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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá otázkou kvality vody v tocích na území Bohumína. 

Charakterizuje legislativu zabývající se kvalitou vod a nakládáním s vodami, popisuje 

sledované území a toky které se na něm nacházejí. Dále se zabývá odpadními vodami 

vznikajícími na území města. Pro rok 2009 uvádí bliţší informace o jejich sloţení a 

subjektech, které je vypustily do recipientů. Součástí jsou tabulky s charakteristickými 

hodnotami vybraných ukazatelů sledovaných v místních tocích během období 2008 – 2009 

a vyhodnocených pomocí tříd jakosti. Hodnoty vybraných ukazatelů pro jednotlivé toky 

jsou graficky porovnány. Řeka Odra je hodnocena z pohledu dlouhodobého vývoje 

vybraných ukazatelů jakosti v profilu Odra - Bohumín za období let 1980 – 2010. Práce 

končí zhodnocením výsledků a návrhem opatření ke zlepšení současného stavu. 

KLÍČOVÁ SLOVA   

Odpadní vody, vodní zákon, povodí Odry, jakost povrchových vod, třídy jakosti vod, 

charakteristická hodnota, norma environmentální kvality. 

 

SUMMARY 

The thesis deals with the issue of water quality in flows in the Bohumín. It 

characterizes the legislation about water quality and water management, describes selected 

territory and the local flows. It also deals with waste water arising in the city. For the 2009 

season provides more detailed information about their composition and about subjects that 

discharge them into the recipients. A part of the thesis includes the tables containing the 

characteristic values of selected indicators monitored in local flows during the period 2008 

– 2009 and rated by water quality classes. Values of some selected indicators for individual 

flows are graphically compared. The Oder river is rated from the perspective of long-term 

development of selected indicators of water quality in the Oder - Bohumín profile for the 

period 1980 - 2010. The work ends with the evaluation of earned results and proposed 

measures to improve the current situation. 

KEYWORDS 

Waste water, water law, the Oder river basin, quality of surface water, water quality 

classes, characteristic value, environmental quality standard. 
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POUŢITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: 

 AOX  –  adsorbovatelné organické halogeny 

 AWT  –  Advanced World Transport 

 BČOV  –  biologická čistírna odpadních vod 

 BSK  –  biochemická spotřeba kyslíku 

 ČIŢP  –  Česká inspekce ţivotního prostředí 

 Cl- –  chloridy 

 ČOV  –  čistírna odpadních vod  

 ČR  –  Česká republika 

 EPA  –  Environmental Protection Agency 

 CHSK  –  chemická spotřeba kyslíku  

 KČOV  –  koncová čistírna odpadních vod 

 KOV  –  kyselé oplachové vody 

 Nanorg –  anorganický dusík 

 Ncelk  –  celkový dusík 

 N-NO3
-
  –  dusičnanový dusík 

 N-NH4
+
 –  amoniakální dusík 

 NEL  –  nepolární extrahovatelné látky 

 NL  –  nerozpuštěné látky 

 NS  –  neutralizační stanice 

 OV  –  odpadní voda  

 Pcelk  –  celkový fosfor 

 PO  –  ptačí oblast 

 RAS  –  rozpuštěné anorganické soli 

 REACH  –  z anglického: registration, evaluation and authorization of chemicals 

 RL  –  rozpuštěné látky 

 SO4
2-

  –  sírany 

 SmVaK  –  Severomoravské Vodovody a Kanalizace 

 THÚ  –  technicko - hygienická údrţba 

 VaDS  –  Vypařovací a Desinfekční Stanice 

 VML  –  vyuţitá mořicí lázeň 

 ŢDB  –  Ţelezárny a drátovny Bohumín 
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1. ÚVOD 

V 80. letech minulého století byla Odra na území Bohumína prakticky bez ţivota. 

Dnes je její část přírodní památkou na území, kterým protéká v oblasti státní hranice 

s Polskem. Je zde vyhlášena chráněná ptačí oblast. V současnosti tu ţije více neţ 30 druhů 

ryb a další mnohdy vzácná flora a fauna. Je tedy zřejmé, ţe za posledních třicet let prošla 

kvalita vody významným vývojem. 

Na jakost povrchových vod má vliv mnoho faktorů – např. hydrologická situace, 

hustota osídlení na území povodí a také zastoupení průmyslu. Toky ve sledované oblasti je 

z hydrologického hlediska moţné charakterizovat hlavně rozkolísaností průtoků během 

roku a celkovou malou vodností. Odra zde protéká poměrně hustě osídleným územím s 

významným vlivem průmyslové výroby, která je rovněţ hojně zastoupena. S tím je spojen 

vznik velkého mnoţství splaškových a průmyslových odpadních vod vypouštěných do 

recipientů. Území se navíc nachází v oblasti zasaţené těţbou, z čehoţ plyne problematika 

vypouštění důlních vod obsahujících rozpuštěné anorganické soli, převáţně sírany a 

chloridy, kterými zatěţují vodní toky. 

Historií vypouštění OV do toků v povodí Odry se zabývá Brosch [6] v kapitole 9. 

Odpadní vody produkované ve Slezsku začátkem 19. století byly znečištěny hlavně 

biologicky. Pocházely ze zemědělské činnosti a od obyvatelstva a odtékaly příkopy do 

vodních toků. S příchodem průmyslové revoluce vzrůstal počet obyvatel a také produkce 

odpadních vod splaškových a nově i průmyslových. Podniky však nedokázaly své odpadní 

vody účinně čistit, docházelo pouze k usazování a zachytávání hrubších nečistot. 

Neustále rostoucí počet obyvatel měl za následek zvyšování produkce splašků a ve 

větších městech nastaly problémy se zahnívajícími a páchnoucími městskými příkopy. 

Tehdejším řešením bylo postupné zavádění povinnosti budovat vyzděné ţumpy. 

V souvislosti s výstavbou komunikací se rušily příkopy a budovaly se podzemní úseky 

potrubí pro odvádění sráţkových vod, kterými byly později odváděny i vody splaškové. 

Toto potrubí však postupem času přestalo vyhovovat nárokům stále se zvyšující produkce 

splaškových vod a proto se začaly budovat stokové sítě. [6] 

První jednotná stoková síť zakončená ČOV vyrostla r. 1912 v Opavě. Od r. 1918 

byly budovány stokové sítě i v ostatních větších městech, s výjimkou Opavy a Fulneku 
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však byly zaústěny přímo do recipientu. Jako řešení významného znečištění toků se tehdy 

uvaţovalo, ţe vypouštěné odpadní vody bude moţné ředit vodami z údolních nádrţí. 

V třicátých letech se důsledkem vývoje čistírenské techniky pohled na tuto problematiku 

změnil ve prospěch budování ČOV a do konce šedesátých let bylo postupně ve všech 

větších městech v povodí Odry zprovozněno 27 čistíren odpadních vod. Zároveň se 

dobudovávaly a obnovovaly zastaralé a kapacitně nedostatečné stokové sítě. K výraznému 

posunu v otázce splaškových odpadních vod byla 90. léta, kdy došlo k dobudování nových 

ČOV a rekonstrukci stávajících čistíren ve všech větších městech včetně Bohumína. 

Celkem bylo na konci 90. let provozováno v povodí Odry na 70 velkých ČOV. [6] 

Znečišťování průmyslovými odpadními vodami nebylo v první polovině 20. století 

nijak zákonem ošetřeno, neexistovala povinnost tyto odpadní vody čistit. Obsah kyslíku 

v Odře a Ostravici tehdy klesal k nule. Po 2. světové válce došlo k enormnímu nárůstu 

průmyslové výroby a s tím souvisejícímu výraznému zvýšení produkce průmyslových OV. 

Odra i další řeky v oblasti se změnily ve stoky bez ţivota. [6] 

Prvním zákonem, který skutečně ukládal povinnost čistit odpadní vody byl podle 

Brosche [6] zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. Bohuţel úřady tehdy udělily 

neúměrné mnoţství výjimek a zároveň mnoho podniků, kterých se výjimky netýkaly, 

nedodrţovalo povinnost čistit OV i přes hrozící sankce. K zastavení růstu znečištění vod 

v tocích došlo aţ v sedmdesátých letech díky nové legislativě, která stanovila ukazatele 

přípustného znečištění a náhrady za vypouštění nečištěných OV. Podniky musely vloţit 

investice do nových technologií sniţujících produkci a znečištění odpadních vod, 

vybudovaly se podnikové ČOV. Viditelné zlepšení jakosti nastalo v druhé polovině let 

osmdesátých. K významnému zásahu došlo v roce 1990, vláda ČR tehdy definitivně 

přestala udělovat výjimky pro vypouštění odpadních vod nevyhovujících legislativním 

poţadavkům a všechny dříve udělené výjimky byly zároveň zrušeny.  

Dnes se poţadavky na kvalitu vody neustále zpřísňují. Legislativa určuje mezní 

koncentrace ukazatelů jakosti ve vypouštěných odpadních vodách a stanovuje imisními 

limity koncentrací těchto látek v recipientu. Toky jsou systematicky sledovány, provádí se 

kontrolní odběry ve vybraných profilech a vyhodnocováním vzorků podle stanovených 

ukazatelů se dohlíţí na jejich jakost.  
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

2.1. MĚSTO BOHUMÍN 

Obec leţí v severní části Moravskoslezského kraje v tzv. Ostravské pánvi, od 

Ostravy ji dělí jen 5 km. Internetové stránky města [15] uvádějí polohu Bohumína 

zeměpisnými souřadnicemi 49°54‘14,40“ severní šířky a 18°21‘27“ východní délky. Má 

strategicky výhodné umístění jako křiţovatka ţelezničních tratí a hlavně stojí na hranici 

dvou států, kde plní funkci hraničního přechodu do sousedního Polska. Hranice zde vytváří 

především niva dvou řek – Odry a Olše. Území Bohumína je poměrně rovinaté. Nejvyšším 

bodem je vrchol Záblatského kopce ve výšce 248 m n.m., nejníţe se nalézá soutok Odry 

s Olší leţící 190 m n.m. Území města zabírá plochu 3 109 ha. 

Společně s dalšími okolními městy je Bohumín součástí průmyslové oblasti regionu. 

V kontrastu s přírodní a člověkem téměř nepoznamenanou krajinou v oblasti meandrů 

Odry zde stojí řada průmyslových podniků zaměstnávajících velkou část obyvatel obce. 

Z největších závodů zde působí především Bekaert s.r.o., Bochemie s.r.o., České dráhy 

a.s., Rockwool a.s., ŢDB GROUP, a.s.  

Významným prvkem zdejší krajiny jsou povrchové vody. Nachází se zde několik 

vodních ploch. V důsledku těţby štěrkopísku vzniklo ve Starém Bohumíně jezero Kališčák 

a v městské části Vrbice jezero Vrbické. Obě dnes slouţí k rekreaci a rybolovu, na 

Kališčáku však dosud zároveň probíhá těţba. Pro rybochovné účely slouţí Záblatský 

rybník v městské části Záblatí, správcem je Rybářství Rychvald, s.r.o. Z vodních toků je 

nejvýznamnější řeka Odra a její přítok Olše. Kromě nich je zde poměrně hustá síť menších 

toků, nejvýznamnějšími jsou Bajcůvka, Bohumínská Struţka a Vrbická Struţka (přítoky 

Odry), Flakůvka, která se vlévá do Lutyňky ústící do Olše. 

2.2. VODNÍ TOKY 

2.2.1. ODRA 

Odra je páteřním tokem oblasti povodí Odry, jejím korytem je odváděna voda 

z celého povodí, která dále pokračuje do sousední Polské republiky a vlévá se do 

Baltského moře. Správcem toku je Povodí Odry, s.p. 
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Její pramen vyvěrá v nadmořské výšce 632 m v Oderských vrších v jiţní části 

Nízkého Jeseníku. Horní tok je bystřinného charakteru s vysokým spádem, kdy má voda 

silný erozivní účinek, vymílá materiál břehů a odnáší jej. Dále po proudu, cca 55 km 

směrem na jihovýchod od prameniště, řeka vtéká do nivy Moravské brány, kde se směr 

toku mění a pokračuje na severovýchod. Sklon koryta se sniţuje a vznikají meandry, tok 

směřuje do oblasti Ostravské pánve, kde má mnoho přítoků, v dolní části jsou 

nejvýznamnějšími Opava (levostranný přítok), Ostravice a Olše (pravostranné přítoky). [6]   

Odra následně míří do Bohumína, kde tvoří státní hranici s Polskem. Na území 

města do ní ústí menší toky, které jsou recipienty odpadních vod ze zdejších podniků, 

kanalizace a městské čistírny odpadních vod. Řeka zde také tvoří přirozeně meandrující 

koryto obklopené luţním lesem. Českou republiku opouští pod soutokem s řekou Olší u 

Kopytova, kde je zároveň nejniţší místo celého povodí ve 190 m n.m.  

 

Obrázek 1: Soutok Odry (vlevo) s Olší u Kopytova; [zdroj: 30] 

Na území ČR Odra měří 132,3 km. Je to více neţ šestina její celkové délky. Na 

území Polska měří 734,3 km, celkem tedy její délka činí 866,6 km. Na konci toku, ve 

Štětínské deltě, se vlévá třemi hlavními rameny do Baltského moře. [6] 

Podle [22] a [6] mají nejvýraznější vliv na hydrologický reţim Odry dva poměrně 

vodné toky - Ostravice a Olše. Na Odře, v závěrném profilu Odra – Bohumín, jsou rozdíly 

mezi minimálními a extrémními povodňovými průtoky nejniţší z celého povodí. 

Dlouhodobý průměrný průtok Odry nad soutokem s Olší je 49 m
3
/s, pod soutokem s Olší 
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dosahuje 63 m
3
/s. Ročně tudy Odra odvádí 1 761 mil. m

3
 vody (38% sráţek uskutečněných 

v rámci celého povodí). Na jaře je odtok největší, tvoří 40% z celkového (ročního) odtoku. 

Vzhledem k tomu, ţe za Bohumínem řeka odtéká z České republiky na území 

sousedního státu, je kladen velký důraz na její jakost. Z důvodu lepší kontroly kvality vody 

je na Odře v tzv. profilu Odra – Bohumín od konce 80. let zavedeno denní sledování 

ukazatelů jakosti. Nepředvídatelný vliv na jakost vody mohou mít havárie. Podle starých 

záznamů se odhaduje, ţe v minulosti k nim docházelo v rámci povodí aţ dvěstěkrát do 

roka. V současnosti se toto číslo sníţilo přibliţně na padesát, ale přesto není riziko havárie 

zanedbatelné. V roce 1991 byla proto na Odře mezi Bohumínem a Ostravou – Hrušovem 

nainstalována stacionární norná stěna, která můţe být při havárii spuštěna a je schopna 

zachytit plovoucí znečištění v podobě ropných látek a olejů, které jsou nejčastějšími 

látkami, unikajícími do toků při haváriích. [6] 

2.2.2. OLŠE 

Podle informací uvedených na webu [27] se pramen Olše nachází v Polské části 

Beskyd u obce Istebna ve výšce 860 m n.m. Na území ČR vtéká nad obcí Bukovec a 

pokračuje severozápadním směrem k Českému Těšínu, Karviné a Bohumínu, kde nakonec 

po 83 km ústí do Odry u Kopytova. Ve dvou úsecích o celkové délce 24,6 km, mezi 

Bohumínem a Závadou, tvoří státní hranici s Polskem. V oblasti Bohumína protéká 

městskou částí Skřečoň. Zde do ní z levé strany ústí Lutyňka, do níţ se dříve vlévá tok 

Flakůvka, recipient odpadních vod z podniku Rockwool, a.s. Olše následně odtéká do 

Kopytova, kde se nachází zmiňovaný soutok s Odrou.  

 

Obrázek 2: Olše přitékající do Skřečoně (vpravo zaústění Lutyňky); [zdroj: 30] 
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V minulosti měla Olše na spodním toku aţ k ústí široké, rozvětvené a nestabilní 

koryto, ve kterém se ukládaly nesené štěrky a řeka často zaplavovala okolní pozemky v 

šířce aţ 1 km. V úseku od ústí aţ k městu Třinec prošlo koryto ve 20. století postupnou 

úpravou. Podle zprávy o protipovodňové ochraně [12] je na celém území Bohumína aţ po 

ústí řeka upravena podle projektu z roku 1928 na kapacitu aţ pětileté vody. Koryto je 

lemováno pravobřeţním ohrázováním v délce 2 km, vzdáleným cca 70 m od řeky. Jako 

zábrana rozlivů na levém břehu slouţí hráz vzdálená cca 400 m od řeky.  

 Olše je během svého toku recipientem splaškových i průmyslových odpadních vod, 

Karvinským potokem do ní přitékají vody důlní. Z řeky je realizován také odběr vody pro 

některé průmyslové a energetické podniky, mimo jiné elektrárnu Dětmarovice, ŢDB 

GROUP, a.s. nebo podnik Bochemie, s.r.o. Pro účel odběru vody je podle [27] v celé délce 

koryta vybudováno 10 jezů. Stejně jako většina toků v povodí Odry se Olše vyznačuje 

výraznou rozkolísaností průtoků. Dlouhodobý průměrný průtok v kontrolním profilu ústí 

se pohybuje okolo 14 m
3
/s. Správcem toku je státní podnik Povodí Odry. 

2.2.3. VRBICKÁ STRUŢKA 

Vrbická Struţka vzniká z Rychvaldské Struţky, ta pramení v Orlové a postupně do 

ní ústí Orlovská a Petřvaldská Struţka, Zimovůdka a několik dalších malých toků. Struţka 

potom míří přes Orlovou – Porubu kolem soustavy rybníků na severozápad do Rychvaldu. 

Následně vtéká na území Bohumína, kde se z ní odděluje Bohumínská Struţka a za tímto 

bodem uţ je původní Rychvaldská Struţka označována jako Vrbická.  

 

Obrázek 3: Vrbická Struţka v Bohumíně Vrbici; [zdroj: 30] 
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Správcem toku je Povodí Odry, s.p. Vrbická Struţka ústí zprava do Odry v ř. km 

10,345 na kótě 196,17 m n.m. V důsledku vodohospodářských úprav Vrbická Struţka v 

minulosti převzala část povodí Bohumínské Struţky a tím získala funkci hlavního toku. 

Její povodí v současné době zaujímá plochu o velikosti 60,8 km
2
, délka toku je 20 km, 

průměrným sklon koryta 5 ‰. [12] 

Nad Rychvaldským jezem se z Vrbické Struţky odebírá asanační mnoţství 1,2 m
3
/s 

pro Bajcůvku, Bohumínskou Struţku a ředění důlních vod v Heřmanickém rybníku. [12] 

2.2.4. BOHUMÍNSKÁ STRUŢKA 

Bohumínská Struţka je hlavním recipientem v oblasti Bohumínska. Vzniká 

oddělením z Vrbické (Rychvaldské) Struţky v blízkosti rybníka Nový Stav. Odtud teče 

směrem na severovýchod kolem zmiňovaného rybníka Nový stav, rybníka Lesník a 

Záblatského rybníka, které napájí vodou. Pokračuje k průmyslovým podnikům ŢDB a 

Bochemie, po zaústění Lidického příkopu se stáčí na sever, míjí depo Českých drah a 

Aquapark. Ke konci toku vede okolo vodní nádrţe Kališčák a v blízkosti městské čistírny 

odpadních vod, pro kterou je recipientem v ř. km 0,06 těsně před zaústěním do Odry. 

 

Obrázek 4: Bohumínská Struţka – napojení Lidického příkopu (vlevo) a zaústění do Odry; [zdroj: 30] 

Správcem toku je Povodí Odry, s.p. Jedná se o pravostranný přítok Odry, do které 

ústí v ř. km 2,906 na kótě 191,75 m n.m. Vodohospodářskými úpravami bylo v minulosti 

zmenšeno její původní povodí tak, ţe došlo k odříznutí jeho horní části. Tyto vody jsou 

nyní odváděny Vrbickou Struţkou. Většinu roku je Struţka zásobována podzemní vodou. 

Na dolním toku ji ovlivňuje zpětné vzdutí z Odry od úrovně jednoletého průtoku. [12] 
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Koryto je v celé délce regulováno. Značně však trpí zanášením, coţ má za následek 

problémy při odvádění vody za normálních stavů. Proto je nutné z něj pravidelně 

odstraňovat nánosy. [12] 

2.2.5. BAJCŮVKA 

Další z pravostranných přítoků Odry, do níţ ústí v ř. km 4,992 na kótě 194,46 m n.m. 

Tok měří 6,7 km a plocha povodí činí 6,7 km
2
. Jak uvádí [12], správcem toku je podnik 

ŢDB GROUP, a.s., jehoţ areálem Bajcůvka protéká (konkrétně provozem Drátovna) a je 

recipientem zdejších odpadních vod. Z areálu Drátovny směřuje na sever, kde teče pod 

tělesem rozestavěného úseku dálnice D1 a pokračuje do městské části Starý Bohumín, kde 

se vlévá do Odry. 

Asanační průtok se odebírá z Vrbické Struţky v oblasti rybníka Nový Stav v ř. km 

8,2 na kótě 201,49 m n.m. Průměrný sklon koryta je 1,05 ‰. Bajcůvka má proměnlivý 

příčný profil a kapacita koryta je různá, zhruba Q2 - Q10. Na dolním toku je ovlivňována 

průtokem v Odře od Q10. [12] 

 

Obrázek 5: Bajcůvka vytékající z areálu drátovny (vlevo) a Bajcůvka ve Starém Bohumíně; [zdroj: 30] 

2.2.6. FLAKŮVKA A LUTYŇKA 

Správcem Flakůvky je Zemědělská vodohospodářská správa. Tok ústí do Lutyňky, a 

to z levé strany v ř. km 2,177. Flakůvka měří na délku 1,2 km, průměrný sklon dna je 1 ‰ 

a plocha povodí se rovná 0,6 km
2
. Je recipientem odpadních vod z podniku Rockwool, a.s. 

Pod ţeleznicí, v délce cca 1 km je Flakůvka zatrubněna. [12] 

Lutyňka je taktéţ spravována Zemědělskou vodohospodářskou správou. Pramení 

v Lutyni, odkud teče severozápadním směrem přes Dolní Lutyni do Bohumína – Skřečoně. 
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Zde po soutoku s Flakůvkou mění směr a pokračuje prakticky přímou trasou na sever, kde 

ústí zleva do řeky Olše v ř. km 3,5. Podle [12] je celková délka toku 10 km s plochou 

povodí 21,26 km
2
 a průměrným sklonem dna koryta 8,8 ‰.  

 

Obrázek 6: Flakůvka (vlevo) a Lutyňka v Bohumíně Skřečoni; [zdroj: 30] 

2.3. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ HODNOTA ÚZEMÍ 

2.3.1. PŘÍRODNÍ PAMÁTKA – HRANIČNÍ MEANDRY ODRY 

Hraniční meandry Odry jsou důkazem přirozeného vývoje koryta řeky. Jejich 

tématice jsou věnovány webové stránky [14]. Uvádějí, ţe tato přírodní památka s rozlohou 

126 ha leţí na území o celkové délce 7 km, které začíná na protipovodňovém valu u 

hraničního přechodu Bohumín – Chalupki a končí na soutoku Odry s Olší v Kopytově. Je 

součástí evropské soustavy Natura 2000, ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší. 

