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Anotace 

V předloţené diplomové práci je posuzován vliv Třineckých ţelezáren – Moravia Steel, a.s. 

na kvalitu povrchové vody řeky Olše. Jedná se průmyslový podnik, který se zabývá 

zpracováním ţeleza a výrobou oceli. Cílem práce je zhodnotit míru jeho vlivu na své 

nejbliţší prostředí, konkrétně na řeku Olši, která areálem Třineckých ţelezáren – Moravia 

Steel protéká. Vzorkování bylo realizováno na třech strategicky zvolených odběrných 

místech a to v období od března 2012 do února 2013. Zjištěné hodnoty vybraných 

hydrochemických ukazatelů kvality vody byly vyhodnoceny na základě normy ČSN 75 7221 

„Klasifikace jakosti povrchových vod“ a nařízení vlády č. 23/2011 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. 

Klíčová slova: Třinecké ţelezárny – Moravia Steel, znečišťování vody, řeka Olše, odběrné 

místo, norma environmentální kvality, hydrochemické parametry. 

Abstract  

In this thesis it is monitoring the influence of Třinecké ţelezárny – Moravia Steel to the 

quality on surface waters of the river Olše. The Třinecké ţelezárny – Moravia Steel is the 

producer of iron and long rolled steel products. The aim of this study is to evaluate level of 

its influence on closest environment - namely the Olše River, which flows through the area 

TŢ. Collection of the samples was realized at three strategically selected sampling points in 

the period from March 2012 to February 2013. Detected value of the selected hydro-

chemical parameters of water quality were evaluated on CSN 75 7221 "Classification of 

surface water quality" and the government by law No. 23/2011 Sb. regarding the registers 

and values of allowable pollution in surface and sewage water, propriety for authorization 

to discharge sewage water to surface water, to canalizations and also about susceptible 

areas. 

Keywords: Třinecké ţelezárny – Moravia Steel, water pollution, the Olše River, supply 

point, environmental quality standard, hydro-chemical parameters. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Voda, jakoţto jeden z nejzákladnějších elementů umoţňujících ţivot na naší planetě, 

si zaslouţí uváţené nakládání a naši péči. Je přece známo, ţe bez vody se člověk ani jiný 

ţivý tvor neobejde. Uţ dlouhou dobu není tato drahocenná tekutina pro všechny obyvatele 

Země samozřejmostí. My máme vody, v její čisté a nezávadné podobě, prozatím dostatek. 

To nám však nedává důvod, proč o ni s úctou nepečovat jiţ dnes. Vţdyť neustálý rozvoj 

společnosti a nových technologií vyţaduje přítomnost této neobyčejné tekutiny a její zásoby 

se i v naších, na vodu poměrně bohatých podmínkách, začínají pozvolna zuţovat. 

Základním poţadavkem pro péči o kvalitu vody je účinné čištění znečištěné vody 

před jejím navrácením do vodního prostředí. Úroveň znečištění povrchové vody odpadní 

vodou jiţ naštěstí není tak markantní, jak tomu bývalo v minulém století, nadále však 

vyţaduje zvýšenou pozornost. Mezi největší znečišťovatele vodních toků patří mimo jiné 

také velké průmyslové podniky. Spotřeba vody pro provozní účely nebývá malá a rovněţ 

objemy vypouštěné odpadní vody z těchto podniků jsou velké.  

Ve své diplomové práci se zabývám vlivem podniku Třinecké ţelezárny – Moravia 

Steel na kvalitu povrchové vody řeky Olše, neboť tato řeka areálem zmíněného podniku 

přímo protéká (viz Obrázek 3). Stejné problematice jsem se věnovala jiţ ve své bakalářské 

práci, kde jsem pro posouzení vlivu tohoto podniku na kvalitu vody v Olši pouţila data 

získaná z portálu Českého hydrometeorologického ústavu, který pravidelně sleduje jakost 

vody v celé České republice uţ řadu let. V rámci diplomové práce jsem okruh sledovaných 

parametrů rozšířila a naopak vynechala ty ukazatele, u kterých se vliv neprokázal, nebo byl 

jen nepatrný. Na rozdíl od bakalářské práce, kde byla vyhodnocovaná data získána, 

hodnoty zvolených hydrochemických parametrů v této práci stanovuji sama. 

Hlavním cílem předloţené diplomové práce je zhodnotit, do jaké míry podnik Třinecké 

ţelezárny – Moravia Steel a její dceřiné společnosti ovlivňují kvalitu povrchové vody řeky 

Olše a to prostřednictvím monitorování tří vybraných odběrných profilů, které se nacházejí ve 

vybraném úseku před, v areálu a za areálem Třineckých ţelezáren – Moravia Steel.  
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

V následujícím textu jsou pouze stručně popsány základní charakteristiky 

zájmového území. Podrobnější informace o této problematice jsou uvedeny v mé 

bakalářské práci (Goryczková, 2011). 

Řešeným územím je část toku řeky Olše, konkrétně její říční kilometr 50.6 aţ 39.9. 

Zmíněná část řeky Olše protéká převáţně katastrálním územím města Třince. Počátek 

sledovaného území tvoří přirozenou hranici s katastrálním územím obce Vendryně a konec 

úseku jiţ spadá pod katastrální území města Český Těšín. Vzhledem k faktu, ţe většina 

řešeného úseku řeky Olše spadá pod území města Třince, jsou k tomuto území vztaţeny 

i následující charakteristiky.  

Na mapě (viz Obrázek 1) je zájmové území zakresleno vyznačením katastrálních 

území zmíněných měst. Červeně je znázorněno území města Třince a černě území města 

Český Těšín. 

