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Anotace 

V bakalářské práci na téma ,,Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) 

v životním prostředí a možnosti jejich odstranění“ je řešena problematika 

adsorbovatelných organicky vázaných halogenů. V práci jsou popsány nejen jejich 

fyzikální a chemické vlastnosti, možnosti stanovení, dopad na životní prostředí, ale také je 

zde zmíněna legislativa, podle které se tyto chemické látky stanovují a jaké jsou jejich 

emisní limity a možnosti jejich odstranění. V druhé části práce je na základě dat 

poskytnutých Povodím Odry a Výzkumným Ústavem Masarykovy Univerzity provedeno 

vyhodnocení vývoje znečištění těmito látkami v hlavním povodí Moravskoslezského kraje 

za posledních pět let a porovnání s dalšími významnými toky v ostatních povodích.  

Klí čová slova:  

AOX, halogenové organické sloučeniny, adsorbovatelné organicky vázané halogeny, 

znečištění vod a životního prostředí, standardní metody a měřicí přístroje AOX 

Summary 

Bachelor thesis topic, adsorbable organically bound halogens (AOX) in the environment 

and possibilities for their elimination "deals adsorbable organically bound halogens. The 

paper describes not only their physical and chemical properties, the possibility of 

determining the impact on the environment, but also there is mention of the legislation 

under which these chemicals down and what are the limits and possibilities of their 

removal. In the second part is based on data derived from information provided Oder and 

the Research Institute of the Masaryk University in an evaluation of pollution by these 

substances in the main basin the Region over the past five years and compared with other 

major streams in the other basins. 

Keywords  

AOX, halogen organic compounds, Adsorbable Organically Bound Halogens, water 

pollution and the environment, the standard measuring instruments AOX 



Seznam použitých zkratek 

AgF    fluorid stříbrný 

AOBr    adsorbovatelný organicky vázaný brom 

AOCl    adsorbovatelný organicky vázaný chlor 

AOF    adsorbovatelný organicky vázaný fluor 

AOI    adsorbovatelný organicky vázaný jod 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

ČOV    Čistírna odpadních vod 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

EOCL   extrahovatelný organický chlorid 

EPER    Evropský registr emisí znečišťujících látek 

E-PRTR  Evropský registr znečišťujících úniků a přenosů 

HBr    kyselina bromovodíková 

HCl    kyselina chlorovodíková 

HI    kyselina jodovodíková 

HPLC- IC  iontově selektivní chromatografie 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí 

NaOCl   Chlornan sodný 

PCDD   Dioxiny 

PCDF   Furany 

PVC   polyvinylchlorid 

TCDD   2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin 

TSS    Total Suspended Solids/celkové nerozpuštěné látky 

UAF   Hydroaerobní filtr 

VOC    Volatile Organic Compound/těkavé organické sloučeniny 

EC50   efektivní koncentrace 

TU   toxic unit/toxická jednotka  
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Nároky společnosti na vodu neustále rostou, jsou však limitovány řešením v rámci 

kapacity dostupných vodních zdrojů. Taková řešení je však nutné provádět především 

s ohledem na životní prostředí. Uvedená problematika je reflektována i v politice vlády, 

která legislativními prostředky připravuje právní prostředí pro fungování příslušných 

orgánu, jako například MŽP ČR a Ústřední správa povodí. Z hlediska vědeckého se 

problematice AOX ve vodách věnuje hydrochemie, která vychází z organické, anorganické 

a analytické chemie a v dnešní době se čím dál častěji uplatňuje při řešení problematiky 

znečišťování a ochrany vod.  

Rychlý rozvoj vědy v posledních desetiletích sice umožňuje přesnější a efektivnější 

měření a hodnocení rizik, zároveň ale vede ke zvýšené produkci těchto nebezpečných 

látek. Zvyšující se znečišťování přírodních a užitkových vod splaškovými a průmyslovými 

odpadními vodami si vynutilo vypracování speciálních metod pro analýzu vod. Za jednu 

z těchto metod lze považovat i stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů. 

Stanovení obsahu AOX je v posledních letech podrobováno kritické analýze. Prokázalo se 

totiž, že celá řada těchto látek může být nejen výsledkem antropogenní činnosti ale také 

přírodního původu (například: v kalech, v říčních sedimentech, ve stojatých vodách). 

Stanovení absorbovatelných organicky vázaných halogenů a celkového organického uhlíku 

se tak dnes věnuje stále větší pozornost.  

V předložené bakalářské práci se zaměřuji na hydrochemický parametr AOX 

v povrchové tekoucí vodě. Povrchové vody jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském 

povrchu. Charakteristické jsou svou velkou dynamikou v životním prostředí a změnami 

v čase. Vybrala jsem si je proto jako téma své bakalářské práce, ve které se snažím zachytit 

vývoj, rozšíření či naopak stálost parametru adsorbovatelných organicky vázaných 

halogenů v Moravskoslezském kraji v Ostravském regionu.  

Hlavním cílem bakalářské práce je:  

• popsat fyzikální a chemické vlastnosti AOX,  

• zaměřit se na současnou platnou legislativu, podle které se tyto látky sledují a hodnotí, 
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• zmapovat současný stav výskytu organicky vázaných halogenů v hlavním toku 

Povodí Odry, 

• porovnání s dalšími významnými toky České Republiky  

• zjištění dostupných možností odstraňování AOX z životního prostředí. 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   3 

2 ADSORBOVATELNÉ ORGANICKY VÁZANÉ HALOGENY  

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny, někdy nazývané také jako adsorbovatelné 

halogenové organické sloučeniny, jsou širokou skupinou látek označovaných také zkratkou 

AOX (Adsorbable Organically Bound Halogens v překladu adsorbovatelné organicky vázané 

halogeny), které se nejčastěji vyskytují v chloridech. Některé látky ze skupiny AOX lze zařadit 

mezi těkavé organické sloučeniny (VOC), jako například jednoduché těkavé látky 

(chloroform), chlorfenoly, chlorbenzeny i komplexní organické molekuly, jako jsou dioxiny 

a furany (PCDD, PCDF) s nejrůznějšími toxickými vlastnostmi. [1] 

2.1 Základní charakteristika 

Adsorbovatelnými organicky vázanými halogeny lze označit všechny organické 

sloučeniny s obsahem vázaného jodu, bromu a chloru, které za určitých podmínek 

adsorbují na aktivním uhlí. [1] Parametr AOX byl poprvé prezentován v západních zemích 

Evropy v roce 1976. U nás je studován podstatně kratší dobu. [2] 

Organicky vázané halogeny lze rozdělit do následujících základních skupin, kde 

značka X obecně označuje halogeny [3]: 

• celkové organicky vázané halogeny (TOX), 

• celkové rozpuštěné organicky vázané halogeny (DOX), 

• adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX), 

• extrahovatelné organicky vázané halogeny (EOX),  

• těkavé organicky vázané halogeny vytěsnitelné při 60 °C (POX), 

• těkavé organicky vázané halogeny vytěsnitelné při 95 °C (VOX), 

• celkové halogeny, organické i anorganické (TX). 

Adsorbovatelnými organickými vázanými halogeny jsou tedy označovány všechny 

organické sloučeniny s obsahem vázaného jodu, bromu a chloru, které za určitých 

podmínek adsorbují na aktivním uhlí. Mnohdy se jedná o látky bioakumulativní. [1] 

Bioakumulací je nazýván nárůst obsahu chemické látky v organismu.  
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V posledním desetiletí nejčastěji právě chlorované organické látky patří 

k významným znečišťovatelům vody. Asi 1 % těchto látek vzniká přirozenými procesy, 

zbývajících 99 % však tvoří především antropogenní znečištění. Na rozdíl od ostatních 

kontaminantů se AOX vyznačují vyšší toxicitou a obtížnou biologickou rozložitelností. 

Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o látky lipofilní povahy, mohou se proto snadno 

akumulovat v sedimentech a v tukových tkáních organismů. [4] Společně s těžkými kovy 

představují v dnešní době nejvíce sledovanou skupinu polutantů. 

K ohrožení životního prostředí dochází především v důsledku jejich úniků a to buď 

v průběhu jejich výroby, při přípravě na transport, přepravě nebo výparem či uvolněním. 