Meandry vznikají v důsledku korytotvorných procesů. Jedná se o oblouky na trase 

koryta, kdy na jejich vnitřní straně je proudění vody pomalejší a dochází zde k ukládání 

splavenin a vzniku tzv. lavic. Na vnější straně oblouku naopak působí vysoká vymílací 

rychlost a způsobuje značnou erozi břehu za vzniku strmých stěn. Tyto procesy probíhají 

nepřetrţitě a v jejich důsledku dochází k neustálým změnám koryta a posunu meandrů. 

Území meandrů je jen minimálně dotčené činností člověka a proto je ideálním 

stanovištěm rostlinných a ţivočišných druhů, které se jinde nevyskytují. Je zde moţno 

pozorovat aţ 180 druhů ptáků, 20 druhů savců a samozřejmě mnoho druhů obojţivelníků. 

Nachází se zde 7 významných rostlinných stanovišť, typických pouze pro takováto 

zaplavovaná území, se 126 druhy rostlin. [14] 
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Mnoho ţivočišných druhů, které na tomto území ţijí, se řadí mezi ohroţené a 

chráněné. Z obojţivelníků se zde vyskytuje například ropucha obecná, kuňka zlatobřichá, 

skokan zelený, rosnička zelená, čolek velký, z plazů uţovka podplamatá, v řece nalezneme 

škebli rybničnou a z ryb hořavku duhovou nebo piskoře pruhovaného. Velké zastoupení 

mají v oblasti meandrů ptáci, např. ledňáček říční, volavka bílá, břehule říční, kulík říční, 

rybák obecný, chřástal polní, konipas luční, slavík modráček, krahujec obecný, orel 

mořský, moták pochop. Ze savců je významná přítomnost bobra evropského a vydry říční, 

dále oblast obývá jezevec lesní. Přírodní památka je útočištěm mnoha druhů pavouků, 

brouků a motýlů, včetně největšího evropského motýla martináče hrušňového. [14] 

 

Obrázek 7: Slepé rameno Odry v oblasti bohumínských meandrů; [zdroj: 13] 

Zvláště chráněnou rostlinou vyskytující se v meandrech je kotvice plovoucí, stejně 

jako leknín bělostný. Kriticky ohroţená je řečanka menší, tajnička rýţovitá, šmel 

okoličnatý, skřípinec jezerní, lakušník vzplývavý, šípatka střelolistá. Dále zde roste 

prvosenka jarní, hloh jednoblizný, brslen evropský a další. Z rostlinných stanovišť 

chráněných v celoevropském měřítku se jedná zvláště o vrbové a topolové luhy, luţní lesy 

s jasanem a černou olší a části mokřadových luk. [14] 

Přírodní památkou byly bohumínské meandry vyhlášeny Moravskoslezským 

krajem v září 2006, a to s účinností od 1. listopadu téhoţ roku. Předmětem ochrany 
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přírodní památky je samotné meandrující koryto včetně slepých ramen, tůní a 

luţních porostů, které jej obklopují a mají vysokou přírodní hodnotu. [14] 

2.3.2. NATURA 2000 

Obecně je to soustava přírodních lokalit na území EU vyznačujících se výskytem 

ohroţených rostlinných a ţivočišných druhů. Na webu Ministerstva ţivotního prostředí ČR 

[17] v odst. 1 a 2 se uvádí: „Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí 

na svém území podle jednotlivých principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření 

soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůleţitější právní předpisy EU na ochranu přírody: 

a) směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně ţijících ptáků, (nahrazuje 

směrnici Rady 79/409/EHS), 

b) směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin. 

Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů ţivočichů, rostlin a typů přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohroţené, vzácné či 

omezené svým výskytem jen na určitou oblast.“ 

Oblast Natury 2000 zahrnuje dva typy chráněných území vyhlašované vládami 

evropských států. Prvním jsou ptačí oblasti. Návrh na vyhlášení PO v ČR podává Česká 

společnost ornitologická za odborného dohledu Agentury ochrany přírody a krajiny po 

projednání s kraji, obcemi, vlastníky pozemků a s ministerstvy. Následuje schválení vládou 

a vyhlášení ptačí oblasti nařízením vlády. Posledním krokem je schválení Evropskou 

komisí. V ČR je nařízeními vlády vyhlášeno celkem 41 ptačích oblastí. [17] 

Druhým typem území jsou evropsky významné lokality, kterých se na našem území 

nachází 1 087. Jsou určeny kaţdým členským státem v tzv. národním seznamu území. Jeho 

sestavení předchází mapování niţších a vyšších rostlin, ţivočichů a mapování biotopů. Po 

zpracování zjištěných dat a výběru vhodných lokalit pro jednotlivé skupiny se konečná 

podoba návrhu předloţí vládě ke schválení. Evropská komise poté z národního seznamu 

vybírá lokality významné pro Evropské společenství. Po schválení Evropskou komisí stát 

během šesti let prohlásí dané území evropsky významnou lokalitou. [17] 

Členské státy mají za úkol na těchto územích zajistit ochranu celoevropsky 

hodnotných druhů, a to i v případě, ţe se na daném území vyskytují hojně. Ochranu těchto 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:01:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:006:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:006:CS:HTML


Bc. Michal Zelenka: Stav vodních toků na území Bohumína a vlivy, které na něj působí 

 

2010/2011 12 

území zajišťují členské státy podle zákonů platných v dané zemi, avšak kaţdý členský stát 

EU musel povinně začlenit do svého právního řádu výše uvedené směrnice, ze kterých 

Natura 2000 vychází. V ČR byly směrnice začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. [17] 

V rámci soustavy Natura 2000 je dnes na území EU chráněno 253 typů přírodních 

stanovišť (v ČR 60), 200 druhů ţivočichů (v ČR 101), 434 druhů rostlin (v ČR 47) a 181 

druhů ptáků (v ČR 65).  Tyto chráněné lokality zabírají 14,31 % rozlohy ČR. [17] 

2.3.3. PTAČÍ OBLAST HEŘMANSKÝ STAV – ODRA – POOLŠÍ 

Podle informací uvedených v [18], se tato ptačí oblast rozkládá na severovýchodě 

Moravskoslezského kraje, na hranicích s Polskem. Základním prvkem oblasti jsou řeky 

Odra (v délce 10 km) a Olše (v délce 16 km), k nimţ přiléhají rozsáhlé říční nivy. 

Z východní strany se napojuje soustava Karvinských rybníků a hraniční část toku Petrůvka, 

z jiţní strany rybníky leţící v Rychvaldu, Heřmanicích a Bohumíně – Záblatí.  

Oblast byla vyhlášena 4. června 2007 nařízením vlády č. 165/2007 Sb. podle § 45e 

odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 

218/2004 Sb. Je označena kódem lokality CZ0811021, rozloha činí 3 100,867 ha. Z 

bohumínských městských částí zasahuje do katastrálního území Pudlova, Skřečoně, 

Vrbice, Záblatí, Nového a Starého Bohumína, z dalších obcí potom například do 

katastrálního území Dětmarovic, Orlové – Poruby, Karviné, Šilheřovic a dalších. [18] 

Příslušným orgánem ochrany pro tuto ptačí oblast je krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Jeho souhlas je potřeba k některým činnostem v PO. Tyto 

činnosti jsou popsány v nařízení vlády č. 165/2001 Sb. § 3 odst. 1a – 1h takto: „ Jen s 

předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v ptačí oblasti, mimo 

současně zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí
 

- odstraňovat litorální porosty, 

- vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. července; to 

se netýká vlastníků a nájemců pozemků, kde se tyto porosty nacházejí, 

- provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a 

podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu chráněných druhů, 

- měnit druh pozemků a způsob jejich vyuţití, 
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- zavádět faremní chovy vodní drůbeţe, 

- vypouštět uměle odchované kachny, 

- provádět činnosti vykonávané správci vodních toků při zásazích do břehů a 

břehových porostů, 

- aktivně měnit výši vodní hladiny na rybnících Záblatský, Lesník, Sirotek, Šafář 

a Mělčina od 15. dubna do 31. července o více neţ 20 cm za méně neţ 14 dní.“ 

Účel vzniklé PO je popsán nařízením vlády č. 165/2001 Sb. v § 1 odst. 3 takto: 

„Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy 

ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu, rozšíření a zajištění podmínek pro 

zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.“ Chráněné druhy 

ptáků vyjmenované v § 1 odst. 2: „Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukáčka 

malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka modráčka 

(Luscinia svecica) a jejich biotopy.“ 
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3. LEGISLATIVA 

3.1. VODNÍ ZÁKON 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 je právní normou, ovlivňující 

činnost občanů, firem, podniků a nejrůznějších institucí v souvislosti s vodními zdroji.  

V § 1 odst. 1 je vymezen účel a předmět zákona takto: „Účelem tohoto zákona je 

chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních 

zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit 

podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodí a sucha a zajistit bezpečnost vodních 

děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem toho zákona je téţ přispívat k 

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

přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“  

Vodní zákon vymezuje tyto pojmy: 

- Povrchové vody = vody, které se přirozeně vyskytují na zemském povrchu a 

neztrácejí tento charakter ani při protékání úseky, jenţ jsou přechodně zakryté, 

nadzemním vedením nebo dutinami pod zemským povrchem.  

- Útvar povrchové vody = soustředění povrchové vody v určitém prostředí, 

jako je např. vodní nádrţ, koryto toku, jezero. 

- Umělý vodní útvar = útvar vytvořený lidskou činností. 

- Vodní zdroj = vody povrchové nebo podzemní, které jsou nebo mohou být 

vyuţívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely. 

- Nakládání s vodami = činnosti, při kterých jsou vyuţívány jejich vlastnosti a 

ovlivňován je průtok, výskyt, jakost nebo mnoţství. Pojem zahrnuje i 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních či povrchových. 

- Povodí = území z nějţ odtéká veškerý  povrchový odtok sítí vodních toků a 

jezer do moře v ústí nebo deltě vodního toku. 

- Dílčí povodí = území, z nějţ veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků 

do určitého místa vodního toku. 

- Stav povrchových vod = obecné vyjádření stavu povrchových vod horším ze 

dvou stavů – chemickým nebo ekologickým. 
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- Ekologický stav = kvalita struktury a funkce vodních ekosystémů spojených 

s povrchovými vodami. 

- Dobrý stav povrchových vod = situace, kdy je ekologický i chemický stav 

útvaru hodnocen minimálně jako dobrý. 

- Dobrý chemický stav = koncentrace znečišťujících látek při něm nepřekračují 

normy environmentální kvality, coţ jsou koncentrace znečišťujících látek nebo 

jejich skupin ve vodě, sedimentech nebo organismech, jenţ nesmí být 

překročeny s ohledem na ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí. 

Hlava II uvádí, ţe kaţdý, kdo nakládá s vodami, musí dbát o jejich ochranu. 

Zákon určuje, ţe povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým či právnickým 

osobám na základě jejich ţádosti, a to na časově omezenou dobu a pro stanovený účel a 

v určeném rozsahu, při splnění uloţených podmínek. Povolení k vypouštění OV se vydává 

na dobu max. 10 let, při přítomnosti zvlášť nebezpečných látek na max. 4 roky.  

Zjišťování mnoţství a jakosti vod podle zákona spočívá ve vedení vodní bilance, 

vedení a aktualizaci evidence vodních toků, objektů na nich, dílčích povodí a vodních 

nádrţí, odběrů vod, vypouštění důlních a odpadních vod, chráněných pásem vodních 

zdrojů, zdrojů vod pro pitné účely a dalších. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a 

podzemních vod vykonávají správci povodí, jsou oprávněni ţádat od osoby nakládající 

s vodami data, která jim musí být bezplatně poskytnuta. Subjekty vypouštějící odpadní 

nebo důlní vody do vod povrchových či podzemních v mnoţství nad 6 000 m
3
 za rok nebo 

nad 500 m
3
 za měsíc jsou povinny jednou ročně hlásit správcům příslušného povodí údaje 

o mnoţství a jakosti vypouštěných vod. 

Odpadní vody jsou zákonem definovány jako vody, které byly pouţity v obytné, 

průmyslové, zemědělské, zdravotnické a jiné zástavbě, zařízení nebo dopravním 

prostředku a zároveň se pouţitím změnila jejich jakost, sloţení, teplota nebo mohou po 

vypuštění ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Sráţkové vody z dešťových 

oddělovačů a komunikací se za odpadní vody nepovaţují. Subjekty vypouštějící odpadní 

vody do povrchových jsou povinny zajišťovat jejich zneškodnění v souladu s podmínkami 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění, dále jsou povinny měřit objem vypouštěných 

OV a míru jejich znečištění a oznámit tyto hodnoty vodoprávnímu úřadu. Tato oznamovací 

povinnost se netýká subjektů odstraňujících odpadní vody pomocí vodního díla pro čištění 
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OV do kapacity 50 EO, jehoţ součástí je výrobek s označením CE. Vodoprávní úřad 

v povolení k vypouštění OV do vod povrchových přesně stanoví jejich maximální 

mnoţství a přípustnou míru znečištění. 

Vodní toky jsou definovány jako povrchová voda tekoucí vlastním spádem v korytě 

trvale nebo po většinu roku. Pojem zahrnuje i vody uměle vzduté, vedené zakrytými úseky, 

vody v slepých ramenech a přirozených dutinách pod zemským povrchem. Korytem toku 

je pozemek, kterým tok protéká, evidovaný v katastru nemovitostí jako vodní plocha. 

Pokud pozemek není evidován jako vodní plocha, je korytem toku jeho dno a břehy aţ po 

břehovou čáru. Přirozeným korytem je koryto vodního toku vzniklé přirozeným působením 

tekoucích povrchových vod a přírodních faktorů.  

Vodní toky jsou předmětem správy, dělí se na významné a drobné. Správa vodních 

toků se musí vykonávat tak, aby byl co nejmenší nepříznivý dopad na vodní ekosystémy 

s ohledem na dosaţení dobrého stavu. Drobné vodní toky mohou spravovat obce, fyzické 

nebo právnické osoby, státní podniky nebo organizační sloţky státu. Správu povodí 

společně se zjišťováním a hodnocením jakosti vod provádějí správci povodí.  

Právnická nebo fyzická osoba (dále jen „znečišťovatel), která vypouští OV do vod 

povrchových, je povinna hradit státu poplatek za znečištění způsobené jednotlivými zdroji 

vypouštěných OV. Poplatek za znečištění vypouštěných OV se platí, pokud tyto OV 

překročí v některém ukazateli současně hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění. 

Ukazatele, jejich limity a sazby poplatků zákon uvádí v příloze č. 2. Poplatek z objemu 

vypouštěných OV do vod povrchových se hradí tehdy, kdyţ objem vypouštěných OV 

překročí 100 000 m
3
 za jeden kalendářní rok. Výše poplatku vychází z výpočtu, který se 

provede vynásobením objemu vypuštěných OV sazbou 0,1 Kč za 1 m
3
.  

3.2. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2011 Sb. 

Tímto nařízením vlády se mění původní nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.  

V souladu s legislativou Evropské unie stanovuje ukazatele vyjadřující jakost vody 

ve vodním toku, hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a přípustného znečištění 
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odpadních vod a odpadních vod vypouštěných do recipientu, dále hodnoty přípustného 

znečištění povrchových vod vyuţívaných pro pitné účely, ke koupání a pro ţivot a 

reprodukci ryb a vodních ţivočichů. Nařízení stanovuje náleţitosti a podmínky povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizace, seznam prioritních látek a 

prioritních nebezpečných látek. 

 Definuje se zde dobrý stav vod jako stav odpovídající ukazatelům uvedeným 

v příloze č. 2 nařízení. Kombinovaný přístup je podle nařízení způsob stanovení cílových 

emisních limitů při nepřekročení emisních standardů podle ukazatelů vyjadřujících stav 

vody ve vodním toku, environmentálních norem kvality, poţadavků na uţívání vod podle 

přílohy č. 3 nařízení a cílového stavu vod ve vodním toku při pouţití nejlepších 

dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných technologií zneškodňování 

městských odpadních vod. Tyto technologie a podmínky jejich pouţití uvádí příloha č. 7. 

Vodoprávní úřad podle nařízení stanovuje v povolení pro vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových kombinovaným přístupem emisní limity maximálně do výše emisních 

standardů z přílohy č. 1. Pokud kombinovaným přístupem nelze dosáhnout stanovených 

emisních limitů, a to ani pouţitím nejlepších dostupných technologií zneškodňování OV, 

stanoví vodoprávní úřad limity odpovídající nejpřísnějším limitům, kterých lze pouţitím 

těchto technologií v daných podmínkách dosáhnout. 

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění městských odpadních vod jsou 

v příloze č. 1 rozpracovány ve třech tabulkách, kde první znázorňuje přípustné hodnoty, 

maximální hodnoty a hodnoty průměru koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných 

městských OV v mg/l. Druhá tabulka určuje přípustnou minimální účinnost čištění 

vypouštěných městských OV v procentech. Obě tabulky uvádí Příloha 2 této diplomové 

práce. Tabulka 3 určuje minimální přípustnou účinnost čištění domovních ČOV v 

procentech. V příloze nařízení vlády je dále uvedena tabulka přípustných hodnot znečištění 

odpadních vod vypouštěných z průmyslových a zemědělských závodů. Je členěna podle 

jednotlivých průmyslových a zemědělských odvětví.  

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 23/2010 Sb. se zabývá ukazateli, jenţ vyjadřují stav 

vody ve vodním toku, souvisejícími normami environmentální kvality a poţadavky na 

uţívání vod. První tabulka se týká povrchových vod a znázorňuje jednotlivé ukazatele 

jejich jakosti a k nim poţadované normy environmentální kvality (dále jen „NEK“), a to 
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průměrné a nejvýše přípustné. Zhodnocení kvality vody v toku Odra podle norem 

environmentální kvality bude v rámci této diplomové práce uvedeno v kapitole 6. Součástí 

přílohy jsou také NEK hodnotící chemický stav útvarů povrchových vod – pevné matrice.  

V příloze č. 4 nařízení stanovuje minimální roční četnosti kontrolních odběrů vzorků 

vypouštěných OV pro sledování jejich znečištění, viz. Tabulka 1. Pro odběry se pouţívají 

tři typy vzorků: A – 2-hodinový směsný vzorek ze slévání 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalu 15 min.; B – 24-hodinový směsný vzorek ze slévání 12 dílčích vzorků 

stejného objemu v intervalu 2 hodin; C – 24-hodinový směsný vzorek ze slévání 12 dílčích 

vzorků o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku při odběru probíhajícím v intervalu 

dvou hodin. Odběry musí být rovnoměrně rozloţeny během roku. 

Tabulka 1:   Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných městských odpadních vod podle [19] 

Velikost zdroje 
znečištění (EO) 

Typ 
vzorku  

BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+
 Ncelk Pcelk TOC 

méně neţ 500 A 4 4 4 - - - - 

500 – 2 000 A 12 12 12 12 - - - 

2 001 – 10 000 B 12 12 12 12 12 12 - 

10 001 – 100 000 C 26 26 26 26 26 26 - 

více neţ 100 000 C 52 52 52 52 52 52 52 
  

Ve stejné příloze je uvedena tabulka prahových mnoţství uvedených zvlášť 

nebezpečných látek obsaţených v průmyslových OV. V případě dosaţení těchto hodnot je 

nutné dané látky sledovat denními 24 hodinovými směsnými vzorky vody a současně 

sledovat denní mnoţství odpadních vod. Přílohou č. 6 k nařízení je seznam prioritních a 

prioritních nebezpečných látek. Přílohou č. 7 je tabulka zobrazující dosaţitelné hodnoty 

koncentrací v mg/l a účinností v % pro jednotlivé ukazatele v případě pouţití nejlepších 

dostupných technologií v oblasti zneškodňování městských OV. 

3.3. PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY 2010 – 2015 

Česká republika spadá do tří mezinárodních oblastí povodí, a to Labe, Odry a 

Dunaje. Zpracování plánů povodí ukládá vodní zákon č. 254/2001 Sb. a vytvářejí se ve 

třech úrovních – pro mezinárodní oblasti povodí, části mezinárodních oblastí povodí na 

území ČR (tzv. národní plány povodí) a pro dílčí povodí, přitom poslední dvě úrovně 
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nahrazují od 1.1. 2010 Směrný vodohospodářský plán ČR, dřívější základní dokument pro 

vodní hospodářství v zemi. Plány dílčích povodí vytvářejí správci těchto povodí a 

schvaluje je vedení příslušného kraje. Plány se kaţdých šest let hodnotí a aktualizují. [22] 

Smyslem Plánu oblasti povodí Odry je usměrňovat a plánovat dění v oblasti vod na 

základě těchto hlavních principů: 

- ochrana vod podle poţadavků Evropské Unie (Rámcová směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. října 2000 – stanovuje cíle a 

pravidla pro oblast vodní politiky v rámci EU),  

- ochrana před škodlivými účinky povodní a sucha, 

- zajištění trvale udrţitelného uţívání vodních zdrojů a splnění poţadavků na 

zásobování pitnou vodou a další vodohospodářské sluţby. 

Hlavním cílem podle poţadavků EU je dosaţení dobrého stavu vod ve všech 

vodních útvarech povodí, sníţení ţivin ve vodách a eliminace nebezpečných látek tak, 

aby bylo dosaţeno v mořském prostředí hodnot blízkých jejich přirozenému výskytu a 

v návaznosti zlepšení dobrého stavu podzemních a povrchových vod ve vnitrozemí. 

Jedním z důsledků bude i zlepšení podmínek pro zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Dosaţení dobrého stavu by mělo být splněno optimálně do r. 2015, čili do patnácti let od 

nabytí platnosti Rámcové směrnice 2000/60/ES. [22] 

Na vzniku návrhu Plánu povodí Odry spolupracovalo Povodí Odry, s.p. a krajskými 

úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje s ústředními vodoprávními úřady, dále s 

Lesy ČR, se Zemědělskou vodohospodářskou správou, Agenturou ochrany přírody a 

krajiny ČR, podniky vodovodů a kanalizací působícími v zájmové oblasti. V rámci plánu 

došlo ke zhodnocení současného stavu vod a z něj se vycházelo během přípravy programu 

potřebných opatření, která jsou obsahem jednotlivých kapitol plánu. Program opatření má 

zajistit, aby bylo v povodí dobrého stavu v poţadovaném termínu dosaţeno. Opatřeními se 

myslí především zdokonalení čištění odpadních vod, revitalizace, tzv. dobré postupy, 

odstranění starých ekologických zátěţí, pozemkové úpravy v krajině atd. [22] 

V plánu se objevuje pojem „vodní útvary podzemních a povrchových vod“. U 

povrchových vod se jedná o říční síť na určité dílčí ploše povodí s dominujícím páteřním 

tokem. Na území povodí Odry se vyskytuje 120 těchto útvarů povrchových vod. Z pohledu 

poţadavků na uţívání vod do r. 2015 vyhodnocené vývojové trendy pro krytí nároků na 
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mnoţství vody naznačují stagnaci současného stavu. U znečištění vod emisemi se očekává 

sníţení. Z těchto prognóz se odvíjí tzv. rizikovost, míra rizika, ţe vodní útvary nebudou 

z hlediska uţívání vod k r. 2015 překračovat kritéria dobrého stavu vodního prostředí. 