 

Obrázek 1: Mapa katastrálních území, jimiţ protéká zájmová část řeky Olše  

(převzato z: geoportal.gov.cz) 
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Město Třinec leţí v téměř nejvýchodnější části České republiky 

v Moravskoslezském kraji, okresu Frýdek-Místek. Je obklopeno panoramatem pohoří 

Slezských a Moravskoslezských Beskyd, jejichţ dominantou je Javorový vrch, tyčící se ve 

výšce 1031 m n.m. Řeka Olše tvoří osu Jablunkovské brázdy, která od sebe odděluje 

zmíněná pohoří. Převáţná část města Třince se rozprostírá na levém břehu řeky Olše. Celý 

severovýchod území Třinecka tvoří hranici s Polskem. (trinecko.cz) 

Třinec patří k nejmladším městům České republiky. První historická zmínka 

o Třinci spadá do první poloviny 15. století, podrobnější údaje jsou uvedeny v urbáři 

(historický výraz pro soupis povinností poddaných vůči vrchnosti) z roku 1770. Do dějin 

však vstoupil aţ se zaloţením ţelezáren, roku 1839 a městem se stal v roce 1931. Rozvoj 

tehdejší obce Třinec s rozvojem místní hutě byl nerozlučně spjat. Lze bez nadsázky říci, ţe 

vznik tohoto města, jak ho známe v dnešní podobě, byl zřízením a provozem ţelezáren 

přímo podmíněn. (Zahradnik, 2011) 

Dnes jsou Třinecké ţelezárny - Moravia Steel (viz Obrázek 2) předním výrobcem 

dlouhých ocelových válcovaných výrobků. Nejznámější a celosvětově uznávaná je výroba 

kolejnic, které se vyváţejí do celé Evropy i USA. Dále se zde válcují dráty a různé 

výrobky i polotovary z oceli. Vedlejšími hutními produkty, jsou například struska, umělá 

kameniva, hutní sutě a podobně, které jsou zde rovněţ zpracovávány pro další vyuţití. 

(trz.cz) 

 

Obrázek 2: Třinecké ţelezárny – Moravia Steel (únor, 2013) 

Hlavní surovinou pro výrobu surové oceli je koks. Ten se do ţelezáren ze dvou 

třetin přiváţí a z jedné třetiny si jej vyrábí sami. To je důvodem, proč je tento podnik řazen 

mezi jedny z největších znečišťovatelů ovzduší v rámci jak Moravskoslezského kraje, tak 

i celé České republiky. 
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2.1 Geologické poměry 

Podle geologické mapy České Republiky 1:500 000 se zájmové území nachází 

v mezozoiku Karpat a jeho vlastní reliéf je tvořen vulkanity Vnějších Karpat spodní křídy, 

coţ jsou těšínity a pikrity a mezozoické sedimenty Karpat – tmavé vápenité jílovce, 

pískovce, slínovce a podřadné slepence a jílové vápence. 

Značná část řešeného území je překryta kvartérními sedimenty (hlíny, omezeně 

i spraše). Dna nivy řeky Olše a ostatních vodních toků jsou tvořena štěrkovými sedimenty 

(Salvetová et al., 2011). Jedná se především o říční štěrkopísky, které jsou propleteny 

místy se vynořujícími jíly a břidlicemi. Tyto břidličnaté vrstvy jsou hojně obnaţovány 

v zářezech břehů Olše. 

Na území Třince a jeho okolí jsou vzácné vápencové vrstvy, jejichţ základní 

horninou je těšínský vápenec (výše zmíněný těšínit). Jeho přítomnost dala za vznik 

vápenným pecím pro průmyslovou potřebu Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. 

Hospodářsky ušlechtilé vrstvy vápenců jsou proplétány vrstvami vápenitých břidlic, které 

při těţbě vápence byly obtěţovány jako hlušina. Mohutné vrstvy průmyslově 

upotřebitelných těšínských vápenců pocházejících z období křídy se táhnou podhůřím 

Beskyd přes hraniční hřeben aţ do polského Holešova. (Czernek et al., 2004) 

2.2 Geomorfologické poměry 

Řešené území se nachází v provincii Západních Karpat, soustavě Vnější Západní 

Karpaty a podsoustavě Západobeskydské Podhůří. 

Západní Karpaty vznikly v horotvorném období na konci střední křídy. Vnější 

Západní Karpaty byly vyvrásněny v takzvané sávské fázi na rozhraní mezi staršími 

a mladšími třetihorami a jsou tvořené převáţně flyšovými sedimenty, coţ jsou 

svrchnokřídové aţ oligocenní mořské uloţeniny pískovců a jílovců, v menší míře 

i slepenců, charakteristické svým častým a výrazným střídáním vrstev těchto materiálů. 

(Demek, Mackovčin, 2006, moravske-karpaty.cz) 

Zájmové území je poměrně členité, zejména na jihozápadním a východním okraji 

města. Celé území města Třince se nachází v nadmořské výšce cca 280 - 1044 m n.m. Většina 

zastavěného území města Třince se však nachází v nadmořské výšce cca 300 - 350 m 
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n.m.,v oblasti podél nivy řeky Olše, která jak jiţ bylo zmíněno, tvoří hlavní osu území. 

Další vodoteče jako Líštnice, Staviska, Tyra a Bystrý potok se svými přítoky vytvářejí 

menší sníţeniny. (Salvetová et al., 2011) 

Geomorfologické zařazení řešeného území (Demek, Mackovčin, 2006). 

PROVINCIE: Západní Karpaty  

SOUSTAVA: Vnější Západní Karpaty  

PODSOUSTAVA: Západobeskydské podhůří  

CELEK: Podbeskydská pahorkatina  

PODCELEK: Třinecká brázda   

OKRSEK: Ropická plošina   

2.3 Pedologické poměry 

Na území města Třince jsou nejvíce rozšířeny hnědé půdy, konkrétně hnědé půdy 

kyselé, hnědé půdy kyselé oglejené a hnědé půdy na štěrkopísku (Bobková, 2010). 

