace těžkých kovů v dešťovém odtoku ze šikmých střech 

(VSA, 2002) 

Cr (µg/l) Cd (mg/l) Cu (µg/l) Pb (µg/l) Zn (µg/l) 

Šikmé st řechy  0,5-0,8 0,1-0,5 800-2000 5000-7000 1000-4000 

 

 

Pitná voda: 

Takřka vše, co se přirozeně nachází v zemské kůře, se odráží i ve vodě. 

Vedle látek pro organismus žádoucích tak obsahuje či může obsahovat látky 

méně či více nežádoucí. Ve vodě se ale negativně odráží i řada dalších toxických 

látek, které jsou přírodě cizí, a které do ní vnesl a vnáší člověk. Dalším zdrojem 

cizorodých látek v pitné vodě může být, resp. je její úprava a dezinfekce, popř. vliv 
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materiálů rozvodné sítě. U vod balených může být příčinou kontaminace, 

nedostatečná ochrana zdroje, nedodržení správné výrobní praxe a případně i vliv 

obalových materiálů. 

Potraviny: 

Těžké kovy jsou přirozenou součástí půdy a v důsledku toho se dostávají 

do potravinového řetězce. V mnohem větší míře se však do prostředí a do 

potravin dostávají tyto prvky působením lidské činnosti. Velké množství těžkých 

kovů je v potravinách. Jde zejména o stabilizátory, aromatické barvící, 

konzervační a emulgační látky, které přidávají výrobci při průmyslovém 

zpracování. Nesmíme podcenit chemické postřiky, hnojiva a látky podávané 

užitkovým zvířatům. Potraviny také mohou být těžkými kovy kontaminovány 

v průběhu jejich zpracování z kovových nádrží, ze zařízení a ze zkorodovaných 

míst konzervových plechovek. Všechny tyto látky jsou odzkoušené a prohlášené 

za neškodné, ale jíme mnohokrát za den a toxické látky různě kombinujeme. 

Domácnosti: 

Zdrojem rizikových prvků, které pocházejí z domácností, může být již 

zmiňovaná pitná voda a potraviny, ale dále to mohou být například kosmetika, 

léčiva ale také různé věci používané v domácnosti jako např. nádobí nebo 

vybavení kuchyně, koupelen a toalet. V následující tabulce, je stručný přehled 

těžkých kovů, které se uvolňují v domácnostech.  

 

Tabulka č.: 19; Zdroje těžkých kovů z domácností 

Prostředky na čištění Cr, Cu 

Šampóny Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

Farmaceutika As, Cr, Cu, Hg, Zn 

Potraviny Cu, Zn 

Prací prášky Cd, Pb, Zn 

Barvy As, Cd, Cr, Cu Hg, Ni, Pb, Zn 

Pitná voda + ohřev Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 

Moč a fekálie As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 
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6. ZÁVĚR 
 

Diplomová práce se zabývá sledováním chování vybraných těžkých kovů 

v kanalizační sítí OVAK a.s. na území města Ostravy v období od 04. 12. 2008 do 

13. 01. 2009 na 12 odběrných místech a na přivaděčích A a D do Ústřední čistírny 

odpadních vod v Přívoze. Odběry a analýzy zajistila laboratoř OVAK a.s. Z těchto 

dat byly vypočteny mediány koncentrace těžkých kovů v jednotlivých odběrových 

místech a v přítoku na ÚČOV. Mezi nejvíce zatížené sběrače patří sběrač 

Martinovský. To je pravděpodobně způsobeno vypouštěním vod z potravinářského 

průmyslu. Od 16. 10. 2008 bylo stanovení rozšířeno o měření koncentrací železa 

a manganu. U tohoto souboru dat byla pomocí korelačního koeficientu sledována 

vzájemná závislost mezi prvky.  Nejvyšší hodnota koeficientu korelace byla 

zjištěna pro železo a zinek, což dokumentuje společný zdroj obou prvků nebo 

způsob uvolňování obou prvků do odpadních vod (vazba Zn na Fe-inkrusty 

v potrubí).    Z časových grafů výskytu problémových prvků vyplývá, že 11. 11. 

2009 se zvýšila koncentrace železa a zinku u všech sběračů, což bylo 

pravděpodobně způsobeno dešťovým odtokem z urbanizovaného území. 

Při srovnání výskytu kovů ve vodách vypouštěných z ÚČOV Ostrava 

s jinými čistírnami odpadních vod v rámci IRZ bylo zjištěno, že největší úniky do 

vody má u niklu, rtuti, zinku a hlavně u olova. Po přepočítání úniků do vody z ČOV 

na jednoho obyvatele má Ostrava největší problémy se zinkem, olovem a 

částečně i s niklem. Hodnoty zinku jsou přibližně dvaapůlkrát vyšší než je 

průměrná hodnota znečištění na jednoho obyvatele u ostatních ČOV a u niklu to je 

jeden a půl násobek průměru. Olovo je dvacetkrát vyšší než u Olomoucké ČOV, 

která má jediná ohlášené úniky do vody. Pokud porovnáme množství kovů 

u přenosů v odpadech (kaly) přepočtené na jednoho obyvatele, jsou hodnoty 

kadmia a zinku téměř dvojnásobné oproti průměru z ostatních ČOV. 

Za rok 2008 byly do Integrovaného registru znečištění nahlášeny přenosy 

v odpadních vodách pouze u provozovny Evraz Vítkovice steel, a.s. a to odhadem 

3,16 kg/rok rtuti. Ostatní provozovny se pohybují pod prahovými hodnotami pro 
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ohlašování do IRZ nebo tyto hodnoty nehlásí.  Z toho vyplývá, že bodové zdroje 

se podílí na celkovém přítoku znečištění na ÚČOV v zanedbatelné míře. 

Významným zdrojem znečištění může být dovoz koncentrovaných odpadních vod 

přímo na ÚČOV. Většina znečištění tedy pochází z domácností, nebo jsou 

uvolňovány z inkrustů v potrubí. Balastní vody a dešťový odtok z urbanizovaného 

území (suchá a mokrá depozici) má na charakter vod v kanalizaci pouze minimální 

vliv.  
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