Vodní útvary se pak charakterizují jako nerizikové, potencionálně rizikové a rizikové. [22] 

 Ze 120 vodních útvarů v povodí bylo 32 vymezeno jako silně ovlivněné, tzn. 

v důsledku lidské činnosti mají podstatně změněný charakter a nemohou splňovat 

parametry dobrého ekologického stavu. Analýzou se prokázalo, ţe není moţné je navrátit 

do přírodního stavu bez významného ovlivnění jejich současného uţívání. [22] 

V rámci plánování se provádí sledování povrchových vod na třech úrovních – 

situační, provozní a průzkumné. Situační monitoring poskytuje přehled o všech 

sledovaných ukazatelích a sloţkách. Umoţňuje vyhodnotit stav povrchových vod v povodí 

jako celku. Pro účely situačního monitoringu je v povodí určeno 8 profilů, mezi nimi profil 

Odra – Bohumín. Provozní monitoring pokrývá plochu povodí v podstatně větší hustotě, 

účelově se doplňuje a rozšiřuje, sleduje i chráněná území. Monitoruje chemický a 

ekologický stav vod, poskytuje informace k posouzení změn stavu znečištění toků, 

koncentrace znečišťujících látek. Chemické ukazatele a radiologické ukazatele se sledují 

12x ročně, biologické 2 – 12x, prioritní znečišťující látky 6 – 12x za rok. Průzkumný 

monitoring se provádí v místech výskytu mimořádných jevů pro zjištění jejich příčiny. 

Navrhuje se např. v místech výustí bodových zdrojů znečištění. [22] 

K dosaţení cílů stanovených plánem povodí slouţí tzv. program opatření. 

Uvedená opatření se dají obecně shrnout jako omezování vypouštění znečištění 

z bodových zdrojů, zastavení vnosu nebezpečných látek, revitalizace toků, odstranění 

migračních překáţek a další opatření obecné povahy. Pro období 2016 – 2024 se poté 

plánuje zaměřit opatření na odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích, jenţ 

mají 500 – 2 000 obyvatel. Jedná se konkrétně o 49 obcí, které leţí na území vodních 

útvarů, které do roku 2015 nesplní podmínky dobrého stavu vodního prostředí. [22] 

3.4. OCHRANA VOD V EVROPĚ A VE SVĚTĚ 

V Evropské unii byla k této problematice vydána např. jiţ zmíněná Rámcová 

směrnice 2000/60/ES zabývající se oblastí vodní politiky. Dále bylo 18. prosince 2006 

schváleno nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
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chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o kterém se zmiňuje 

web Cenia [7] a také Reemstma [24] v kapitole 12.2. Nařízení bývá označováno zkratkou 

REACH ze slov registrace, evaluace a autorizace chemických látek. Cílem je zajištění 

funkce společného trhu s chemickými látkami s ohledem na ochranu lidského zdraví a 

ţivotního prostředí, včetně vod, před jejich škodlivými účinky. 

Nařízení se týká těch chemických látek, které se vyrábí nebo dováţí na území EU 

v mnoţství jedné tuny za rok a větším. Ukládá výrobcům a dovozcům těchto látek 

vyhotovení zprávy o chemické bezpečnosti a vyhodnocení míry rizika, poté mohou 

poţádat u Evropské agentury pro chemické látky o jejich registraci. Bez vydané registrace 

nesmí být takové látky dováţeny ani vyráběny na území EU. Největší pozornost při 

posuzování ţádostí o registraci je věnována látkám karcinogenním, mutagenním, toxickým 

pro reprodukci a látkám, které mohou být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. [7, 24] 

Ve Spojených státech existuje tzv. Agentura pro ochranu ţivotního prostředí 

(US)EPA – anglicky United States Environmental Protection Agency, která spadá pod 

Federální vládu USA. Agenturu zaloţil roku 1970 prezident Richard Nixon, zabývá se 

ochranou lidského zdraví a sloţek ţivotního prostředí – země, vody, vzduchu.  

EPA v současnosti vydala nový strategický plán pro období 2011 – 2015 [10], který 

stanovil základní cíle pro ochranu klimatu, vod a kvality ovzduší, ke kterým bude její 

činnost směřovat v následujících letech. V otázce vod je cílem plánu: 

- ochrana a obnova vodních zdrojů pro zajištění zásobování pitnou vodou a 

s ohledem na lidské zdraví, 

- ochrana a obnova povodí v rámci celých USA, 

- ochrana a obnova vodních ekosystémů pro rostlinné a ţivočišné druhy, 

- zachování podmínek pro hospodářské aktivity a rekreaci. 

Důsledkem plnění strategického plánu by mělo být dosaţení lepší kvality vody do 

roku 2015 ve spolupráci s jednotlivými státy. Hlavní cíle plánu jsou doplněny dalšími, 

strategickými, které je blíţe definují. Jsou určeny konkrétní cíle, jakých má být do r. 2015 

dosaţeno v kritických ústích řek, Mexickém zálivu, americko – mexickém pohraničí a 

dalších oblastech. [10] 
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Ke zlepšení kvality vody mají pomáhat tyto tři strategie: 

- Vnitřní programy = vnitrostátní opatření zaměřená na zlepšování jakosti vod, 

monitoring, problematiku povolování vypouštění odpadních vod, sníţení 

znečištění z bodových a plošných zdrojů. 

- Vodohospodářská infrastruktura = účelné čerpání státních prostředků a 

jejich investice do údrţby a zabezpečení potrubní sítě a zařízení na ní, přijetí 

postupů udrţitelného hospodaření s vodou, zaměření na prevenci, odhalování a 

řešení bezpečnostních hrozeb. 

- Obnova a ochrana povodí = zajištění obnovy znečištěných vod v povodích na 

celém území USA, zavedení plánů na vyčištění povodí, podpora inovativních a 

ekonomicky efektivních postupů. [10] 

Na jaře 2011 má být vydán Národní vodohospodářský program. Na konci roku 2012 

provede EPA ve spolupráci s jednotlivými státy zhodnocení pokroku v oblasti vod a 

schopnosti plnění tohoto plánu, na základě zjištěných faktů se případně provedou potřebné 

úpravy v programu. [10] 
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4. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZDROJE ODPADNÍCH VOD 

Odpadní voda vznikající na území města se dá rozdělit do dvou hlavních skupin. 

První skupinou je voda splašková, produkovaná převáţně domácnostmi. Většina 

splaškových vod je v Bohumíně odváděna stokovou sítí na čistírnu odpadních vod 

v městské části Šunychl, odkud jsou po vyčištění zaústěny do recipientu. Malá část 

obyvatel akumuluje OV v bezodtokových jímkách (ţumpách) nebo vyuţívá vlastních 

domovních čistíren a septiků napojených na městskou kanalizaci zaústěnou do recipientů. 

Druhou skupinou jsou odpadní vody vznikající provozem průmyslových závodů, 

kterých je v Bohumíně několik. Tyto vody se skládají jak z vod splaškových, 

produkovaných zaměstnanci, tak z vod dešťových ze střech a zpevněných ploch 

průmyslových areálů a hlavně z vod technologických, pouţívaných při daném výrobním 

procesu. Podniky které tyto vody vypouštějí do recipientů mají vlastní čistírny odpadních 

vod. Vypouštění probíhá na základě povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami 

stanovujícího limitní hodnoty znečištění vypouštěných vod, které nesmí být překročeny.   

Ve městě existuje devět hlavních zdrojů OV vypouštěných do recipientu. Kromě 

producentů splaškových odpadních vod se jedná hlavně o velké průmyslové podniky, 

(chemický a hutnický průmysl). Všechny zmiňované zdroje jsou podrobněji rozebrány 

v následujících kapitolách, kde jsou zároveň uvedeny tabulky roční produkce OV 

jednotlivých podniků s hodnotami ukazatelů jakosti povrchových vod.  

Jedná se o data, která podniky kaţdoročně hlásí státnímu podniku Povodí Odry v 

rámci povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu. Hodnoty koncentrací uvedené 

v tabulkách jsou udány za rok 2009, a to v jednotkách [mg/l]. Všechny tabulky zároveň 

uvádějí koncentrace přepočtené na jednotky [t/rok], vyjadřující souvislost mezi mnoţstvím 

a jakostí vypuštěných odpadních vod. Přepočet na jednotky [t/rok] byl proveden podle 

vzorce uvedeného níţe.  

Přepočet koncentrace z jednotek [mg/l] na jednotky [t/rok] podle [21]: 

 c[t/rok] = c[mg/l] . (Vcelk[tis. m
3
/rok] / 1 000)   

    c[t/rok]  ... koncentrace v jednotkách t/rok  

    c[mg/l]  ... koncentrace v jednotkách mg/l 

    Vcelk[tis. m
3
/rok]  ... objem roční produkce OV 



Bc. Michal Zelenka: Stav vodních toků na území Bohumína a vlivy, které na něj působí 

 

2010/2011 24 

4.1. ČOV BOHUMÍN 

Provozovatelem městské ČOV je společnost SmVaK, a.s. Stavba čistírny 

odstartovala 1.5. 1995 a provoz byl zahájen v roce 1997. Do té doby byla ve městě 

provozována nesoustavná jednotná kanalizace pro společné odvádění většiny dešťových, 

splaškových a průmyslových odpadních vod bez významnějšího čištění přímo do 

recipientu, kterým byla buď řeka Odra nebo její menší přítoky, a to Bajcůvka, Flakůvka, 

Bohumínská a Vrbická Struţka. [26] 

 

 

 

LEGENDA:  

 1  Přívodní stoka 

 2  Odtok 

 3  Měrný ţlab 

 4  Lapák štěrku 

 5  Vstupní čerpací stanice 

 6  Budova hrubého 

předčištění 

 7  Lapáky písku 

 8  Usazovací nádrţ 

 9  Aktivační nádrţ 

 10, 11  Dosazovací nádrţe 

 12  Čerpací stanice 

surového kalu 

 13  Čerpací stanice 

vratného kalu 

 14  Vyhnívací nádrţ 

 15  Uskladňovací nádrţ 

 16  Plynojem 

 17  Homogenizační nádrţ 

 18  Budova kalového hospodářství 

 19  Mechanické odvodňování kalu 

 20  Provozní budova 

 21  Trafostanice 

 22  Dmychárna 

 

 

 

Podle propagačního materiálu [26] pracuje čistírna na principu mechanicko-

biologického čištění. Odpadní voda na přítoku se přivádí přes lapák štěrku s hrubými 

česlemi do vstupní čerpací stanice, odkud je ponornými čerpadly čerpána k jemným česlím 

s průlinami 6 mm. Zachycené plovoucí nečistoty se lisují a ukládají do kontejneru ve 

formě shrabek, zatímco tok vody směřuje na lapák písku, kde se separují jemné unášené 

Obrázek 8: Schéma ČOV Bohumín; [zdroj: 26] 
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částice písku. Následuje mechanické předčištění v usazovací nádrţi o objemu 623 m
3
 a 

průměru 18 m. [26] 

Dalším stupněm je biologické čištění v nízkozátěţové oběhové aktivační nádrţi, 

která je rozdělena na dvě samostatně provozovatelné jednotky s anaerobní a oběhovou 

částí. V kaţdé z linek simultánně probíhá nitrifikace s denitrifikací a v anaerobní části 

odstraňování fosforu. Potřebný kyslík je do nádrţe dodáván pomocí provzdušňovacích 

desek ve spojení se 4 dmychadly. Za aktivací jsou umístěny dvě dosazovací nádrţe. Objem 

kaţdé z nich je 1 523 m
3
 při průměru nádrţe 21 m. [26] 

Součástí provozní linky této čistírny je kalové hospodářství s anaerobním 

vyhřívaným vyhníváním kalu tvořené vyhnívací nádrţí o objemu 926 m
3
, uskladňovací 

nádrţí s objemem 886 m
3
 a dvěma homogenizačními nádrţemi, z nichţ kaţdá má objem 

35 m
3
. Výstupem je zahuštěný vyhnilý kal, který je odvodňován na odstředivce a poté se 

přechodně uskladňuje na kryté skládce. Při anaerobním vyhnívání kalu vzniká bioplyn. 

Ten je zde jímán v plynojemu o objemu 500 m
3
 a průměru 11,7 m. Vyuţívá se k míchání 

kalu ve vyhnívací nádrţi a k výrobě tepla v plynové kotelně. [26] 

ČOV disponuje vysokým stupněm automatizace. Řídící centrum celého objektu se 

nachází ve velínu. Jsou do něj okamţitě odesílány hodnoty z provozu. Nitrifikace je řízena 

za pomoci kyslíkových sond, denitrifikace pomocí analyzátoru redox-potenciálu. Tím se 

minimalizovaly náklady na spotřebu elektrické energie. [26] 

Projektované parametry čistírny: 

- Kapacita ČOV:  8 401 m
3
/den 

- Zatíţení:   2 020 kg BSK5/den 
 

- Účinnost dle BSK5: 93,7 % 

- Účinnost dle NCELK.: 65,5 % 

- Počet EO
1
:  33 670 

Schéma bohumínské ČOV znázorňuje Obrázek 8 výše. Odtok z čistírny je veden do 

Bohumínské Struţky těsně před jejím zaústěním do Odry (km 0,06). Tabulka 2 shrnuje 

přehled hodnot vybraných ukazatelů jakosti vody přiváděné na ČOV a odtékající do 

recipientu společně s mnoţstvím vypouštěných vod (za rok 2009). [26] 

                                                 

 
1
 EO (ekvivalentní obyvatel) je definován jako produkce znečištění 60 g BSK5 za den. 
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Tabulka 2:   ČOV Bohumín -  jakost a produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 1674,9 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
PŘÍTOK  

[mg/l] 
ODTOK  

[mg/l] 
ODTOK  
[t/rok] 

BSK5 176,00 3,00 5,02 

CHSKCr 428,00 25,00 41,87 

NL 188,00 6,90 11,56 

RL 612,00 - - 

RAS 446,00 435,00 728,58 

Pcelk 6,09 0,35 0,58 

N-NH4
+ 33,20 0,96 1,60 

Nanorg - 5,70 9,55 

N-NO3
- - 4,70 7,87 

Ncelk 46,60 8,70 14,57 

4.2. MĚSTSKÁ KANALIZACE ZAÚSTĚNÁ DO RECIPIENTŮ 

BEZ ŘÁDNÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Podle kanalizačního řádu [16] je na bohumínskou kanalizaci zaústěnou do recipientu 

napojeno 697 osob ţijících na katastrálním území městských částí Pudlov, Skřečoň, Vrbice 

a Záblatí. Z území města se touto stokovou sítí odvádějí odpadní vody: 

- splaškové z domácností a rekreačních staveb odváděné do domovních čistíren 

septiků a bezodtokových akumulačních jímek neboli ţump (přímé vypouštění 

těchto odpadních vod do kanalizace však není povoleno), 

- z podnikatelské činnosti (napojeno je 11 subjektů), 

- sráţkové ze střech a komunikací, 

- podzemní a drenáţní. 

Celková délka kanalizace je cca 6 346 m a tvoří ji potrubí o DN 200 – DN 500 

s typizovanými šachticemi, materiálem je beton a PVC. Výusti do povrchových toků mají 

betonová čela, stoková síť zahrnuje celkem 15 evidovaných výustí. Konkrétně se jedná o 5 

výustí do Bajcůvky, 4 do Vrbické Struţky a po jedné výusti do Skřečoňského potoka, 

přímo do Odry, do Mašlonky, otevřeného příkupu ústícího do Mašlonky, do Bystřinky a 

jedna výusť vede do otevřené struţky, která ústí do Bystřinky. Povolení k provozu výše 
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zmíněných výustí vystavil vodoprávní úřad, který zároveň stanovil hodnoty ukazatelů 

znečištění podle platných předpisů a poţadavků na ochranu jakosti povrchových vod. [16] 

Obsluhu a údrţbu stok provádějí podle kanalizačního řádu kvalifikovaní pracovníci, 

kteří například zajišťují odvětrávání nahromaděných plynů, kontrolují technický stav stok, 

odstraňují překáţky, opravují drobné závady vodotěsnosti, kontrolují dodrţování limitů 

jakosti vypouštěných OV, likvidují hlodavce, provádějí prohlídky dešťových vpustí, 

vstupních šachet, spojných a rozdělovacích šachet a komor, čerpacích stanic, kanalizačních 

přípojek, výpustních objektů, odlehčovacích komor, čištění lapáků splavenin a to vše 

pokud moţno tak, aby nebyly omezeny zájmy fyzických a právnických osob a nedošlo 

k ohroţení ţivotního prostředí. Mimo pracovní dobu provoz kanalizace zabezpečuje 

pohotovostní sluţba. [16] 

V rámci stokové sítě se měří mnoţství vypouštěných odpadních vod najatou firmou, 

která provádí jednou do roka jednotýdenní měření na výustích, případně posledních 

revizních šachticích stokové sítě, podle § 91 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Kontroluje 

se také jakost odpadních vod odebíráním prostých vzorků pro zjištění ukazatelů 

limitovaných hodnotou m. Hodnota ukazatele nesmí hodnotu m překročit. Dále se odebírá 

dvouhodinový směsný vzorek pro zjištění ukazatele p, získaný sléváním osmi vzorků 

stejného objemu v intervalu 15 min. se začátkem ve 12
00

 hod. Počet vzorků přesahujících 

stanovenou hodnotu p nesmí být za posledních 12 měsíců vyšší neţ 1. Rozbory provádí 

akreditovaná laboratoř. O výsledcích všech měření se vede provozní evidence. [16] 

Tabulka 3:   Kanalizace města Bohumín - jakost a produkce odpadních  

vod zaústěných do recipientů za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 65,9 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK  

[t/rok] 

BSK5 8,40 0,55 

CHSKCr 22,30 1,47 

Ncelk 2,80 0,18 

RL 579,00 38,16 

Pcelk 2,69 0,18 

Nanorg 11,30 0,74 
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4.3. ŢDB GROUP, a.s. 

Podnik Ţelezárny a drátovny Bohumín zaměstnává 2 050 osob, je rozdělen na pět 

provozů a zabývá se třemi odvětvími výroby – drátovenstvím, slévárenstvím a hutnictvím. 

Závod  Válcovna, Ocelárna a Recyklace má v ŢDB nejdelší tradici. Vyrábí se zde za tepla 

válcované tyče, v části Recyklace se provádí ekologická likvidace autovraků, 

průmyslových staveb a nakládání s odpady. V provoze Drátovna se vyrábí ocelová lana, 

hadice, kordy a dráty. VIADRUS se zabývá výrobou tepelné techniky – litinových kotlů a 

radiátorů. Produktem provozu Pérovna a Drátěná výroba jsou kovové tkaniny a sítě, 

válcové filtry, světle ţíhané dráty, pruţiny z drátu o kruhovém průřezu a průměru od 0,2 do 

11,8 mm. Dceřiná firma AZ FIN, s.r.o. se věnuje činnostem v oblasti strojírenství, 

stavebnictví, elektromontáţí, povrchových úprav a obchodování s hutním materiálem. [31] 

V podniku vznikají splaškové odpadní vody produkované zaměstnanci a čištěné na 

biologické čistírně a dále technologické odpadní vody z výroby, které se odvádějí do 

neutralizační stanice nebo koncové čistírny odpadních vod (KČOV). Technologické 

odpadní vody pocházejí z odmašťování drátů, moření, pozinkování, z vápnících lázní, 

aktivačních lázní před fosfátováním, oplachových lázní a dalších. V areálu ŢDB GROUP 

se čistí také odpadní vody z podniků BONATRANS GROUP, a.s. a Bekaert, s.r.o. 

Kapacita neutralizační stanice je 130 m
3
/hod. Zpracovávají se zde kyselé oplachové 

vody (KOV) akumulované v nádrţi o objemu 200 m
3
 a vyuţité mořící lázně (VML) 

v nádrţi o objemu 50 m
3
. KOV se předupravují ve dvou reaktorech o průměru 2 m, VML 

se předupravují v reaktoru o objemu 15 m
3
. Do reaktorů se dávkuje neutralizační činidlo, 

kterým je vápenné mléko skladované ve dvou zásobních nádrţích. Vody předupravené 

v reaktorech se zpracovávají na lince sloţené z deseti čiřičů o průměru 3 m. Vzniklý kal se 

odtahuje do dvou kalových nádrţí celkového objemu 70 m
3
 a po odsazení se odvodňuje 

pomocí kalolisu. Veškeré vzniklé odpadní vody se odvádění na KČOV.  

V areálu ţelezáren je vybudována jednotná kanalizace ústící do podnikové KČOV. 

Do této kanalizace se přivádějí vody dešťové, odpadní z úpravy uţitkové vody, přepady, 

odkaly a odluhy z chladících okruhů, předčištěné splaškové odpadní vody ze septiků, 

štěrbinových nádrţí, biologické ČOV a z neutralizační stanice. Na páteřní kanalizaci je 
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napojena také městská kanalizace, která na KČOV přivádí dešťové a splaškové vody z ulic 

Revoluční, Tovární a Bezručova.  

V části areálu drátoven je vybudována kanalizace oddílná pro dešťové, splaškové a 

průmyslové odpadní vody. Dešťové vody jsou společně s chladícími vodami drátotahů 

odváděny do zatrubněné části toku Bajcůvka v areálu drátoven. Bajcůvka před opuštěním 

areálu protéká zařízením pro zachycení ropných látek. Splaškové odpadní vody se 

přečerpávají na biologickou ČOV ke zpracování. Průmyslové odpadní vody na KČOV za 

účelem regenerace nebo neutralizace.  

 Odpadní vody z Ţelezáren a drátoven Bohumín jsou zaústěny celkem do čtyř 

recipientů. Do Bohumínské Struţky v ř. km 5,82 se vypouští vody z koncové ČOV, do 

toku Mašlonka v ř. km 0,065 odpadní vody z biologické čistírny odpadních vod stojící 

v areálu drátoven a v ř. km 0,7 vody z neutralizační stanice. Voda z areálu „hlavního 

odpadu“ drátoven je svedena do Bajcůvky v ř. km 4,2. 

Produkci odpadních vod ze všech zdrojů v rámci podniku ŢDB GROUP, a.s. shrnuje 

Tabulka 4. Jakost odpadních vod vypuštěných z těchto zdrojů za rok 2009 pak znázorňuje 

Tabulka 5 a Tabulka 6 na následující straně. 

Tabulka 4:   ŢDB GROUP, a.s. - produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 

2556,6 tis. m
3
/rok ČOV 

14,0 tis. m
3
/rok BIOLOGICKÁ ČOV 

594,9 tis. m
3
/rok HLAVNÍ ODPAD 

112,8 tis. m
3
/rok NEUTRALIZAČNÍ ST. 

