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Anotace 

Hlavní náplní bakalářské práce je hodnocení vlivu Černého příkopu na znečištění řeky Odry 

adsorbovatelnými organickými halogeny (AOX) na základě monitoringu provedeného od 

června do prosince 2010 v měsíčních intervalech. Pro upřesnění skupinového parametru 

AOX bylo sledování doplněno o některé vybrané těkavé organické látky (1,2-dichlorethan, 

tetrachlorethen, trichlormethan, 1,1,2-trichlorethen a 1,2-cis-dichlorethen). Na základě 

vyhodnocení naměřených hodnot sledovaných parametrů byl posouzen vliv znečištěných 

vod Černého příkopu adsorbovatelnými organickými halogeny na kvalitu vody v řece Odře 

podle současných legislativních nařízení. 

Klíčová slova: 

Antropogenní znečištění, AOX, bioakumulace, Černý příkop, jakost vod, monitoring vod, 

toxicita, umělá vodoteč, VOC, zdravotní rizika, ţivotní prostředí. 

Annotation 

The main content of this thesis is the assessment of the influence of Černý příkop on the 

pollution of Odra river by adsorbable organically bound halogens (AOX). Monitoring of 

choice indicators was taken from June till December 2010, with measurement frequency 

once to a month. The monitoring was completed by some choice volatile organically 

compounds (1,2-dichloroethane, tetrachloroethene, trichloromethane, 1,1,2-trichloroethene 

and 1,2-cis-dichloroethene) to specify the group indicator (AOX). The influence of the 

pollution of Černý příkop on the quality of water in Odra river was evaluated on the basis of 

the date evaluation monitored indicators in line with the legislative regulations. 

Key words: 

Anthropogenic pollution, AOX, bioaccumulation, Černý příkop, water quality, water 

monitoring, toxicity, man-made water course, VOC, health hazard, environment. 
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Seznam zkratek: 

AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny (Adsorbable Organically 

Bound Halogens) 

AOBr adsorbovatelné organické sloučeniny bromu (Adsorbable Organically 

Bound Bromine) 

BSK biochemická spotřeba kyslíku 

DCA dichloroctová kyselina 
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HCFC hydrochlorofluorouhlovodíky 
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PCDD polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF polychlorované dibenzofurany 

POPS persistentní organické polutanty (Persistent Organic Polutants) 

PVC polyvinylchlorid 

SOP standardní operační postup 

TCA trichloroctová kyselina 

THM trihalogenmethany 

TOC totální organický uhlík (Total Organic Carbon) 

VOC těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Do ovzduší, vod a půdy vstupuje v důsledku antropogenní činnosti ohromné 

mnoţství různých chemických sloučenin, které mnohonásobně převyšují mnoţství látek, 

jeţ se do nich dostávají přírodními pochody. 

V atmosféře se nachází tuny nečistot, které se sráţkovou činností vracejí zpět na zem 

a povrchovým odtokem se dostávají do povrchových vod a prosakováním ohroţují podzemní 

vody. Povrchové i podzemní vody jsou ohroţovány vypouštěním odpadních vod 

z nejrůznějších průmyslových a zemědělských výrob. Největší znečištění produkují 

především průmyslové oblasti, velké městské aglomerace a rovněţ oblasti s intenzivním 

zemědělstvím. Závaţné znečištění ţivotního prostředí způsobují mimo jiné i organické 

kontaminanty, zejména halogenové uhlovodíky. 

Cílem bakalářské práce je posouzení vlivu Černého příkopu na znečištění řeky 

Odry halogenovanými organickými látkami. Tyto sloučeniny se stanovují jako skupinový 

parametr AOX, který slouţí pro sledování a regulování obsahu znečišťujících látek ve 

vodách a jejich zdravotních rizik pro člověka a ostatní ţivé organismy. Pro upřesnění 

analytů, které patří do skupinového stanovení AOX, budou také stanoveny vybrané látky 

ze skupiny těkavých organických látek VOC. 

Kritériem pro posouzení výsledné kvality vody v řece Odře budou limity dané 

Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění, kterým se stanoví ukazatele 

a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Černý příkop v Ostravě je umělá vodoteč s číslem hydrologického pořadí 2-02-04-003. 

Je pravostranným přítokem řeky Odry, do které se vlévá v Přívoze nad jejím soutokem s řekou 

Ostravicí. 

Příkop byl vybudován Ostravsko-karvinskými doly v roce 1952 za účelem odvodnění 

staveniště nové koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách a odvodnění předpokládaných 

poklesových kotlin po důlní těţbě. Postupem doby skutečně k těmto poklesům došlo, a tak se 

původní dno vlivem vzniklých změn spádu začalo postupně zanášet. K největším poklesům 

(více neţ 2 m) došlo v prostoru výusti Ústřední čistírny odpadních vod.
1 

Kromě odvodnění 

plnil příkop současně i funkci pro zaústění odpadních vod města Ostravy v Přívoze. Tyto 

odpadní vody jsou i v současnosti odváděny pod jezy ve Lhotce a v Přívoze, kde se také 

nacházejí důleţitá místa odběrů vody technologické. 

V důsledku geologických poměrů karbonského souvrství a důlní činnosti v této 

lokalitě je Černý příkop postihován poklesy více neţ jeho přirozený recipient území, tedy 

řeka Odra. Dřívější koncepční úvahy vycházející z prognóz poklesů počítaly dokonce 

s prodlouţením této umělé vodoteče aţ do prostoru Vrbice a později aţ do Bohumína. 

K prodlouţení v důsledku útlumu těţby však nakonec nedošlo.
2
 

V roce 2007 došlo k přeloţení a současně k částečnému zkrácení koryta Černého 

příkopu, a to v souvislosti s výstavbou dálnice D 47. Jednalo se o úsek posledního 

meandru před zaústěním do řeky Odry. Stavbu přeloţky koryta Černého příkopu, včetně 

odtěţení a sanace části dnového sedimentu z koryta příkopu prováděla firma Ředitelství 

silnic a dálnic ČR.
3 

Nyní je před zaústěním Černého příkopu do Odry postaven na 

pravém břehu tzv. koncový objekt s nornou stěnou, kterou permanentně protékají vody 

Černého příkopu a zachycují znečištění náhodných úniků lehkých organických ropných 

látek (Obrázek 1). 

V současné době je moţné konstatovat, ţe funkce Černého příkopu se osvědčila, 

přestoţe dnes jsou její moţnosti do určité míry vyčerpány. Především kapacitní průtočnost 

byla zčásti degradována nánosy dříve vypouštěných znečištěných odpadních vod a projevuje 

se i pokles koryta tzv. couváním vod odlehčovací stokou do Ústřední kanalizační čistírny 

odpadních vod. 
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Obrázek 1: Koncový objekt s nornou stěnou před zaústěním Černého příkopu do Odry  

(foto: Puchýřová, říjen 2010) 

Při velkých sráţkách dochází také k zatopení pravobřeţní části území Černého 

příkopu, které je způsobeno zpětným vzdutím z řeky Odry při větších průtocích. Tento 

problém, týkající se řady podniků v této oblasti, bude vyřešen právě probíhající realizací 

budování ochranné pravobřeţní hráze, kterou provádí podnik Povodí Odry, s. p. Tímto se 

zvýší protipovodňová ochrana dané lokality na úroveň stoleté vody.
3
 

V průběhu 90. let minulého století došlo k pozitivním změnám v ochraně vod před 

znečištěním omezováním vypouštění průmyslových odpadních vod, přesto Černý příkop 

stále zůstává lokalitou zatíţenou činností okolních průmyslových podniků. Jedná se 

zejména o Koksovnu Jan Šverma a chemické závody BorsodChem MCHZ, s.r.o. Charakter 

jejich odpadních průmyslových vod je příčinou silné kontaminace usazenin. 