Na základě této skutečnosti mohou být přítomny také v polétavém prachu. K úniku do 

životního prostředí může dále dojít při průmyslovém a spotřebním využití produktů, které 

tuto látku obsahují. V neposlední řadě může dojít také k většímu jednorázovému úniku do 

půdy, vody i ovzduší při ekologické katastrofě (průmyslové nebo dopravní). 

Mnohé z látek spadajících do skupiny AOX jsou poměrně velmi stálé a mají tendenci 

se akumulovat v organismech. Řadí se k tzv. persistentním organickým látkám (Persistent 

Organic Pollutants, POP), které dlouhodobě setrvávající v životním prostředí, obdobně jako 

například různé dioxiny, aldrin, dichlordifenyltrichlorethan či polychlorované bifenyly. Značná 

část těchto stálých sloučenin jsou halogeny (chlor, brom a fluor). [5] 

2.2 Výskyt v životním prostředí 

Zde je důležité zmínit, že skupina adsorbovatelných organicky vázaných halogenů 

nemá žádné konkrétní využití. Parametr AOX je skupinové analytické stanovení pro 

sledování a regulování obsahu znečišťujících látek ve vodách. Udává tedy pouze míru 

jejich znečištění. [1] Jedním z významných zdrojů AOX jsou veškeré odpadní vody 

z průmyslových hal, ve kterých jsou používány, vyráběny nebo se v určité koncentraci 

vyskytují látky obsahující chlor, brom nebo obecně halogeny. Jedná se tedy o různá 

odvětví průmyslu papíru a celulosy, chemického průmyslu, galvanizace a povrchové 

úpravy kovů, zneškodňování odpadu, čistírny, farmaceutický průmysl atd. 

Látky, které lze označit jako hlavní zdroje uniku AOX jsou dichlormethan (DCM), 

dioxiny (PCDD/PCDF), epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan), hexachlorbenzen (HCB), 
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hexachlorcyklohexan (HCH), lindan (γ-HCH), pentachlorfenol (PeCP), polychlorované 

bifenyly (PCBs), tetrachlorethylen (perchlor), trichlorethylen, trichlormethan (chloroform).  

Celosvětově je průmysl papíru a celulosy jedním z hlavních zdrojů úniků AOX, kde 

je k bělení vláken pro výrobu čistě bílého papíru využíván chlor či jiné chemické látky 

obsahující chlor. Při používání chloru a chemikálií s obsahem chloru při bělení vláken 

reaguje část chloru s organickou hmotou za vzniku chlorovaných organických látek, které 

mohou být následně vypouštěny s vyčištěnými odpadními vodami a stanoveny jako látky 

AOX. [4] Při těchto procesech tedy mohou vznikat nežádoucí emise adsorbovatelných 

organicky vázaných halogenů. V zemích Evropské unie bylo například bělení pomocí chloru 

značně omezeno, na většině míst od něho bylo dokonce zcela upuštěno a byly zavedeny 

ekologicky mnohem přijatelnější bělící technologie. Tím se podařilo množství AOX 

a sloučenin s vysokým obsahem chloru v řekách a plochách značně snížit. [6] 

Menší množství AOX, mnohem méně významné, vzniká také při procesu chlorování 

vody. Chlor přidaný do vody reaguje s přítomnými organickými látkami za vzniku látek 

skupiny AOX. [1] Jedná se především o chlorování vody pro bazény, chladících vod, 

užitkové vody v prádelnách a dokonce i během běžného chlorování pitné vody. 

V oboru zpracování a zneškodňování odpadu jsou spalovny jedním z hlavních zdrojů 

těchto sloučenin. Spaluje se v nich velké množství látek, ve kterých je obsažen chlor, 

případně brom. Z Obrázku č. 1 je viditelný podíl dioxinů (PCDD/PCDF) a polychlorovaných 

naftalenů (PCN) na celkovém obsahu adsorbovatelných halogenových organických látek 

obsažených ve zbytcích po spalování odpadů (popelu a popílku). Dioxiny a polychlorované 

naftaleny tvoří pouze malou část obsahu a zbývající látky tak zůstávají velkou neznámou. 

Mohou jimi být další sloučeniny jako například polychlorované bifenyly, hexachlorbenzen 

ale také celá řada dalších látek, které spadají do skupiny AOX. [5] 

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny jsou sice nežádoucími látkami v životním 

prostředí, avšak lze nalézt jeden obor, kde se požadavek jejich nevypouštění do prostředí 

dostává do konfliktu s veřejným zájmem. Některé z těchto prvků, jsou totiž velmi významné 

při léčbě závažných onemocnění a udržování sterilního prostředí, a tak sehrávají důležitou roli 

ve zdravotnictví. Není proto divu, že jsou odpady z těchto vysoce specializovaných oddělení 

velmi nebezpečné a musí procházet zvláštním režimem zpracování, protože je v nich obsah 

jednotlivých parametrů velmi vysoký. Oddělení, kde je léčba nejvíce spojena s látkami 
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spadajícími do AOX, je nukleární medicína, která se zabývá léčbou radioaktivním jodem při 

onemocnění štítné žlázy. Vzhledem k faktu, že se radioaktivita po podání radioaktivního jodu 

vylučuje z těla močí, stolicí, potem, ale i ve formě aerosolu ve vydechovaném vzduchu, je 

potřeba dodržovat speciální režimová opatření, jako například napojení kanalizace na jímky, 

v kterých dochází ke snížení radioaktivity vyzářením.  

 
Obrázek č. 1: Podíl dioxinů PCDD/PCDF a PCNs na obsah extrahovatelných halogenových látek ve 

zbytcích po spalování odpadu [5] 

Ve zdravotnictví se lze ale především setkat s likvidací bakterií pomocí halogenů 

také v jiných složkách, především v udržování sterilního prostředí a zajištění dezinfekce, 

kterých je docíleno chemickými přípravky. 

Chlornan sodný (NaClO) je často používán v nemocnicích jako desinfekce, aby se 

zabránilo šíření patogenních mikroorganismů, původců nosokomiálních infekčních chorob. 

Chlor, jako desinfekční prostředek v odpadních vodách, reaguje s organickými látkami, 

které pak vedou k vzniku organické sloučeniny chloru, neboli AOX, které jsou toxické pro 

vodní organismy a spadají do skupiny persistentních látek, které znečišťují životní 

prostředí. V rámci studie, jejímž cílem bylo zhodnotit toxicitu nemocniční odpadní vody ze 

zařízení využívajících NaClO k pre-chlorování na vodní organismy, byly odebírány vzorky 

z odpadních vod na speciálních nemocničních odděleních nemocnice velkého města 

v jihovýchodní Francii. Tyto vzorky byly odebírány po dobu osmi dní ve třech denních 

blocích (ráno, poledne, večer), vždy ve stejnou hodinu s cílem získat reprezentativní 
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vzorek pro daný den. Test toxicity zahrnoval zjištění fyzikálně-chemické analýzy, jako 

celkový organický uhlík (TOC), chlorid, adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

(AOX), celkové nerozpuštěné látky (TSS, Total Suspended Solids) a chemická spotřeba 

kyslíku (CHSK). Na základě zjištěných výsledků byla v analyzovaných odpadních vodách 

prokázána značná akutní toxicita. Zjištění bylo realizováno pomocí statistické analýzy 

s intervalem spolehlivosti 95 %. Na základě lineární regrese, (r=0,98), byla potvrzena 

závislost mezi obsahem AOX a EC50 (TU). Identifikace ideální koncentrace NaClO 

v desinfekčních prostředcích nemocnice nebyla zcela zřetelná. Bylo by proto nutné 

sledovat rovněž biocidní účinky NaClO na fekální koliformní bakterie v závislosti na jeho 

různých dávkách a také jeho toxické účinky na vodní organismy. [7]  

Závěrem je ale nutné poznamenat, že význam interpretace stanovení AOX byl 

v posledních letech podroben ostré kritice. Ukázalo se například, že celá řada organických 

halogenderivátů může být původu přírodního (např. v eutrofizovaných vodách, v říčních 

sedimentech a kalech), takže výsledky stanovení AOX nemusí být vždy mírou 

antropogenního znečištění životního prostředí toxickými organickými halogenderiváty. [6] 