3278,3 tis. m
3
/rok CELKOVÁ PRODUKCE 
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Tabulka 5:   ŢDB GROUP, a.s. - jakost odpadních vod z podnikových ČOV za rok 2009; [zdroj: 21] 

 BIOLOGICKÁ ČOV ČOV 

UKAZATELE 
PŘÍTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[t/rok] 
PŘÍTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[t/rok] 

BSK5 - 2,00 0,03 1,30 3,90 9,97 

CHSKCr 2900,00 21,20 0,30 13,30 19,10 48,83 

Ncelk 2416,00 9,60 0,13 557,30 5,90 15,08 

RL 820,00 723,00 10,12 - 1551,00 3965,29 

RAS - 588,00 8,23 2970,00 1080,00 2761,13 

Pcelk - 1,37 0,02 0,95 0,04 0,10 

N-NH4
+ - 1,18 0,02 8,59 4,88 12,48 

N-NO3
- - 2,90 0,04 9,31 3,19 8,16 

Cl- 307,00 286,00 4,00 - 537,00 1372,89 

SO4
- - 79,00 1,11 - -   

Cu - - - 3,42 0,04 0,11 

Fe - 1,18 0,02 92,20 0,74 1,90 

Zn - - - 2,50 0,11 0,27 

AOX - 0,01 0,00 - 0,05 0,13 

NEL - - - - 0,02 0,05 

 

Tabulka 6:   ŢDB GROUP, a.s. - jakost vypouštěných odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

 HLAVNÍ ODPAD NEUTRALIZAČNÍ STANICE 

UKAZATELE 
PŘÍTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[t/rok] 
PŘÍTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK 

[t/rok] 

BSK5 - - - - 2,00 0,23 

CHSKCr 26,00 26,50 15,76 - 24,20 2,73 

Ncelk 14,00 22,80 13,56 - 11,00 1,24 

RL 2127,00 1474,00 876,88 32000,00 6543,00 738,05 

RAS 1800,00 1220,00 725,78 - 6543,00 738,05 

N-NH4
+ 0,81 1,78 1,06 - 18,40 2,08 

N-NO3
- 1,23 1,46 0,87 - 9,70 1,09 

Cl- - - - 2780,00 3630,00 409,46 

Cu - - - - 5,10 0,58 

Fe 1,05 1,44 0,86 97,00 0,27 0,03 

Zn 0,21 0,28 0,17 - 0,11 0,01 

AOX 0,01 0,08 0,05 - 0,11 0,01 

NEL 0,20 0,06 0,03 - 0,01 0,00 
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4.4. BEKAERT, s.r.o. 

Podle webu společnosti [2] firma Bekaert s hlavním sídlem v Belgii působí ve 120 

zemích světa a zaměstnává 27 000 lidí. Předmětem výroby jsou produkty z ocelových 

drátů slouţící v automobilovém nebo stavebním sektoru a dalších odvětvích průmyslové 

výroby. Známé jsou například kovové výztuţe do pneumatik (tzv. kordy) nebo zpevňující 

ocelová vlákna přidávaná do betonu. V ČR stojí výrobní haly Bekaert v Bohumíně a 

Petrovicích u Karviné. Bekaert Bohumín, s.r.o., se zabývá výrobou za studena taţených 

ocelových drátů s povrchovou úpravou pozinkováním určených pro průmyslové aplikace. 

Bekaert vypouští přímo do recipientu pouze sráţkové vody ze střech, zpevněných 

ploch a komunikací, a to dvěma kanalizačními výustěmi – do Bajcůvky v ř. km 4,97 a do 

Mašlonky v ř. km 0,716. Splaškové vody produkované zaměstnanci jsou odváděny na 

BČOV provozovanou Ţelezárnami a drátovnami Bohumín s vyústěním do Mašlonky (viz. 

kapitola 4.3). Na stejné BČOV se čistí i tzv. propírací vody z propírání pískových filtrů 

slouţících k mechanickému čištění surové vody na vstupu do podniku. [21] 

V závodě vznikají technologické odpadní vody z moření kovových materiálů, tzv. 

vyuţitá mořící lázeň (VML) s obsahem kyseliny solné (původní koncentrace v čerstvé 

mořící lázni je 33%, pouţitím koncentrace klesá). Při oplachování materiálů vzniká kyselá 

oplachová voda (KOV). Technologické vody jsou z provozu odváděny do neutralizační 

stanice v areálu ČOV ŢDB, kde jsou zpracovány odděleně ve dvou samostatných 

reaktorech. NS je majetkem společnosti Bekaert, ale provozovatelem je ŢDB, a.s.  

V podniku se vyuţívá také chladících vod, které se však nevypouští, pouze se 

doplňuje odpařený objem. V následující tabulce je pro představu uvedeno mnoţství výše 

zmíněných odpadních vod, které podnik vyprodukoval za rok 2009 podle zdroje [3], tyto 

objemy a látky v nich obsaţené však jiţ zahrnuje Tabulka 4, Tabulka 5 a Tabulka 6.  

Tabulka 7:   Produkce odpadních vod podnikem Bekaert, s.r.o. za rok 2009; [zdroj: 3] 

 
SPLAŠKOVÉ V. PRACÍ VODY KOV VML 

 [tis. m
3
/rok] [tis. m

3
/rok] [tis. m

3
/rok] [tis. m

3
/rok] 

PRODUKCE OV: 11,90 2,70 7,95 1,16 
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4.5. ROCKWOOL, a.s. 

Firma Rockwool vlastní závody ve více neţ 30 zemích světa. Zabývá se výrobou 

stavebních, technických a protipoţárních izolací a izolačních systémů z tzv. kamenné vlny, 

prodyšného materiálu přírodního původu, který se vyznačuje výbornými tepelně izolačními 

vlastnostmi, protihlukovým vlivem a vysokou odolností před účinky ohně a ţáru 1 000 °C. 

Při výrobním procesu se nepouţívají ţádné toxické, karcinogenní ani jiné závadné látky 

uvedené v seznamu nařízení Evropského parlamentu REACH, samotná vlákna kamenné 

vlny nejsou toxická vůči vodním řasám, dafniím ani rybám. [25] 

Odpadní vody vzniklé v areálu podniku se čistí na monoblokové biologické ČOV 

s přerušovanou činností, která je tvořena hlavní ţelezobetonovou nádrţí s vnitřním 

půdorysem 7,2 x 7,2 m, maximální provozní výškou hladiny na úrovni 2,5 m a uţitným 

objemem 130 m
3
. Zařízení pracuje v nastaveném 12 nebo 24 hodinovém cyklu, 

projektované zatíţení je 14,4 kg BSK5 za den a kapacita 70 m
3
 vyčištěných OV za den. 

V areálu pracuje denně cca 180 zaměstnanců a hlavní část čištěných odpadních vod tvoří 

právě jimi produkované splaškové vody. Technologická voda pouţívaná při výrobním 

procesu neustále recirkuluje a nevypouští se. [25] 

Splaškové odpadní vody se svádějí z jednotlivých budov do kanalizace, která vede 

do čerpací jímky, odkud vodu přečerpávají dvě šneková čerpadla do ţlabu, kterým odtéká 

na ČOV přes ručně stírané jemné česle se sklonem 30° a šířkou průlin 2 cm. V hlavní 

nádrţi čistírny probíhá dlouhodobá aktivace se současnou aerobní stabilizací kalu bez 

primární sedimentace. V geometrickém středu nádrţe je osazen povrchový aerátor, který 

v první fázi zajišťuje provzdušňování při čištění odpadních vod za pomoci aktivovaného 

kalu. Provzdušňování se reguluje změnou ponoru nebo změnou směru otáčení aerátoru, 

jehoţ chod je během provozního cyklu pravidelně přerušován na dobu 2 – 3 hodin pro 

umoţnění sedimentace a stabilizace kalu. [25] 

Doba provzdušňování odpadních vod není přesně nastavena, ale řídí se podle 

následujících pravidel: Voda přitékající do čerpací jímky je do nádrţe čerpána tak dlouho, 

neţ zde hladina dosáhne 2,5 m a poté se čerpadla odpojí a aerátor, který byl dosud 

v provozu, se vypne, zatímco je spuštěno čerpadlo odebírající odsazenou vyčištěnou vodu. 

Při poklesu hladiny v hlavní nádrţi pod úroveň 1,2 m se přestane odčerpávat vyčištěná 
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voda do chodu se opět uvede aerátor. Čerpadla na vstupu začnou přivádět odpadní vodu 

z čerpací jímky. [25] 

V době, kdy je aerátor zastavený, plní nádrţ funkci dosazovací nádrţe. Odsazená 

vyčištěná voda je čerpána ponorným čerpadlem do retenční nádrţe, ve které se zároveň 

akumuluje dešťová voda přiváděná dešťovou kanalizací. Voda z retenční nádrţe se čerpá 

do výtlačného potrubí, kterým je vedena přes indukční průtokoměr do vyrovnávací nádrţe. 

V případě, ţe hladina vody v hlavní nádrţi čistírny překročí úroveň 2,5 m, odtéká 

přepadem do boční nádrţe, ze které je vedena do retenční a následně vyrovnávací nádrţe, 

ze které voda postupně gravitačně odtéká do krátkého úseku veřejné kanalizace zaústěného 

do recipientu Flakůvky (přítok Lutyňky) v ř. km 1. [25] 

Tabulka 8:   Rockwool, a.s. - jakost a produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 216,1 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
ODTOK  

[mg/l] 
ODTOK  
[t/rok] 

BSK5 4,87 1,05 

CHSKCr 26,80 5,79 

Ncelk 22,30 4,82 

Pcelk 0,27 0,06 

Nanorg 4,94 1,07 

4.6. BOCHEMIE, s.r.o. 

Společnost Bochemie s.r.o. je významným výrobcem čisticích a desinfekčních 

prostředků a prostředků určených k péči o domácnost. Produkované výrobky jsou na webu 

společnosti [4] rozděleny v několika skupinách. Do kategorie spotřebního zboţí patří 

značka SAVO - chlornanové přípravky s desinfekčním účinkem vhodné i pro desinfekci 

pitné vody a tekuté domácí čističe a WC čističe bez obsahu chloru. Další skupinou jsou 

zdravotnické a zemědělské desinfekční prostředky (např. Chloramin) určené jak pro 

desinfekci ploch a povrchů, tak i např. lékařských nástrojů, rukou a pokoţky.  

Důleţitou surovinou pro výrobu Chloraminu a SAVA je chlornan sodný. 

V Bochemii se nachází šest chloračních reaktorů, ve kterých dochází k řízenému zavádění 

plynného chloru do hydroxidu sodného za vzniku chlornanu sodného. Suspenze 

Chloraminu vzniká ve vodním prostředí sráţením sodné soli amidu chlornanem sodným. 
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K odvodnění suspenze slouţí odstředivky a následné dosušování. Odpadním produktem je 

při této výrobě chloraminový louh, který se dále zpracovává a získává se z něj rovnováţný 

směsný roztok chloraminu a sodné soli, znovu vyuţívaný při výrobě. [8] 

Mezi fungicidní produkty se řadí výrobky značky Bochemit, určené k ochraně dřeva 

a zdiva proti plísním a jiným škůdcům. Další produkt, FEROPUR, je univerzální 

ekologická mořící technologie povrchové úpravy kovů. Svým sloţením jsou Feropury 

taveninami hydroxidu sodného s 15 – 18 % obsahem hydridu sodného. Při výrobě 

Feropurů nejprve dochází k tavení kovového sodíku, přípravě hybridové taveniny. Součástí 

je příprava odvodněné taveniny hydroxidu sodného prostřednictvím dvou tavících linek a 

kotle na sodík. Tavenina NaOH a roztavený sodík se umístí do reaktoru, kde za zvýšeného 

tlaku a stálého míchání reagují s vodíkem za vzniku hydridu sodného. Dávkováním sodíku 

a vodíku se reguluje výsledný obsah hydridu. [8] 

Poslední skupinou výrobků jsou materiály pro výrobu NiCd akumulátorů - 

perforované pásky, elektrodové desky, hydroxid nikelnatý a pozitivní i negativní 

akumulátorové hmoty. Kladné akumulátorové hmoty se vyrábějí ve dvou stupních. Prvním 

je výroba hydroxidu nikelnatého sráţením roztoku síranu nikelnatého hydroxidem sodným, 

součástí je navazující sušení, dekantace, druhé sušení a mletí. Druhý uţ krok spočívá ve 

výrobě samotných kladných akumulátorových hmot. Za pomoci aktivačních roztoků se 

v míchačce vymíchávají jednotlivé suroviny, které se poté aktivují a následuje vybavení 

hmoty do obalových jednotek. Kladné akumulátorové hmoty obsahují sloučeniny niklu - 

75 % hydroxidu nikelnatého, grafit (20 %) a sloučenin kobaltu (3%). [8] 

Záporné akumulátorové hmoty jsou tvořeny z největší části hydroxidem kademnatým 

a oxidem kademnatým. Výroba spočívá v aktivaci oxidu kademnatého aktivačními 

přísadami. Následuje vymíchání a fáze zrání zakončená mletím, granulací, lisováním, a 

balením směsi do obalových jednotek. [8] 

Součástí výrobního areálu je také poniklovna, kde se elektrolyticky poniklovávají 

odmaštěné pásky pouţívané pro výrobu elektrod. Ve výrobně elektrod se perforované 

pásky plní aktivní hmotou, uzavírají, válcují a dělí na elektrodové desky. Proces je 

zakončen válcováním desek do U profilů a stříháním elektrod. [8] 

Odpadní voda (technologická) vznikající při jmenovaných výrobních procesech a 

splaškové odpadní vody i s částí vod dešťových se odvádí na dvoustupňovou neutralizační 
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čistírnu odpadních vod s biologickým stupněm. Technologické odpadní vody se 

předčišťují v neutralizační nádrţi. Dále se zde nacházejí aktivační nádrţe s obsahem 

směsné kultury pro odstranění organických látek biochemickou oxidací. Kal se od 

vyčištěné OV odděluje sedimentací v dosazovacích nádrţích. Voda se dočišťuje na 

mikrosítovém bubnovém filtru a vypouští přes měrný Parshallův ţlab do Lidického 

příkopu odkud vtéká do recipientu Bohumínské Struţky v ř. km 4,4 km. [8]   

Tabulka 9:   Bochemie, s.r.o. - jakost a produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 195,9 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
PŘÍTOK  

[mg/l] 
ODTOK  

[mg/l] 
ODTOK  
[t/rok] 

BSK5 100,00 3,10 0,61 

CHSKCr 300,00 18,00 3,53 

NL 500,00 5,00 0,98 

RL 13000,00 4400,00 861,96 

RAS 12000,00 4000,00 783,60 

Pcelk 1,00 0,20 0,04 

N-NH4
+ 4,00 0,70 0,14 

Nanorg 6,50 4,60 0,90 

N-NO3
- 2,50 3,90 0,76 

4.7. AWT VaDS, a.s. 

Zkratka AWT znamená Advanced World Transport, VaDS je zkratkou slov 

vypařovací a desinfekční stanice. Náplní provozu firmy je čištění mobilních i stabilních 

nádrţí, ţelezničních cisternových vozů a autocisteren přepravujících ropné látky, tuky, 

dehtové substráty a další podobné látky. Podnik se dále zabývá čištěním zaolejovaných 

vod, likvidací odpadů a sběrem upotřebených olejů. Společnost má v této oblasti jiţ více 

neţ třicetiletou tradici, areál byl vystavěn v sedmdesátých letech dvacátého století a byl 

součástí tehdejších Československých státních drah. Samostatný podnik vznikl roku 1992 

po privatizaci a dnes se zabývá také silniční a ţelezniční dopravou a pronájmem 

nákladních ţelezničních vozů. [1] 

Kapacita provozu na čištění autocisteren a kontejnerů je cca 5 kusů denně, u 

ţelezničních cisteren je asi 10 kusů za den. Procedura se odehrává na ekologicky 

zajištěných plochách, samotný proces čištění spočívá v několika krocích, kdy jsou nejdříve 
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odstraněny zbytky (stočením, odsátím, vytěţením), poté jsou cisterny napařovány, 

vymývány horkou vodou vypouštěnou pod tlakem tryskami, do kterých se současně 

dodává rozpouštědlo a následně proplachovány horkou a poté studenou vodou, případně 

ručně dočištěny. Je zřejmé, ţe při této činnosti vzniká mnoţství odpadních vod, které 

obsahují zbytky látek v cisternách převáţených.  

Na čištění těchto vod podnik provozuje od r. 1992 chemickou čistírnu vyuţívající 

metody elektroflotace a také biologickou čistírnu. První fází čištění OV je oddělení 

hrubých nečistot v sedimentační nádrţi a poté akumulační nádrţe (kaţdá o objemu 23 m
3
). 

Voda se poté čerpá do vyrovnávací nádrţe před flotační věţ. Pod tlakem 0,4 MPa je 

čerpadlem vedena do směšovače, kde se smísí s provozními chemikáliemi. Pokračuje do 

flokulačního válce, kde dochází ke vzniku vloček a oddělování ropných látek. Cestou 

z válce se oddělí předčištěná voda od vloček se zachycenými nečistotami a odtéká 

gravitačně do akumulační nádrţe, odkud je podle dosaţených parametrů odváděna na  

samotnou chemickou nebo biologickou čistírnu.  

Odpadní vody jsou nejdříve přiváděny do nadzemních homogenizačních nádrţí, 

v nich se promíchávají. Dochází k deemulgaci ropných látek. Volné oleje vznášející se na 

hladině se stahují do vertikálních gravitačních odlučovačů. Do odpadní vody se dávkují 

koagulační činidla a vzniká kal do nějţ přecházejí nečistoty obsaţené ve vodě. 

V gravitačních odlučovačích se mezitím odlučuje olejová fáze, která se přečerpá do 

mobilních cisteren a odváţí se na provoz „Odpady“. Voda s obsahem koagulovaného kalu 

je gravitačně vedena do elektroflotační vany, kde se pomocí jemných bublinek vynáší kal 

k hladině a je odsáván do kalové jímky. Čistá voda odtéká na biologický stupeň nebo se 

čerpá zpět na provoz, kde se opět vyuţívá k mytí cisteren.     

Kal z jímky se přečerpává se do termických reaktorů, kde se okyselí vlivem HCl a 

ohřívá se na teplotu 90°C. Výsledkem je vznik ostře ohraničené olejové a vodné fáze. 

Olejová fáze se odvádí do nádrţe na odloučené oleje, odkud je vyváţena na provoz 

„Odpady“. Vodná fáze se vyuţívá jako recirkulovaný koagulant, po vyuţití se neutralizuje 

a vzniklý kal se odvodní na filtračním lisu.  

V Biologické části ČOV se čistí splaškové vody a vody přivedené z chemické 

čistírny. Jsou přivedeny skrz česle na lapák písku v horní části štěrbinové nádrţe. Z lapáku 

voda teče do usazovací části nádrţe. Usaditelné látky propadnou štěrbinou do vyhnívací 
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části a odpadní voda odtéká do sektorové aktivační nádrţe s nitrifikací a denitrifikací. Poté 

se směs vody a aktivovaného kalu oddělí v dosazovací nádrţi. Kal se po stabilizaci 

odvodňuje na kalolisu a je předán společnosti SITA CZ, a.s., která s ním dále nakládá. 

Vyčištěná voda odtéká druhý stupeň čistírny, tvořený oxidačními příkopy nebo 

přímo do nádrţe na vyčištěnou vodu. Odtud je přes Parshallův ţlab vypouštěna do 

bezejmenného toku, který se vlévá do Bohumínské Struţky v ř. km 5. 

Tabulka 10:   AWT VaDS, a.s. - jakost a produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 90,2 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK  

[t/rok] 

BSK5 5,60 0,51 

CHSKCr 63,00 5,68 

NL 5,00 0,45 

RL 990,00 89,30 

RAS 760,00 68,55 

Pcelk 0,15 0,01 

N-NH4
+ 3,86 0,35 

4.8. AREÁL TECHNICKO – HYGIENICKÉ ÚDRŢBY ČD, a.s 

Společnost České dráhy, a.s. v Bohumíně provozuje ţelezniční stanici společně 

s přilehlým depem kolejových vozidel (DKV). Dne 30.11. 2005 byla dokončena kompletní 

modernizace stanice, v rámci které byl jako součást DKV na Lidické ulici otevřen nově 

vystavěný areál technicko – hygienické údrţby (THÚ). Obsahuje předtápěcí stojany, 

odstavné koleje, tzv. fekální kolej, mycí linku, halu se třemi kolejemi slouţící k údrţbě 

vozů. Z hlediska zpracování vzniklých odpadních vod zde pracují dvě čistírny odpadních 

vod – flotační a biologická, které jsou v provozu od listopadu 2004.  

Flotační čistírna sestavená firmou STS Slovácko, s.r.o. slouţí k čištění vod z mycí 

linky a areálu údrţby vozů. Znečištěná voda přitéká do akumulační nádrţe, ze které se 

odvádí čerpadlem do flotační jednotky. Do vody se dávkuje kapalný 40% louh na úpravu 

pH (průměrně 0,2 l/m
3
), kapalný 40% síran ţelezitý (prům. 0,3 l/m

3
) a práškový 98 % 

polyflokulant (prům. 0,5 l/m
3
), poté je dopravena do flotační věţe, kde probíhá 

dvoustupňová flotace. Nečistoty jsou z vody odstraňovány v podobě pěny sloţené z 
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vloček, které jsou bublinkami vzduchu vynášeny k hladině a shrabovány do kalové nádrţe, 

odkud se transportují ke kalolisu, kde se kal odvodní. Odvodněný kal je odváţen 

specializovanou firmou. Vyčištěná voda se částečně vrací do čistícího procesu v areálu 

THÚ a částečně, cca 30%, odtéká přepadem na BČOV. [9] 

Na BČOV se kromě vod přepadajících z flotační čistírny zpracovávají splaškové 

vody z fekální koleje, kde se podtlakovým zařízením odčerpává obsah moderních 

vlakových toalet. Fekální kolej se skládá z vymývacího ţlabu tvořeného ţelezobetonovou 

vanou, nad kterou jsou umístěny kolejnice. Podlaha vymývacího ţlabu je vyspádována do 

podélného ţlábku ústícího do malých betonových šachet, kterými se voda odvádí do 

splaškové kanalizace. [9] 

ČOV je dimenzována na 2 050 EO, technologická linka se skládá z denitrifikace, 

nízkozatíţené aktivace s předřazenými selektory a regenerace kalu, kde se odstraňuje 

organické znečištění, dusík a fosfor. Biologicky neodbouraný fosfor se sráţí za pomoci 

ţelezité soli. Kal se stabilizuje aerobně a odvodňuje dekantační odstředivkou. [9] 

Odpadní voda se přivádí oddílnou kanalizací gravitačně do vyrovnávací nádrţe 

s dvojicí mělnících čerpadel, která rozdrtí mechanické nečistoty. Poté je čerpána do 

odlehčovacího objektu a následuje do trojkomorového provzdušňovaného selektoru odkud 

gravitačně odtéká do denitrifikační nádrţe a poté do aerační nádrţe a nakonec do nádrţe 

dosazovací, z jejíhoţ dna je mamutkou přečerpáván kal do regenerační nádrţe. Část kalu se 

vrací do první komory selektoru, přebytek se čerpá do kalového hospodářství. Vyčištěná 

voda se teče odtokovými ţlaby do čerpací stanice odkud se čerpá do společného 

výtlačného potrubí DN 125, které navazuje na venkovní výtlak do recipientu. [9] 

Součástí BČOV je dešťová zdrţ, ve které se shromaţďují vody z celého areálu – 

zpevněných ploch, kolejiště a střech. Jedná se o plochu cca 10 ha. Provozní objem zdrţe je 

340 m
3
. Čerpání dešťových vod je realizováno dvěma ponornými čerpadly, kaţdé o 

výkonu 100 l/s, do společného výtlačného potrubí DN400, které navazuje na venkovní 

výtlak do recipientu. Čerpadla pracují automaticky podle změny hladiny v nádrţi, celková 

kapacita čerpací stanice je 200 l/s, coţ je mnoţství (dešťových vod), které je společnosti 

vodoprávním úřadem povoleno vypouštět do recipientu. Odpadní vody z ČOV jsou 

vypouštěny do Lidického příkopu v ř. km 0,5. Jedná se o přítok Bohumínské Struţky. [9] 
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Tabulka 11:   ČD, a.s. - jakost a produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21]  

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 15,3 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK  

[t/rok] 

BSK5 28,15 0,43 

CHSKCr 80,75 1,24 

Ncelk 22,50 0,34 

N-NH4
+ 13,11 0,20 

Pcelk 4,08 0,06 

4.9. AQUACENTRUM 

Výstavba bohumínského bazénu odstartovala v roce 2003 a probíhala 10 měsíců. 