V okolí řeky Olše jsou půdy ovlivněny hydrologickým reţimem. Převládají zde 

nivní půdy, které jsou vyvinuty na sedimentech řek do výšky kolem 300 m n.m. Mají 

charakter semiglejových resp. oglejených nivních půd, místy jsou k nim přidruţeny hnědé 

lesní půdy níţin, převáţně hlinitého a jílovitohlinitého charakteru V terénních depresích 

a zamokřených úsecích údolních niv se vyvinuly glejové půdy. Ve vyšších polohách se pak 

vyskytují glejové a pseudoglejové fluvizemě, taktéţ hlinitého a jílovitohlinitého 

charakteru. (Turoň, 2010) 

2.4 Klimatické poměry 

Podle informací uvedených na portálu veřejné správy, spadá zájmové území do 

třech základních klimatických oblastí a to teplé, mírně teplé a chladné. Většina území 

města Třince spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Centrum města Třince, směrem na 

severovýchod, spadá do teplé oblasti a jihovýchod města, směrem na obec Vendryni, spadá 

do chladné klimatické oblasti.  
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Dle Quitta (1975) území města Třince, konkrétně oblasti, kde docházelo k odběru 

vzorků, leţí v klimatických oblastech MT7, MT9 a MT10, všechny jsou charakterizovány 

jako mírně teplé oblasti (viz Tabulka 1). 

Podnebí Třince ovlivňuje hlavně jeho poloha, leţí v oblasti pohoří Beskyd, kde se 

střetávají vlivy oceánického a kontinentálního klimatu. Oceánické vzdušné masy přinášejí 

počasí s mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a velkým mnoţstvím sráţek. 

Kontinentální vzduch je charakteristický denními i ročními výkyvy teplot, menším 

mnoţstvím sráţek a oblačnosti.   

V niţších polohách se průměrná roční teplota pohybuje v rozmezí od 7 °C aţ 9 °C, 

s rostoucí nadmořskou výškou teploty rychle klesají aţ na 4°C.  

Nadmořskou výškou jsou silně ovlivňovány i roční úhrny sráţek. Celkově je však 

celá oblast Beskyd na sráţky poměrně bohatá, protoţe většina dešťových a sněhových 

sráţek v průběhu roku přichází od západu a Beskydy jsou tak na návětrné straně. Převládá 

jihovýchodní a severozápadní proudění. V údolí se vítr pohybuje rychlostí kolem 3 m/s, ve 

vyšších polohách aţ 6 m/s. (Salvetová et al., 2011) 

Tabulka 1: Charakteristiky klimatických oblastí v zájmovém území (Quitt, 1975) 

Základní charakteristika klimatické oblasti MT7 MT9 MT10 

Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C 140 - 160 

Počet mrazových dnů  110 - 130 

Počet ledových dnů  40 - 50 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu  -2 - -3  -3 - -4  -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci  16 - 17 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu  6 - 7 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu  7 - 8 

Průměrný počet dnů se sráţkami  100 - 120 

Sráţkový úhrn ve veg. období  400 - 450 

Sráţkový úhrn v zimním období  250 - 300 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 - 80 50 - 60 

Počet dnů zamračených  120 - 150 

Počet dnů jasných  40 - 50 
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2.5 Hydrologické poměry 

Správní území města Třinec spadá do hydrologického povodí III. řádu u 2-03-03 

Olše a úmoří Baltského moře (pod.cz). Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím textu, jedná se o 

oblast se zvýšeným výskytem sráţek a to jak sněhových, tak dešťových. Mnoţství sráţek 

je spjato s nadmořskou výškou, čím je vyšší, tím více sráţek spadne. Z celkového hlediska 

dlouhodobých objemů sráţek v přepočtu na čtvereční metr se Beskydy v celorepublikovém 

měřítku pohybují na samotné špici vydatnosti. 

Charakter sráţek se během roku mění. Zejména v letních měsících jsou častější 

intenzívní sráţky s velkými úhrny za krátkou dobu. Tato fakta v konečném součtu výrazně 

mění hydrologické poměry zejména jednotlivých menších přítoků, které během suchých 

letních období zcela vysychají. (Turoň, 2010) 

Z největších přítoků, které se do Olše v zájmovém úseku vlévají, lze jmenovat 

pravobřeţní přítoky Vendryňka, Lištňanka a Líšnice z levobřeţních to jsou Tyrka, Bystrý 

a Neborůvka. V Tabulce 2 je uveden úhrn sráţek na Třinecku v sledovaném období. 

Tabulka 2: Úhrn sráţek na Třinecku ve sledovaném období od března 2012 po únor 2013  

(převzato z: ČHMÚ) 

měsíc a rok odběru 
měsíční úhrn sráţek na Třinecku  

mm  

 březen 2012 42,8 

 duben 2012 55,7 

 květen 2012 37,0 

 červen 2012 163,1 

 červenec 2012 69,9 

 srpen 2012 75,8 

 září 2012 77,8 

 říjen 2012 88,3 

 listopad 2012 40,2 

 prosinec 2012 44,1 

 leden 2013 78,2 

 únor 2013 41,2 

 

http://www.pod.cz/
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2.5.1 Charakteristiky řeky Olše v zájmové oblasti 

Řeka Olše a její blízké okolí je ve svém středním úseku prohlášena za významný 

regionální biokoridor (prvek územního systému ekologické stability), který nese název 

Třinec–Vendryně. Část tohoto biokoridoru zasahuje i do zájmového území. Olše je v tomto 

úseku řazena i do soustavy NATURA 2000, jako evropsky významná lokalita. Je to 

přírodní památka v kulturní krajině se zástavbou, místy s břehovými porosty v ploché 

údolní nivě. Přirozené koryto Olše je převáţně s kamenitým aţ štěrkovým dnem a častými 

štěrkovými náplavami významnou lokalitou z hlediska výskytu vydry říční (Lutra lutra) 

a mihule potoční (Lampetra planeri). (portal.cenia.cz) 

Z dalších chráněných ţivočichů, kteří v Olši nebo na jejích březích sídlí, jsou 

ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), vranka pruhovaná (Cottus poecilopus), 

vranka obecná (Cottus Gobi) z ptáků pak ledňáček říční (Alcedoatthis). Převáţná část 

zájmového úseku řeky Olše připadá do parmového pásma, spodní úsek (hranice 

s Vendryní) připadá do lipaního pásma. (pod.cz) 

 

Obrázek 3: Olše protékající areálem Třineckých ţelezáren – Moravia Steel (listopad, 2012) 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řeka Olše protéká zájmovou oblastí ve svém horním aţ středním toku. Pramení 

v Polsku, kde ještě nedochází k jejímu znečištění, čili do České republiky vstupuje jako 

voda neznečištěná. 