Z tohoto důvodu je Černý příkop stále ve středu zájmů v souvislosti se sledováním 

kvality vody ve vodoteči. V minulých letech zde byly prováděny práce, které se zabývaly 

sledováním změn základních hydrochemických ukazatelů kvality vody jako je teplota, 

hodnota pH, elektrolytická konduktivita, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, vápník, 

hořčík, chloridy, neutralizační kapacita, chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

draselným (CHSKCr), rozpuštěný kyslík, mangan, ţelezo, zákal, dusičnany, amoniakální 
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dusík, orthofosforečnany, celkový fosfor, draslík, sodík, kadmium, kobalt, chrom, měď, 

molybden, nikl, olovo a zinek.
4
 

Další studie se zabývala sledováním následujících parametrů: hodnota pH, 

konduktivita, TOC, BSK5, CHSKCr, rozpuštěné látky, amoniakální dusík, celkový fosfor 

a sírany ve vodě. Současně byly sledovány vybrané těţké kovy, PAH a PCB  ve dnových 

sedimentech.
2
 

V současné době probíhá víceletý projekt řešení starých ekologických zátěţí na 

území Černého příkopu aplikací flotace v rámci programu postdoktorandských grantů při 

VŠB TU-Ostrava.
5
 

Předloţená bakalářská práce tedy navazuje na předchozí studie monitoringu jakosti 

vody v umělé vodoteči Černý příkop
1, 2, 4

 sledováním dalšího parametru organického 

antropogenního znečištění, parametru AOX. Současně je zde posuzován vliv znečištění vod 

Černého příkopu adsorbovatelnými organickými halogeny (AOX) na celkovou kvalitu vody 

v řece Odře. Dále je skupinové stanovení adsorbovatelných organických halogenů doplněno 

stanovením následujících vybraných těkavých organických látek (VOC): 1,2-dichlorethan, 

tetrachlorethen, trichlormethan, 1,1,2-trichlorethen a 1,2-cis-dichlorethen. 

2.1 AOX 

Skupina adsorbovatelných organických halogenů AOX (Adsorbable Organically 

Bound Halogens) je velice široká. Patří zde chlorované, bromované a jodované organické 

látky s výjimkou sloučenin obsahujících fluor. Mezi adsorbovatelné organické halogeny 

AOX patří jak látky méně škodlivé ze skupiny těkavých organických látek (VOC), jako je 

například chloroform, tak látky se silně toxickými účinky. K nejvíce toxickým 

halogenovaným organickým sloučeninám patří dioxiny (PCDD, PCDF). Dopady látek této 

skupiny na ţivotní prostředí nelze tedy konkrétně souhrnně specifikovat. Pokud se však 

tyto látky, obsahující chlor, brom nebo jod, dostanou do ţivotního prostředí, mohou ohrozit 

zdraví a ţivot některých druhů a tím i celé ekosystémy.
6
 

Adsorbovatelné organické halogeny hrají významnou roli v mnoha oblastech lidské 

činnosti. Pouţívají se jako rozpouštědla, k odstraňování starých nátěrů, k odmašťování 

strojních a elektrických zařízení a také jako náplně do chladících zařízení. Jsou surovinou 

například pro výrobu fenolu, anilinu, různých barviv, léčiv a pesticidů. Uţívají se rovněţ 
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pro výrobu antidetonačních přísad do benzínů a k výrobě freonů, dříve uţívaných jako 

nosné plyny do nejrůznějších sprejů, avšak s destruktivními účinky na sloţení atmosféry.
7
 

Adsorbovatelné organické halogeny se často vyskytují ve všech typech vod. V pitných 

vodách například vznikají trihalogenmethany (THM) při desinfekci vody chlorem nebo 

sloučeninami aktivního chloru (za současné přítomnosti např. bromidů) reakcí s huminovými 

látkami.
 8

 V ostatních typech vod jsou AOX přítomny především v důsledku pouţívání 

různých činidel obsahujících aktivní formy chloru. Jedná se například o pouţití 

desinfekčních prostředků v domácnostech nebo při výrobě a aplikaci organických 

halogenovaných látek v průmyslu, zejména chlorovaných rozpouštědel.
8, 9 

V odpadních 

vodách z nemocnic lze prokázat také organicky vázaný jod, který pochází v lékařství 

z kontrastních látek při rentgenových vyšetřeních.
8
 Jedním z hlavních antropogenních 

činitelů znečišťování adsorbovatelnými organickými halogeny je však průmysl papíru 

a celulosy a pouţívání chloru a chemikálií s obsahem chloru k bělení vláken. Rovněţ 

spalovny odpadů jsou povaţovány za významný zdroj znečišťování ţivotního prostředí 

adsorbovatelnými organickými halogeny.
10

 

Některé z těchto adsorbovatelných organických halogenů jsou vysoce toxické pro 

ryby a ostatní vodní organismy a mnohdy se jedná o látky bioakumulativní, lze je zařadit 

mezi tzv. persistentní organické polutanty (POPs). Příkladem mohou být dioxiny, DDT 

a PCB. Jsou to látky poměrně nesnadno degradovatelné, šířící se potravním řetězcem 

směrem k jeho vrcholu, tzn. od niţších ţivočichů k velkým predátorům. Přestoţe jsou 

emise do vod a půd limitovány, patří do této skupiny i látky poškozující ozonovou vrstvu 

Země a dále i látky, které mohou podporovat vznik fotochemického smogu.
11

 

Adsorbovatelné organické halogeny mohou výjimečně vznikat také v přírodě. Bylo 

prokázáno, ţe například v eutrofizovaných vodách mohou v letním období vznikat 

biologickou činností fotolitotrofních organismů organické sloučeniny bromu, které jsou 

uvolňovány do vodního prostředí a mohou být stanoveny jako adsorbovatelné bromované 

organické sloučeniny (AOBr).
8, 12, 13 

Rovněţ byla potvrzena moţnost vzniku těchto látek 

biochemickou oxidací chloridů v sedimentech. Zjištěné koncentrace však byly velice 

nízké. Výskyt adsorbovatelných organických halogenů (nejčastěji chlorovaných 

organických látek) nasvědčuje proto hlavně antropogennímu znečištění.
9
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2.2 Zástupci halogenovaných organických látek 

V následujícím textu bych se chtěla zaměřit na základní charakteristiku některých 

zástupců AOX ze skupiny těkavých organických látek, které jsem stanovila jako 

doplňkové analyty ke skupinovému stanovení AOX. 

2.2.1 1,2-dichlorethan 

Sloučenina 1,2-dichlorethan (C2H4Cl2) patří do skupiny alifatických chlorovaných 

uhlovodíků. Pro své vlastnosti, jakou je například nízký bod varu, je zařazován do skupiny 

těkavých organických látek. Jedná se o čirou, uměle vyráběnou kapalinu, nasládlého 

zápachu, která se v přírodě za normálních okolností nevyskytuje.
14, 15 

Vzniká jako 

meziprodukt při výrobě trichlorethanu a chlorofluorouhlovodíků. Je také významnou 

surovinou pro výrobu vinylchloridu, základní polymerní jednotky PVC (polyvinylchloridu). 

Vyuţívá se také jako rozpouštědlo pro tuky, lepidla, pryskyřice a různé vosky. V minulosti 

byl pouţíván jako přísada do automobilových benzínů, tzv. vynašeč olova, a v některých 

zemích třetího světa se stále ještě pouţívá.
16 

V medicíně se 1,2-dichlorethan uţívá jako 

inhalační anestetikum, v zemědělství jako sloţka pesticidů a fumigantů (těkavý pesticidní 

přípravek uţívaný v plynném stavu k ničení chorob a škůdců). Ve strojírenství je součástí 

prostředků na odmašťování kovů. Obsaţen je také v různých čisticích prostředcích na 

oděvy. Jeho další moţnou aplikací můţe být například výroba acetylcelulosy a tabákových 

extraktů.
17

 

Při úniku 1,2-dichlorethanu do ţivotního prostředí se pro svoji těkavost dostane většina 

této látky hlavně do ovzduší, část ale také do půdy a vodních útvarů, řek a jezer. Z půdy a vody 

se však opět velmi rychle vypařuje do atmosféry, kde přetrvává po dobu 47-182 dní za vzniku 

oxidu uhličitého a chlorovodíku. Přítomnost 1,2-dichlorethanu v ovzduší přispívá ke vzniku 

fotochemického smogu, a protoţe v ovzduší je 1,2-dichlorethan poměrně stabilní látkou, můţe 

být proto transportován na větší vzdálenosti. Z půdy se 1,2-dichlorethan buď vypařuje do 

vzduchu, nebo pronikne aţ do podzemní vody.
18

 