V důsledku vzniku aquacentra byla téhoţ roku zaloţena společnost Bospor s.r.o., podle 

webu společnosti [5] je název zkratkou slov „Bohumínská sportoviště“. Od svého vzniku 

je provozovatelem čtyř subjektů umístěných vzájemně v těsném sousedství v lokalitě 

určené ke sportovnímu vyţití a relaxaci občanů města. Patří zde samotné aquacentrum, 

restaurace s vyhlídkou nazvaná Penzion ve věţi, jenţ vznikla přestavbou starého věţového 

vodojemu, zimní stadion a Hobby park s atrakcemi pro děti.  

Vzniklé aquacentrum se skládá z pětidráhového krytého plaveckého bazénu s délkou 

pětadvacet metrů, dále se zde nachází pětačtyřicet metrů dlouhý tobogán zaústěný do 

průplavového bazénu postaveného částečně v budově aquacentra a z části pod širým 

nebem. Oba bazény jsou tvořeny vanami ze speciálního nerezového plechu a jsou v nich 

umístěny další atrakce, např. vodopád, masáţní trysky a lavice, v prostoru mezi bazény je 

umístěno dětské brouzdaliště a masáţní bublinková vana whirlpool. V budově jsou 

provozovány další sluţby jako solárium nebo masáţní salon, dvě sauny a bar. Maximální 

kapacita haly s bazénem je 243 osob. [5] 

Tabulka 12:   Aquacentrum Bohumín - jakost a produkce odpadních vod za rok 2009; [zdroj: 21] 

PRODUKCE ODPADNÍCH VOD: 13,8 tis. m
3
/rok 

 

UKAZATELE 
ODTOK 

[mg/l] 
ODTOK  

[t/rok] 

BSK5 3,30 0,05 

NL 4,40 0,06 

N-NH4
+ 0,26 0,00 
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Aquapark vypouští odpadní vody do Bohumínské Struţky v ř. km 4. Jedná se o čisté 

bazénové vody, hodnoty ukazatelů jakosti oznámené na Povodí Odry, s.p. za rok 2009 

zobrazuje Tabulka 12. 

4.10. ZHODNOCENÍ PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

Produkce odpadních vod výše zmíněnými podniky činila v období roku 2009 celkem 

5 550,4 tisíc m
3
. Jak ukazuje Graf 1, z celkového mnoţství vypuštěných OV pocházela 

největší část z ŢDB GROUP, a.s - konkrétně 59,06%. Přibliţně poloviční byla ve srovnání 

produkce vypuštěných OV z ČOV Bohumín - celkově 30,18%. Ostatních šest subjektů 

vypustilo dohromady zbylých 10,76%, z toho nejvíce připadá na podniky Rockwool, a.s. 

(3,89%) a Bochemie, s.r.o. (3,53%). Procentuální mnoţství odpadních vod 

vyprodukovaných na ČOV v areálu technicko - hygienické údrţby vlakových souprav 

společnosti ČD, a.s. a Aquaparkem Bohumín je z pohledu celku zanedbatelné. 

Graf 1: Procentuální vyhodnocení produkce odpadních vod bohumínskými subjekty za rok 2009 

 

Společnost ŢDB je největším bohumínským podnikem. Jak je zřejmé z grafického 

vyhodnocení, také vypouští nejvíce odpadních vod, které do povrchových toků vnášejí 

největší znečištění. Tyto vody jsou zaústěny do tří recipientů, kterými jsou Bohumínská 

Struţka, Bajcůvka a Mašlonka. Za rok 2009 se odpadní vody z ŢDB vyznačovaly vysokým 
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obsahem rozpuštěných látek, zejména anorganických solí, vypuštěných do recipientů v 

mnoţství v řádech tisíců tun za rok, a chloridů viz. Tabulka 5 a Tabulka 6. Velmi vysoká 

byla také hodnota koncentrace amoniakálního dusíku ve vypuštěných odpadních vodách z 

neutralizační stanice ţelezáren (18,4 mg/l). V případě Bochemie, s.r.o., druhého největšího 

producenta technologických odpadních vod, byl obsah RL několikanásobně niţší, a to 

861,96 tun za rok 2009, ostatní hodnoty viz. Tabulka 9.  

Nejvyšší BSK5 bylo téhoţ roku na odtoku z podniků AWT VaDS, a.s. (5,60 mg/l) a 

Rockwool, a.s. (4,87 mg/l). CHSKCr  bylo také nejvyšší v AWT VaDS, a.s., kdy se dokonce 

uvádí hodnota 63,00 mg/l, druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána v Rockwool, a.s. 

(26,80 mg/l) a na podobné úrovni i bylo i CHSKCr uváděné u zdrojů odpadních vod z ŢDB 

GROUP, a.s. Nerozpuštěné látky byly v nejvyšších koncentracích měřeny ve vyčištěné 

vodě z Rockwoolu (22,30 mg/l) a ŢDB (22,80 mg/l). Nejvyšší hodnota celkového fosforu 

(1,37 mg/l) byla na výtoku z biologické ČOV Ţelezáren a drátoven Bohumín. 

Z vyhodnocení je zřejmé, ţe co do mnoţství odpadních vod vypuštěných do 

recipientů a zároveň i co do jejich jakosti byly v daném roce 2009 největším 

znečišťovatelem průmyslové zdroje odpadních vod. Nejvyšší hodnoty vypuštěného 

znečištění se týkaly hlavně rozpuštěných látek, zejména chloridů a dále také 

amoniakálního dusíku u podniku ŢDB, velkým problémem bylo organické znečištění 

vyjádřené ukazateli BSK5 a CHSKCr ve vodách z podniku AWT VaDS, stejně jako obsah 

nerozpuštěných látek u vod z čistíren společností Rockwool a ŢDB. 
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5. JAKOST POVRCHOVÝCH VOD NA 

BOHUMÍNSKU V OBDOBÍ 2008 – 2009 

5.1. METODIKA HODNOCENÍ JAKOSTI VODY V TOCÍCH 

Jakost vody v říčních profilech se hodnotí podle dosud platné normy ČSN 75 7221 

„Klasifikace jakosti povrchových vod“. Princip vyhodnocení spočívá ve srovnání 

vypočtených charakteristických hodnot jednotlivých ukazatelů s odpovídající skupinou 

mezních hodnot a zařazení do jedné z pěti tříd jakosti povrchových vod: 

- I. třída = neznečištěná voda 

- II. třída = mírně znečištěná voda 

- III. třída = znečištěná voda  

- IV. třída = silně znečištěná voda 

- V. třída = velmi silně znečištěná voda 

Charakteristickou hodnotou ukazatele jakosti vody se rozumí hodnota 

s pravděpodobností nepřekročení 90%. V případě rozpuštěného kyslíku je tato hodnota 

s pravděpodobností překročení 90%, tedy s pravděpodobností nepřekročení 10%. 

Charakteristická hodnota c90 se určuje ze souboru nejméně 24 hodnot. Pokud je tedy 

obvyklá četnost odběrů, jako v tomto případě, v jednom roce 12, pro výpočet c90 se spojuje 

pozorování ze dvou po sobě následujících let. Následující vyhodnocení se tedy vztahuje na 

dvouletí 2008 – 2009. V některých případech je nutno klasifikovat vody při četnosti 11 – 

23 hodnot za období, v takovém případě se za charakteristickou hodnotu volí ta, která leţí 

na místě vzestupné řady hodnot odpovídajícím hodnotě 90% z počtu hodnot. Při práci s 

četností hodnot 11 – 15 se za c90 volí předposlední hodnota a v případě 16 – 23 hodnot třetí 

od konce. Máme-li k dispozici méně neţ 11 hodnot, nelze podle této normy jakost vody 

klasifikovat. Pro hodnocení saprobního indexu makrozoobentosu je charakteristickou 

hodnotou aritmetický průměr z hodnot daného období. [23] 

5.1.1. VÝPOČET CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 

Hodnoty sledovaného ukazatele musí být nejdříve seřazeny do sestupné řady podle 

jejich velikosti. Do této sestupné řady postačuje sestavit k nejvyšších hodnot. [23] 
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Charakteristické hodnoty c90 se poté určují ze vztahu podle [23]: 

c90 = (d90 . ck-1) + (1 – d90) . ck 

kde: 

d90 = k  – 0,1 . n - 0,34 

k = (0,1 . n + 0,34) n = počet pozorování 

    k = hodnota zaokrouhlená nahoru na celé číslo 

Charakteristická hodnota c10, představující hodnotu s pravděpodobností nepřekročení 

10%, se vypočte tak, ţe se hodnoty daného ukazatele jakosti vody seřadí do vzestupné řady 

v počtu k (k se určí podle výpočtu uvedeného výše). [23] 

Charakteristické hodnoty c10 se poté určují ze vztahu: 

c10 = (d10 . ck-1) + (1 – d10) . ck 

kde: 

d10 = k  – 0,1 . n - 0,34 = d90 

Při výpočtu c90 z 24 hodnot je k = 3 a výpočet vypadá takto: 

c90 = (0,26 . c2) + (0,74 . c3) 

5.2. VYHODNOCENÍ JAKOSTI 

Následující podkapitoly se zabývají hodnocením jakosti povrchových vod na území 

Bohumína v letech 2008 – 2009, v přiloţených tabulkách jsou uvedeny vypočtené 

charakteristické hodnoty c90 vybraných ukazatelů sledovaných v tocích na daném území. 

Zařazení ukazatelů do příslušných tříd jakosti proběhlo na základě porovnání s hodnotami 

uvedenými v Příloze 3. Při zařazení toku do celkové třídy jakosti podle vybraných 

ukazatelů se vycházelo z těchto ukazatelů: BSK5, CHSKCr, amoniakální dusík, 

dusičnanový dusík, celkový fosfor a saprobní index makrozoobentosu. Ve všech profilech 

byly vzorky odebírány dvanáctkrát během kaţdého roku a odběr společně s veškerými 

chemickými, biologickými a bakteriologickými rozbory provedl odbor vodohospodářských 

laboratoří Povodí Odry, s.p. Vyhodnocení jakosti vybraných toků vychází z dat ze Zprávy 

o jakosti vody v tocích v povodí Odry [23]. 
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5.2.1. VRBICKÁ STRUŢKA 

Vrbická Struţka je na území Bohumína sledována v profilu ústí, přesněji řečeno 

v městské části Bohumín – Vrbice na říčním kilometru 0,9. Kvalitu vody v tomto toku 

ovlivňuje vypouštění komunálních odpadních vod z kanalizačních výpustí a zaústění vod 

důlních. Ty jsou Vrbickou Struţkou odváděny do Heřmanické nádrţe a následně za 

vysokých vodních stavů do Odry. [21, 23] Kvůli tomu Struţka vykazuje vysoké 

koncentrace RL, zejména chloridů a síranů a s tím spojenou vysokou konduktivitu, jak 

vyplývá z tabulky níţe. Jmenované ukazatele odpovídají V. třídě jakosti.  

Tabulka 13:   Profil Vrbická Struţka – ústí, charakteristické hodnoty ukazatelů, 2008/2009; [zdroj: 23] 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

BSK5 CHSKCr CHSKMn N-NH4
+
 N-NO3

-
 Ncelk Pcelk pH 

MAKROZOO -
BENTOS  

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   saprobní index 

8 67 13 1,23 3,25 5,3 0,056 7,5 - 8,1 3,1 
  

RL RAS NL 
rozp. 

O2 
Cl

-
 SO4

-
 Ca Mg KONDUKTIVITA 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/m] 

3100 2400 72 7 1340 339 125 61 424 

          

KONCENTRACE KOVŮ 

Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Hg As 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

3,3 0,49 24 6,3 2,3 3,3 4,2 0,53 0,07 3 

 

Ve sledovaném profilu byl měřen průměrný průtok 0,37 m
3
/s. Tok vykazuje vysoké 

organické znečištění, vyjádřené prostřednictvím CHSKCr, V. třídě odpovídá konduktivita, 

koncentrace ţeleza, rozpuštěných látek a chloridů. IV. třída zahrnuje celkový fosfor, BSK5, 

nerozpuštěné látky a sírany. Do třetí třídy spadá amoniakální dusík, CHSKMn, mangan a 

kadmium, zatímco vápník, chrom a nikl odpovídají I. třídě. Ostatní ukazatele jsou zařazeny 

do II. třídy jakosti. Jakost vody je celkově podle vybraných ukazatelů hodnocena V. 

třídou neboli jako velmi silně znečištěná. 
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5.2.2. BAJCŮVKA 

Sledovaný profil se nachází v ř. km 0,2. Znečištění pochází z průmyslových OV 

vypouštěných podnikem ŢDB, a.s. a ze splaškových vod z městské kanalizace. [21, 23] 

Tabulka 14:   Profil Bajcůvka – ústí, charakteristické hodnoty ukazatelů, 2008/2009; [zdroj: 23] 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

BSK5 CHSKCr CHSKMn N-NH4
+
 N-NO3

-
 Ncelk Pcelk pH 

MAKROZOO - 
BENTOS  

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   saprobní index 

6 38 10 3,32 4,18 7,8 0,372 7,2 - 7,9 2,9 
  

RL RAS NL 
rozp. 

O2 
Cl

-
 SO4

-
 Ca Mg KONDUKTIVITA 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/m] 

4000 3000 28 4,3 1650 252 524 58 529 

          

KONCENTRACE KOVŮ 

Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Hg As 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

2,88 0,78 128 27,3 2 4,3 8,4 0,63 0,1 2,3 

 

Průměrný průtok v profilu ústí činil 0,028 m
3
/s. Jako největší problém Bajcůvky se 

jeví koncentrace rozpuštěných látek, chloridů, vápníku a také konduktivita, vše 

vyhodnoceno na úrovni V. třídy. Nepříznivý je také obsah následujících látek zařazených 

do IV. třídy, jedná se o amoniakální dusík, sírany, rozpuštěný kyslík a z kovů ţelezo, 

mangan, zinek. Největší část ukazatelů je na úrovni třetí třídy: organické znečištění (BSK5, 

CHSKCr, CHSKMn), kovy (Cu, Pb, Cd, Hg), saprobní index makrozoobentosu a celkový 

fosfor. Uspokojivý je výsledek dusičnanového dusíku, NL, hořčíku a arsenu – II. třída. 

Nejlepšího hodnocení dosáhl chrom a nikl – I. třída jakosti. Voda je podle vybraných 

ukazatelů hodnocena jako silně znečištěná, IV. třídou.  

5.2.3. BOHUMÍNSKÁ STRUŢKA 

Tok je sledován v profilu svého ústí do Odry v ř. km 0,3. Na kvalitě vody v tomto 

profilu se stále negativně projevuje nedostatečné čištění splaškových odpadních vod 
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vypouštěných z kanalizačních výpustí bohumínské městské kanalizace a průmyslových 

OV produkovaných zdejšími podniky, jejichţ je Struţka nejčastějším recipientem. [21, 23] 

Tabulka 15:   Profil Bohumínská Struţka – ústí, charakteristické hodnoty ukazatelů, 2008/2009; [zdroj: 23] 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

BSK5 CHSKCr CHSKMn N-NH4
+
 N-NO3

-
 Ncelk Pcelk pH 

MAKROZOO -
BENTOS  

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   saprobní index 

11 65 13 3,2 2,82 6,6 0,423 7,5 - 8,5 - 
  

RL RAS NL 
rozp. 

O2 
Cl

-
 SO4

-
 Ca Mg KONDUKTIVITA 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/m] 

2600 1900 100 4,8 8,51 421 249 38 330 

          

KONCENTRACE KOVŮ 

Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Hg As 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

3,99 1,21 262 75,6 3 32 37,2 1,4 1 3,5 

 

Průměrný průtok měřeným profilem byl 0,09 m
3
/s. Podobně jako Bajcůvka a Vrbická 

Struţka vykazuje tento tok silné znečištění zejména organickými látkami (vyjádřeno jako 

CHSKCr), NL, RL, chloridy, sírany, z kovů ţelezem, manganem, zinkem, olovem a 

dokonce rtutí. Všechny zmíněné hodnoty v rámci V. třídy jakosti stejně jako konduktivita. 

Do čtvrté třídy se řadí biochemická spotřeba kyslíku, celkový fosfor a amoniakální dusík 

společně s kovy: mědí s kadmiem. Obsah kyslíku je nízký - pod hodnotou 5 mg/l (také IV. 

třída). III. třída zahrnuje vápník, nikl a CHSKMn. V první třídě se objevuje dusičnanový 

dusík, hořčík a chrom. Arsen odpovídá II. třídě jakosti vod. Bohumínská Struţka je podle 

vybraných ukazatelů výsledně zařazena do V. třídy jakosti.  

5.2.4. OLŠE A LUTYŇKA 

Voda v Olši je sledována celkem v pěti profilech. Na území Bohumína je to profil 

v ř. km 0,5, tedy v ústí do řeky Odry v místech, kde opouští území ČR. Tok je v celé své 

délce postupně zatěţován zbytkovým znečištěním z odpadních vod, které se do něj 

vypouští a ovlivňován kvalitou vod v přítocích. Jakost vody se tedy s postupem toku 

pozvolna zhoršuje a v místě, kde řeka zaniká soutokem s Odrou se projevuje vliv 
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veškerého znečištění, přivedeného do Olše v rámci celého povodí. V profilu ústí je proto 

podle vybraných ukazatelů celkově hodnocena III. třídou, jako znečištěná voda. [21, 23]   

Tabulka 16:   Profil Olše – ústí, charakteristické hodnoty ukazatelů, 2008/2009; [zdroj: 23] 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

BSK5 CHSKCr CHSKMn N-NH4
+
 N-NO3

-
 Ncelk Pcelk pH 

MAKROZOO -
BENTOS  

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   saprobní index 

4 25 5,8 0,89 2,82 4,8 0,34 7,7 - 8,1 2,1 
  

RL RAS NL 
rozp. 

O2 
Cl

-
 SO4

-
 Ca Mg KONDUKTIVITA 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/m] 

1200 840 26 8,7 301 148 86 23 161 

          

KONCENTRACE KOVŮ 

Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Hg As 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

0,99 0,17 38 6 - - - - - - 

 

Ve zmiňovaném profilu ústí měla řeka průměrný průtok 11,276 m
3
/s. III. třídou se 

zde vyznačují jak hodnoty organického znečištění (BSK5 a CHSKCr), tak i amoniakální 

dusík a celkový fosfor. Z fyzikálně-chemického hlediska je řeka na dolním toku významně 

znečištěna rozpuštěnými anorganickými solemi - hlavně chloridy, pocházejícími ze 

slaných důlních vod (IV. třída). RL s koncentracemi přesahujícími 1 000 mg/l jsou celkově 

zařazeny do V. třídy jakosti povrchových vod společně s konduktivitou a naopak první 

třída zahrnuje rozpuštěný kyslík, dusičnanový dusík, vápník, hořčík a CHSKMn.   

Lutyňka je také sledována ve svém ústí do výše hodnocené Olše. Do jejího přítoku, 

Flakůvky, vypouští průmyslové odpadní vody podnik Rockwool, a.s. [21, 23] 

Hodnoty ukazatelů uvádí Tabulka 17. Celkově je podle vybraných ukazatelů 

Lutyňka hodnocena V. třídou, jako velmi silně znečištěná, coţ je způsobeno hlavně 

koncentrací amoniakálního dusíku na úrovni V. třídy a také hodnotami organického 

znečištění (CHSKCr) a celkového fosforu, které jsou klasifikovány IV. třídou stejně jako 

obsah manganu a rozpuštěného kyslíku. Ve třetí třídě jsou zařazeny ukazatele BSK5, 
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CHSKMn, RL, NL, saprobní index makrozoobentosu, ţelezo a kadmium, II. třídě 

konduktivita, dusičnanový dusík, sírany, arsen, zinek, měď a olovo.  

Tabulka 17:   Profil Lutyňka – ústí, charakteristické hodnoty ukazatelů, 2008/2009; [zdroj: 23] 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

BSK5 CHSKCr CHSKMn N-NH4
+
 N-NO3

-
 Ncelk Pcelk pH 

MAKROZOO -
BENTOS  

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   saprobní index 

6,8 45 11 4,59 3,91 10 0,656 7,4 - 7,9 2,8 
  

RL RAS NL 
rozp. 

O2 
Cl

-
 SO4

-
 Ca Mg KONDUKTIVITA 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/m] 

570 400 54 4,5 59 99 88 17 69 

          

KONCENTRACE KOVŮ 

Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Hg As 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

1,98 0,52 30 6,5 < 2 4 4,5 0,63 < 0,05 2,3 

 

Pouze chloridy, vápník, hořčík, chrom, nikl a rtuť odpovídají zařazení do I. třídy 

jakosti. Lutyňka měla ve sledovaném profilu velice nízký průměrný průtok 0,083 m
3
/s. 

5.2.5. ODRA 

Jakost vody v Odře se sleduje v 8 profilech: Odra nad Budišovkou, Jakubčovice, 

Kunín, Jistebník, Svinov, Odra pod Černým příkopem, Antošovice a na území Bohumína 

se jedná o profil Odra – Bohumín, který se nachází na ř. km 3,3. Je to poslední 

monitorovaný profil na Odře v ČR, projevuje se v něm veškeré znečištění přivedené do 

řeky z celého povodí. [21, 23] 

Jakost vody je zde klasifikována celkově III. třídou, hodnoty ukazatelů uvádí 

Tabulka 18. Třetí třídě odpovídá zjištěné bakteriální i organické znečištění a obsah 

celkového fosforu, dále konduktivita, RL, NL a kovy ţelezo, zinek, olovo, rtuť. Dusík 

amoniakální i dusičnanový je v koncentraci na úrovni II. třídy jakosti společně s chloridy a 

sírany, manganem, mědí a kadmiem. I. třída jakosti zahrnuje rozpuštěný kyslík, vápník, 

hořčík, chrom, nikl, arsen. Průměrný průtok profilem v období 2008 – 2009 byl 37,7 m
3
/s. 
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Tabulka 18:   Profil Odra – Bohumín, charakteristické hodnoty ukazatelů, 2008/2009; [zdroj: 23] 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

BSK5 CHSKCr CHSKMn N-NH4
+
 N-NO3

-
 Ncelk Pcelk pH 

MAKROZOO -
BENTOS  

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]   saprobní index 

5,4 28 7,6 0,5 3,85 5,2 0,269 7,2 - 7,9 2,5 
  

RL RAS NL 
rozp. 

O2 
Cl

-
 SO4

-
 Ca Mg KONDUKTIVITA 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS/m] 

590 470 58 8,3 128 124 54 14 80 

          

KONCENTRACE KOVŮ 

Fe Mn Zn Cu Cr Ni Pb Cd Hg As 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

1,85 0,14 54 6,9 1,9 3,9 13,8 0,4 0,32 < 1 

5.3. POROVNÁNÍ JAKOSTI TOKŮ 

Na závěr této kapitoly je provedeno grafické vyhodnocení vybraných ukazatelů ve 

sledovaných tocích podle hodnot c90 z kapitoly 5.2. Koncentrace jsou vyjádřeny 

sloupcovými grafy. Na ose x jsou přítoky Odry v pořadí, v jakém do ní ústí (kromě 

Lutyňky, ústící do Olše), poslední jsou vyneseny hodnoty z profilu Odra – Bohumín.  