V září roku 2011 byl dokončen rozsáhlý projekt s názvem „Revitalizace povodí 

Olše“, který zahrnoval výstavbu nových čistíren odpadních vod (ČOV) a sítě kanalizací 

v městech a obcích, kde kanalizace ještě nebyla nebo byla zavedena jen částečně. Zřízením 

nové sítě kanalizací vzrostl počet napojených domácnosti cca z 55 na 80 %. Výrazně se 

tedy napomohlo zlepšení kvality povrchové vody v povodí Olše. (nase-voda.cz) 

K prvnímu ovlivňování kvality vody v řece Olši dochází aţ prostřednictvím 

vypouštění z oblasti komunální sféry, a to z ČOV Dolní Lomná, poté následuje sanatorium 

a ČOV v Jablunkově a ČOV Bystřice nad Olší (portal.cenia.cz). Jedná se však o malé 

zdroje znečištění, pro tok tedy nepředstavují příliš velkou hrozbu. 

Hlavním bodovým zdrojem znečištění vodního toku Olše je aţ podnik Třinecké 

ţelezárny – Moravia Steel, spolu se svými dceřinými společnostmi. Jedná se o podnik 

zpracovávající a upravující kovy a vzniká zde následující provozní odpadní voda:  

 Odpadní voda z moříren, jejíţ hodnota pH je kolem 1, obsahují 20 - 30 g/l kyseliny 

sírové a 200 - 650 g/l síranu ţeleznatého. 

 Odpadní voda z pokovování – patří sem voda oplachovací i vlastní pokovovací lázně, 

které se však vypouštějí jen zřídka. Obsahují kovy a kyanidy, které jsou vesměs jedy 

pro vodní organismy. 

 Odpadní voda z rudných úpraven a tavení rud – obsahuje nadměrné mnoţství 

nerozpuštěných látek a to mezi 35 000 aţ 450 000 mg/l a v desítkách aţ stovkách mg/l 

různé nevytěţené kovy. Vody z praní vysokopecních plynů obsahují mnoho prachu, 

který pochází z tavené rudy a má také její charakter. Voda z granulace strusky obsahuje 

jemnou, vznášející se strusku, která sedimentuje v toku, vytváří nánosy na korytech 

a tím je sterilizuje, mimo to dráţdí ţábry ryb. 

 Odpadní voda ze zpracování černého uhlí, tzv. fenolčpavková voda, která vzniká při 

výrobě koksu a obsahuje fenoly, H2S, NH4
+
 a velké mnoţství rozpuštěných látek. 

(Sikorová, 2009) 
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Část odpadní vody z tohoto podniku je sváděna do ústřední čistírny odpadních vod 

(ÚČOV) v Třinci, která byla nedávno rekonstruována. Konkrétně se jedná o fenolčpavkovou 

vodu a odpadní vodu ze sociálního zařízení pro zaměstnance Třineckých ţelezáren – Moravia 

Steel. Ostatní provozní, dešťová a drenáţní voda z podniku je odváděna do koncové ČOV, 

která je součástí areálu Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. Tato koncová ČOV byla zřízena 

teprve aţ koncem roku 2002. Díky tomu došlo k výraznému zkvalitnění v čištění a kontrole 

vypouštěné odpadní vody, která byla v minulosti vypouštěna cca třinácti výustěmi. Vyčištěná 

voda z obou zmíněných ČOV ústí přímo do toku řeky Olše. (Technicko – organizační pokyny 

Třineckých ţelezáren – Moravia Steel) 

V Třineckých ţelezárnách – Moravia Steel je rovněţ zaveden i systém uzavřených 

vodních okruhů, který zajišťuje opětovné vyuţívání průmyslové odpadní vody, bez 

nutnosti jejího vypouštění do recipientu.  

Třinecké ţelezárny – Moravia Steel patří také k nejvýznamnějšímu odběrateli 

povrchové vody z koryta řeky Olše. V roce 2010 tento odběr činil 335 l/s (pod.cz). V roce 

2011 došlo vlivem zvýšení recirkulace vody ke sníţení odebraného mnoţství povrchové 

přídavné vody a následně i ke sníţení mnoţství produkované odpadní vody. Pokles je 

zaznamenán také v mnoţství znečišťujících látek vypuštěných v odpadní vodě do recipientu, 

na který mělo pozitivní vliv jak zvýšení recirkulace, tak například vyčištění sedimentační 

nádrţe koncové čistírny odpadních vod. (Zpráva Třineckých ţelezáren – Moravia Steel o ŢP 

za rok 2011) 

V Tabulce 3 je uveden vývoj spotřeby vody a mnoţství vypouštěné odpadní vody 

ve vztahu k produkci oceli od roku 2006 po rok 2011.  

Tabulka 3: Vývoj spotřeby povrchové vody a vypouštění odpadní vody v letech 2006 aţ 2011 

(Zpráva Třineckých ţelezáren – Moravia Steel) 

Rok 
Výroba oceli  

t/rok 

Potřeba přídavné povrchové 

vody  
m

3
/rok 

Mnoţství odpadní vody vypouštěné do 

recipientu  
m

3
/rok 

2006 2 516 12 267 112 6 384 551 

2007 2 563 12 327 048 4 998 445 

2008 2 448 12 145 633 5 004 735 

2009 2 213 11 184 612 4 901 611 

2010 2 498 11 085 596 5 402 078 

2011 2 480 9 954 435 4 323 082 

http://www.pod.cz/
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V rámci své bakalářské práce jsem zhodnocovala vliv Třineckých ţelezáren – Moravia 

Steel na kvalitu povrchové vody řeky Olše, a to prostřednictvím monitoringu této řeky, 

který je zveřejněn na portálu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Hodnotila jsem kvalitu povrchové vody v profilu, který se nachází před areálem 

Třineckých ţelezáren – Moravia Steel a v profilu, který leţí bezprostředně za komplexem 

Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. Výsledky monitoringu těchto dvou profilů jsem 

vzájemně porovnávala. Cílem této práce bylo prokázat jaký je vliv provozu ţelezáren na 

povrchovou vodu řeky Olše, která areálem ţelezáren přímo protéká.  