Malé organismy ţijící v půdě mohou tuto látku transformovat na jiné, primárně méně 

škodlivé sloţky. Tato přeměna má však pomalý průběh.
19 

Pokud se dostane velké mnoţství 

této chemikálie do půdy v důsledku nekontrolovaného úniku, můţe být látka 

transportována aţ do niţších vrstev a přitom kontaminovat studny s pitnou vodou.
20
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K úniku 1,2-dichlorethanu a jiných toxických látek došlo například z chemických závodů 

SPOLANA, a. s., Neratovice v důsledku povodňové vlny v roce 2002.
21

 

Při proniknutí 1,2-dichlorethanu do těla kůţí nebo vdechnutím můţe dojít aţ 

k poškození dýchacích cest, nevolnosti, zvracení, závratím, bolestem hlavy, ztrátě 

paměti, poruchám soustředění a poškození jater či ledvin. Experimenty na zvířatech 

rovněţ prokázaly, ţe po orální aplikaci nebo vdechnutí se 1,2-dichlorethan dostane do 

mnoha tělesných orgánů, ale během jednoho aţ dvou dnů opustí tělo s vydechovaným 

vzduchem. Látky, na něţ se 1,2-dichlorethan v organismu rozkládá, jsou z těla 

eliminovány rychle močí.
22

 

Podle údajů z pasportu látky na stránkách ČHMÚ je 1,2-dichlorethan mutagenní. 

Přímá mutagenita byla prokázána na několika úrovních, a sice na buněčné linii lidských 

lymfoblastů a na lidských somatických buňkách - lymfocytech.
20

 

Zdravotním rizikům v důsledku vysoké expozice 1,2-dichlorethanu jsou nejvíce 

vystaveni zaměstnanci v chemickém průmyslu, automechanici, zdravotní sestry, mechanici 

pracující s těţkou technikou a strojaři. V sousedství skládek nebezpečných odpadů 

a chemických provozů je člověk této chemikálii vystaven zejména dýcháním 

kontaminovaného vzduchu více neţ dotykem s kontaminovanou zeminou. Můţe být také 

ohroţen kontaminovanými zdroji pitné vody.
23, 24

 

2.2.2 Tetrachlorethen (perchlorethen) 

Tetrachlorethen (perchlorethen, Cl2C=CCl2) je bezbarvá nehořlavá kapalina nasládlé 

vůně, která je pro vysokou těkavost řazena do skupiny těkavých organických látek 

(VOC).
25, 26 

Je vynikajícím čisticím prostředkem, ve kterém se rozpouštějí mnohá neţádoucí 

organická znečištění, jako jsou různá maziva či oleje. V menší míře je také pouţíván při 

regeneraci katalyzátorů v rafineriích ropy a ve stopových mnoţstvích bývá také v některém 

spotřebitelském zboţí. Jedná se o inkousty do tiskáren, lepidla, nosiče barev a silikonová 

maziva.
27

 

Přes veškerou snahu chemického průmyslu nebyla dosud získána za tetrachlorethen 

plnohodnotná náhrada. V současné době existuje velké mnoţství odmašťovacích prostředků, 

které ve srovnání s tetrachlorethenem nezajišťují potřebnou jakost odmaštění povrchů 

a mnohdy vykazují ekologickou závadnost podobně jako tetrachlorethen. Stabilizovaný 
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tetrachlorethen lze pouţít jako rozpouštědlo nebo jako extrakční činidlo pro tuky, 

pryskyřice, oleje a vosky. Zvláště vhodný je pro operace vyţadující vysoký bod varu. 

Předností tetrachlorethenu je totiţ snadná destilace a zachycování par na aktivním uhlí. 

Jeho výhodné vlastnosti lze ovšem plně vyuţít jen v technologicky dokonalém zařízení 

a při dodrţení aplikačních postupů.
28

 

V ţivotním prostředí je značně rozšířen a ve stopových mnoţstvích se nachází také ve 

vodě, ve vodních organismech, v ovzduší, v potravinách i v lidských tkáních. Vyráběný 

tetrachlorethen se uvolňuje do okolního ovzduší v důsledku odpařování a nejdůleţitějšími 

zdroji jsou fugitivní emise z chemických čistíren oděvů a z odmašťování kovů. Také skládky 

odpadů mohou být zdrojem emisí.
29, 30 

Podzemní vody kontaminované tetrachlorethenem, případně jinými chlorovanými 

uhlovodíky, se dají poměrně dobře sanovat novou technologií s vyuţitím elementárního 

ţeleza ve formě nanočástic.
31, 32

 

Velká část tetrachlorethenu, která pronikne do vody a do půdy, se snadno vypaří do 

ovzduší, kde se rozštěpí působením slunečního světla nebo se dostane sráţkami zpět do 

půdy a vody. Mikroorganismy, přítomné v půdě, jsou také schopny tetrachlorethen 

štěpit. 
33

 Nejeví sklony k bioakumulaci v rybách ani jiných vodních ţivočiších. Navzdory 

zařazení do kategorie těkavých organických látek byla u tetrachlorethenu zjištěna jen 

nepatrná fotochemická reaktivita, a proto ani jeho příspěvek ke vzniku škodlivého 

přízemního ozonu nebo fotochemického smogu není významný.
34

 

Tetrachlorethen je látka spíše méně nebezpečná pro ţivotní prostředí, ohroţuje však 

zdravý ţivot volně ţijících organismů a má negativní vliv na zdraví člověka.
6, 35, 36 

Do 

organismu můţe být vdechnut a prostupuje i pokoţkou. Poškozuje pokoţku, dýchací cesty, 

játra a ledviny, ve vyšších koncentracích poškozuje centrální nervovou soustavu. Je 

povaţován za karcinogen a mutagen.
33, 37, 38

 

2.2.3 Trichlormethan (chloroform) 

Trichlormethan (chloroform, CHCl3) je bezbarvá tekutina s poměrně příjemným 

a nedráţdivým zápachem a lehce nasládlou chutí. Vznítí se pouze za velmi vysokých 

teplot. Má větší hustotu neţ voda a částečně se v ní rozpouští. Trichlormethan lze zařadit 

mezi těkavé organické látky (VOC).
39, 40
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V minulosti, zejména koncem 19. a začátkem 20. století, se trichlormethan pouţíval 

jako lékařské anestetikum, ale bylo od něj poměrně rychle upuštěno kvůli negativním 

vedlejším efektům, jako je vznik závaţné srdeční arytmie.
41

 Ještě v nedávné době se 

většina trichlormethanu pouţívala především k výrobě freonů. Poté, co byl v roce 1987 

uveden v platnost Montrealský protokol omezující výrobu freonů pro zastavení úbytku 

ozonové vrstvy, vyuţití trichlormethanu v této oblasti značně pokleslo. V současnosti se 

trichlormethan uplatňuje zejména jako surovina pro výrobu sloţitějších chemických 

látek.
42, 43

 

Menší mnoţství trichlormethanu se stále ještě pouţívá jako rozpouštědlo ve 

farmaceutickém průmyslu, jako extrakční činidlo při čištění antibiotik, alkaloidů 

a vitamínů nebo jako meziprodukt pro výrobu některých barviv a pesticidů a také při 

výrobě parfémů. Trichlormethan se rovněţ pouţívá pro výrobu chlorovaných chemikálií 

pro bělení a desinfekci v papírenském průmyslu a v čistírnách odpadních vod.
44

 

Mezi antropogenní zdroje emisí patří především úniky při výrobě trichlormethanu, 

při jeho uţívání jako rozpouštědla v různých průmyslových aplikacích. Chloroform, 

podobně jako ostatní trihalogenmethany, vzniká při hygienickém zabezpečení vody 

chlorací v přítomnosti huminových látek.
6, 8, 45

 

Trichlormethan je látka, která můţe ohroţovat ţivotní prostředí. V naprosté většině 

případů se vyskytuje pouze ve velmi nízkých koncentracích, ale je rozšířena na mnoha 

územích. K výraznějšímu ohroţení můţe dojít v rámci náhodných zvýšení koncentrací 

trichlormethanu v ţivotním prostředí v důsledku havárie. Nebylo prokázáno, ţe by se 

trichlormethan významným způsobem bioakumuloval v rostlinách či ţivých organismech. 