Graf 2: Porovnání koncentrací dusíku a fosforu za rok 2008 - 2009 
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Graf 2 znázorňuje výskyt celkového a amoniakálního dusíku a celkového fosforu ve 

sledovaných tocích v daném období. Koncentrace amoniakálního dusíku byla nejvyšší 

v Lutyňce (4,59 mg/l) stejně jako obsah celkového dusíku (10,0 mg/l). V profilu Odra 

Bohumín byla koncentrace amoniakálního dusíku zřejmě vlivem naředění v porovnání s 

přítoky nejniţší (0,50 mg/l), celkový dusík byl nejniţší v řece Olši (4,8 mg/l), zatímco 

v Odře dosahoval 5,2 mg/l. Celkový fosfor byl nejniţší ve Vrbické Struţce (0,056 mg/l), 

v Odře měl hodnotu 0,269 mg/l, přitom kromě Vrbické Struţky vykazovaly ostatní přítoky 

Odry koncentrace v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Rozpuštěný kyslík sice není v grafu 

zaznamenán, ale jako významný ukazatel jakosti se nesmí přehlíţet. Nejméně 

rozpuštěného kyslíku obsahovala v letech 2008 - 2009 voda v Bajcůvce (4,3 mg/l), 

podobně nízkou hodnotu vykazovala i Lutyňka (4,5 mg/l). Nejvyšší koncentrace byla 

naopak v Olši a Odře, kde překročila hodnotu 8 mg/l. Současná legislativa však vyţaduje 

průměrný obsah rozpuštěného kyslíku vyšší neţ 9 mg/l.  

Organické znečištění vyjádřené ukazateli BSK5 a CHSKCr znázorňuje Graf 3 s osou 

x v logaritmickém měřítku. Je patrné, ţe v profilu Odra – Bohumín bylo toto znečištění 

niţší neţ v přítocích (s výjimkou Olše), coţ je nejspíše způsobeno tím, ţe Odra je v 

porovnání se svými přítoky vysoce vodný tok a koncentrace znečištění se v ní nařeďují. 

Olše vykazuje v daném období nejniţší hodnoty BSK5 (4 mg/l) i CHSKCr (25 mg/l). 

Nejvyšší hodnoty náleţí Bohumínské Struţce: BSK5 = 11 mg/l a CHSKCr = 65 mg/l. 

Graf 3: Porovnání organického znečištění v tocích za období 2008 - 2009 
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Koncentrace rozpuštěných látek, vyobrazuje Graf 4 s osou x v logaritmickém 

měřítku. Nejvyšší hodnoty RL vykazuje Bajcůvka (4 000 mg/l) a dále Vrbická a 

Bohumínská Struţka. Nejniţší koncentrace chloridů byla v Bohumínské Struţce (8,5 mg/l) 

u síranů v Lutyňce (99 mg/l). Vysoký obsah RL, zvlášť síranů a chloridů, můţe být 

způsoben důlními vodami vypouštěnými z Heřmanické nádrţe do Vrbické Struţky, odkud 

se mohou dostávat do Struţky Bohumínské, která z ní odebírá asanační průtok, stejně jako 

Bajcůvka. Do Olše jsou důlní vody vnášeny z Karvinského potoka. 

Graf 4: Porovnání obsahu rozpuštěných látek v tocích za období 2008 - 2009 
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Jakost vody v Odře na sledovaném území je ovlivněna jednak znečištěním, které 

získala jiţ dříve v rámci svého toku a pak znečištěním, které je do ní přivedeno zdejšími 

přítoky. Jakost Vrbické Struţky je kromě pěti kanalizačních výustí ještě ovlivněna 

zaústěnými důlními vodami, Bohumínská Struţka je kromě toho hlavním recipientem 

většiny průmyslových i splaškových odpadních vod v Bohumíně a Bajcůvka je vyjma 

splašků z bohumínské kanalizace ovlivněna odpadními vodami z ŢDB, a.s. Na jakost vody 

v Lutyňce má vliv její přítok Flakůvka, do které vypouští své odpadní vody podnik 

Rockwool, a.s. V ústí řeky Olše se kumuluje veškeré znečištění odpadními vodami 

splaškovými, průmyslovými i důlními, které získává v rámci celého svého povodí. 

Z celkového zařazení sledovaných toků do tříd jakosti podle vybraných ukazatelů je 

nejlépe hodnocena Odra a Olše, u kterých je výsledkem III. třída. Nejhůře dopadly malé 

toky, kde Lutyňka, Vrbická Struţka i Bohumínská Struţka jsou označeny V. třídou a 

Bajcůvka IV. třídou jakosti povrchových vod. 
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6. VÝVOJ JAKOSTI VODY V PROFILU ODRA-

BOHUMÍN VE VYBRANÝCH UKAZATELÍCH 

Tato část diplomové práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobého průběhu jakosti 

vody v řece Odře, konkrétně v profilu Odra – Bohumín, a to v období let 1980 - 2010. 

Hodnocení vychází z dat získaných z databáze Povodí Odry, s.p., jedná se o vybrané 

ukazatele jakosti vod, konkrétně BSK5, CHSKCr, amoniakální dusík, rozpuštěný kyslík, 

sírany, chloridy a veškeré rozpuštěné látky. Soubor dat je tvořen hodnotami jednotlivých 

měsíčních odběrů za kaţdý rok sledovaného období a je přehledně uspořádán v tabulkách, 

které jsou součástí Přílohy 4 této diplomové práce.  

V kapitole 6.1 jsou hodnoty porovnávány s legislativním poţadavkem na kvalitu 

povrchových vod. Pro účel porovnání byla vstupní data přepočtena na roční aritmetické 

průměry jednotlivých ukazatelů tak, jak poţaduje NEK. 

Ostatní kapitoly vycházejí z původního vstupního souboru dat a zabývají se 

vyhodnocením dlouhodobého vývoje koncentrací jednotlivých ukazatelů samostatně. V 

textu jsou pro názornost uvedeny grafy, které zaznamenávají průběh vývoje těchto 

koncentrací a současně jsou v nich vyznačeny limitní hodnoty NEK (hodnoty průměrů) 

podle nařízení vlády č. 23/2010 Sb.  

6.1. VYHODNOCENÍ PODLE NORMY ENVIRONMENTÁLNÍ 

KVALITY 

V příloze č. 3 k nařízení vlády č. 23/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

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

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

do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., se objevují 

ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku a tzv. normy environmentální kvality 

(NEK). V této kapitole bude znázorněno vyhodnocení dlouhodobého průběhu jakosti vody 

v profilu Odra – Bohumín pomocí této normy, zatímco v minulé kapitole 5 byla pro období 

2008 – 2009 jakost toků hodnocena zařazením vody do jedné ze tříd jakosti podle 

vypočtených charakteristických hodnot c90.  
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Vybrané hodnoty dané normou znázorňuje Tabulka 20. Jedná se o normu 

environmentální kvality vyjádřenou jako celoroční průměrná hodnota. Hodnocení probíhá 

na základě porovnání ročního aritmetického průměru koncentrací ukazatelů s normou. Pro 

její splnění nesmí tento aritmetický průměr hodnotu danou normou překročit, respektive 

pro rozpuštěný kyslík nesmí být průměrná hodnota niţší, neţ jakou přikazuje norma. 

Původní měsíční vstupní hodnoty (viz. Příloha 4) byly tedy přepočteny na průměrné roční 

(viz. Tabulka 19). 

Tabulka 19:   Průměrné roční koncentrace vybraných ukazatelů  

v profilu Odra - Bohumín z let 1980 – 2010; [zdroj: 21] 

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp.O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1980 12,33 139,17 4,23 8,63 89,58 114,17 526,17 

1981 11,67 169,17 6,99 7,53 103,83 132,50 539,17 

1982 14,67 177,67 6,34 7,23 106,08 139,75 612,67 

1983 11,58 124,17 7,10 5,34 118,25 200,00 738,42 

1984 11,66 106,75 5,66 7,06 122,58 196,58 754,25 

1985 10,06 93,17 5,04 8,30 121,33 142,25 633,00 

1986 9,09 120,83 6,73 8,63 138,83 130,92 599,00 

1987 8,83 102,83 6,43 8,68 135,17 149,92 657,67 

1988 6,41 67,50 4,79 7,23 133,75 161,00 665,83 

1989 10,29 53,92 4,66 7,29 130,58 160,67 676,08 

1990 5,93 54,42 5,72 6,39 147,92 186,42 769,08 

1991 6,38 45,83 3,69 7,87 145,42 166,83 706,83 

1992 7,87 62,08 3,79 8,30 154,17 168,00 672,75 

1993 7,35 51,42 3,75 8,69 132,33 147,75 631,00 

1994 6,19 37,08 2,31 8,54 127,60 121,67 576,25 

1995 7,06 72,67 2,14 9,03 113,16 102,06 516,75 

1996 4,87 34,50 1,91 9,73 100,43 81,45 445,50 

1997 4,23 25,08 1,34 9,52 102,98 89,89 482,42 

1998 3,85 22,50 0,59 9,94 78,40 55,24 396,17 

1999 4,84 22,92 0,50 10,19 81,98 57,17 385,08 

2000 5,80 19,00 0,55 9,55 72,41 57,23 400,67 

2001 3,57 18,17 0,42 10,16 86,53 62,83 389,50 

2002 4,28 18,75 0,44 10,07 65,71 73,35 385,75 

2003 5,12 25,17 0,48 9,73 95,73 114,38 659,08 

2004 4,35 22,00 0,38 9,54 97,81 112,18 599,45 

2005 4,53 24,25 0,42 8,99 93,05 100,88 590,42 

2006 4,53 26,08 0,40 8,88 103,46 80,50 458,92 

2007 4,45 22,33 0,35 9,01 105,43 108,77 490,00 

2008 3,94 16,25 0,20 9,88 85,62 72,73 456,75 

2009 3,20 23,33 0,26 9,58 87,59 87,34 449,83 

2010 3,70 19,33 0,30 9,80 66,40 50,78 371,67 
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Vypočtené roční průměry byly tedy porovnány s hodnotami stanovenými normou 

environmentální kvality. Hodnoty, které překročily limity stanovené normou, respektive 

nepřekročily v případě rozpuštěného kyslíku, normě environmentální kvality nevyhovují a 

v tabulce jsou uvedeny červeným písmem. U chemické spotřeby kyslíku, koncentrace 

rozpuštěného kyslíku a chloridů je podle Tabulky 19 patrný vývoj od r. 1980, kdy by jejich 

hodnoty normě nevyhověly, ba ji dokonce několikanásobně překročily v případě CHSKCr, 

zatímco od devadesátých let se postupným zlepšováním jakosti dostaly tyto koncentrace 

pod stanovenou mez (respektive nad stanovenou mez pro rozpuštěný kyslík) a 

v současnosti (aţ na několik výjimek) jiţ vyhovují aktuálním legislativním poţadavkům na 

kvalitu vod. Ze sledovaných ukazatelů normě dlouhodobě vyhovují rozpuštěné látky, které 

by ji teoreticky překročily jen v letech 1984 a 1990, přestoţe jejich koncentrace po poklesu 

z devadesátých let později opět stoupala. Nejlépe hodnoceny jsou ukazatele koncentrace 

síranů, které normě vyhovují v plném rozsahu hodnot sledovaného období, zatímco 

biochemická spotřeba kyslíku a amoniakální dusík jsou prakticky v celé tabulce označeny 

červenými hodnotami a poţadavky nesplňují.  

Tabulka 20:   Norma environmentální kvality pro průměrné roční  

koncentrace ukazatelů podle [19] 

NEK - NORMA ENVIROMENTÁLNÍ KVALITY (průměrná hodnota) 

BSK5 CHSKcr N-NH4
+
 rozp.O2 sírany chloridy RLveškeré 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

3,80 26,00 0,23 > 9,00 200,00 150,00 750,00 

  

Podle průměrných hodnot (viz. Tabulka 19) je zřejmé, ţe koncentrace mají 

klesající tendenci. Nejvýznamnější sníţení průměrných hodnot lze pozorovat u 

amoniakálního dusíku a CHSKCr. Na druhou stranu se však poţadavky na kvalitu vod 

neustále zpřísňují, a tak porovnáním tabulky s hodnotami NEK zjišťujeme, ţe mnoho 

ukazatelů, v čele právě s amoniakálním dusíkem, i přes zlepšení stavu poţadavkům stále 

ještě nevyhovuje a je nutné nadále intenzivně pracovat na zlepšení situace. 
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6.2. BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (BSK5) 

Hodnota BSK charakterizuje koncentraci biologicky rozloţitelných organických 

látek ve vodě. Vyjadřuje se jako hmotnostní koncentrace kyslíku, jenţ se spotřebuje 

v oxickém prostředí za stanovených podmínek na biochemickou oxidaci organických látek. 

BSK se udává v jednotkách [mg/l]. 

BSK je základním stanovením při chemickém rozboru vod a sehrává významnou 

úlohu při posuzování účinnosti biologického čištění odpadních vod. Woodard [28] se o 

BSK (anglicky BOD) zmiňuje jako o nejčastější metodě pouţívané k určení celkového 

mnoţství biologicky rozloţitelného organického materiálu ve vodách.  

Při stanovení standardní zřeďovací metodou jak uvádí Pitter [20], se vzorek vody 

umístí do lahvičky a sleduje se úbytek rozpuštěného kyslíku např. kyslíkovou elektrodou 

na začátku a na konci inkubační doby. Inkubace probíhá při teplotě 20 °C a ve tmě, aby se 

zabránilo fotosyntetické asimilaci moţných obsaţených řas, které by produkovaly kyslík, 

coţ zkreslí výsledek měření. Vzorky, zvlášť v případě jejich velkého znečištění, se 

nařeďují vodou, aby se zabránilo úplnému vyčerpání rozpuštěného kyslíku během 

inkubace. Proto se pouţívá pojmenování „zřeďovací metoda“. 

Pro biochemickou oxidaci je nutné, aby voda obsahovala dostatek mikroorganismů. 

Ve splaškových a povrchových vodách je většinou tato přítomnost zajištěna, v případě 

průmyslových odpadních vod je nutné organismy do vzorku dodat, a to přídavkem vlastní 

vypěstované kultury nebo dávkováním povrchové, případně odsazené splaškové vody. [20] 

Mnoţství kyslíku spotřebovaného během biochemické oxidace se odvíjí od délky 

inkubace. Úplná biochemická oxidace ve vzorku splaškové vody trvá cca 20 dní. Z důvodu 

časové náročnosti se pouţívá jednotná inkubační doba 5 dní, odtud označení BSK5 – 

pětidenní biochemická spotřeba kyslíku. 

Vývoj hodnot BSK5 v profilu Odra – Bohumín od r. 1980 do r. 2010 shrnuje Graf 5 

na následující stránce. Z grafu je zřejmé, ţe vývoj BSK5 měl v daném období pozvolnou 

klesající tendenci. Maxima vybočující mezi ostatními hodnotami byla zjištěna v letech 

1982 (48 mg/l), 1984 (43,5 mg/l) a 1989 (26,5 mg/l). Minimum (1,2 mg/l) se vyskytlo 

v roce 1986, avšak v osmdesátých letech se jinak hodnoty BSK5 pohybovaly v rozmezí 5 – 
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25 mg/l. Od druhé poloviny devadesátých let se BSK5 ustálilo pod 10 mg/l a v posledních 

třech letech se pohybuje mezi 2 – 5 mg/l, v r. 2010 se objevila výjimečně hodnota 6,3 mg/l. 

Graf 5: Vývoj BSK5 v profilu Odra - Bohumín za období 1980 – 2010 
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6.3. CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU (CHSKCr) 

Stejně jako BSK i chemická spotřeba kyslíku vyjadřuje koncentraci organických 

látek ve vodě, a to všech nejen biologicky rozloţitelných. Ve skutečnosti se jedná o 

mnoţství kyslíku, které se za pomoci oxidačního činidla spotřebuje za stanovených 

podmínek na chemickou oxidaci všech organických látek v daném roztoku. Jako oxidační 

činidlo se nejčastěji uţívá dichroman draselný, od něj je poté odvozeno značení CHSKCr. 

CHSK se udává v jednotkách [mg/l]. 

Při stanovení CHSKCr podle Pittera [20] dochází k oxidaci organických látek 

dichromanem draselným při teplotě 150°C v prostředí okyseleném H2SO4. Oxidace 

probíhá 2 hodiny za katalytického působení síranu stříbrného. Následně se určí zbytkový 

dichroman, který se nespotřeboval při oxidaci, to se provádí buď spektrofotometricky nebo 

vyuţitím titrace síranem ţeleznatým na indikátor feroin. Existuje však několik modifikací 

tohoto postupu.  

Problémem při stanovení CHSKCr můţe být přítomnost chloridů, které mohou 

zvyšovat spotřebu dichromanu svou oxidací na elementární chlor. Tento uvolněný chlor 

můţe zároveň reagovat s organickými látkami a oxidovat je, coţ ovlivňuje přesnost 

stanovení CHSK. K eliminaci působení chloridů se dávkuje síran rtuťnatý. [20] 

Dalším problémem můţe být pomalá rychlost oxidace některých látek. Zatímco 

většina látek se při stanovení zoxiduje z více neţ 90%, existují výjimky, u kterých během 

stanovené doby 2 hodin proběhne oxidace jen částečně (např. deriváty pyridinu, niţší 

alifatické aminy). Při prodlouţení doby varu se stupeň oxidace těchto organických látek 

zvýší. Je však nutné počítat s urychlením autoredukce dichromanu, která ovlivní výsledek. 

Autoredukci ovlivňuje i koncentrace H2SO4, která nemá překročit poţadovaných 50%. [20] 

Graf 6 znázorňuje vývoj CHSKCr v Odře, měřený v profilu Odra – Bohumín od roku 

1980. Je z něj patrné, ţe v průběhu let se naměřené hodnoty postupně sniţovaly. Maximum 

v rámci sledovaného období činilo 340 mg/l a bylo naměřeno v roce 1982, v následujících 

letech hodnoty výrazně klesaly. Výraznější výkyv se objevil roku 1995, kdy oproti 

ostatním letům byly změřeny hodnoty přesahující 100 mg/l a v jednom případě dokonce 

vyšší neţ 250 mg/l. Minimum bylo zjištěno v roce 2002 a to 8 mg/l. Od roku 1997 CHSKCr 

v tomto profilu kleslo pod 50 mg/l a tato hodnota byla poté překročena jen v jednom 
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případě, v roce 2005, kdy bylo naměřeno 58 mg/l. V posledních třech letech se hodnoty 

ustálily v rozmezí 12 – 35 mg/l. 

Graf 6: Vývoj CHSKCr v profilu Odra - Bohumín za období 1980 - 2010 
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6.4. AMONIAKÁLNÍ DUSÍK (N-NH4
+
) 

Amoniakální dusík vzniká při rozkladu organických dusíkatých látek. 

Antropogenním zdrojem jsou hlavně splaškové odpadní vody, průmyslové odpadní vody 

(např. z galvanického pokovování), dusíkatá hnojiva přiváděná splachem ze zemědělské 

půdy, odpadní vody ze zemědělské výroby. Ve vodě se vyskytuje ve dvou formách – jako 

kation amonný (NH4
+
) a jako amoniak (NH3). Obě formy se analytickými metodami 

stanovují současně jako celkový amoniakální dusík.  

Jak se uvádí v [20], poměrně bohaté jsou na amoniakální dusík atmosférické vody, je 

to způsobeno výskytem amonných sloučenin ve vzduchu. Na územích s hustě zastoupeným 

průmyslem mohou jeho koncentrace v atmosférických vodách dosahovat aţ 10 mg/l. 

Poměrně vysoké obsahy amoniakálního dusíku, v řádech desítek mg/l, jsou typické pro 

splaškové odpadní vody. Dusík zde pochází hlavně z moči. Největší koncentrace vykazuje 

v odpadních vodách z průmyslu a zemědělských odpadech.  

Pro odstranění vysokých koncentrací amoniakálního dusíku z vody se pouţívá 

provzdušňování, volný molekulární NH3 je totiţ těkavý. Proces musí probíhat při pH 10 – 

11, kdy se odstraní aţ 98% amoniakálního dusíku. Při niţším pH účinnost značně klesá. Za 

oxických podmínek je dusík ve vodě nestálý a lehce u něj dochází k nitrifikaci, neboli 

biochemické oxidaci, naopak chemická oxidace probíhá obtíţně. Amoniakální dusík je 

moţné ve vodném roztoku snadno oxidovat jedině chlorem. [20] 

Neţádoucí vlastností amoniakálního dusíku je koroze mědi a jejích slitin, závisející 

na jeho koncentraci a pH prostředí. Dále působí toxicky na ryby. Vzhledem k tomu, ţe je 

hlavním produktem při rozkladu organických dusíkatých látek, je významným indikátorem 

fekálního znečištění. [20] 

Jak ukazuje Graf 7 ve sledovaném období docházelo k postupnému sniţování hodnot 

koncentrací amoniakálního dusíku měřených v profilu Odra – Bohumín. Přestoţe 

v současnosti uţ se většinou tento ukazatel nevyskytuje ve vodách v koncentraci vyšší neţ 

1 mg/l, v měřeném profilu v osmdesátých letech dosahoval hodnot od 1,5 mg/l do 14 mg/l, 

v roce 83 byla dokonce naměřena maximální hodnota z celého sledovaného období, a to 

19,4 mg/l. Koncentrace začaly výrazněji klesat v devadesátých letech, kdy od konce roku 

97 nebyla překročena hodnota 2 mg/l. Na začátku 21. století obsah amoniakálního dusíku 
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trvale klesnul pod 1 mg/l a v současnosti se pohybuje od 0,1 do 0,4 mg/l, výjimečně dojde 

k výkyvu nad 0,6 mg/l. 

Graf 7: Vývoj koncentrace amoniakálního dusíku v profilu Odra - Bohumín za období 1980 - 2010 

y =
 1

0
,1

6
8

e
-0

,0
1
1
x

R
2 =

 0
,7

2
3

9

0 2 4 6 8

1
0

1
2

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ro
k

N-NH4
+
 [mg/l]

K
O

N
C

E
N

T
R

A
C

E
 N

-N
H

4
+

N
O

R
M

A
 E

N
V

IR
O

N
M

E
N

T
Á

L
N

IÍ K
V

A
L

IT
Y

S
P

O
J
N

IC
E

 T
R

E
N

D
U

 (E
X

P
O

N
E

N
C

IÁ
L

N
Í)

 



Bc. Michal Zelenka: Stav vodních toků na území Bohumína a vlivy, které na něj působí 

 

2010/2011 61 

6.5. ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK 

Kyslík se do vody dostává dvěma cestami, první je uvolňováním z vodních rostlin a 

druhá difůzí z atmosféry. Rozpustnost kyslíku ve vodě závisí na teplotě, na koncentraci 

rozpuštěných látek (při jejím růstu rozpustnost klesá) a tlaku. Pitter [20] píše, ţe se 

koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodách odvíjí od toho, zda se jedná o tok nebo 

stojatou vodu – nádrţ či jezero. Dále je ovlivněna organickým znečištěním vody, při 

rozkladných procesech se totiţ kyslík vyčerpává. 

Obsah kyslíku ve vodě se kromě jeho koncentrace v [mg/l] dá vyjádřit procentem 

nasycení. V tekoucích vodách je hodnota nasycení cca 85 – 95%. Můţe však dojít i 

nenasyceni nebo přesycení vody kyslíkem. K přesycení dochází při velké turbulenci 

proudění vody např. pod jezem, druhou příčinou můţe být přemnoţení zelených 

organismů, uvolňujících kyslík. Nenasycení lze vyjádřit tzv. kyslíkovým deficitem v [%]. 