Z výsledků mé bakalářské práce byl vliv ţelezáren nepřímo prokázán. Nepřímo 

proto, ţe nebylo moţné potvrdit, zda za zvyšování hodnot sledovaných hydrochemických 

ukazatelů jsou zodpovědné právě a pouze Třinecké ţelezárny – Moravia Steel.  

Nutno však dodat, ţe ačkoli docházelo ke zvyšování hodnot sledovaných 

hydrochemických parametrů, nebylo toto navýšení tak markantní, aby docházelo 

k pravidelnému, či dlouhodobému překračování přípustných hodnot koncentrací, které 

byly stanoveny 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, nyní uţ 

novelizované nařízením vlády č. 23/2011 Sb. (Goryczková, 2011). 
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4 SLEDOVANÉ HYDROCHEMICKÉ PARAMETRY 

V následujících kapitolách je uvedena stručná charakteristika zvolených 

hydrochemických parametrů kvality vody. 

4.1 Teplota vody 

Z hlediska jakosti vody je teplota významná hned z několika důvodů. Především 

proto, ţe ovlivňuje kyslíkový reţim toku a veškeré biochemické procesy ve vodě 

probíhajících, a to i v poměrně úzkém teplotním rozmezí od 0 °C asi do 30 °C. Většina 

biochemických procesů probíhá při teplotách blíţícím se nule jen velmi pozvolna 

(např. nitrifikace). Naopak zvýšená teplota vody v toku má za následek sníţení obsahu 

rozpuštěného kyslíku ve vodě. V neposlední řadě ovlivňuje také ţivot organismů, spjatých 

s vodním prostředím. Optimální teplota pro růst a vývoj lososovitých ryb je 8 °C aţ 18 °C, 

přípustná maximální teplota je 21,5 °C. Ryby jsou ale poměrně teplotně tolerantní a snášejí 

i teploty leţící mimo toto teplotní rozmezí, nebezpečné pro ně jsou však náhlé teplotní 

změny přesahující asi 10 °C. (Pitter, 2009, Langhammer, 2009) 

O přivádění oteplené odpadní vody do recipientu se hovoří jako o tepelném 

znečišťování. Maximální přípustná teplota vody je v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 

stanovena na 29 °C. 

4.2 Konduktivita 

Konduktivita je charakterizována jako míra koncentrace ionizovatelných 

anorganických a organických součástí vody. Ve vodách s velmi nízkou koncentrací 

organických látek, konduktivita vyjadřuje míru obsahu anorganických elektrolytů (aniontů 

a kationtů). Mimo koncentrace iontů závisí její hodnota také na jejich nábojovém čísle, 

pohyblivosti a teplotě.  

Značí se obvykle značkou a základní jednotkou je mS/m. Při jejím stanovování 

má velký význam vytemperování vzorku, obvykle se stanovuje při 25 °C, nebo se na tuto 

teplotu přepočítává.  

Při rozborech vody slouţí konduktivita jako kontrola výsledků, z její hodnoty lze 

posoudit úplnost chemické analýzy iontových sloţek vody. Z toho důvodu bylo stanovení 
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konduktivity zahrnuto i do této práce. V nařízení vlády č. 23/2011 Sb. není totiţ norma 

environmentální kvality konduktivity uvedena. (Pitter, 2009) 

Aby byla povrchová voda hodnocena jako neznečištěná, musí být její hodnota 

konduktivity pod 40 mS/m (ČSN 75 7221). 

4.3 Reakce vody 

Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity 

oxoniových iontů. Ve vodě má hodnota pH velký význam, protoţe ovlivňuje většinu 

fyzikálně-chemických, chemických a biologických procesů v ní probíhajících 

(Ahuja, 2009). Z toho důvodu je stanovení hodnoty pH nezbytnou součástí kaţdého 

chemického rozboru vody. Díky ní je také moţné rozlišit jednotlivé formy výskytu 

některých prvků ve vodě. 

Hodnota pH povrchové vody se pohybuje v rozmezí od 6,0 do 8,5 a je dána 

obvykle uhličitanovou rovnováhou. Přírodní a uţitková voda s hodnotou pH nad 8,3 

obsahuje kromě hydrogenuhličitanů také uhličitany. (Pitter, 2009) 

Podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je norma environmentální kvality pro hodnotu 

pH u povrchových toků stanovena v rozmezí 6 – 9.  

4.4 Sloučeniny dusíku 

Dusík se v povrchové vodě vyskytuje v různých oxidačních stupních, v iontové 

i neiontové formě. Jedná se o tyto oxidační stupně: -III (amoniakální dusík, kyanatany, 

kyanidy), -I (hydroxylamin), 0 (elementární dusík), +I (oxid dusný), +III (dusitanový 

dusík), +V (dusičnanový dusík). Sloučeniny dusíku jsou však ve vodách málo stabilní 

a v závislosti na oxidačně-redukčním potenciálu a hodnotě pH podléhají různým 

přeměnám, zejména biochemickým. (Pitter, 2009) 

V rámci diplomové práce byl v povrchové vodě stanovován celkový dusík, 

dusičnanový dusík a amoniakální dusík.  
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4.4.1 Celkový dusík 

Celkový dusík je v podstatě součet anorganicky a organicky vázaného dusíku. Mezi 

hlavní formy anorganického dusíku patří amoniakální, dusitanový a dusičnanový dusík 

a celkově patří anorganický dusík mezi významné sumární ukazatele znečištění odpadní 

a povrchové vody (Nollet, 2007). Organicky vázaný dusík se ve vodě vyskytuje ve formě 

bílkovin a jejich rozkladných produktů (peptidů, aminokyselin), močoviny, alifatických 

a aromatických aminů, aminosacharidů a podobně, včetně dusíkatých látek vznikajících ve 

vodách rozkladem biomasy mikroorganismů. (Pitter, 2009) 

Norma environmentální kvality pro koncentraci celkového dusíku v povrchové 

vodě uvedená v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je 6 mg/l.  