2.3 Negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví 

Celkový dopad adsorbovatelných organicky vázaných halogenů na životní prostředí 

se hodnotí velmi těžko, protože se jedná, jak již bylo výše zmíněno, o velmi rozmanitou 

a širokou skupinu látek. Najdou se v ní jak látky málo škodlivé, tak také silně toxické, 

a proto nelze souhrnné dopady AOX konkrétně specifikovat. S určitostí, ale nelze také 

tvrdit, že nadměrné působení chemikálií z této různorodé skupiny může negativně působit 

na životní prostředí. Problematické však mohou být ekologické zátěže, například různé 

staré průmyslové provozy. [1] 

Některé z chlorovaných sloučenin, určených jako AOX, jsou toxické například pro 

ryby a ostatní vodní organismy již při nízkých koncentracích. Mohou tak ohrozit zdraví a život 

některých druhů, a tím i celé ekosystémy. Dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů je uvedena imisní hodnota AOX pro povrchové vody 0,035 mg/l. [8]  

Přestože jsou emise halogenových organických sloučenin limitovány do vod a půd, 

patří do této skupiny i látky poškozující ozonovou vrstvu Země a dále látky, které mohou 

podporovat vznik fotochemického smogu. 
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Způsob, jakým halogenové organické sloučeniny, ovlivňují životní prostředí je 

nejlépe vidět v praxi. Již v roce 1997chemický závod Synthesia Pardubice, známý po světě 

spíše jako výrobce výbušniny Semtex, vypouštěl do řeky odpadní vody s obsahem AOX. 

Analýzy odpadních vod tehdy potvrdily, že podnik překračuje limity povoleného znečištění. 

Koncentrace škodlivých látek překročily limity stanovené okresním úřadem v Pardubicích 

nejméně ve čtyřech ukazatelích, konkrétně se jednalo o xyleny, zinek, měď a adsorbovatelné 

organicky vázané halogeny a to až o 60 % než byla v té době platná norma. Odpadní vody 

ze závodu Synthesia Pardubice přitom už celá léta tekly bez jakéhokoliv čištění přímo do 

řeky Labe. Tyto výsledky opravňují k domněnce, že tato společnost minimálně v době 

měření ekologické skupiny, porušovala platné povolení okresního úřadu v Pardubicích. [9] 

V našem kraji patří k největším znečišťovatelům společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

a Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., které dle zveřejněných naměřených hodnot AOX 

překročily v obou případech emisní limit adsorbovatelných halogenových sloučenin 

v průměru o 500 kg/rok..[1] 

Skupina adsorbovatelných organicky vázaných halogenů obsahuje jak látky málo 

škodlivé, tak látky velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Díky jejich různorodosti je těžké 

jejich dopady na lidské zdraví lépe specifikovat. Každý člověk také reaguje díky různosti 

svého metabolismu jinak. Obecně lze ale říci, že mezi závažná rizika, se kterými se lze 

u této skupiny setkat, a která se u těchto látek vyskytují, je karcinogenita, mutagenita, 

teratogenita, toxicita a další.[5] 

Jako příklad uvádím extrémně nebezpečnou látku, která naštěstí není častým 

zástupcem skupiny AOX, 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD). Jedná se o velice 

nebezpečnou poměrně velmi stabilní látku vytvořenou převážně jako nečistota během 

průmyslových a chemických procesů, ale také při spalování hmot s obsahem chloru (PVC). 

Kontakt s touto látkou i v malém množství přináší obtíže jako dráždění očí a kůže, bolest 

hlavy, nevolnost, závratě, vznik chronických vřídků na pokožce, poškození jater a centrální 

nervové soustavy. Látka je karcinogenní a dokonce je pokládána za nejtoxičtější člověkem 

připravenou sloučeninu. [1] V běžném životě však neexistuje významné riziko negativních 

účinků na člověka. Látky skupiny AOX se v inhalační formě vyskytují v příliš nízkých 

koncentracích, které nejsou vysokým jedovatým rizikem. [5] 
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Nejčastěji se vyskytuje v průmyslových vodách. Kde jistě každého odradí před 

jejich požitím odporný vhled a zápach. 

2.4 Legislativa 

Spektrum adsorbovatelných vázaných halogenů je zúžené způsobem měření a tím, 

jak jsou definovány v zákoně. Ke zjištění obsahu halogenovaných organických sloučenin 

jsou v zákonných normách stanoveny limity v odpadních vodách (definováno parametrem 

AOX), a v pevných odpadech (definováno parametrem EOX). Všechny látky, které splňují 

definici těchto dvou parametrů, se zařazují do registru znečišťování jako „halogenované 

organické sloučeniny“. 

Důvodem zařazení AOX do Integrovaného registru znečišťování je: [1] 

• Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru vypouštění a přenosů 

znečišťujících látek.  

• Rozhodnutí Komise 2000/479/ES, o vytvoření Evropského registru emisí 

znečišťujících látek podle článku patnáct směrnice Rady 96/61/ES o integrované 

prevenci a omezování znečištění (IPPC). 

• Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

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

kanalizací a o citlivých oblastech. [8] 

Zákonné normy, ve kterých je problematika AOX a EOX uvedena jsou: 

• Zákon č. 254/2003 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):  

o příloha č. 1: Zvlášť nebezpečné látky.  

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

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí a o změně některých zákonů  

• Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   10 

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

kanalizací a o citlivých oblastech:  

o příloha č. 1: Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních 

vod vypuštěné z vybraných průmyslových odvětví.  

Parametr AOX patří mezi orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění 

odpadních vod vypuštěných do kanalizace a samozřejmě patří také mezi ukazatele znečištění 

odpadních vod pro výpočet poplatků za znečištění vypuštěnými odpadními vodami (limit pro 

poplatky je 0,035 mg/l). V Tabulce č. 1 jsou uvedeny přípustné imisní limity AOX pro 

průmyslové odpadní vody vypouštěné do vod povrchových.  

Tabulka č. 1: Imisní limity AOX podle odvětví průmyslové činnosti [8] 

Kód 
odvětví Průmyslové odvětví Imisní 

limit  

155000 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny 0,5 mg/l 

159600 Výroba piva a sladu 0,5mg/l 

170000 Výroba textilií a textilních výrobků 5,0 mg/l 

211100 Výroba vlákniny 1,0 mg/l 

211200 Výroba papíru a lepenky 5,0 mg/l 

241400 Výroba jiných základních organických chemických látek, výroba 
epichlorhydrinu 0,5 mg/l 

274000 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů 2,0 mg/l 

285100 Povrchová úprava kovů včetně plastů 2,0 mg/l 

285200 Všeobecné strojírenské činnosti, výroba elektrických strojů a zařízení 2,0 mg/l 
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V následující Tabulce č. 2 jsou uvedeny imisní hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod. 

Tabulka č. 2: Imisní standardy - ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod [8] 

Ukazatel Značka Jednotka 
Vodárenské 

účely 
(§31 zákona) 

Koupání 
(§34 zákona) 

Lososové 
vody 

(§35 zákona) 

Kaprové 
vody 

Chloridy Cl- mg/l 50   250 

Fluoridy F- mg/l     

Celkový zbytkový 
chlor 

Cl2 mg/l 0,0 0,002   

Adsorbovatelné 
organicky vázané 
halogeny 

AOX mg/l   0,035  

• 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.  

o Pro AOX jsou stanoveny ohlašovací prahy pro úniky do vody 1 000 kg/rok 

a pro úniky do půdy 1 000 kg/rok.  

• Vyhláška č. 109/2005 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických 

látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno 

nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno: 

o příloha č. 1: Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh 

je zakázáno, 

o příloha č. 2: ČÁST I - Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž 

uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, 

o dodatek k příloze č. 2: ČÁST II - Seznam skupin nebezpečných látek 

a přípravků, jejichž uvádění na trh nebo používání je omezeno.  

• Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
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týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek 

a chemických přípravků: 

o příloha č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických 

látek (dále jen „Seznam“) a způsob jeho používání.  