Dostane-li se tato látka do povrchových vod, velice rychle se v závislosti na teplotě 

odpaří, proto se převáţná část trichlormethanu v ţivotním prostředí nachází především ve 

formě par v ovzduší. Zde můţe reagovat s dalšími přítomnými polutanty a přispívat tak ke 

tvorbě fotochemického smogu vznikem škodlivého přízemního ozonu zejména v letním 

období. 

Dostane-li se ale tato látka do půdy, můţe se sorbovat na přítomné částice a můţe se 

také poměrně snadno dostávat do podzemní vody, kde má trichlormethan tendence 

setrvávat poměrně dlouhou dobu.
46
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Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem trichlormethanu je pravděpodobné, ţe tato 

látka nevykazuje ţádné významné globální negativní dopady na ţivotní prostředí. Díky své 

stabilitě je však schopen šířit se atmosférou na velké vzdálenosti.
 

Trichlormethan působí na centrální nervovou soustavu. 
41

 Jeho inhalace způsobuje 

závratě, nevolnost, bolest hlavy, zmatenost i bezvědomí. Bezprostředně vnímané projevy 

expozice jsou dráţdění očí a kůţe. Vyšší expozice můţe vést k nepravidelnému srdečnímu 

rytmu i k zástavě srdce a smrti. Chronické expozice mohou poškodit centrální nervovou 

soustavu a funkci jater a ledvin. Chloroform je pokládán za potenciální karcinogen i za 

látku ohroţující zdravý vývoj plodu.
6, 47, 48

 

2.2.4 1,1,2-trichlorethen 

Za normálních podmínek se jedná o bezbarvou, hustou kapalinu, lehce nasládlého 

zápachu a sladké pálivé chuti, málo rozpustnou ve vodě. 1,1,2-trichlorethen (C2HCl3) je 

vysoce těkavý a slabě hořlavý. Je to uměle vyráběna látka, která se v přírodě běţně 

nevyskytuje.
49

 Pro poměrně vysokou těkavost bývá často nahrazen tetrachlorethenem.
50

 

1,1,2-trichlorethen je pouţíván v chemických čistírnách a ve strojírenství jako 

rozpouštědlo. Největší vyuţití nachází především při čištění kovových dílů jejich 

odmašťováním párami 1,1,2-trichlorethenu. V textilním průmyslu se pouţívá na čištění 

bavlny, vlny a textilu. Nachází se také v některých přípravcích pro domácnost a běţné 

pouţití, jako je odstraňovač barev, lepidel a skvrn.
33

 Dále se pouţívá jako surovina pro 

syntézy v chemickém průmyslu, například pro výrobu hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC) 

jako náhrady freonů v klasických chladivech. V minulosti se také pouţíval jako insekticid 

k ošetření obilí a měl také omezené pouţití jako anestetikum v medicíně a ve stomatologii.
51

 

1,1,2-trichlorethen můţe unikat z průmyslových provozů ve formě par a také 

v odpadních vodách. Likvidace produktů s obsahem 1,1,2-trichlorethenu, jako jsou 

rozpouštědla a nátěry, můţe vést k jeho únikům v závodech na jejich zpracování. Lidé tak 

mohou být vystaveni kontaminované vodě a vzduchu v blízkosti těchto provozů, kde je 

1,1,2-trichlorethen pouţíván, nebo pokud v takovém provozu přímo pracují. Rovněţ 

bydlení poblíţ skládek nebezpečných či jiných úloţišť odpadů, které 1,1,2-trichlorethen 

obsahují, můţe vést k neţádoucím expozicím.
52

 Stopová mnoţství této sloučeniny je 

moţno také nalézt v odpadních olejích a v součástech motorových vozidel. 
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Unikne-li 1,1,2-trichlorethen do ovzduší, pak téměř polovina jeho objemu se do 

týdne rozpadne. Při tomto procesu můţe vzniknout i fosgen, látka dráţdící plíce. 

V povrchové vodě trvá jeho eliminace dny aţ týdny a v podzemní vodě je vzhledem 

k pomalejšímu vypařování ještě delší. V půdě dojde k eliminaci jen malé části  

1,1,2-trichlorethenu, který odtud spíše pronikne do podzemní vody. Má zanedbatelnou 

fotochemickou reaktivitu a nelze předpokládat, ţe by významně přispíval k tvorbě 

škodlivého přízemního ozonu nebo fotochemického smogu.
33, 53

 

1,1,2-trichlorethen proniká do lidského organismu dýchacím ústrojím nebo poţitím vody 

s jeho obsahem, případně transdermálně. Při vdechování 1,1,2-trichlorethenu se z něj asi 

polovina dostane do krevního oběhu a do různých orgánů, druhou polovinu člověk vydýchá. 

Také v případě poţití této látky je jí většina absorbována krví. Nejméně efektivně se dostává 

do těla při dermálním kontaktu. 

V organismu se můţe 1,1,2-trichlorethen rozpadnout na kyselinu dichloroctovou (DCA), 

trichloroctovou (TCA), chloralhydrát a dichloroacetaldehyd.
37

 Bylo prokázáno, ţe uvedené 

látky působí toxicky na zvířata a totéţ lze předpokládat také u lidí.
52

 Většina produktů rozpadu 

1,1,2-trichlorethenu přestupem z krve do jater opustí organismus v moči během jednoho dne. 

Část 1,1,2-trichlorethenu přítomného v krvi můţe být vydýchána ven, část z něj nebo z látek 

vzniklých jeho rozpadem můţe po určitou dobu zůstat v tělesném tuku a kumulovat se v těle, 

dokud trvá expozice této látce. Malé mnoţství 1,1,2-trichlorethenu můţe zapříčinit bolest 

hlavy, ztrátu stability a třes. Větší mnoţství způsobuje závratě a ospalost a můţe přivodit aţ 

bezvědomí a genetické poruchy. Nadměrná expozice vyvolává dráţdění pokoţky a očí, a můţe 

nevratně poškozovat mozek (účinky na centrální nervový systém), srdce, ledviny 

a játra.
33,

 
41,

 
54

 Jedná se o látku, která je povaţována za potenciálně karcinogenní.
6, 48

 Větší 

výskyt dětské leukemie a vrozených srdečních vad byl zaznamenán v případě 

dlouhodobého pouţívání studničních vod kontaminovaných právě 1,1,2-trichlorethenem. 

V případě většího poţitého mnoţství můţe následovat i smrt.
51 

2.2.5 1,2-dichlorethen 

Sloučenina 1,2-dichlorethen (C2H2Cl2) je poměrně vysoce hořlavá, bezbarvá kapalina 

s ostrým štiplavým zápachem. Existuje ve dvou isomerních formách 1,2-cis-dichlorethen 

a 1,2-trans-dichlorethen. Velmi často se obě formy vyskytují ve směsi.
37

 Je pouţíván 
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například při výrobě rozpouštědel pro vosky, pryskyřice, kaučuk a acetylcelulosu, jako 

chladivo, ve farmaceutickém průmyslu, pro extrakci olejů a tuku z masa. V chemickém 

průmyslu se pouţívá jako meziprodukt při výrobě chlorovaných sloučenin.
33

 

Isomer 1,2-cis-dichlorethen se poměrně  rychle vypařuje z vody i z povrchových vrstev 

půdy do ovzduší. Jeho poločas rozpadu ve vzduchu se pohybuje v rozmezí 4-8 dnů v závislosti 

na reakci s fotochemicky vznikajícími hydroxylovými radikály. V důsledku své velmi vysoké 

mobility tak snadno proniká půdou a rychle kontaminuje podzemní vody. V podzemní vodě se 

rozpadá v rozmezí 13-48 týdnů. Odstranění chlorovaných uhlovodíků pomocí nulamocného 

nanoţeleza testoval například J. Hanuš z Technické univerzity v Liberci v roce 2009.
55

 Bylo 

také prokázáno, ţe působením elementárního ţeleza dochází ve vodách kontaminovaných 

1,1,2-trichlorethenem a tetrachlorethenem k jejich postupné dehalogenaci za vzniku  

1,2-cis-dichlorethenu a částečně i 1,2-trans-dichlorethenu.
 31

 

Isomery 1,2-dichlorethenu jsou zdraví škodlivé, při potřísnění dráţdí pokoţku. 