4.4.2 Dusičnanový dusík 

Dusičnany se vyskytují téměř ve všech typech vody a patří mezi čtyři hlavní 

anionty. Jejich obsah v přírodní vodě stoupá v důsledku vzrůstajícího počtu obyvatel 

a zemědělské činnosti. Ve formě emisí ze spalování paliv jsou také součástí atmosférické 

vody. Spádem takových sráţek se rovněţ zvyšuje jejich koncentrace v povrchové vodě. 

V přírodní vodě se koncentrace dusičnanů mění také v závislosti na vegetačním období. 

Maximálních koncentrací dosahuje v zimním, mimovegetačním období, nejméně je ho 

naopak v letním období, kdy je z vody vegetací odčerpáván. Za oxických podmínek jsou 

stabilní, za anoxických podléhají biologické denitrifikaci. (Pitter, 2009) 

Dusičnanový dusík (N-NO3
-
) patří mezi významné ţiviny, které nepříznivě 

ovlivňují eutrofizaci povrchových vod (Bartram, Ballance, 1996). Hodnota tohoto 

ukazatele patří mezi základní parametry, podle kterých se tok zařazuje do určité třídy 

jakosti podle ČSN 75 7221, jako neznečištěná se označuje voda s koncentrací N-NO3
- 
pod 

3 mg/l.V nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je norma environmentální kvality dusičnanového 

dusíku pro povrchovou vodu stanovena na 5,4 mg/l. 

4.4.3 Amoniakální dusík 

Amoniakální dusík (N-NH4
+
) je primárním produktem rozkladu většiny organických 

dusíkatých látek ţivočišného a rostlinného původu. Antropogenním zdrojem amoniakálního 

dusíku anorganického původu jsou především dusíkatá hnojiva, která se do vody dostávají 
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splachem ze zemědělsky obdělávané půdy. Značné mnoţství je obsaţeno také v průmyslové 

odpadní vodě z tepelného zpracování uhlí a z galvanického pokovování. Do atmosférické 

vody se amoniakální dusík dostává především z průmyslových exhalací. Za oxických 

podmínek je ve vodě poměrně nestálý a velmi snadno podléhá biochemické oxidaci.  

Amoniakální dusík působí velmi toxicky na ryby. Jeho toxicita však závisí do 

značné míry na hodnotě pH, protoţe toxicky působí jen nedisociovaná molekula NH3. Při 

vyšších koncentracích kyslíku ve vodě jsou ryby odolnější. (Pitter, 2009) 

Rovněţ tento ukazatel je zařazen mezi základní parametry udávající třídu jakosti 

vody. Neznečištěná povrchová voda má koncentraci N-NH4
+ 

niţší neţ 0,3 mg/l. V nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. je norma environmentální kvality povrchové vody pro amoniakální 

dusík stanovena na 0,23 mg/l.  

4.5 Orthofosforečnany 

Přírodním zdrojem fosforu ve vodě je rozpouštění a vyluhování některých půd, 

minerálů a zvětralých hornin. Jeho antropogenním zdrojem mohou být i některé prací 

a čisticí prostředky. Zdrojem anorganického i organického fosforu je fosfor obsaţený 

v ţivočišných odpadech. 

V přírodní vodě a v odpadní vodě se fosfor vyskytuje převáţně ve formě různých 

orthofosforečnanů. O tom, v jaké formě se ve vodě vyskytuje, rozhoduje hodnota pH vody. 

(Horáková, 2003) 

Fosfor patří mezi ţiviny a má klíčový význam při eutrofizaci vod. V letním období 

je obsah fosforečnanů ve vodě mnohem niţší, protoţe jsou spotřebovávány převáţně 

řasami a sinicemi.  

Hygienický význam fosforečnanů ve vodě není významný, protoţe pro jeho 

koncentrace nejsou environmentální normy stanoveny. (Pitter, 2009) 

4.6 Celkové rozpuštěné ţelezo 

Přírodním zdrojem ţeleza ve vodě jsou výluhy z ţelezných rud, např. pyritu, 

limonitu a sideritu. Rozpouštění těchto látek napomáhá přítomnost oxidu uhličitého 

a huminových látek ve vodě. Antropogenním zdrojem ţeleza v přírodní vodě můţe být 
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některá průmyslová odpadní voda např. z moříren, drátoven a válcoven kovů a korozní 

procesy ve vodovodním potrubí. Oxidace ţeleza je značně závislá na hodnotě pH 

a rozhoduje tak o rychlosti tohoto procesu. Nejrychleji proces oxidace probíhá při 

hodnotách pH nad 8. Je však také ovlivňován přítomností různých aniontů a kationtů.  

Ţelezo ve vodách způsobuje především technické závady, protoţe zbarvuje 

materiál. Z hygienického hlediska negativně ovlivňuje především organoleptické vlastnosti 

vody, tedy barvu, chuť i zákal. (Pitter, 2009) 

Dle normy ČSN 75 7221 je voda označována jako neznečištěná, pokud obsahuje 

celkové rozpuštěné ţelezo o maximální koncentraci 0,5 mg/l. V povrchové vodě je podle 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb. norma environmentální kvality rozpuštěného ţeleza 

stanovena na 1mg/l.  

4.7 Celkový mangan 

Obvykle doprovází ţelezné rudy a z kovů je druhou hlavní součástí dnových 

sedimentů. Antropogenním zdrojem manganu ve vodě můţe být průmyslová odpadní voda 

například ze zpracování rud a metalurgického průmyslu. Obsah rozpuštěného manganu ve 

vodě v anoxických aţ anaerobních podmínkách je limitován rozpustností uhličitanu, 

hydroxidu nebo sulfidu.  

Ačkoli je ho ve vodě obvykle méně neţ ţeleza, jeho vliv je významnější. 

V koncentracích vyšších neţ 0,3 mg/l nepříznivě ovlivňuje chuť a materiály, které 

s takovou vodou přicházejí do styku. Vodu zbarvuje do hněda. (Pitter, 2009) 

Neznečištěná voda má obsah celkového manganu dle ČSN 75 7221 pod 0,1 mg/l. 

Norma environmentální kvality koncentrace manganu v povrchové vodě je podle nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. stanovena na 0,3 mg/l. 