• Vyhláška č. 362/2006 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 

vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 

zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 

provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování: 

o příloha č. 1: Seznam znečišťujících látek a jejich stanovených skupin a jejich 

obecné emisní limity.  

2.5 Stanovení AOX 

Toxicita halogenovaných organických látek, z nichž rada patří mezi prioritní 

škodliviny, a jejich poměrně častý výskyt ve vodách vedla ke snaze o jejich sumární 

stanovení, aniž by byla ihned nutná identifikace jednotlivých individuí. Při tomto 

sumárním stanovení se halogenované organické látky obvykle předem izolují zpravidla 

adsorpcí nebo extrakcí. Základem zkoušky je tedy okyselení vzorku kyselinou dusičnou, 

následná filtrace a spalování v proudu kyslíku, nebo také směsi kyslíku a inertního plynu, 

při teplotě 950-1 000 °C. Takto lze stanovit AOX asi od 10 µg/l. Koncovým stanovením 

bývá zpravidla mikrocoulometrická argentometrická titrace uvolněných halogenovodíků 

(HCl, HBr a HI). Tímto postupem však nelze stanovit fluorované organické sloučeniny 

vzhledem k rozpustnosti fluoridu stříbrného (AgF). Existují ale také varianty analytické 

koncové analýzy, kdy lze stanovit i AOF. Tímto způsobem lze odlišit stanovení AOCl, 

AOBr, AOI a AOF. Výsledky analýz se ale obvykle vyjadřují v ekvivalentní hmotnostní 

koncentraci chloridů. [3, 6] 

Jak již bylo uvedeno, adsorbovatelné organicky vázané halogeny lze zařadit do 

základních skupin (TOX, DOX, AOX, EOX, POX, VOX a TX). Při uvedeném postupu se 

však ztrácí část těkavých halogenderivátů. Rovněž výtěžnost některých halogenderivátů, 

zejména těch více polárních, může být poměrně malá (např. chloroctová kyselina, 

chlorované alkoholy, trichlorethen aj.). [1] Vzhledem k velkému množství halogenových 
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sloučenin s různými chemickými a fyzikálními vlastnostmi by ale byla analýza každé 

sloučeniny zvlášť nepraktická a na dnešní úrovni analýzy poměrně obtížná.  

Pro rozlišení jednotlivých forem absorbovatelných organicky vázaných halogenů 

(AOX) je nutné popsat ještě možnost stanovení jodidů metodou IC-HPLC, která využívá 

rozdílné výměnné adsorpce analytů (iontů) na povrchu iontového měniče. Vysokotlaká 

kapalinová chromatografie (High Performance Liquid Chromatogramy, HPLC) je typickou 

představitelkou separačních metod, bez kterých si nelze moderní analytickou chemii 

představit. Obzvláště ve spojení s hmotnostním spektrometrem (Mass Spektrometry, MS) 

představuje velice výkonný nástroj. [10] Je určena pro separaci iontů a dalších nabitých 

částic. Částice bez náboje procházejí kolonou, pokud se neuplatní další separační 

mechanismy, bez zadržení. K separaci dochází na měničích iontů, které mají na svém 

povrchu chemicky vázané iontové skupiny a na nich jsou elektrostatickými silami drženy 

opačně nabité protiionty. Tyto protiionty jsou shodné s jedním z iontů, které tvoří mobilní 

fázi. Téměř všechny výměny iontů probíhají ve vodných roztocích.[11] Kromě iontově 

výměnné HPLC lze z metod kapalinové chromatografie ke stanovení jodu v biologickém 

materiálu využít i iontově párovou HPLC (Ion Pair Chromatography, IPC).  

Pro stanovení AOX ve vodách je u nás k dispozici ČSN EN ISO 9562 (75 7531) 

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX). Tato 

evropská norma určuje metodu přímého stanovení obvykle však až od 10 µg/l ve vodě 

organicky vázaného chloru, bromu a jodu (vyjádřeno jako chlorid) adsorbovatelných na 

aktivním uhlí. V normě je také uvedena modifikovaná metoda stanovení AOX za 

přítomnosti vyšších koncentrací chloridů a organických látek. [12] Z mezinárodních norem 

mohu uvést U. S. EPA 1650 Adsorbable Organic Halides by Adsorption and Coulometric 

Titration [13] a Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. [14] 

V posledních letech jsou AOX, TX, EOX, POX používány jako ukazatele znečištění 

životního prostředí zejména proto, že jejich zachycení je poměrně rychlé, jednoduché a je 

možná velmi dobrá reprodukovatelnost celého analytického stanovení. K dispozici jsou rovněž 

analyzátory různých firem. Ve své práci uvádím jako příklad přístroj LTX-2000+ firmy 

Labtech, s.r.o. se stručným principem měření chemické skupiny AOX (viz Obrázek č. 2.) 

Tento typ přístroje je využíván především pro stanovení adsorbovatelných organicky vázaných 

halogenů (AOX) a řídí se podle norem DIN 38 409, H14 a ISO 9562. Analyzátor stanovuje 
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organický halogenové sloučeniny adsorbovatelné na aktivní uhlí (AOX), extrahovatelné 

organickými rozpouštědly (EOX) nebo uvolnitelné ze vzorku do plynné fáze proudem 

kyslíku při 45 nebo 60 °C (POX). [14] 

 
Obrázek č. 2: LTX 2000+ analyzátor organicky vázaných halogenů [15] 

Moderní analyzátor LTX 2000+ pracuje na principu oxidační mikrocoulometrie, 

tj. spaluje organické halogenované látky v proudu kyslíku nebo směsi kyslíku s argonem 

při teplotě okolo 1 000 °C na halogenovodíky, které poté stanoví argentometricky 

s mikrocoulometrickou titrací nebo potenciometrickou detekcí ekvivalence. Pomocí 

indikační elektrody je v titračním elektrolytu nastavena definovaná koncentrace iontů 

stříbra. V okamžiku kdy jsou do titrační cely přiváděny halogenovodíky (s výjimkou HF), 

nastavený potenciál se transformuje, protože stříbrné kationty Ag+ reagují s aniontem 

příslušného halogenu X- za vzniku nerozpustných halogenidů AgX. Stříbrnou generační 

elektrodou mikrocoulometru je pak generována koncentrace Ag+ iontů, odpovídající 

úbytku iontů stříbra a potenciál indikační elektrody je nutné opět nastavit mechanicky. [16] 

Konkrétně Analyzátor LTX-2000+ je řízen počítačem se softwarem s přehlednými 

nabídkami včetně dialogových oken, návodů a jednoduchých aplikací. [14] 
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3 MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ AOX  

Fyzikálními metodami používanými při sanaci AOX, které jsou obsaženy 

v odpadní průmyslové vodě, snížit nelze, lze je pouze od ostatních odpadních látek jen 

oddělit. Tyto metody jsou velice nákladné a navíc se při nich vytvářejí chemické kaly, 

které nejsou slučitelné s životním prostředím. Avšak nyní probíhá v průmyslově vyspělých 

zemích studie UAF (Hydro aerobní filtr) pro zpracování AOX z odpadních vod z výroby 

papíru a celulosy, která by je v budoucnu měla účinně odbourávat s účinností až 93 %, což 

je mnohem vyšší, než je uvedeno v literatuře pro jiné biologické metody. Také počet 

a druhy chlorovaných organických sloučenin rozkládaných pomocí UAF je relativně vyšší. 

Dokonce provozní náklady na UAF jsou mnohem nižší, protože nevyžaduje provzdušnění 

na rozdíl od aerobních biologických metod, jelikož UAF pracuje na principu doplnění 

dárcovských elektronů. Tato metoda však není ještě natolik probádána, aby se dala 

využívat v plošném rozsahu. [17] 

Adsorbovatelné organicky vázané halogeny jsou na rozdíl od jiných polutantů 

v České republice monitorovány jen krátce. Pravidelně se začaly monitorovat zhruba před 

patnácti lety, proto je dosavadní výpovědní hodnota získaných dat poněkud limitována, 

jelikož chybí možnost historického porovnání. Problémem je také řešení znečištění 

v plošném rozsahu. Odstraňování AOX se daří jen velmi omezeně, protože současné 

metody, z nichž je asi nejpoužívanější navázání halogenu na aktivní uhlí a jeho následné 

spálení, nejsou dostatečně aplikovatelné, a lze je použít pouze v malém měřítku (ústní 

sdělení p. Puchýřové analytické pracovnice z laboratoří Povodí Odry). 