Akutní účinek je především narkotický a dráţdivý. Cis-derivát je hepatotoxický 

a poškozuje funkci ledvin, naopak trans–derivát má neurotoxické účinky.
37

 

Při akutním zasaţení člověka touto chemikálií vdechnutím, poţitím nebo 

pokoţkou můţe obecně dojít k poškození dýchacích orgánů, nevolnosti, závratím, 

poškození centrální nervové soustavy, poškození ledvin a jater .
33

 Při chronickém 

působení 1,2-dichlorethenu hrozí kromě rizika onemocnění rakovinou a genetických 

poruch také ztráta funkce jater a ledvin a bronchitida.
37

 

2.3 Analytické stanovení parametru AOX 

Celá škála látek patřících do skupiny AOX je omezena analytickou metodou 

a jejich pojetím v zákonných normách. Pro obsah halogenových organických sloučenin 

jsou stanoveny limity v odpadních vodách jako parametr AOX a v odpadech jako 

parametr EOX (extrahovatelné organické halogeny). Právě mnoţství látek spadajících 

pod tyto dva parametry se pak ohlašuje do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) 

jako halogenované organické sloučeniny.
56

 Toxicita adsorbovatelných organických 

halogenů, z nichţ řada patří mezi významné škodliviny a jejich poměrně častý výskyt ve 

vodách vedla ke snaze o jejich sumární stanovení, aniţ by byla nutná identifikace 

jednotlivých chemických individuí.
8
 Důvodem byla moţnost screeningově vytipovat 
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významně znečištěné lokality a následně upřesnit druh a mnoţství znečišťujících látek 

pro efektivní sanaci. 

Parametr AOX je určen ke stanovení organicky vázaného chloru, bromu a jodu ve vodě 

ve formách adsorbovatelných na aktivní uhlí. Stanoví se tak podstatná část organicky vázaných 

halogenů jak polárních, kterých bývá většina, tak nepolárních. Při tomto postupu se ztrácí část 

těkavých halogenovaných organických látek. Silně polární halogenované organické látky 

(např. chloroctová kyselina, chlorované alkoholy, 1,1,2-trichlorethen) se sorbují na aktivní uhlí 

jen zčásti a dochází k negativní strannosti.
9
 Tyto adsorbovatelné organické halogeny jsou 

stanovovány příslušnou evropskou standardní metodou podle normy ČSN EN ISO 9562 

(757531) Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
57

 

Analytické stanovení látek skupiny AOX probíhá v několika krocích. Adsorbovatelné 

organické halogeny se nejprve izolují adsorpcí na aktivním uhlí v kyselém prostředí, které 

musí být prosté těchto látek. Adsorpce můţe probíhat vsádkovou metodou (vodný vzorek 

s aktivním uhlím se třepe na laboratorní třepačce) nebo také kolonovou metodou (vodný 

vzorek se prolije přes speciální kolonku naplněnou aktivním uhlím). Další dva kroky na sebe 

bezprostředně navazují, a to kdyţ v analyzátoru adsorbovatelných organických halogenů 

(Obrázek 2), dochází ke spálení aktivního uhlí s obsahem AOX při teplotě 950-1 000 °C za 

vzniku halogenvodíků (HCl, HBr, HI), které jsou následně odváděny do titrační cely. 

 

Obrázek 2: ECS 3000 - přístroj pro stanovení AOX a EOX
58
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V ní dochází k mikrocoulometrické argentometrické titraci uvolněných 

halogenvodíků za vzniku nerozpustných halogenidů. Obsah adsorbovatelných organicky 

vázaných halogenů bývá vyjádřen v mikrogramech nebo miligramech chloridů na litr (μg/l 

nebo mg/l). 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části bakalářské práce jsem sledovala znečištění Černého příkopu 

adsorbovatelnými organickými halogeny (AOX) a jeho příspěvku ke znečištění řeky Odry. 

Pro získání konkrétnější představy o tomto skupinovém znečištění jsem také provedla 

doplňkové měření vybraných těkavých organických látek (VOC). 

Při výběru doplňkových analytů těkavých organických látek (1,2-cis-dichlorethen, 

trichlormethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,2-trichlorethen, tetrachlorethen) jsem se řídila svou 

dlouholetou praxí ve Vodohospodářských laboratořích Povodí Odry, s. p., kde kromě 

stanovení těkavých organických látek provádím i analýzy adsorbovatelných organických 

halogenů v povrchových a odpadních vodách. 

Z databází ČHMÚ, které byly v minulých letech dostupné pro veřejnost, vyplývalo, 

ţe ve vodách Černého příkopu jsou opakovaně potvrzovány také nálezy halogenovaných 

látek spíše nízkovroucích, tedy těkavých, neţ například polychlorovaných bifenylů nebo 

pesticidů. Předpokládala jsem tedy, ţe tato kombinace výše uvedených parametrů by 

mohla přispět k lepšímu popisu hlavního sledovaného ukazatele AOX na jednotlivých 

profilech monitorované lokality. 

3.1 Odběrová místa na trase Černého příkopu a na řece Odře 

Pro monitoring vytýčené problematiky jsem zvolila celkem pět odběrových míst. 

Z toho tři odběrová místa se nacházela na Černém příkopu a dvě odběrová místa na 

řece Odře. 

Prvním odběrovým místem M1 na toku Černého příkopu je jeho počátek pod 

Novoveskou ulicí (Obrázek 3). Jiţ zde se nachází hned několik zaústění odpadního potrubí. 

Pravděpodobně se jedná o dešťové kanalizace z blízkých podnikatelských subjektů. Průtok 

je zde po celý rok minimální, dno koryta je masivně zarostlé vodní řasou a voda vykazuje 

pach po pohonných hmotách, coţ je zřejmé i z opalescence na vodní hladině. Koryto dále 

směřuje kolem plotu areálu různých drobných firem a pokračuje aţ k ţelezničnímu 

viaduktu přes ulici Švermovou. 
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Obrázek 3: Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí (foto: Puchýřová, říjen 2010) 

Z levé strany před viaduktem se vodní tok zanořuje pod povrch a po pravé straně 

za tímto viaduktem zpět na povrch vystupuje. Je to místo, kde byl ještě v 90. letech 

vyhlášen trvale havarijní stav. Havarijní sluţba Povodí Odry, s. p. denně sledovala stav 

hladiny toku a dokonce i několikrát týdně zde byly vyuţívány norné stěny k zachycení 

znečištění ropnými a dehtovými produkty pocházejícími z objektu Koksovny Jan 

Šverma, která byla a je hlavním producentem znečištění Černého příkopu. V tomto 

místě se projevuje také znečištění z jímek kalů chemických závodů BorsodChem 

MCHZ, s.r.o., které se nachází na opačné straně viaduktu. Tyto kaly jsou jednou ročně 

odčerpávány a odváţeny k odstranění firmou EKOAQUA plus, spol. s r.o. V současné 

době jiţ léta havarijní stav na tomto místě není aktuální. Zlepšení celkové situace 

nastalo hlavně díky moderním technologickým opatřením na Koksovně Jan Šverma .
3
 

Tok Černého příkopu dále pokračuje kolem objektu zarostlé haldy bývalého Dolu 

Jan Šverma a přitéká z pravé strany k mostu přes Slovenskou ulici, který je druhým 

odběrovým místem M2 (Obrázek 4). 
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Obrázek 4: Černý příkop pod mostem na Slovenské ulici (foto: Puchýřová, říjen 2010) 

Vodní příkop je zde jiţ mnohem mohutnější, koryto je rovněţ poměrně silně zarostlé 

vodní řasou a v průběhu odběrů po dobu šesti měsíců se barva i opalescence vodní hladiny 

různě měnila. V tomto úseku jiţ sebou nese příspěvky znečištění Koksovny Jan Šverma 

a chemických závodů BorsodChem MCHZ, s.r.o. a také Ostravských opraven a strojíren 

(bývalých ŢOS), které se nacházejí na pravém břehu Černého příkopu protékajícího tímto 

úsekem. Z pravé strany je do Černého příkopu přiváděna výusť dešťové kanalizace z objektu 

bývalé chemičky OSTRAMO Vlček a spol., s r.o., kdy v roce 1997 při odhadované pětisetleté 

povodni vytekly z areálu chemičky na likvidaci vyjetých motorových olejů tuny nebezpečných 

ropných látek a zamořily celou přilehlou plochu objektu a dostaly se především do vodního 

toku Černého příkopu a následně i do řeky Odry. 