4.8 Kyslíkový reţim 

Kyslíkové poměry v toku zásadním způsobem ovlivňují veškeré chemické 

a biologické procesy, které v přirozené povrchové vodě probíhají. Významnou roli hrají 

také při samočisticích procesech, stejně jako v procesech rozkladu organických látek 
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a přímo ovlivňují podmínky pro ţivot a výskyt ţivých organismů ve vodě. 

(Langhammer, 2009) 

Mezi hydrochemické ukazatele, podle kterých se posuzuje kyslíkový reţim, patří 

dle ČSN 75 7221 rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba 

kyslíku, organický uhlík, sulfan a sulfidy. V rámci diplomové práce byl sledován 

a hodnocen rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba kyslíku a chemická spotřeba kyslíku. 

4.8.1 Rozpuštěný kyslík 

Kyslík je nejvýznamnější ze všech rozpuštěných plynů ve vodě, které s ní netvoří 

iontové sloučeniny. Hodnota rozpuštěného kyslíku se vyjadřuje buď v hmotnostní 

koncentraci (mg/l) nebo v procentech nasycení vody kyslíkem, vztaţených k rozpustnosti 

kyslíku ve vodě za dané teploty vody a daného atmosférického tlaku.  

Je významným chemickým ukazatelem čistoty povrchové vody, stanovuje se také 

při rozhodování o vypouštění odpadní vody do vody povrchové a rovněţ je analytickým 

základem při stanovování BSK5. (Horáková, 2003) 

Jako neznečištěná se dle ČSN 75 7221 klasifikuje voda, která obsahuje více neţ 

7,5 mg/l rozpuštěného kyslíku. Podle nařízení vlády 23/2011 Sb. je norma environmentální 

kvality rozpuštěného kyslíku v povrchové vodě stanovena na větší neţ 9 mg/l.  

4.8.2 Chemická spotřeba kyslíku 

Při stanovování chemické spotřeby kyslíku se koncentrace organických látek ve 

vodě posuzuje podle mnoţství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek 

spotřebuje na jejich oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají 

se v mg/l. (Patnaik, 2010) Oxidačním činidlem je buď manganistan draselný (CHSKMn), 

toto stanovení se pouţívá při analýze především pitné, uţitkové a povrchové vody, zásadně 

ne však vody odpadní. Ve velmi koncentrované odpadní vodě se stanovuje CHSKCr 

(oxidačním činidlem je dichroman draselný), která dobře kvantitativně vystihuje míru 

organického znečištění. Stanovení CHSK má dominantní význam zejména tam, kde je 

zapotřebí posuzovat kyslíkovou bilanci, jako je tomu při hodnocení jakosti povrchové vody 

a při biologickém čištění odpadní vody.  (Pitter, 2009) 
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CHSKCr patří mezi základní ukazatele určující třídu jakosti povrchové vody podle 

ČSN 75 7221. Hodnota CHSKCr v povrchové vodě, která je klasifikována jako 

neznečištěná, musí být niţší neţ 15 mg/l, pro CHSKMn platí zase hodnota niţší neţ 6 mg/l. 

Norma environmentální kvality pro CHSKCr v povrchové vodě je podle nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. 26 mg/l. 

4.8.3 Biochemická spotřeba kyslíku 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) vyjadřuje míru koncentrace biologicky 

rozloţitelných organických látek, které jsou obsaţeny ve vodě. Organické látky patří 

k jedné z hlavních znečišťujících sloţek vody, proto BSK patří k důleţitým ukazatelům 

čistoty či znečištění vody. (Patnaik, 2010) 

Hodnota BSK závisí na mnoha faktorech, jako je například reakční doba, reakční 

teplota, druh, koncentrace a stupeň adaptace mikroorganismů provádějících rozklad, 

koncentrace biogenních prvků v prostředí, koncentrace kyslíku, hodnota pH prostředí atd. 

Pro získání srovnatelných výsledků se standardně při stanovování BSK pouţívají přesně 

definované podmínky. Nejrozšířenější a základní metodou pro stanovení BSK je metoda 

zřeďovací pro stanovení pětidenní BSK (BSK5), kdy se stanoví obsah rozpuštěného 

kyslíku v upraveném vzorku vody nultého a pátého dne inkubace. (Horáková, 2003) 

Hodnota BSK5 je také ukazatelem, který je zařazen mezi základní ukazatele, podle 

nichţ se posuzuje kvalita vody v ČSN 75 7221. Neznečištěná je taková voda, která má 

hodnotu BSK5 niţší neţ 2 mg/l. V nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je norma environmentální 

kvality stanovena na 3,8 mg/l.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V následujících kapitolách je uveden popis hodnocených lokalit, metodika odběru 

vzorků v terénu, metody analýz a způsob hodnocení výsledků analýz. 

5.1 Vymezení a charakteristika hodnocených profilů 

Pro monitoring povrchové vody řeky Olše byly zvoleny celkem tři profily. Dva 

z těchto tří profilů jsou polohově totoţné s profily, které byly hodnoceny v rámci 

bakalářské práce. Třetí profil se nachází mezi zmíněnými dvěma původními a jedná se 

o výpusť čistírny odpadních vod, na kterou je mimo komunální odpadní vodu sváděna 

i některá odpadní voda produkovaná v areálu Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. 

Z technických důvodů nebylo moţné odebírat vzorky z výpusti vyčištěné odpadní vody 

z druhé ČOV, do které je sváděna ostatní odpadní provozní voda z tohoto podniku. 

Na Obrázku 4 je v mapce znázorněna vzájemná poloha všech tří odběrných míst. 

Odběrové místo č. 1 leţí na hranici s obcí Vendryně, odběrové místo č. 2 je zmíněná 

výpusť ČOV a odběrové místo č. 3 leţí hned za hranicí katastrálního území města Třinec, 

v území města Český Těšín. 

 

Obrázek 4: Vyznačení odběrných míst na řece Olši (převzato z: heis.vuv.cz) 



Jana Goryczková: Vliv Třineckých ţelezáren na kvalitu povrchové vody řeky Olše 

2013  20 

5.1.1 Odběrové místo č. 1 – počátek sledovaného úseku 

Odběrový profil se nachází na rozhraní mezi Vendryní a Třincem – městská část 

Lyţbice. Pro místní je tato lokalita známá jako „Zobawa“.  