Zatím největším pomocníkem je proto v této oblasti sama příroda, která 

přirozenými cestami zmenšuje jejich koncentraci například deštěm nebo záplavami. 

Člověk jí jen nevědomky pomáhá vodní regulací, odpouštěním z rybníků a vypouštěním 

přehrad. Proto je v tuto chvíli vhodné apelovat především na prevenci. Také proto je řešení 

problémů AOX jednou z aktuálních výzev odpadového hospodářství a politiky, kterému se 

bude muset věnovat daleko větší pozornost, než tomu bylo doposud. 
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4 ZNEČIŠTĚNÍ VOD AOX V ČESKÉ REPUBLICE 

Znečištěná voda je velkým celosvětovým problémem. Potýkají se s ním jak země 

rozvojové, tak i země velice vyspělé. Kvalitu vody neovlivňuje jen lidská průmyslová 

činnost, ale i sama příroda různými přírodními jevy, jako je sopečná činnost, přemnožení 

řas a sinic, bouře nebo zemětřesení. Znečištění životního prostředí pro parametr AOX 

pochází především z antropogenní činnosti. [18] 

V této kapitole bych se chtěla podrobněji zaměřit znečištění povodí v České 

Republice, konkrétně pak na Moravskoslezský region, jelikož z něho pocházím. Vzhledem 

k jeho bývalé vysoké průmyslové produkci, jsou zde AOX velmi rozšířené. Podrobněji se 

zabývám vývojem kontaminace AOX na řece Odře, která je nejvýznamnějším tokem na 

Severní Moravě. Hodnoty jsem získala z měření prováděných Výzkumným ústavem 

Masarykovy Univerzity a Povodím Odry v letech 2005-2009. Získané hodnoty jsou 

porovnané s ostatními významnými toky v České republice. 

Pro nastávající zhodnocení současného stavu a následné zhodnocení jednotlivých 

grafů je důležité mýt na paměti umístění Moravskoslezského kraje v České republice 

a zároveň v Evropě. Česká republika se nachází v samém středu evropského kontinentu 

a z hydrologického hlediska pokrývá povodí tří moří, s nimiž je spojena třemi hlavními 

řekami: Severní moře (Labe), Baltské moře (Odra), Černé moře (Morava a následně Dunaj).  

Hydrologická situace České Republice (Obrázku č. 3) je poměrně neobvyklá, neboť 

všechny tyto řeky pramení na území České Republiky. Vzhledem k tomu, že žádné 

významné řeky do České Republiky nepřitékají ze zahraničí, veškeré znečištění v řekách 

České Republiky pochází z „domácích“ zdrojů, naopak však významně přispívá ke 

znečištění řek v sousedních státech a v konečném důsledku i k znečištění moří. Z těchto 

důvodů získává úroveň ČOV v České Republice mezinárodní dimenzi. Toto je také důvod, 

proč je naše republika tak silně angažována ve většině evropských projektů na ochranu vod.  

V našich řekách není dostatečná ředicí kapacita pro znečištění, neboť se jedná 

o silně osídlená území. Ještě donedávna přispívalo k znečištění českých řek i značně 

vyspělé a intenzivní zemědělství. [19] 
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Obrázek č. 3: Hlavní povodí České republiky [21] 

Moravskoslezský region je přírodně velmi rozmanitý region. Nabízí celou řadu 

ekologicky vysoce hodnotných území, i když v očích mnoha lidí představuje pouze 

průmyslové Ostravsko. Hory na severozápadě (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a Oderské 

vrchy) a jihovýchodě (Moravskoslezské Beskydy) odděluje hustě osídlené rovinaté území 

podél řek Odry a Opavy. Podél toku Odry pod Ostravou se rozkládá Poodří, ekologicky 

velmi cenná a turisticky využívaná oblast s lužními lesy. Převážná většina kraje je 

odvodňována Odrou do Baltského moře, pouze malé území na severozápadě kraje patří do 

povodí Moravy (úmoří Černého moře). [20] Ostravsko patří k oblastem s nejzatíženějším 

životním prostředím. S postupem času a především vlivem útlumu výroby, se zavedlo 

používání šetrnějších technologií a byly vloženy značné investice do ekologických 

opatření, což vede k postupnému zlepšování celé situace. 

V roce 2007 bylo Povodím Odry v Moravskoslezském kraji pomocí analytické 

metody sledováno dvacet sedm profilů na tocích Odra, Olše, Opava, Ostravice, Moravice, 

Hvozdnice, Jičínka, Lubina, Lučina, Olešná, Stonávka, Zlatá Opavice a Černý potok. Na 

těchto odběrových místech byly odebírány vzorky a v laboratořích pak sledovány 

všeobecné a fyzikální ukazatele znečištění. Od začátku sledování do zatím nejaktuálněji 

dostupných dat (rok 2009), nedošlo k žádným větším výkyvům v naměřených hodnotách 
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a situaci tak lze považovat za neměnnou. [18] Ve skupině měřených ukazatelů dosahovaly 

třídy jakosti silně znečištěná až velmi znečištěná voda nejčastěji právě parametry AOX, 

které byly monitorovány na jedenácti z dvaceti sedmi profilů. Mnou sledovaný parametr 

AOX vykazoval na toku Ostravice, v odběrovém místě Ostrava, silné až velmi silné 

znečištění. Nejčistšími toky v kraji byly Moravice a Zlatá Opavice nad Krnovem, dále 

horní části toků Lučiny, Opavy, Olše a horní tok Ostravice.  

Pro dokreslení celkového znečištění řek a podílu AOX uvádím i ostatní významné 

polutanty. Mezi silná až velmi silná znečištění se s výjimkou AOX řadil také fosfor na 

Černém potoce, Hvozdnici, Jičínce a Lubině. Horní tok Odry byl hodnocen převážně jako 

neznečištěná voda, bohužel na dolním toku je na tom Odra o něco hůře a to převážně 

jakostní třídou, která je znečištěná v ukazatelích kyslíkového režimu. [18] Látky skupiny 

specifické organické látky dosáhly nejvýše mírného znečištění na některých profilech Odry, 

Olše a v ústí Ostravice. Ve skupině kovy a metaloidy dosáhlo silného znečištění železo v ústí 

toku Hvozdnice. Jakostní třída silné znečištění byla také detekována pro rtuť v Jičínce 

a v Odře v Bohumíně, pro kadmium v Lučině v Slezské Ostravě a Olši v Českém Těšíně, pro 

zinek v Odře rovněž v Bohumíně a v Lučině v Slezské Ostravě. Ve skupině mikrobiologické 

ukazatele byl nejhůře hodnocen chlorofyl na Odře (tedy v jakostní třídě velmi silné 

znečištění ve Svinově a Bohumíně). [20] 

Řeka Odra je řeka pramenící v České Republice a protékající skrze Polsko. Vzniká 

spojením tří potoků pramenících v Oderských vrších. Teče zprvu na severovýchod, před 

ústím do Budišovky se stáčí k jihovýchodu a pod Jeseníkem nad Odrou se znovu stáčí na 

severovýchod. V Polsku poté vytváří severní 187 km dlouhou hranici mezi Německem 

a Polskem. Ve Štětínské deltě na sever od polského Štětína se řeka ve třech ramenech 

(Dziwna, Svina a Peene) vlévá do Baltského moře. Je 854 km dlouhá, z toho 112 km je na 

území České republiky, 742 km v Polsku, kde je druhou největší řekou. [22] 

Na Obrázku č. 4 je zobrazena řeka Odra od pramene až po hraniční přechod, kde 

opouští Českou republiku. Červené body zvýrazňují oblasti, kde jsou tři hlavní odběrová 

místa, která jsou monitorována po celý rok. Na Odře jsou prováděny odběry, které jsou 

vyhodnocovány v speciálně k tomu účelu určených laboratořích Povodí Odry, po celém 

profilu řeky.  
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Obrázek č. 4: Odběrová místa na řece Odře [23] 