Jen díky tehdejším obrovským průtokům vody se toto znečištění částečně naředilo 

a zmenšilo tak následky této ekologické havárie. V současné době ropné laguny bývalého 

OSTRAMA Vlček a spol., s r.o. spravuje státní podnik DIAMO a postupně jiţ začala jejich 

sanace. Kromě zaústění několika různých dešťových kanalizací zaúsťuje do Černého příkopu 

také odpadní výusť z Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Také zde byly 

v minulosti zaznamenány havarijní stavy v souvislosti s únikem sedimentačních kalů, které 

obsahují toxické těţké kovy. 
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Třetí odběrové místo M3 na Černém příkopu je těsně před jeho zaústěním do řeky 

Odry (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Černý příkop – zaústění do řeky Odry (foto: Puchýřová, říjen 2010) 

Zde se projevuje velmi zřetelný rozdíl v barvě stékajících se vod a také v mocnosti 

průtoku obou vodních toků. Důsledkem je naředění znečištěných vod Černého příkopu, 

přitékajících do řeky Odry a potlačení negativního vlivu na sníţení kvality vody v řece 

Odře. 

Pro posouzení vlivu znečištění Černého příkopu na řeku Odru jsem zvolila ještě další 

dvě odběrová místa, a to na pravém břehu řeky Odry. 

Čtvrtým odběrovým místem M4 je profil Odra nad Černým příkopem asi 400 m 

nad zaústěním Černého příkopu do řeky Odry a zároveň asi 100 m před přívozským  

jezem na řece Odře před soutokem s řekou Ostravicí (Obrázek 6). Koryto řeky je v tomto 

místě několikanásobně mohutnější neţ koryto Černého příkopu. Vody v řece Odře na 

tomto profilu nevykazují při vizuálním pozorování ţádné zvláštní odchylky od běţných 

říčních vod. 
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Obrázek 6: Odra nad Černým příkopem (foto: Puchýřová, říjen 2010) 

Posledním odběrovým místem M5 je Odra pod Černým příkopem. Nachází se mezi 

ústím Černého příkopu a ústím řeky Ostravice do řeky Odry (Obrázek 7). Koryto řeky 

Odry je zde stejně mohutné jako nad zaústěním Černého příkopu a vizuálně lze pozorovat 

jen nepatrnou barevnou odlišnost, která je způsobena tmavými vodami Černého příkopu. 

 

Obrázek 7: Odra pod Černým příkopem (foto: Puchýřová, říjen 2010) 
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3.2 Metodika odběru vzorků 

Odběry a následné analýzy ukazatelů skupinového stanovení halogenovaných 

organických látek (AOX) a vybraných těkavých organických látek (VOC) jsem provedla 

šestkrát, a sice od června do prosince 2010 zhruba v měsíčních intervalech. 

K analytickému stanovení jsem vyuţila přístrojového vybavení Vodohospodářských 

laboratoří Povodí Odry, s. p. Při odběru vzorků jsem se řídila platnou normou ČSN ISO 

5667-6 (75 7051) Jakost vod – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
59

 

Vzorky vod jsem odebírala do dvou typů odběrových lahví. Pro stanovení AOX 

jsem pouţila tmavé skleněné odběrové láhve s uzávěrem se zábrusem o objemu 250 ml. 

Pro konzervaci na místě jsem pouţila kyselina dusičnou o koncentraci 65  %. Pro 

stanovení těkavých organických látek jsem vzorky odebírala do průhledných skleněných 

odběrových vialek se šroubovacím uzávěrem a teflonovým septem o objemu 65  ml. Při 

odběrech v obou případech bylo důleţité odebrat vzorky bez vzduchových bublin, které 

by mohly způsobit negativní strannosti při analýze. 

3.3 Metodika analýzy 

Pro stanovení hodnoceného parametru AOX jsem pouţívala spalovací metodu 

s následnou mikrocoulometrickou argentometrickou titrací podle Standardního operačního 

postupu SOP-CH-36
 60

 platného v laboratoři Povodí Odry, s. p. (SOP-CH-36 Stanovení 

adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) spalovací metodou coulometricky 

modifikovanou dle normy ČSN EN ISO 9562 
57

) se standardní kombinovanou nejistotou 

15 %. Analýzu jsem provedla na přístroji LTX 2000 firmy LABTECH (Obrázek 8). 

Vybrané těkavé organické látky jsem stanovila metodou plynové chromatografie 

s analytickou koncovkou na detektorech ECD a FID podle Standardního operačního 

postupu SOP-CH-33A 
61

 platného v laboratoři Povodí Odry, s. p. (SOP-CH-33A Stanovení 

těkavých organických látek (VOC) plynovou chromatografií s detektorem FID a ECD 

(GC/FID a GC/ECD). Modifikováno podle normy ČSN EN ISO 15680)
 62

 se standardní 

kombinovanou nejistotou 15 %. Analýzu jsem provedla na přístrojích Purge & Trap 

a plynovém chromatografu 5890 N od firmy Hewlett Packard (Obrázek 9). Pro moţnost 

porovnání naměřených hodnot VOC a AOX jsou všechny výsledky přepočteny na µg Cl/l. 
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Obrázek 8: Přístroj LTX 2000 firmy LABTECH (foto: Puchýřová, říjen 2010) 

 

Obrázek 9: Přístroje Purge&Trap a plynový chromatograf 5890 N od firmy Hewlett Packard  

(foto: Puchýřová, říjen 2010) 

3.4 Metodika hodnocení 

Pro zpracování naměřeného souboru dat jsem pouţila statistické a grafické metody 

programu Microsoft Office Excel. Míru znečištění vod v Černém příkopu a řece Odře jsem 
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posuzovala srovnáním naměřených hodnot s limity dané Nařízením 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 v platném znění.
63

 V následující Tabulce 1 jsou uvedeny příslušné 

imisní standardy hodnocených ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené v Nařízení 

vlády č. 229/2007 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.
64

 

Tabulka 1: Imisní standardy vybraných ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod uvedené  

v NV č. 229/2007 Sb. 
64

 

Ukazatel Jednotka Hodnota přípustného znečištění 

AOX µg Cl/l 35 

1,2-dichlorethan µg Cl/l 1 

1,2-cis-dichlorethen µg Cl/l 2 

trichlormethan µg Cl/l 1 

1,1,2-trichlorethen µg Cl/l 1 

tetrachlorethen µg Cl/l 1 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Na základě realizovaných stanovení pěti vybraných zástupců těkavých organických 

látek (VOC) v období červen aţ prosinec 2010 bylo prokázáno, ţe na monitorovaných 

profilech byl nejvyšší obsah 1,2-cis-dichlorethenu, 1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu, 

naopak hodnoty koncentrací trichlormethanu a 1,2-dichlorethanu byly během celého 

monitoringu na všech odběrových místech pod povoleným imisním limitem podle 

NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. 