Kyslík se podle Pittera [20] spotřebovává při nitrifikaci, oxidaci ţeleza, manganu a sulfidů 

a při aerobním biologickém rozkladu organických látek. 

Kyslík je ve vodě potřebný pro ţivot vodních ţivočichů a pro zajištění samočisticí 

schopnosti povrchových vod při aerobních pochodech. Koncentrace rozpuštěného kyslíku 

je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů jakosti povrchových vod při jejich zařazování do 

tříd jakosti. Slouţí k hodnocení vody z pohledu její agresivity, společně s dalšími ukazateli 

slouţí k posuzování provozu biologických čistíren odpadních vod, je důleţitým 

indikátorem organického znečištění. [20] 

Nízká úroveň nasycení kyslíkem můţe způsobit úhyn ryb, jak uvádí Gray [11], stává 

se to převáţně v letních měsících. Podle náročnosti ryb na obsah rozpuštěného kyslíku se 

vody dělí na lososové a kaprové. Lososovité ryby vyţadují ve vodě 8 – 10 mg/l 

rozpuštěného kyslíku, pokud dojde k poklesu pod 3 mg/l, lososovité ryby se začínají dusit. 

Kaprovité ryby potřebují koncentraci kyslíku v rozmezí 6 – 8 mg/l a k dušení u nich dojde 

při poklesu pod 1,5 mg/l. 

   Vývoj koncentrace rozpuštěného kyslíku v Odře od r. 1980 do r. 2010 zobrazuje 

Graf 8, vycházející z měření v profilu Odra – Bohumín. Koncentrace se v průběhu let 

pozvolna zvyšovala. Začátkem osmdesátých let se pohybovala v hodnotách 8 – 12 mg/l, 

avšak docházelo k výkyvům, kdy klesala i pod 4 mg/l, alarmujících minimálních hodnot 

bylo dosaţeno v roce 1983 (0,8 mg/l) a v roce 1984 (1,2 mg/l). V devadesátých letech se 
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koncentrace pohybovaly nad mezí 4 mg/l a dosahovaly aţ 13 mg/l. V posledních třech 

letech se koncentrace rozpuštěného kyslíku ustálila na hodnotách od 8 do 11 mg/l. 

Graf 8: Vývoj koncentrace rozpuštěného kyslíku v profilu Odra - Bohumín za období 1980 - 2010 
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6.6. SÍRANY (SO4
2-

) 

Sírany se řadí mezi hlavní anionty přírodních vod. Jejich koncentrace ve vodě se 

obecně uvádí v jednotkách [mg/l] nebo také jako mmol/l. Vysoké koncentrace síranů ve 

vodě ovlivňují její chuť. Pokud jsou ve vodě současně zvýšené i koncentrace sodíku a 

hořčíku, můţe mít její poţití projímavý účinek. 

 Pitter [20] uvádí, ţe ve vodě mohou být sírany rozpuštěné, jedná se o síranový anion 

SO4
2-

, nebo v málo rozpustných formách, např. CaSO4, SrSO4 a BaSO4 – adsorbent 

pouţívaný k odstraňování radonu z vody. Odstranění vysokých koncentrací síranů z vod se 

provádí sráţením hydroxidem vápenatým s přídavkem chloridu hlinitého při pH 10 – 11. 

Účinnost této metody, např. při odstraňování síranu z důlních vod, dosahuje aţ 80%. 

Vysoké zastoupení mají ve vodách důlních, do kterých se dostávají v důsledku 

oxidace sulfických rud. Sírany se zde objevují průměrně v hodnotách okolo 2 500 mg/l. 

V přírodě jsou hlavním zdrojem síranů minerály, například sádrovec. Koncentrace v 

povrchových vodách se pohybuje od desítek do stovek mg/l. Taktéţ ve vodách 

podzemních, zde však můţe dojít ke zvýšení obsahu síranů aţ nad 1 000 mg/l např. 

v důsledku blízkosti sloţiště energetického popílku, kdy můţe dojít ke kontaminaci jeho 

výluhy. V mořské vodě se sírany vyskytují přibliţně v mnoţství 2 700 mg/l. Do 

atmosférických vod se dostávají z výparů při spalování fosilních paliv, v průmyslových 

oblastech mohou tímto způsobem dosáhnout koncentrací aţ desítek mg v litru vody. 

Antropogenního původu jsou sírany obsaţené v odpadních vodách z moření kovů. [20] 

Průběh vývoje koncentrace síranů v bohumínském úseku Odry během let 1980 – 

2010 zachycuje Graf 9, vycházející z měření v profilu Odra – Bohumín. Narozdíl od 

ostatních zde zmíněných ukazatelů nebyl pokles obsahu síranů tak razantní a jednoznačný, 

během sledovaného období hodnoty spíše neustále kolísaly. Oproti roku 1980, kdy byly 

měřeny hodnoty v rozmezí 55 – 150 mg/l, došlo v druhé polovině osmdesátých let 

k dalšímu nárůstu hodnot s maximem 254 mg/l v roce 92. Poté se sírany vyskytovaly na 

poměrně stabilní úrovni aţ do poloviny devadesátých let. Teprve v letech 1994 – 95 je 

patrný výraznější pokles koncentrace, která se nadále postupně sniţovala aţ do začátku 21. 

století, kdy se pohybovala v hodnotách 50 – 100 mg/l, avšak v roce 2003 opět prudce 

stoupla a to místy aţ trojnásobně oproti zmiňovanému roku 2003. V roce 2007 koncentrace 

vystoupala aţ na třetí nejvyšší hodnotu, a to 220 mg/l. Od té doby se opět postupně sniţuje. 



Bc. Michal Zelenka: Stav vodních toků na území Bohumína a vlivy, které na něj působí 

 

2010/2011 64 

V roce 2009 bylo naměřeno minimum za sledované období, tedy 29 mg/l, aktuální hodnoty 

z roku 2010 se nalézají v rozmezí od 47 do 85 mg/l.   

Graf 9: Vývoj koncentrace síranů v profilu Odra - Bohumín za období 1980 - 2010 
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6.7. CHLORIDY (Cl
-
) 

Chloridy jsou nejrozšířenější formou sloučenin chloru ve vodách. Vyznačují se velmi 

dobrou rozpustností. Jak uvádí Pitter [20], mají slabé komplexační schopnosti, proto 

existuji nejčastěji ve formě jednoduchého ionu Cl
-
. Chloridy se stejně jako sírany, 

dusičnany a hydrogenuhličitany řadí k základním aniontům v přírodních vodách. Mohou se 

stát i dominujícím aniontem, jelikoţ při zvyšování celkové mineralizace vody se zároveň 

zvyšuje i koncentrace chloridů na úkor síranů a hydrogenuhličitanů. Otázce chloridů se 

věnuje i Woodard [28], který je charakterizuje schopností podílet se na vedení elektrického 

proudu a aktivní rolí při galvanické korozi.  

V podzemních a povrchových vodách dosahují koncentrace jednotek aţ desítek mg/l, 

ve vodách minerálních se jedná aţ o několik tisíc mg/l, nejbohatší na chloridy jsou 

minerální vody fosilního původu s obsahem aţ v desítkách gramů na jeden litr. V mořské 

vodě je obsah chloridů na úrovni 19 g/l, v Mrtvém moři aţ 100 g/l. V přírodě jsou chloridy 

obsaţeny v půdě a horninách v průměru od 10 do 500 mg chloridů na 1 kilogram půdy. Do 

vody se z nich mohou uvolňovat vyluhováním nebo při zvětrávání. V přímořských 

oblastech můţe být obsah chloridů v atmosférických vodách způsoben přítomností mořské 

vody, jejíţ kapky jsou větrem strhávány do ovzduší. Zvýšené koncentrace chloridů ve vodě 

mohou být způsobeny kontaktem s loţisky kamenné soli a nebo draselných solí. [20] 

K oxidaci chloridů je potřeba dosáhnout vysokých hodnot oxidačně redukčního 

potenciálu, coţ je v přírodních vodách vyloučeno. Chloridy jsou tedy ve vodě chemicky 

stabilní. Jelikoţ se jen málo adsorbují na tuhých fázích, nezachycují se v půdě, pokud jí 

voda prochází. Nevytváří minerály ani málo rozpustné sloučeniny. Z hygienického 

hlediska nejsou závadné, ovlivňují chuť vody, ale jen při vysokých koncentracích. [20] 

Koncentrace chloridů v profilu Odra – Bohumín a její průběh v letech 1980 – 2010 

zachycuje Graf 10. Z něj je patrné, ţe koncentrace se měnila jen velmi pozvolna, podobně 

jako tomu bylo v případě síranů. V první polovině osmdesátých let byl nejdříve 

zaznamenán nárůst hodnot aţ na maximum z roku 83 o hodnotě 380 mg/l. Poté se aţ do 

poloviny devadesátých let koncentrace ustálily. Významnější pokles se projevuje od r. 95, 

kdy hodnoty klesly pod hranici 100 mg/l  ustálily se zde aţ do r. 2001, kdy je v grafu vidět 

opětovný nárůst, v některých případech aţ k hranici 200 mg/l. V roce 2004 a 2007 dosáhly 

250 mg/l, od roku 2008 však mají hodnoty opět sestupnou tendenci, postupně klesly pod 
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100 mg/l. V posledním roce byly naměřeny v rozmezí 20 – 74 mg/l s výjimkou měsíce 

listopadu, kdy byla koncentrace chloridů 101 mg/l. 

Graf 10: Vývoj koncentrace chloridů v profilu Odra - Bohumín za období 1980 - 2010 
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6.8. VEŠKERÉ ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY (RL) 

Ukazatel RL udává přehled o celkové koncentraci látek rozpuštěných ve vodě. Jedná 

se tedy o skupinové stanovení. Z fyzikálního hlediska mohou být rozpuštěné látky ve 

vodách obsaţeny ve formě pravých roztoků jako elektrolyty neboli iontově rozpuštěné 

látky nebo neiontově rozpuštěné látky (neelektrolyty). Mezi iontově rozpuštěné látky patří 

podle Pittera [20] mimo jiné vápník, hořčík, sodík, draslík, sírany, chloridy, dusičnany a 

hydrogenuhličitany, které jsou základní součástí přírodních vod. Mezi neiontově 

rozpuštěné látky uvádí např. sloučeniny křemíku a boru, rozpuštěné plyny. Koncentrace 

RL ve vodě, jak uvádí Gray [11], ovlivňuje její chemické vlastnosti, zejména konduktivitu, 

aciditu nebo tvrdost, které mají další vliv na vlastnosti fyzikální, např. chuť a zápach. 

Při stanovování RL se vzorek vody zfiltruje a odpařuje. Získaný odparek se suší při 

teplotě 105 °C. Pro rozlišení rozpuštěných a nerozpuštěných látek je důleţitým faktorem 

zvolený filtr, respektive velikost jeho pórů. Pro filtraci rozpuštěných látek se filtr vybírá 

s ohledem na filtrační rychlost a zároveň s přihlédnutím na poţadavek co největší hustoty 

filtru. Při analýze vody se za rozpuštěné povaţují takové látky, jenţ projdou 

membránovým filtrem o střední velikosti pórů 0,45 µm. [20] 

Vývoj obsahu rozpuštěných látek měřených v profilu Odra – Bohumín v období od 

roku 1980 do roku 2010 zobrazuje Graf 11. Změna opět nebyla tak rapidní jako např. u 

vývoje organického znečištění. Počátkem osmdesátých let křivka koncentrací stoupá a 

následně v maximálních hodnotách dosahuje aţ dvojnásobku oproti roku 1980, maximum 

bylo dosaţeno v roce 1983, a to 1 183 mg/l. Poté aţ do roku 1994 hodnoty kolísají, ale 

nedochází k viditelnému dlouhodobému sníţení. 

Výrazný pokles koncentrace rozpuštěných látek je moţné pozorovat od roku 1995, 

kdy nejdříve křivka padá pod hodnotu 800 mg/l a postupně aţ pod 600 mg/l. Aţ do roku 

2003 se hodnoty udrţovaly v intervalu od 200 do 600 mg/l, v roce 2001 bylo dokonce 

naměřeno minimum s hodnotou 164 mg/l. Na přelomu let 2002 a 2003 začaly koncentrace 

opět stoupat, místy aţ na dvojnásobek oproti hodnotám z konce devadesátých let. V roce 

2003 byla zjištěna koncentrace rozpuštěných látek 1 108 mg/l, coţ je maximum naměřené 

v rámci posledního desetiletí. V dalších letech koncentrace opět klesaly, konkrétně v roce 

2009 aţ na 170 mg/l. Z grafu je patrné, ţe v posledních letech má koncentrace 
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rozpuštěných látek opět klesající tendenci a nezvyšuje se. Za poslední tři roky se aţ na 

několik výkyvů drţí pod hranicí 600 mg/l. 

Graf 11: Vývoj koncentrace rozpuštěných látek v profilu Odra - Bohumín za období 1980 - 2010 
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6.9. SHRNUTÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE JAKOSTI VODY 

V PROFILU ODRA - BOHUMÍN 

Z vyhodnocení ukazatelů v kapitolách 6.1 - 6.8 je patrné, ţe organické znečištění a 

koncentrace amoniakálního dusíku během posledních 30 let výrazně klesly, coţ je ţádaný 

vývoj, stejně jako viditelně rostoucí mnoţství rozpuštěného kyslíku. Je však nutné dodat, 

ţe amoniakální dusík sice zaznamenal nejvýraznější pokles koncentrací (více neţ 

dvacetinásobný), ale přesto současným poţadavkům na jakost povrchových vod stále 

nevyhovuje (viz. Tabulka 20).  S ohledem na stále přísnější nároky na kvalitu vod je tedy 

nutné tyto výsledky i do budoucna nadále zlepšovat. 

V případě rozpuštěných látek, síranů a chloridů z grafického vyhodnocení vyplývá, 

ţe v devadesátých letech došlo po útlumu důlní činnosti k prvotnímu poklesu jejich 

koncentrací, ty však začaly na konci roku 2002 opět stoupat. Obsah rozpuštěných látek, 

především právě síranů a chloridů je typický pro důlní vody. Zdrojem náhlého zvýšení 

koncentrace těchto látek v profilu Odra - Bohumín jsou vody vypouštěné podnikem 

DIAMO, s.p. z tzv. Vodní jámy Jeremenko, kde se akumulují vody z bývalých dobývacích 

prostor Ostravské pánve, které bylo a je dosud nutné řízeně čerpat do Ostravice. Pro 

představu se jedná ročně o mnoţství 3 247 tis. m
3
 (r. 2002), 4 387 tis. m

3
 (r. 2005) a 

mnoţství 5 388 tis. m
3
 (r. 2009) vypuštěných důlních vod. V důsledku tohoto čerpání se 

koncentrace zmíněných látek významně zvýšila, a to jak v Ostravici, tak v Odře, do které 

se vlévá. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit jakost povrchových toků na sledovaném 

území města Bohumína a vypátrat vlivy, které na ni působí. 

Jak vyplývá z kapitoly 4, ve městě působí celkem devět významných zdrojů 

odpadních vod. Z průmyslových zdrojů jsou nejvýznamnější podniky ŢDB, a.s., Bekaert, 

s.r.o., Bochemie s.r.o. a AWT VaDS, a.s. zastupující hutnickou a chemickou výrobu, 

čistírenské a dopravní sluţby a výrobu drátů. Odpadní vody jimi produkované tvoří 

dohromady více neţ 64% z celkové produkce devíti sledovaných subjektů (z pohledu toku 

2009). Významný podíl produkovaných odpadních vod tvoří rovněţ vypouštění vod 

splaškových. V tomto případě je hlavním zdrojem městská čistírna odpadních vod, dále 

tzv. volné kanalizační výusti, kterými odtékají do recipientu nedokonale čištěné splašky a 

v neposlední řadě ČOV těch podniků, které produkují pouze splaškové vody. 

Kvalita vodních toků na území Bohumína je vypouštěnými odpadními vodami přímo 

ovlivňována. Tomu také odpovídá jejich jakost, kdy za období let 2008 – 2009 byly 

zejména drobnější toky s niţšími průtoky zařazeny do IV. a V. třídy jakosti povrchových 

vod. Odpadními vodami, převáţně průmyslovými, je nejvíce zasaţena Bohumínská 

Struţka a Bajcůvka – nejčastější recipienty. Vrbická Struţka je znečištěna vodami 

splaškovými z volných kanalizačních výustí stejně jako Flakůvka a Lutyňka, jejichţ jakost 

je navíc ovlivněna vodami vypouštěnými z BČOV podniku Rockwool. Největší toky 

v oblasti – Odra a Olše byly v období let 2008 – 2009 hodnoceny shodně III. třídou jakosti. 

Jsou ovlivněny jak znečištěním vnášeným do nich v průběhu celého toku, tak kvalitou 

vody drobných toků, které jsou do nich v Bohumíně zaústěny. Významný pozitivní vliv na 

jakost má jejich vyšší vodnost a vyšší samočisticí schopnost, díky čemuţ se lépe 

vyrovnávají se znečištěním.  

Ke zlepšení současného stavu, hlavně silně znečištěných drobných vodních toků, je 

potřeba sniţovat produkci odpadních vod a emise znečišťujících látek především 

z průmyslových zdrojů (ŢDB, a.s., Bochemie, s.r.o., AWT VaDS, a.s.) vyuţitím nejlepších 

dostupných technologií při výrobě a také při čištění OV. Dále je nutné zmenšit počet 

kanalizačních výustí, přivádějících nedostatečně čištěné odpadní vody do recipientů. 

Z dokumentu Plán oblasti povodí Odry 2010 – 2015 [22] vyplývá jako stěţejní opatření 
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pro oblast Bohumína zejména dostavba kanalizace v jednotlivých městských částech 

v rozsahu cca 130 mil. Kč. Po její realizaci dojde k pozitivnímu vlivu na recipienty – 

eliminaci vnosu splaškových vod.  

Z vyhodnocení dlouhodobého vývoje jakosti v profilu Odra – Bohumín je zřejmé, ţe 

její znečištění postupně klesá. Největším problémem, se kterým se Odra v profilu Bohumín 

v posledních letech potýká, zůstává obsah rozpuštěných látek - síranů a chloridů, 

způsobený zaústěním důlních vod. Toto znečištění však nevzniká na území města a je 

důsledkem důlní činnosti v regionu. 

Hodnoty vybraných ukazatelů, s výjimkou amoniakálního dusíku, jiţ v posledních 

letech sledovaného období vyhovují aktuálním poţadavkům na kvalitu vod vyplývajícím z 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb., avšak legislativní poţadavky se s postupem času neustále 

zpřísňují a je nutné i do budoucna stále vyvíjet snahu o dosaţení co nejniţších koncentrací 

těchto látek v recipientech. Zásadní pozitivní vliv na vývoj jakosti vody v profilu Odra 

Bohumín mělo v minulosti několik faktorů, zejména zprovoznění městské ČOV v roce 

1997 a v následujících letech postupné rozšiřování stokové sítě na ni napojené. Dále 

výstavba čistíren odpadních vod v areálech bohumínských průmyslových podniků, které v 

minulosti své odpadní vody před vypuštěním do recipientu čistily nedokonale a jen 

v minimálním rozsahu. Významný vliv má vývoj legislativy v oblasti vod a důsledný 

monitoring stavu povrchových vod.  
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Příloha č. 1:  Fotodokumentace  

1. Hraniční meandry Odry, Bohumín; [zdroj: 13, 30] 

 

2. Olše, Bohumín; [zdroj: 30] 

 

3. Bohumínská Struţka za areálem Bochemie, s.r.o. (vlevo), koryto Bajcůvky u hřbitova ve Starém 

Bohumíně (vpravo); [zdroj: 30] 

 

 



 

  

Příloha č. 2: 

a) Emisní standardy - přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru 

koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných městských odpadních vod podle 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb. [19]    

 

Kategorie ČOV 
(EO) 

CHSKCr 

[mg/l] 
BSK5 

[mg/l] 
NL 

[mg/l] 
N-NH4

+ 

[mg/l] 
Ncelk 

[mg/l] 
Pcelk. 