4.1 Hodnocení znečištění AOX na řece Odře 

Hodnocená data byla získána na základě analýzy vzorků odebraných ve třech 

hlavních profilech řeky Odry, a sice v horní části v oblasti Jakubčovice, ve středu v oblasti 

Ostrava-Svinov, a v blízkosti hranic v oblasti Bohumína. Při odběrech bylo postupováno 

dle platné ČSN EN ISO 9562. [12] Míru znečištění AOX jsem posuzovala dle nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb., kde je uveden imisní limit pro AOX 35 µg/l. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odběrové místo, které se nachází v první třetině 

toku, dalo by se předpokládat, že zde bude kvalita vody dobrá. Na základě pětiletého 

monitoringu však lze konstatovat, že zjištěné hodnoty svědčí o překvapivé vyšší míře 

znečištění, než se dá očekávat. Vysvětlení pro tuto skutečnost spatřuji v existenci průmyslu 

těžby a zpracování nerostných surovin. Další možností je teze, že na spodním toku 

předpokládám horší kvalitu vzhledem k tomu, že po proudu řeky směrem do Bohumína je 

oblast silně průmyslově zatížena.  
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4.1.1 Profil Odra-Jakub čovice 

Na Obrázku č. 5 je graficky znázorněn vývojový trend znečištění adsorbovatelnými 

organicky vázanými halogeny na profilu Odra-Jakubčovice v letech 2005-2009. Z grafu je 

velmi dobře patrné, že se obsah AOX pohybuje převážně okolo 17 µg/l. V posledních 

letech lze však zaznamenat rostoucí trend, kdy se hodnoty v některých měsících výrazně 

odlišují od této průměrné hodnoty. Na základě průměrných ročních hodnot v jednotlivých 

letech mohu konstatovat, že profil Jakubčovice nijak zásadně nepřekračuje imisní hodnoty 

hydrochemického parametru AOX dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Pouze ve dvou 

výjimečných případech je hodnota viditelně překročena. V prvním případě se jedná o letní 

období, a tudíž lze předpokládat, že byla snížená četnost srážek, a proto ten náhlý nárůst. 

V druhém případě se jedná o období zimní, a tudíž vyvozuji, že zde mohlo dojít k splachu 

z okolního prostředí. 

 
Obrázek č. 5: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Odra-Jakubčovice v letech 2005-2009 

Z grafu (Obrázek č. 5) je rovněž patrné, že se zde projevuje určitá sezónní závislost. 

V jarních a podzimních měsících lze pozorovat prudký nárůst obsahu AOX, jež nemá 

trvalejší charakter a který proto může pravděpodobně souviset se splachy z okolí během 

přílivových dešťů, případně při tání sněhu.  
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S ohledem na maximální přípustnou hodnotu uvedenou v nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb., musím bohužel konstatovat, že již na horním toku je tento limit 

v některých měsících několikrát překročen. V letech 2006 (prosinec) a 2008 (květen) se 

dokonce jedná o překročení podstatné, protože hodnoty AOX vzrostly až nad hranici 

50 µg/l, což je téměř dvojnásobek imisního limitu.  

4.1.2 Profil Odra-Svinov 

Na Obrázku č. 6 je graficky znázorněn vývojový trend znečištění adsorbovatelnými 

organicky vázanými halogeny na profilu Odra-Svinov v letech 2005-2009. Z grafu je velmi 

dobře patrné, že převážnou většinu roku se po celou dobu monitorování obsah AOX 

pohybuje převážně pod imisní hodnotou uvedenou v NV č. 229/2007 Sb. s výjimkou 

anomálií v měsíci lednu v roce 2007 a 2009, kdy byla téměř dvojnásobně překročena 

imisní hodnota pro AOX. V následujícím měsíci však byl v obou případech zaznamenán 

prudký pokles. Na základě průměrných ročních hodnot v jednotlivých letech mohu 

konstatovat, že až nad tři nadlimitní hodnoty v řece nebyly překročeny průměrné roční 

hodnoty AOX. 

 
Obrázek č. 6: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Odra-Svinov v letech 2005-2009 

Celkově i střední hodnota parametru AOX je posunuta výše. V lednu a prosinci 

jsou hodnoty trochu rozptýlené, což je pravděpodobně dáno tím, že je zde díky prvnímu 
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velkému jezu voda během roku nejstojatější, což způsobuje zamrzání řeky v této oblasti 

a kumulaci nánosů. 

4.1.3 Profil Odra-Bohumín 

Poslední odběrové místo na území České Republiky se pro povodí Odry nachází 

v Bohumíně. Nutno ale zmínit, že zde má Odra již za sebou průtok kolem tepelné elektrárny, 

chemičky, čistírny odpadních vod, bývalého areálu společnosti Vlček Ostramo, která 

vyráběla oleje, skládky komunálního odpadu a kolem bývalých kališť. Také je po soutoku se 

svými největšími přítoky v České Republice jako Ostravicí, která přináší splašky z ISPAT 

Nové Hutě a Paskovské celulosy Mayhofer Holtz a Opavicí, jejíž vodu využívají papírny 

v Hradci nad Moravicí, či výrobce léčiv Ivax Opava. Z grafu (Obrázek č. 7) je velmi dobře 

patrný nárůst a pokles obsahu AOX na tomto profilu během celého monitorovaného období. 

 
Obrázek č. 7: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Odra-Bohumín v letech 2005-2009 

Profil Odra-Bohumín naprosto splňuje tezi, že řeka je po průtoku městkou 

aglomerací a průmyslovými oblastmi o hodně znečištěnější. Střední hodnota se přibližuje 

až k 50 µg/l, dokonce zde bylo naměřeno přes 160 µg/l, což však pro ojedinělý výskyt 

a absenci opakování neberu v potaz. Pravděpodobně to bylo způsobeno nějakou blízkou 

emisí, která chvilkově negativně ovlivnila kvalitu vod v tomto odběrovém profilu. 

Přívětivým trendem pro životní prostředí je ale postupný pokles průměrných ročních hodnot 
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obsahu AOX a to přesně naopak, než je tomu u profilu Odra-Jakubčovice. V roce 2008 

poprvé nedochází k překročení obsahu AOX nad 62 µg/l což nic nemění na faktu, že je to 

pořád téměř dvojnásobek povoleného imisního limitu tohoto hydrochemického parametru. 

V roce 2009 dokonce ani jednou nepřekročí hranici 60 µg/l a až na dvě anomální hodnoty, je 

tento rok ve srovnání s ostatními roky velmi uspokojivý, obsah AOX se pohybuje kolem 

hodnoty jejich imisního limitu 35 µg/l. 

Celkově Odra potvrzuje všechny mé hypotézy a pověst řeky, která trpí průmyslově 

orientovanou minulostí v Moravskoslezském kraji. Z průběhu grafů se domnívám, že 

zatímco růst zabydlení, turistiky a technické vybavenosti na horním toku zapříčiňuje mírné 

zvyšování hodnot AOX na horním toku, tak postupné omezení produkce, investice do 

technologií, sanace bývalých závodů a trend společenské zodpovědnosti firem přispívá ke 

snižování obsahu parametru AOX v povrchových vodách. 

4.2 Srovnaní dat v profilově podobných povodích České republiky 

U dalších grafů je vždy vybrán dolní tok řek, a to z důvodu objektivnosti sledování 

míry znečištění adsorbovatelnými organicky vázanými halogeny.  

4.2.1 Profil Morava-Lanžhrot 

Morava je dominantou Moravy, největším přítokem Dunaje, který se do něj z Česka 

vlévá a také největším tokem povodí Černého moře na našem území. Pramení v Jesenících 

a protéká Hanou až na Jih Moravy. Významnými městy po její trase jsou Litovel 

s potravinářským průmyslem, Přerov, Otrokovice, kde se vyrábí pneumatiky, Napajedla, kde 

je výrobna plastických hmot, Uherské Hradiště. Morava je řeka, která zvláště v Jarních 

měsících odvádí nápory mas vod z tajícího sněhu, její průtok se tak mnohonásobně zvětšuje.  