Vyhodnocením sledovaných hydrochemických parametrů, které jsou uvedeny 

v Tabulce 2, bylo prokázáno, ţe obecně nejzatíţenějšími monitorovanými profily 

z hlediska koncentrací jednotlivých sledovaných analytů je Černý příkop a to na Slovenské 

ulici (odběrové místo M2) a Černý příkop - ústí (odběrové místo M3). 

Tabulka 2: Hodnoty monitorovaných hydrochemických parametrů na jednotlivých odběrových místech 

(v μg Cl/l) 

Odběrové 

místo 
červen červenec září říjen listopad prosinec 

1,2-cis-dichlorethen 

M1 0,41 0,68 0,56 0,61 0,59 0,57 

M2 72 69 74 72 34 23 

M3 8 7,6 0,62 3,4 2 2,2 

M4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M5 2,3 1,5 0,24 1 1,1 0,69 

trichlormethan 

M1 <0,1 0,36 0,32 0,29 0,44 0,17 

M2 0,26 0,36 0,3 0,3 0,14 0,2 

M3 0,12 0,13 0,12 <0,1 0,12 <0,1 

M4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,2-dichlorethan 

M1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M2 0,14 0,13 0,24 0,24 0,13 <0,1 

M3 0,1 0,28 0,23 <0,1 <0,1 <0,1 

M4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,1,2-trichlorethen 

M1 1,4 1,9 1,5 1,8 1,8 2 

M2 71 83 75 66 9,7 11 

M3 8,1 7,4 0,62 3 0,56 1,6 

M4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M5 2,6 1,9 0,27 1,1 0,29 0,32 
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Pokračování Tabulky 2 

Odběrové 

místo 
červen červenec září říjen listopad prosinec 

tetrachlorethen 

M1 1,7 2,4 2 2,2 2,5 2,7 

M2 35 56 43 40 9,5 9,5 

M3 4,1 6,7 0,73 2,2 0,63 1,3 

M4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M5 1,5 0,14 0,29 0,72 0,41 0,27 

AOX 

M1 36 82 49 53 48 60 

M2 137 181 144 177 58 52 

M3 274 117 105 150 110 92 

M4 19 16 17 26 23 13 

M5 103 36 54 50 52 32 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně vyznačené hodnoty překračují imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M2 - Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, M3 - Černý příkop – zaústění do řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra 

pod Černým příkopem. 

Obsahy sledovaných těkavých organických látek na Slovenské ulici (M2) přitom 

dosahují v případě 1,2-cis-dichlorethenu, 1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu zhruba 

deseti aţ dokonce dvacetinásobku koncentrací těchto ukazatelů v daném období, neţ na 

následujícím profilu ve směru toku, tedy Černém příkopu - ústí (M3). 

Nejvyšší disproporce mezi naměřenými hodnotami výše uvedených hodnocených 

analytů v souvislosti s umístěním odběrových míst na toku Černého příkopu se projevila 

při odběru v září, kdy koncentrace těchto tří těkavých analytů byla na odběrovém místě na 

Slovenské ulici (M2) dokonce stokrát větší neţ v ústí Černého příkopu (M3). Jak je velmi 

dobře parné, koncentrace zmíněných VOC naměřených na druhém odběrovém místě (M2) 

směrem k následujícímu třetímu odběrovému místu (M3) Černý příkop – ústí ve směru 

toku poměrně rychle klesá. Příčinou pravděpodobně můţe být rychlá migrace těkavých 

organických látek z tekoucí povrchové vrstvy do ovzduší. Důvodem tohoto jevu je jejich 

vysoká těkavost a poměrně nízká rozpustnost současně s relativně mělkým korytem 

Černého příkopu před zaústěním do Odry a tím i krátkou difusní drahou ve vodné fázi. 

Vysoký obsah zejména 1,2-cis-dichlorethenu, 1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu 

lze pozorovat na dvou výše zmíněných monitorovaných profilech při odběrech především 

od měsíce června do října. Narušení tohoto trendu se projevilo především poklesem obsahu 

výše uvedených analytů na sledovaných profilech na Slovenské ulici (odběrové místo M2) 
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během odběrů v měsíci listopadu a prosinci 2010 a rovněţ klesly koncentrace těchto tří 

analytů ze skupiny těkavých organických látek na profilu Černý příkop – ústí (M3). 

Meteorologické podmínky byly v měsících červnu aţ říjnu dost podobné, tzn., ţe se 

teplota vody v Černém příkopu pohybovala mezi 16 ° aţ 20 °C a teplota vzduchu mezi 15 ° 

aţ 25 °C a průtok vody korytem Černého příkopu i korytem řeky Odry vizuálně 

nevykazoval během jednotlivých odběrů ţádné větší odchylky. Při odběrech v měsíci 

listopadu a prosinci byl průtok koryty obou sledovaných toků přibliţně stejný jako během 

odběrů v předcházejících měsících, ale teplota klesala a pohybovala se u vody v Černém 

příkopu kolem 11 °C a vzduch se ochladil aţ na 2 °C. Dalo by se tedy očekávat, ţe 

naměřené hodnoty VOC budou naopak mnohem vyšší neţ v letních měsících, coţ by 

souviselo s větší rozpustností VOC v chladnější vodě. Moţným vysvětlením opačného jevu 

je například sníţení vypouštěného znečištění sledovaných ukazatelů z některého 

významného bodového zdroje, které se na toku Černého příkopu vyskytují, coţ by mohlo 

korespondovat například s uzavíráním provozu výroby koksu na Koksovně Jan Šverma. 

Naměřené koncentrace 1,2-cis-dichlorethenu dosáhly během šestiměsíčního 

monitoringu v roce 2010 maximální překročení imisních limitních hodnot přípustného 

znečištění povrchových vod podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění (2 μg Cl/l) na 

druhém odběrovém místě (M2) na Slovenské ulici aţ padesátinásobně, zatímco na 

následujícím odběrovém místě Černý příkop – ústí (M3) to bylo jiţ desetkrát méně, tedy 

pětinásobně. Překročení povoleného imisního limitu tohoto ukazatele podle 

NV č. 61/2003 Sb. v platném znění o polovinu se projevilo jedenkrát také na řece Odře pod 

Černým příkopem (M5). Vývoj koncentrací 1,2-cis-dichlorethenu v průběhu 

monitorovaného období (červen aţ prosinec 2010) je znázorněn na Obrázku 10, kde jsou 

graficky vyhodnoceny všechny odběrové profily a také Obrázku 11, kde je vzhledem 

k lepšímu znázornění sezónní variability vypuštěno odběrové místo M2, které výrazně 

zkresluje celý průběh během jednotlivých měsíců na zbývajících odběrových místech. 
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Obrázek 10: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 1,2-cis-dichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od června do prosince 2010 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M2 - Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, M3 - Černý příkop – zaústění do řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra 

pod Černým příkopem. 

 

Obrázek 11: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 1,2-cis-dichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od června do prosince 2010, bez silně znečištěné lokality M2 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M3 - Černý příkop – zaústění do 

řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra pod Černým příkopem. 

Obsahy 1,1,2-trichlorethenu překročily limitní hodnoty (1 μg Cl/l) přípustného 

znečištění povrchových vod podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění při všech 
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odběrech na Novoveské ulici (M1) v rozmezí dva aţ dva a půl násobně, na Slovenské 

ulici (M2) došlo opět dokonce k osmdesáti aţ stonásobnému překročení a na profilu 

Černý příkop – ústí (M3) při čtyřech ze šesti odběrů byly limitní hodnoty překročeny dva 

aţ desetinásobně. Negativní ovlivnění těmito vysokými koncentracemi se projevilo 

třikrát také na řece Odře pod Černým příkopem (M5) jeden a půl aţ trojnásobným 

překročením imisního limitu podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. Vývoj 

koncentrací 1,1,2-trichlorethenu v čase je znázorněn na Obrázku12 a také Obrázku 13, kde 

je vzhledem k lepšímu znázornění sezónní variability vypuštěno odběrové místo M2, které 

výrazně zkresluje celý průběh během jednotlivých měsíců na zbývajících odběrových 

místech. 