[mg/l] 

p m p m p m průměr
 
 m průměr m průměr m 

méně neţ 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2 001 – 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001 – 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

více neţ 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

 

 

 

 

 

b)  Emisní standardy - přípustná minimální účinnost čištění městských odpadních vod 

podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. [19] 

 

Kategorie ČOV 
(EO) 

CHSKCr 
[%] 

BSK5 
[%] 

N-NH4
+ 

[%] 
Ncelk 

[%] 
Pcelk 
[%] 

méně neţ 500
 
 70 80 - - - 

500 - 2 000 70 80 50 - - 

2 001 – 10 000 75 85 60 - 70 

10 001 – 100 000 75 85 - 70 80 

více neţ 100 000 75 85 - 70 80 

 



 

  

Příloha č. 3:   

Mezní hodnoty tříd jakosti vody, převzato z [23] 

 

 

FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ UKAZATELE: 

 

 

 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE: 

 

 

 

KOVY: 

 

 



 

  

Příloha č. 4:   

Koncentrace vybraných ukazatelů jakosti vody zaznamenané v jednotlivých měsících 

let 1980 – 2010 v profilu Odra Bohumín, jedná se o materiály z databáze Povodí 

Odry, s.p. [21] 

 

 

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1980 12,0 170 9,70 8,2 112,0 142,0 613 

1980 13,0 90 3,26 10,1 93,0 79,0 462 

1980 26,0 200 8,54 8,1 107,0 164,0 670 

1980 7,5 100 2,33 9,8 114,0 86,0 386 

1980 11,0 160 2,48 5,4 89,0 97,0 494 

1980 7,5 140 3,88 6,1 104,0 182,0 708 

1980 17,0 140 1,86 8,7 67,0 54,0 362 

1980 7,5 220 6,21 7,0 56,0 159,0 694 

1980 4,0 80 2,72 10,1 63,0 71,0 360 

1980 10,5 90 1,63 9,4 89,0 106,0 502 

1980 14,0 110 1,55 9,4 84,0 99,0 490 

1980 18,0 170 6,60 11,2 97,0 131,0 573 

1981 25,0 210 3,88 10,3 112,0 140,0 561 

1981 17,0 240 8,54 8,2 100,0 140,0 516 

1981 14,5 150 7,37 10,0 105,0 115,0 509 

1981 11,5 220 6,44 5,9 116,0 133,0 676 

1981 5,0 100 3,34 7,7 83,0 82,0 452 

1981 8,0 250 14,74 4,0 130,0 213,0 785 

1981 15,5 180 8,15 4,6 131,0 227,0 374 

1981 12,0 160 6,98 5,9 97,0 95,0 451 

1981 11,0 330 8,54 3,2 120,0 203,0 752 

1981 8,0 70 5,04 7,5 94,0 110,0 560 

1981 6,5 70 6,98 10,7 71,0 78,0 475 

1981 6,0 50 3,88 12,4 87,0 54,0 359 

1982 9,0 30 1,09 11,7 83,0 52,0 344 

1982 23,0 260 9,31 9,3 133,0 192,0 771 

1982 6,5 130 6,98 10,5 86,0 93,0 490 

1982 4,0 100 5,82 9,6 76,0 90,0 406 

1982 9,5 50 1,47 8,6 66,0 44,0 290 

1982 8,5 190 6,21 5,0 97,0 122,0 560 

1982 5,0 62 2,95 9,1 90,0 106,0 467 

1982 11,0 200 7,37 3,1 114,0 180,0 894 

1982 13,5 170 10,09 5,3 107,0 120,0 620 

1982 18,0 310 6,98 4,1 142,0 204,0 798 

1982 20,0 290 9,31 3,9 150,0 216,0 831 

1982 48,0 340 8,54 6,6 129,0 258,0 881 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1983 9,5 110 3,49 10,6 86,0 87,0 434 

1983 13,0 150 7,14 10,6 96,0 140,0 589 

1983 10,5 60 2,41 11,9 74,0 37,0 398 

1983 7,4 50 1,63 9,0 115,0 58,0 346 

1983 7,5 180 8,54 2,0 117,0 172,0 719 

1983 8,5 100 1,94 5,3 76,0 62,0 394 

1983 18,0 130 2,33 0,8 101,0 166,0 670 

1983 12,5 110 3,49 0,8 137,0 285,0 987 

1983 7,5 100 10,55 2,6 127,0 344,0 1037 

1983 9,5 80 11,25 3,7 156,0 350,0 1011 

1983 13,0 180 19,40 3,1 158,0 380,0 1183 

1983 22,0 240 13,04 3,7 176,0 319,0 1093 

1984 14,5 130 13,97 7,6 131,0 308,0 968 

1984 21,0 100 2,25 9,3 134,0 201,0 805 

1984 9,0 220 5,59 8,5 131,0 208,0 762 

1984 7,5 40 3,88 10,1 79,0 82,0 430 

1984 3,6 60 3,49 9,9 69,0 96,0 442 

1984 3,6 60 2,48 6,1 77,0 114,0 458 

1984 4,4 69 4,11 5,1 103,0 239,0 780 

1984 5,5 150 10,32 1,2 186,0 258,0 977 

1984 3,6 140 4,50 3,5 160,0 280,0 960 

1984 17,5 110 5,43 4,9 127,0 220,0 840 

1984 43,5 98 6,05 8,8 154,0 193,0 930 

1984 6,2 104 5,82 9,7 120,0 160,0 699 

1985 25,5 50 8,54 9,5 140,0 182,0 820 

1985 21,0 56 10,86 10,3 157,0 193,0 702 

1985 8,6 74 3,88 11,8 111,0 98,0 540 

1985 6,2 65 2,48 10,3 86,0 88,0 400 

1985 9,2 140 3,80 5,4 99,0 138,0 547 

1985 7,2 60 2,72 8,0 109,0 136,0 603 

1985 9,0 55 3,26 5,8 129,0 209,0 760 

1985 4,6 58 2,02 8,3 99,0 55,0 375 

1985 4,0 150 6,60 5,1 163,0 143,0 720 

1985 8,4 140 6,60 5,9 141,0 172,0 751 

1985 10,8 140 7,76 8,1 143,0 225,0 920 

1985 6,2 130 2,02 11,1 79,0 68,0 458 

1986 15,0 160 7,76 10,7 164,0 153,0 720 

1986 8,0 130 7,06 9,2 145,0 115,0 618 

1986 5,5 80 5,04 11,9 97,0 67,0 399 

1986 1,2 80 3,49 12,4 84,0 73,0 445 

1986 7,4 290 6,98 6,6 191,0 143,0 528 

1986 5,0 50 1,47 9,6 85,0 52,0 350 

1986 7,5 80 6,60 6,7 138,0 150,0 690 

1986 15,0 100 10,86 8,4 166,0 154,0 680 

1986 12,0 70 4,66 7,4 123,0 91,0 493 

1986 7,0 130 8,54 6,2 149,0 208,0 721 

1986 12,0 150 8,92 6,1 194,0 191,0 801 

1986 13,5 130 9,31 8,4 130,0 174,0 743 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1987 5,5 58 2,95 13,0 102,0 74,0 410 

1987 19,5 80 7,99 12,0 129,0 167,0 698 

1987 13,0 260 8,54 11,3 143,0 168,0 685 

1987 7,5 48 2,33 11,1 68,0 49,0 299 

1987 4,5 43 3,88 10,1 95,0 80,0 430 

1987 2,5 75 2,95 9,3 99,0 48,0 347 

1987 11,5 70 3,72 6,0 122,0 161,0 657 

1987 5,0 140 6,60 4,9 170,0 216,0 870 

1987 6,0 150 10,09 2,5 194,0 227,0 940 

1987 12,5 110 14,74 4,3 183,0 235,0 951 

1987 9,5 100 7,37 5,9 163,0 211,0 840 

1987 9,0 100 6,05 13,7 154,0 163,0 765 

1988 6,0 91 5,04 8,5 123,0 168,0 683 

1988 4,0 53 3,72 11,2 109,0 111,0 531 

1988 7,0 39 2,25 11,6 110,0 78,0 475 

1988 4,8 26 2,72 9,5 95,0 110,0 520 

1988 5,0 66 3,41 6,6 123,0 110,0 609 

1988 5,4 46 3,88 5,1 118,0 122,0 603 

1988 8,0 110 8,15 4,3 168,0 196,0 748 

1988 6,5 58 8,38 4,0 161,0 212,0 839 

1988 4,2 100 3,72 7,3 111,0 108,0 571 

1988 6,6 80 8,92 2,6 215,0 283,0 958 

1988 11,0 70 6,44 5,4 170,0 256,0 864 

1988 8,4 71 0,78 10,7 102,0 178,0 589 

1989 13,0 45 4,89 10,3 112,0 131,0 533 

1989 15,5 43 8,38 8,3 160,0 234,0 784 

1989 9,8 42 2,56 10,0 92,0 110,0 515 

1989 5,6 50 3,10 7,1 104,0 138,0 560 

1989 6,4 20 1,47 10,0 106,0 101,0 475 

1989 7,4 22 3,10 6,6 102,0 144,0 630 

1989 6,0 47 3,49 7,1 85,0 90,0 492 

1989 6,0 59 7,99 3,7 208,0 189,0 978 

1989 17,5 96 1,63 7,5 66,0 38,0 303 

1989 4,8 92 10,32 7,1 148,0 195,0 820 

1989 5,0 55 3,49 3,2 192,0 266,0 947 

1989 26,5 76 5,43 6,6 192,0 292,0 1076 

1990 2,2 46 8,38 7,9 149,0 237,0 920 

1990 6,5 48 9,62 8,0 186,0 233,0 908 

1990 7,4 44 3,03 10,2 87,0 8,0 498 

1990 6,2 45 4,04 7,6 102,0 96,0 490 

1990 6,6 49 3,57 7,6 97,0 153,0 680 

1990 4,8 44 5,04 5,8 144,0 209,0 820 

1990 7,0 63 4,50 4,8 162,0 236,0 850 

1990 4,5 52 6,91 3,3 184,0 221,0 880 

1990 4,6 39 6,98 4,2 166,0 280,0 1006 

1990 5,6 69 5,82 4,1 160,0 173,0 720 

1990 6,0 79 5,43 2,5 196,0 223,0 790 

1990 9,8 75 5,28 10,7 142,0 168,0 667 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1991 10,0 43 2,20 11,1 89,0 85,0 464 

1991 7,8 55 7,90 6,4 170,0 225,0 820 

1991 7,2 30 4,50 9,3 157,0 214,0 752 

1991 7,0 51 5,30 7,4 104,0 202,0 721 

1991 3,0 30 1,80 8,7 136,0 113,0 579 

1991 13,0 78 3,20 7,0 143,0 126,0 550 

1991 3,2 52 2,20 6,3 167,0 195,0 785 

1991 4,8 47 2,90 6,4 137,0 177,0 677 

1991 3,8 32 1,40 6,1 189,0 179,0 753 

1991 4,8 42 4,20 7,7 132,0 183,0 860 

1991 10,0 59 5,60 6,2 210,0 200,0 903 

1991 2,0 31 3,10 11,8 111,0 103,0 618 

1992 5,0 92 2,95 11,7 102,0 90,0 433 

1992 6,8 51 3,72 11,3 129,0 135,0 637 

1992 4,4 137 1,55 12,2 120,0 66,0 415 

1992 3,2 40 1,24 12,6 66,0 48,0 320 

1992 7,4 35 3,03 8,4 119,0 120,0 539 

1992 9,2 58 2,79 5,6 158,0 182,0 686 

1992 15,0 72 3,49 6,0 204,0 241,0 843 

1992 11,4 48 6,21 4,2 254,0 323,0 1085 

1992 3,8 46 5,51 5,3 203,0 239,0 899 

1992 10,0 62 7,68 4,4 219,0 300,0 1004 

1992 4,4 35 4,20 7,3 140,0 152,0 678 

1992 13,8 69 3,14 10,6 136,0 120,0 534 

1993 8,0 90 1,89 11,8 97,0 46,0 396 

1993 6,8 47 4,80 12,2 125,0 105,0 533 

1993 9,2 64 5,49 10,4 195,0 170,0 661 

1993 4,8 45 0,73 11,4 89,0 41,0 332 

1993 4,6 61 2,24 8,5 97,0 99,0 424 

1993 5,6 41 5,80 6,7 138,0 307,0 1028 

1993 8,6 28 2,56 7,0 143,0 170,0 648 

1993 14,4 50 5,82 3,8 225,0 240,0 951 

1993 6,8 56 3,18 7,8 153,0 145,0 660 

1993 5,6 53 3,49 6,4 99,0 147,0 640 

1993 6,4 27 4,35 8,2 130,0 138,0 630 

1993 7,4 55 4,66 10,1 97,0 165,0 669 

1994 3,8 70 0,93 8,6 84,4 53,0 379 

1994 2,4 36 1,85 11,9 106,0 90,0 454 

1994 4,8 30 1,41 11,1 83,0 80,0 371 

1994 4,0 30 1,03 10,8 100,0 41,0 275 

1994 5,0 19 1,71 8,4 144,0 97,0 455 

1994 7,6 19 1,71 8,2 120,0 103,0 507 

1994 10,2 51 3,96 6,7 170,0 133,0 678 

1994 16,5 50 3,26 4,1 216,0 266,0 1072 

1994 4,2 21 2,10 4,8 142,0 154,0 752 

1994 6,0 65 2,56 9,7 116,0 140,0 652 

1994 4,2 24 3,65 8,5 134,3 158,0 759 

1994 5,6 30 3,59 9,7 115,5 145,0 561 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1995 7,8 44 3,57 12,4 118,4 144,0 561 

1995 4,4 21 1,47 12,7 87,0 76,2 393 

1995 4,6 18 1,53 13,1 85,8 103,0 476 

1995 5,0 27 1,21 12,3 84,2 51,4 289 

1995 5,6 254 1,26 9,5 66,0 81,5 350 

1995 10,5 110 1,47 7,8 69,6 35,5 394 

1995 6,0 40 0,76 6,5 93,5 59,4 425 

1995 7,4 79 4,41 4,1 191,8 161,3 845 

1995 9,2 61 2,23 5,4 145,4 150,7 742 

1995 5,6 44 2,37 5,3 138,6 94,0 607 

1995 13,2 142 2,77 8,2 180,0 150,7 635 

1995 5,4 33 2,59 11,1 97,6 117,0 484 

1996 6,6 25 2,58 10,1 85,1 127,6 498 

1996 6,2 30 3,38 11,8 151,1 102,8 555 

1996 5,4 58 3,22 10,8 121,1 127,7 560 

1996 4,0 18 1,13 12,1 130,0 75,3 333 

1996 4,2 59 0,35 9,6 73,1 44,3 313 

1996 4,9 35 1,49 7,5 143,0 59,4 427 

1996 6,4 44 1,75 7,2 79,8 58,5 356 

1996 5,8 29 1,09 6,9 95,0 114,0 570 

1996 2,0 45 1,28 9,7 53,7 36,4 251 

1996 4,4 32 1,26 9,2 91,8 58,5 422 

1996 3,0 16 2,31 9,3 79,9 71,8 450 

1996 5,5 23 3,09 12,6 101,6 101,1 611 

1997 6,6 22 3,33 13,2 117,8 117,0 654 

1997 3,2 36 2,92 12,6 89,3 149,0 621 

1997 3,0 17 1,17 10,9 77,8 75,4 480 

1997 3,5 19 1,09 9,9 58,0 77,1 294 

1997 3,2 30 0,56 8,7 75,9 54,1 289 

1997 3,4 26 0,31 9,7 70,7 71,8 380 

1997 3,1 16 0,38 7,9 97,4 37,2 327 

1997 6,8 16 0,83 6,7 115,0 90,4 437 

1997 5,9 28 1,51 5,8 137,0 114,0 602 

1997 3,8 23 1,55 7,3 106,6 105,5 572 

1997 4,5 50 1,24 8,9 170,0 133,1 722 

1997 3,7 18 1,14 12,6 120,3 54,1 411 

1998 5,3 19 1,38 12,8 94,3 31,2 470 

1998 3,3 16 0,54 11,5 76,4 55,8 405 

1998 2,6 20 0,78 12,6 60,4 69,1 428 

1998 4,6 33 0,57 8,3 55,8 52,3 396 

1998 1,9 30 0,76 7,4 93,7 69,1 463 

1998 7,8 21 0,47 7,9 87,9 64,7 414 

1998 4,2 30 0,35 8,4 115,7 60,2 422 

1998 4,6 18 0,20 8,2 88,2 76,3 475 

1998 4,4 25 0,42 8,3 90,0 40,8 310 

1998 1,6 29 0,33 10,3 54,8 34,6 315 

1998 1,9 16 0,29 10,4 37,9 32,8 246 

1998 4,0 13 1,02 13,2 85,7 76,0 410 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

1999 3,8 39 1,20 13,1 74,2 81,5 451 

1999 4,1 16 0,95 12,6 50,2 65,6 463 

1999 5,7 10 0,09 12,8 76,9 64,7 383 

1999 2,7 15 0,27 10,2 66,4 42,6 295 

1999 4,0 21 0,44 8,8 87,4 109,0 499 

1999 3,7 24 0,32 8,3 64,0 41,7 322 

1999 4,8 22 0,16 8,3 68,0 30,1 293 

1999 6,3 31 0,04 10,1 123,6 47,9 378 

1999 3,6 20 0,09 6,8 111,4 62,9 408 

1999 5,2 26 0,57 9,1 88,5 50,5 352 

1999 6,8 28 0,57 10,6 94,4 43,4 415 

1999 7,4 23 1,35 11,6 78,7 46,1 362 

2000 5,2 18 1,79 12,4 102,1 78,0 497 

2000 4,2 14 0,57 12,3 51,3 35,5 280 

2000 3,2 13 0,36 12,2 42,7 33,7 243 

2000 5,3 20 0,42 11,5 52,9 38,5 254 

2000 6,8 16 0,40 8,1 75,5 58,8 339 

2000 8,8 20 0,32 7,4 77,3 69,5 549 

2000 4,4 20 0,16 7,5 80,6 90,7 566 

2000 9,0 29 0,33 8,9 76,9 38,3 390 

2000 7,1 22 1,01 7,5 83,1 65,9 421 

2000 3,5 24 0,26 7,8 75,0 72,3 438 

2000 7,8 18 0,45 8,8 79,7 56,7 446 

2000 4,3 14 0,57 10,2 71,8 48,9 385 

2001 4,6 32 0,29 12,0 83,3 39,7 383 

2001 2,6 13 0,95 12,9 99,6 72,3 500 

2001 3,3 17 0,47 11,9 96,3 36,9 318 

2001 2,9 12 0,35 10,7 101,9 49,3 406 

2001 3,4 19 0,35 8,5 99,8 78,3 558 

2001 3,2 20 0,33 9,8 71,7 24,1 219 

2001 5,4 28 0,21 8,7 52,3 27,7 164 

2001 2,5 17 0,19 8,2 78,7 48,2 283 

2001 2,2 13 0,28 7,1 78,1 102,1 372 

2001 2,8 16 0,18 9,3 92,2 93,2 568 

2001 5,1 15 0,61 10,4 89,7 97,5 477 

2001 4,8 16 0,84 12,4 94,7 84,7 426 

2002 2,2 14 0,99 11,7 84,8 60,3 370 

2002 3,3 12 0,27 11,8 44,0 63,8 308 

2002 3,1 15 0,35 10,3 56,3 38,3 252 

2002 1,7 8 0,34 11,8 55,1 43,2 324 

2002 4,8 34 1,07 7,5 61,9 105,6 510 

2002 12,5 48 0,17 8,9 67,4 37,6 295 

2002 5,2 18 0,13 7,8 91,4 85,1 582 

2002 3,6 14 0,09 7,5 74,4 42,5 304 

2002 4,8 14 0,28 9,3 61,7 83,3 360 

2002 4,4 18 0,40 10,4 47,1 85,1 405 

2002 2,5 18 0,57 10,6 75,2 36,9 315 

2002 3,2 12 0,67 13,2 69,2 198,5 604 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

2003 7,4 24 0,82 13,2 69,6 75,9 375 

2003 3,7 16 0,82 12,6 70,3 123,4 651 

2003 2,4 16 0,45 11,4 66,1 68,8 450 

2003 4,5 30 0,51 11,8 42,0 85,6 461 

2003 5,0 23 0,40 8,3 80,7 102,2 567 

2003 6,2 36 0,54 8,3 108,0 76,4 570 

2003 8,2 26 0,10 9,3 92,0 114,0 571 

2003 6,4 33 0,39 7,3 127,0 84,2 616 

2003 5,1 30 0,28 7,8 142,0 187,0 891 

2003 4,2 22 0,30 8,1 73,1 131,0 693 

2003 4,0 20 0,64 8,2 123,9 191,0 956 

2003 4,3 26 0,54 10,4 154,0 133,0 1108 

2004 2,6 16 0,50 8,1 83,3 83,0 511 

2004 3,4 14 0,75 12,8 72,3 81,6 457 

2004 4,5 12 0,72 13,8 86,5 57,7 499 

2004 3,6 18 0,25 9,8 71,8 55,9 371 

2004 4,0 18 0,12 8,7 68,3 36,8 397 

2004 5,1 36 0,23 6,1 118,0 148,0 814 

2004 6,4 18 0,22 8,2 124,0 142,0 601 

2004 5,2 34 0,23 7,4 171,0 247,0 874 

2004 4,2 24 0,21 8,1 124,0 146,0 688 

2004 4,7 32 0,64 9,6 67,2 121,0 701 

2004 4,1 20 0,35 12,3 89,5 115,0 681 

2005 4,2 28 0,47 9,5 97,9 128,0 720 

2005 4,6 14 0,77 14,2 87,4 126,0 684 

2005 4,6 48 0,94 12,8 56,0 51,6 629 

2005 3,7 10 0,23 13,3 59,1 50,9 352 

2005 2,4 10 0,22 11,2 75,2 75,9 407 

2005 6,1 18 0,26 8,7 89,3 82,7 561 

2005 4,6 30 0,23 6,4 74,7 60,4 496 

2005 3,7 12 0,24 6,7 102,0 89,4 524 

2005 3,3 18 0,22 4,6 117,0 119,0 617 

2005 4,3 30 0,35 7,5 121,0 177,0 728 

2005 5,4 15 0,39 6,9 147,0 166,0 891 

2005 7,5 58 0,74 6,1 90,0 83,7 476 

2006 4,8 29 0,67 12,9 106,0 95,2 611 

2006 11,5 35 0,80 13,3 80,8 85,4 363 

2006 4,2 21 0,68 12,4 104,0 81,1 430 

2006 2,8 17 0,22 9,1 58,7 28,5 195 

2006 3,5 21 0,12 5,2 72,3 28,6 252 

2006 2,5 17 0,18 6,9 50,5 28,9 279 

2006 3,8 33 0,22 9,2 98,5 41,9 306 

2006 5,3 35 0,13 5,2 156,0 176,0 724 

2006 3,6 26 0,24 6,7 92,7 86,0 427 

2006 4,5 32 0,35 7,8 163,0 46,4 636 

2006 4,2 28 0,52 8,1 122,0 118,0 637 

2006 3,7 19 0,67 9,8 137,0 150,0 647 



 

  

MĚSÍČNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 

rok 
BSK5 CHSKcr N-NH4

+
 rozp. O2 sírany chloridy RL 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

2007 3,1 18 0,47 6,5 91,1 100,0 454 

2007 3,3 17 0,45 6,4 80,6 63,9 308 

2007 2,0 18 0,37 10,9 54,4 64,1 340 

2007 2,6 15 0,44 13,0 64,6 61,2 390 

2007 6,5 29 0,33 9,3 131,0 170,0 522 

2007 4,2 19 0,30 7,5 118,0 105,0 482 

2007 8,6 40 0,48 5,0 220,0 253,0 889 

2007 5,8 33 0,19 7,9 154,0 191,0 695 

2007 4,7 32 0,42 9,7 134,0 128,0 612 

2007 5,4 15 0,47 7,9 70,2 80,9 462 

2007 3,4 16 0,17 11,9 54,2 36,1 396 

2007 3,8 16 0,14 12,1 93,1 52,0 330 

2008 5,0 16 0,53 11,9 58,3 28,9 421 

2008 3,3 13 0,21 11,4 60,2 44,9 300 

2008 4,6 14 0,17 11,0 48,9 26,8 271 

2008 3,8 13 0,16 11,1 57,6 47,4 366 

2008 3,8 17 0,30 10,7 89,3 69,8 322 

2008 3,5 24 0,16 7,3 112,0 109,0 615 

2008 4,8 20 0,11 7,2 164,0 161,0 807 

2008 4,2 14 0,09 9,1 111,0 80,1 428 

2008 3,2 13 0,13 8,3 88,0 78,1 522 

2008 3,3 12 0,12 10,0 60,2 45,8 373 

2008 4,5 22 0,19 9,5 86,9 84,8 443 

2008 3,2 17 0,25 11,1 91,0 96,1 613 

2009 3,0 22 0,64 8,8 105,0 105,0 468 

2009 4,2 14 0,43 9,1 68,8 74,2 380 

2009 4,1 35 0,26 9,7 59,8 55,9 450 

2009 2,6 16 0,09 9,7 29,2 34,8 170 

2009 4,1 20 0,15 10,3 86,4 79,2 420 

2009 3,5 27 0,30 9,9 71,7 59,8 410 

2009 2,3 30 0,15 8,3 61,6 45,1 290 

2009 2,6 25 0,10 9,6 103,0 94,1 550 

2009 3,0 28 0,27 9,9 148,0 144,0 750 

2009 2,5 25 0,13 8,5 126,0 130,0 570 

2009 4,4 21 0,35 10,8 90,6 111,0 460 

2009 2,1 17 0,29 10,3 101,0 115,0 480 

2010 3,6 19 0,27 9,7 68,9 59,5 350 

2010 4,7 15 0,42 9,6 75,5 66,9 390 

2010 4,1 24 0,33 10,3 56,8 36,3 260 

2010 4,4 23 0,33 9,8 52,2 47,1 290 

2010 2,9 18 0,16 9,8 67,9 47,5 320 

2010 4,1 19 0,14 9,5 47,2 20,8 270 

2010 6,3 23 0,40 9,2 102,0 73,2 420 

2010 2,3 17 0,12 10,0 65,5 35,5 340 

2010 2,4 17 0,13 10,0 46,5 26,4 300 

2010 2,5 17 0,13 10,0 53,5 39,1 400 

2010 4,7 22 0,45 9,9 85,3 101,0 670 

2010 2,4 18 0,68 9,8 75,5 56,0 450 



 

  

 