Grafické znázornění vývojového trendu parametru AOX v letech 2005-2009 je 

znázorněno na Obrázku č. 8. Odběrové místo Moravy je zvoleno na dolním toku, 

v Lanžhotě, což je zároveň hraniční přechod. Dá se tedy usuzovat, že zde naměřené 

hodnoty jsou v průběhu toku průměrně nejvyšší. 
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Obrázek č. 8: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Morava-Lanžhot v letech 2005-2009 

Střední hodnoty obsahu AOX se pohybují okolo 15 µg/l. Obdobně jako na 

jednotlivých profilech řeky Odry, dochází i zde ke konci roku k nárůstu jejich obsahu. 

Vzhledem k průběhu zimního období před rokem 2010, kdy se snad poprvé sníh udržel už 

od konce listopadu, se jeví jako logické vysvětlení to, že zimy předtím byly ve znamení 

nestálých teplot, přeháněk sněhových i dešťových. Potěšující je konstatování, že hodnoty 

získané z vzorků v Lanžhotě přesahují povolené limity jen zřídka a to ne příliš závažně.  

4.2.2 Profil Oh ře-Terezín 

Ohře je řekou, která, až právě na hydrochemický parametr AOX, patří mezi ty čistší u 

nás, což vzhledem k její geografické poloze asi málokdo očekává. Pramení sice v německé 

přírodní rezervaci, ale na našem území již od počátku protéká složitou oblastí, kde se střídají 

oblasti bohaté na faunu a floru s průmyslem zničeným prostředím, některé přítoky tečou přímo 

z uhelných pánví, kde se dá mluvit spíše o měsíční krajině a samozřejmě jsou velmi 

znečištěné, což je viditelné i z grafu na Obrázek č. 9. 

Celý dolní tok leží v oblasti, která má jedny z nejnižších hodnot průměrných ročních 

srážkových úhrnů v Česku. Z průmyslových areálů využívá vodu z Ohře například technický 

areál Vřesová, nebo v dnešní době tak diskutovaná tepelná elektrárna Prunéřov. Toto ilustruje 

i grafické znázornění vývojového trendu měsíčních hodnot AOX, který je opravdu 
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nesystematický. Nelze v něm vysledovat nic víc, než jen že hodnoty jsou opravdu nahodilé 

a velmi proměnlivé. Zřejmě se v blízkosti odběrného místa nachází nějaký zdroj emisí AOX, 

který neplánovitě vypouští tyto polutanty, nebo se v Terezíně hromadí nánosy nečistot 

z průběhu celého toku. Celkově musím Ohři považovat, co se hlediska AOX týče, za 

znečištěnou řeku. Hodnoty v letech 2006-2007 se blíží opět 60 µg/l a to především v zimních 

měsících. Může to být ovlivněno mírnou zimou a tedy dřívějšími splachy z okolních břehů 

nebo nadměrným vypouštěním odpadních vod z blízkých průmyslových hal. Střední hodnota 

kolísá někde kolem povoleného limitu dle NV č. 229/2007 Sb., tedy 35 µg/l. 

 
Obrázek č. 9: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Ohře-Terezín v letech 2005-2009 

4.2.3 Profily Labe-Hradec Králové, Labe-Dečín 

Labe je naší největší řekou, která se za našimi hranicemi stává významným tokem. 

Labe je centrem lodní dopravy u nás a tak není divu, že na jeho březích vyrostly 

průmyslové areály těžící z tohoto levného způsobu dopravy. Vývojový trend měsíčních 

hodnot AOX v letech 2005-2009 na řece Labe po průtoku městem Hradec Králové je 

graficky znázorněn na Obrázku č. 10.  
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Obrázek č. 10: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Labe-Hradec Králové  

v letech 2005-2009 

Profil Labe-Hradec Králové je místo, kde jsou naměřené hodnoty AOX během 

celého hodnoceného období (2005-2009) nízké. Kolísají od 15 µg/l do 30 µg/l, takže 

v rámci povoleného imisního limitu uvedeného v NV č. 229/2007 Sb. Charakter velké řeky 

nabírá Labe až dále po toku. Začínají se množit i průmyslové areály, jmenuji pro ilustraci, 

Pardubice - Aliache - Synthesia Pardubice, Neratovice a tamní ekology ne příliš oblíbená 

Spolana, Lovosice - Lovochemie a Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad 

Labem. Hodnoty AOX naměřené v Děčíně jsou kolísavé a to díky velkému množství 

převážně chemických provozů. Průběh nárůstu a poklesu AOX v tomto profilovém místě 

odběru je graficky znázorněn na Obrázku č. 11.  

Hodnoty AOX naměřené v profilu Labe-Děčín během hodnoceného období, 

tj. 2005-2009, se pohybují mírně nad hodnotou imisního limitu dle NV č.229/2007 Sb. 

Nárůst parametru AOX byl zaznamenán především v letních měsících, což může být 

ovlivněno především zvýšenou produkcí z oblasti chemického průmyslu. 

Děčín je blízko místa, kde Labe opouští naší republiku, nijak zásadní. Dokonce 

když je porovnám s řekou Odrou, mohu konstatovat, že je zde obsah adsorbovatelných 

organicky vázaných halogenů nižší než hodnoty v Bohumíně, na co sice může mít vliv 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   27 

větší průtok Labe, ale také je to ukazatel, že životní prostředí na sever od Ostravy je teprve 

na začátku své ozdravné cesty.  

 
Obrázek č. 11:: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Labe-Děčín v letech 2005-2009 
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5 ZÁVĚR 

Při výběru témata své bakalářské práce jsem zvažovala různé problematiky 

z oblasti znečistění vod. Při bližším prozkoumání jsem ale zjistila, že adsorbovatelné 

organicky vázané halogeny jsou na rozdíl od jiných parametrů poměrně málo zmapovány 

a všeobecně se jim teprve začíná věnovat pozornost. Tato skutečnost se potvrdila posléze 

a to již nedostatkem zdrojů, odborných článků a dat, když jsem začala sbírat potřebné 

údaje pro svou práci. Vyhledala jsem si kontakty na státní instituce, do jejichž kompetence 

spadá sledovat danou problematiku a byla jsem mile překvapena jejich ochotou se mnou 

spolupracovat. Výzkumný ústav vědecký Masarykovy Univerzity mi poskytl naměřené 

hodnoty povrchových vod, čímž se konkretizoval směr mé práce.  

Díky platné legislativě nebyl problém tato data vyhodnotit a dospět k nepříliš 

povzbudivému závěru pro náš kraj. Řeka Odra v měřeném parametru AOX, konkrétně 

v profilu Bohumín se stala nejvíce znečištěným měřeným profilem hodnoceným v rámci 

předložené bakalářské práce. Zvýšené nebo naopak snížené hodnoty, mohou být ovlivněny 

ročním obdobím (např. na jaře při tání sněhu jsou v řece odraženy splachy z okolních 

břehů) nebo počasím které bylo v době odběru (např. při dešti dochází k naředění 

povrchových vod a tedy snížení AOX). 

Všeobecné povědomí o našem kraji jako o jednom z nejznečištěnějších v republice 

se v tomto případě opět potvrdilo. Půda je bohužel kontaminována a proces sanace je běh 

na dlouhou trať, lze jen doufat, že trend poklesu hodnot parametru AOX není chvilkový, 

ale bude pokračovat i v budoucnu, což by vzhledem k přísným normám Evropské unie 

a následným investicím do technologií šetrným k životnímu prostředí bylo logické. 

Zmapovaná situace, která ukázala, že se do budoucna musí počítat s řešením 

obsahu AOX v přírodě, mě přiměla zabývat se i možnostmi jejich odstraňování. Bylo pro 

mě překvapujícím zjištění, že současná metoda není v naší zemi využívána, nebo alespoň 

mnou pro problém povrchových vod nebyla dohledána. Zaměřila jsem se proto na hledání 

alternativ. Nakonec jsem v zahraničních článcích našla zmínku o z hlediska současného 

stavu revoluční metodě UAF, která je velkým příslibem do budoucna.  