 

Obrázek 12: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 1,1,2-trichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od června do prosince 2010 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M2 - Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, M3 - Černý příkop – zaústění do řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra 

pod Černým příkopem. 
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Obrázek 13: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 1,1,2-trichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od června do prosince 2010 bez silně znečištěné lokality M2 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M3 - Černý příkop – zaústění do 

řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra pod Černým příkopem. 

Rovněţ hodnoty tetrachlorethenu překračovaly povolené imisní limity (1 μg Cl/l) 

podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. Na Novoveské ulici (M1) bylo maximální 

překročení dva aţ trojnásobné, na Slovenské ulici (M2) čtyřiceti aţ sedmdesátinásobné 

a na Černém příkopu – ústí (M3) pěti aţ osminásobné. Jednou dokonce došlo 

k negativnímu ovlivnění a tudíţ překročení imisních limitních hodnot tetrachlorethenu 

podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění také na řece Odře pod Černým příkopem (M5). 

Vývoj koncentrací tetrachlorethenu v čase je znázorněn na Obrázku 14 a také na 

Obrázku 15, kde je vzhledem k lepšímu znázornění sezónní variability vypuštěno odběrové 

místo M2, které výrazně zkresluje celý průběh během jednotlivých měsíců na zbývajících 

odběrových místech. 
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Obrázek 14: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele tetrachlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od června do prosince 2010 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M2 - Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, M3 - Černý příkop – zaústění do řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra 

pod Černým příkopem. 

 

Obrázek 15: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele tetrachlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od června do prosince 2010 bez silně znečištěné lokality M2 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M3 - Černý příkop – zaústění do 

řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra pod Černým příkopem. 
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Na základě získaných výsledků lze konstatovat, ţe hodnoty obsahu hlavního 

sledovaného ukazatele AOX v podstatě splňovaly imisní limity (35 μg Cl/l) podle 

NV č. 61/2003 Sb. v platném znění a to po celou dobu monitoringu (červen aţ prosinec 

2010) pouze na jediném odběrovém místě, a sice Odra nad Černým příkopem (M4), které 

nemůţe být znečištěním Černého příkopu zasaţeno. Na ostatních odběrových místech 

s výjimkou prosincového odběru na profilu Odra pod Černým příkopem (M5) 

překračovaly naměřené koncentrace povolené imisní limity podle NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění takto: 

Na Novoveské ulici (M1) došlo k maximálnímu překročení parametru AOX jeden 

a půl krát, na Slovenské ulici (M2) bylo maximální překročení čtyř aţ pětinásobné a na 

profilu Černý příkop – ústí (M3) došlo aţ k sedminásobnému překročení povoleného 

imisního limitu podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. Negativní ovlivnění Černého 

příkopu na řeku Odru adsorbovatelnými organickými halogeny se projevilo pětkrát na 

profilu Odra pod Černým příkopem (M5) – maximální naměřené koncentrace ukazatele 

AOX překračovaly přípustné znečištění povrchových vod podle NV 61/2003 Sb. v platném 

znění jeden a půl aţ trojnásobně. 

Zajímavá je skutečnost, ţe zatímco hodnota koncentrací 1,2-cis-dichlorethenu, 

1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu je v rámci všech odběrů na obou nejzatíţenějších 

profilech nejvyšší vţdy na ulici Slovenské (M2), tak u parametru AOX je tomu 

nepravidelně, a sice v červnu, listopadu a prosinci, jsou hodnoty AOX naopak nejvyšší na 

Černém příkopu – ústí (M3). Vyšší hodnoty ukazatele AOX na Černém příkopu neţ na 

ulici Slovenské by mohly nasvědčovat o moţnosti bodového znečištění málo těkavými 

halogenovanými organickými látkami. 

Na základě srovnání poměrně vysokých koncentrací AOX naměřených zejména na 

druhém odběrovém místě Černý příkop na Slovenské ulici (M2) a mnohem niţších 

koncentrací naměřených na třetím odběrovém místě Černý příkop – ústí (M3), lze 

usuzovat na eliminaci těkavých sloţek skupinového parametru AOX během toku z jeho 

povrchových vrstev, případně i biodegradaci. 

Souvislost mezi součtem koncentrací stanovených zástupců VOC (přepočtených na 

obsah chloridů na litr) a příslušnou hodnotou parametru AOX na jednotlivých odběrových 
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místech v daném čase nelze prokázat z důvodu velkého rozptylu mezi oběma hodnotami 

při pouhých šesti odběrech. 

Při součtu koncentrací těkavých organických látek přepočtených na obsah chloridů 

větším neţ je adekvátní hodnota AOX by bylo moţno předpokládat negativní strannost 

těchto těkavých sloţek v průběhu analytického stanovení AOX v důsledku jejich 

neustálého těkání z odebraných vzorků během jejich zpracování při stanovení AOX. 

Opačný případ, tedy kdy hodnota parametru AOX je větší neţ suma VOC, svědčí 

o přítomnosti jiných halogenovaných organických látek neţ jen vybraných zástupců VOC. 

K rozptylu výsledků také přispívají nejistoty stanovení jednotlivých analytických metod. 

Obsah ukazatele AOX se po celou dobu monitoringu pohyboval v rozmezí od 13 do 

274 μg Cl/l. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele AOX v čase je velmi dobře patrný 

z Obrázku 16. 

 

Obrázek 16: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele AOX na jednotlivých odběrových místech od června 

do prosince 2010 

Odběrová místa: M1 - Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, M2 - Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, M3 - Černý příkop – zaústění do řeky Odry, M4 - Odra nad Černým příkopem, M5 - Odra 

pod Černým příkopem 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení vlivu Černého příkopu na znečištění řeky 

Odry halogenovanými organickými látkami podle imisních limitů uvedených 

v NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. Na základě provedeného šestiměsíčního monitoringu 

ukazatele AOX a vybraných těkavých organických látek na stanovených odběrových 

místech na umělé vodoteči Černý příkop a řece Odře bych shrnula dosaţené výsledky 

následovně: 

Hodnoty ukazatele AOX na všech třech odběrových místech na Černém příkopu, 

tedy na Novoveské ulici (M1), Slovenské ulici (M2) a na Černém příkopu – ústí (M3) 

překračovaly opakovaně po dobu šestiměsíčního monitoringu limitní hodnoty přípustného 

znečištění povrchových vod podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. V případě třetího 

odběrového místa Černého příkopu – ústí (M3) byl povolený limit překročen aţ 

sedminásobně. 

Hodnoty ukazatele AOX ve vzorcích odebraných na čtvrtém odběrovém místě Odra 

nad Černým příkopem (M4) splňují poţadované limitní hodnoty přípustného znečištění 

povrchových vod podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění po celou dobu monitoringu. 

Tyto hodnoty nepřekračují mnoţství 35 μg/l (stanoveno jako chloridy). 

Na pátém odběrovém místě Odra pod Černým příkopem (M5) se jiţ projevuje 

příspěvek znečištění Černého příkopu adsorbovatelnými organickými halogeny. V pěti 

případech z celkových šesti odběrů došlo k překročení hodnot přípustného znečištění 

povrchových vod pro ukazatel AOX podle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. 

Znečištění Černého příkopu i při zjevném nepoměru průtoku v obou korytech 

dokáţe znečistit řeku Odru nad povolený limit přípustného znečištění povrchových vod 

pro ukazatel adsorbovatelných organických halogenů AOX podle NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 

Eliminace zdrojů tohoto znečištění v oblasti Černého příkopu by mohla výrazně 

omezit následné znečištění řeky Odry. Jednou z moţností je ukončení výroby koksu na 

Koksovně Jan Šverma v závěru roku 2010. Jistě je však otázkou několika let, neţ dojde 

k demontáţi všech technologických zařízení a následné sanaci území. 
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Pro objektivnější posouzení znečištění Černého příkopu halogenovanými 

organickými látkami a jeho vlivu na řeku Odru, a zejména dalšího vývoje tohoto vlivu 

v následujících letech, bych doporučila sledování dané lokality během celého ročního 

cyklu, například v diplomové práci. 
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