Na úplný závěr bych ráda zdůraznila, že ačkoliv hodnoty AOX překračují povolené 

limity, není situace znečištění zatím nijak alarmující. Jsme stále v situaci, kdy lze 
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zaměřením se na prevenci předejít zvyšování nebezpečnosti situace a dostat ji pod 

kontrolu. Je to výzva pro zákonodárce a příslušné orgány, aby přísným dohledem 

a případným ukládáním sankcí donutily společnosti pečlivě hlídat jejich imise a aplikovat 

moderní technologie, už jen z toho důvodu, že Českou republikou žádná významná řeka 

neprotéká, ale naproti tomu všechny naše významné řeky překročují hranice státu. 

 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   30 

Literatura 

[1] IRZ - Integrovaný registr znečišťování. Veřejný informační systém znečišťování 

životního prostředí v ČR zřízený Ministerstvem životního prostředí [online]. 2008- 

03-16 [cit. 2010-01-19]. IRZ - Integrovaný registr znečišťování - Ohlašované látky - 

Halogenované organické sloučeniny. Dostupné z WWW: 

http://www.irz.cz/latky/halogenovane_org_sl 

[2] MULLER, REVIEW, G. Sense or No-sense of the Sum Parameter for Water 

Soluble“ Adsorbable Organic Halogens” (AOX) and “Absorbed Organic Halogens 

(AOX-S18) for the Assessment of Organohalogens in Sludges and Sediments. 

Chemosphere 52 [online]. 2003, 371–379, [cit. 2010-04-03]. Dostupný z: <science 

direct>. 

[3] PITTER, Pavel. Hydrochemie. 4. aktualizované vydání Praha: Vysoká škola 

chemická Praha, 2009. 457 s. ISBN 978-80-7080-701-9. 

[4] Stanovení organických chlorovaných látek metodou AOX. Eurochem [online]. 2007-

03-07 [cit. 2009-11-05]. Dostupné z WWW: 

http://www.eurochem.cz/polavolt/org/obory/vody/navody/aox/zaklady.htm  

[5] PETRLÍK, Jindřich. Halogenové organické sloučeniny v životním prostředí. 

Budoucnost bez jedů [online]. 2007-10-22 [cit. 2009-11-25]. Dostupné z WWW: 

http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=1918966 

[6] SÝKORA, Vladimír; PITTER, Pavel. Zkratky používané v hydrochemii a 

hydroanalytice a rušivý vliv chloridů. Sborník Hydrochemie 2005 [online]. 2005 [cit. 

2010-03-19]. Dostupné z WWW: http://www.hydroanalytika.cz/Download/Sbornik-

Hydroanalytika- 

[7] EVENS, Emanuel, et al. Toxicological Effects of Disinfections Using Sodium 

Hypochlorite on Aquatic Organisms and its Contribution to AOX Formation in 

Hospital Wastewater. ELSEVIER. 2004, 4, s. Abstract. 

[8] Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   31 

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

a o citlivých oblastech. In Ministerstvo životního prostředí. 18. července 2007.  

[9] Analýzy Greenpeace z odpadních vod podniku Synthesia 2005. pdf Greenpeace Česká 

republika [online]. 1997-03-17 [cit. 2010-11-23].. Dostupné z WWW: 

http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/anal-zy-greenpeace-nazna-uj. 

[10] HPLC. Mozek- Analytická chemie [online]. 2008 [cit. 2010-04-03]. Dostupné 

z WWW: <http://mozek.cz/info/analyticka-chemie>). 

[11] Iontová chromatografie (IC). Ostatní chromatografické metody [online]. 2006 [cit. 

2010-04-03]. Dostupné z WWW: 

<fzp.ujep.cz/~synek/analytika/texty/DalsiChromatografie.doc> 

[12] Vodní zákonné obecné povinnosti. Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných 

organicky vázaných halogenů (AOX. In Ministerstvo životního prostředí. Vydání: 

Květen 2005, Změna Z1; Vydání: Duben 2008., 28. 

[13] Method 1650 Adsorbable Organic Halides by Adsorption and Coulometric Titration. 

In EU normy. 1997. 

[14] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. In EU. Vydání 21. 

APHA, AWWA a WEF, Washington 2005. 

[15] Analyzátor AOX. Labtech analytical laboratory and instrumentation [online]. [cit. 

2010-01-19]. Dostupné z WWW: http://www.labtech.eu/analyzator-aox-tx-eox-pox-

ts/p21. 

[16] O přístroji AOX. Labtech Analytical Laboratory and Instrumentation [online]. [cit. 2010-

03-19]. Dostupné z WWW: http://www.labtech.eu/o-pristroji-ltx2000-/p281. 

[17] DESHMUKH, et al. Upflow Anaerobic Filter for the Degradation of Adsorbable 

Organic Halides (AOX) from Bleach Composite Wastewater of Pulp and Paper 

Industry. ELSEVIER. 2009, 2, s. Abstract, Conclusion.]. 

[18] Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky. Moravskoslezský 

kraj_web [online]. 2007 [cit. 2010-02-12].. Dostupné z WWW: 

http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFSOZXII/$FILE/Moravskoslezsky_kraj-web.pdf 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   32 

[19]  KUČEROVÁ, Radmila. Čistění odpadních vod. Přednášky, Voda v ČR. 2010.  

[20] KOTYZA, Tomáš. Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji [online]. 2007- 

05-09 [cit. 2010-03-19]. Životní prostředí. Dostupné z WWW: http://verejna-

sprava.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/zivotni_prostredi.pdf 

[21] Povodí Odry [online]. 2008 [cit. 2010-04-04]. Povodí řeky Odry vzhledem k ČR. 

Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-

popis/mapy/ma_1_2b.jpg> 

[22] Zpráva o stavu vodního hospodářství české republiky. 2006. s. 1-13. 

[23] Povodí Odry [online]. 2008 [cit. 2010-04-04]. Povodí řeky Odry vzhledem k ČR. 

Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-

popis/mapy/ma_1_2b.jpg> 

[24] Řeka Odra - Česká republika. Infoglobe [online]. 2007-05-14 [cit. 2010-03-02].. 

Dostupné z WWW: http://www.infoglobe.cz/reky/evropa/ceska-

republika/odra/#menu 

[25] Data z laboratoří Povodí Odry Ostrava a Výzkumného ústavu Masarykovy univerzity 

Ostrava. 

[26] HERZA, Tomáš. IS Arrow - Český hydrometeorologický ústav [online]. 2006 [cit. 

2010-04-04]. Povrchové vody- seznam vybraných objektů. Dostupné z WWW: 

<http://hydro.chmi.cz/arrowdb_p/index.php?tema=ch_jakdat> 



Michaela Hladíková: Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v životním prostředí  

2010   33 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Podíl dioxinů PCDD/PCDF a PCNs na obsah extrahovatelných halogenových 

látek ve zbytcích po spalování odpadu [5] ............................................................. 6 

Obrázek č. 2: LTX 2000+ analyzátor organicky vázaných halogenů [15] ............................14 

Obrázek č. 3: Hlavní povodí České republiky [21] ...............................................................17 

Obrázek č. 4: Odběrová místa na řece Odře [23]...................................................................19 

Obrázek č. 5: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Odra-Jakubčovice 

v letech 2005-2009 ............................................................................................... 20 

Obrázek č. 6: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Odra-Svinov v letech 

2005-2009 ............................................................................................................. 21 

Obrázek č. 7: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Odra-Bohumín 

v letech 2005-2009 ............................................................................................... 22 

Obrázek č. 8: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Morava-Lanžhot 

v letech 2005-2009 ............................................................................................... 24 

Obrázek č. 9: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Ohře-Terezín v letech 

2005-2009 ............................................................................................................. 25 

Obrázek č. 10: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Labe-Hradec Králové  

v letech 2005-2009 ............................................................................................... 26 

Obrázek č. 11: Vývojový trend měsíčních hodnot obsahu AOX v profilu Labe-Děčín v letech 

2005-2009 ............................................................................................................. 27 

 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Imisní limity AOX podle odvětví průmyslové činnosti [8] ............................10 

Tabulka č. 2: Imisní standardy a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod [8] ..............11 

 