K odběru vzorků docházelo v místě, kde Olše protéká pod ţelezničním mostem, po 

kterém vede mezinárodní Bohumínsko–Košická trasa (Obrázek 5). Nedaleko od tohoto 

odběrného místa se nachází i most, po kterém je vedena silnice E 75 – hlavní spojka mezi 

Slovenskem a Polskem. 

Tok v těchto místech Olše je klidný a pomalu tekoucí, hloubka vody je malá, místy 

dosahuje jen několik centimetrů. V zimě při dlouhodobých teplotách pod 0 °C řeka v celé 

šířce zamrzá. V době odběrů vzorků však nebylo nutno led prosekávat. 

Koryto řeky je zde vlivem přítomnosti zmíněných komunikací upraveno. Přirozený 

břehový porost je místy nahrazen betonovou konstrukcí nebo kamenivem. 

Tento úsek řeky je součástí regionálního biokoridoru, který byl zmiňován 

v kapitole Charakteristiky řeky Olše v zájmové oblasti. 

 

Obrázek 5: Odběrové místo č. 1 – hranice s obcí Vendryně (leden, 2013) 
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5.1.2 Odběrové místo č. 2 – výpusť ČOV 

Tento profil se nachází bezprostředně za areálem Třineckých ţelezáren – Moravia 

Steel. Jedná se o výpusť vyčištěné odpadní vody z ústřední čistírny odpadních vod pro 

město Třinec, která je od monitorovaného profilu vzdálená jen několik desítek metrů. 

Mimo odpadní vodu splaškového charakteru je do této čistírny sváděna i fenolčpavková a 

koupelová voda z ţelezáren. 

Přístup k výpusti je zprostředkován pomocí betonového schodiště. Samotné těleso 

výpusti je rovněţ zhotoveno z betonu a má čtvercový průřez. Odpadní voda z něj proudí 

poměrně rychle a nezřídka vypouštěná voda vykazuje ţlutavý zákal a nepříjemný zápach. 

Tato výpusť se nachází na pravém břehu řeky. Asi 100 m po proudu od této výpusti je 

umístěna norná stěna, která slouţí pravděpodobně k preventivním účelům. Na protějším 

břehu od výpusti je chatová osada, na straně výpusti je areál čistírny odpadních vod 

a průmyslová zóna Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. 

Na Obrázku 6 je výpusť situována přibliţně ve středu tohoto obrázku. Na levé 

straně fotografie je zachyceno zařízení vydávající signál při zaznamenání nečistot, které 

byly nornou stěnou zadrţeny. 

 

Obrázek 6: Odběrové místo č. 2 - výpusť ČOV (leden, 2013) 



Jana Goryczková: Vliv Třineckých ţelezáren na kvalitu povrchové vody řeky Olše 

2013  22 

5.1.3 Odběrové místo č. 3 – konec sledovaného úseku 

Odběrový bod se nachází cca 750 m za zaústěním výpusti ČOV, vedle mostu, po němţ 

vede vedlejší silnice č. 468 z Třince do Českého Těšína. Také zde je v blízkosti přítomna 

ţelezniční komunikace vedoucí přes řeku Olši. Jedná se rovněţ o Bohumínsko–Košickou 

dráhu.  

Tok má zde klidný charakter, koryto je poměrně široké s malou hloubkou vody.  Po 

nedávné rekonstrukci obou mostů je koryto toku zregulováno a částečně zhotoveno 

z betonu. Na pravém břehu je vystavěná limnigrafická stanice, která sleduje 

a zaznamenává vodní stav, průtok vody a meteorologické údaje z této oblasti. Zmíněná 

strana břehu je zalesněna a je součástí přírodní rezervace, která nese název Velké doly. 

Tato rezervace je tvořena přirozeným smíšeným lesním porostem s lipovými habřinami 

a řadou chráněných druhů rostlin. Postupně směrem na Český Těšín je niva řeky Olše 

zastavěna chatami. Na levém břehu se rovněţ nachází nesouvislá chatová osada.  

 

Obrázek 7: Odběrové místo č. 3 - cca 750 m za zaústěním výpusti ČOV (leden, 2013) 

5.2 Metodika odběru vzorků 

Při odběru vzorků bylo postupováno podle obecně platných pokynů uvedených 

v ČSN ISO 5667–6 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků 
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z řek a potoků a v ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků - Část 1: Návod 

pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků. 

Povrchová voda podléhá rychlým změnám jakosti vlivem fyzikálních, chemických 

a biologických reakcí, které probíhají po celou dobu mezi odběrem a analýzou vzorku 

(Ahuja, 2013). Aby tedy nedocházelo ke zkreslování výsledků analýz, rozbor vzorku byl 

proveden vţdy v nejkratší moţné době od jeho odběru. Vzhledem k časové náročnosti 

odběru, následnému transportu do laboratoře a samotné analýzy, nebylo moţné rozbor 

vzorku provést v den jeho odběru. Teplota vody a hodnota rozpuštěného kyslíku byla 

stanovena přímo na místě odběru. Ostatní sledované parametry nevyţadovaly stanovení 

ihned po odebrání vzorku. Vzorek byl proto zakonzervován pouze sníţením teploty na 3 aţ 

4 °C a analýza byla provedena ráno následujícího dne. Časové rozmezí mezi odebrání 

vzorku a analýzou nebylo delší neţ 20 h.  

Pro dosaţení co nejpřesnějších výsledků i k adekvátnímu porovnávání jednotlivých 

hodnot mezi sebou, byly odběry realizovány pokud moţno převáţně v odpoledních 

hodinách a rovněţ bylo dodrţeno umístění a hloubka vzorkovacích bodů. Jako vzorkovnice 

byly pouţity plastové láhve o objemu 1l. 

Do terénního deníku bylo v den odběru zaznamenáno i aktuální počasí a teplota 

okolního vzduchu. Stanovené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 4. Hodnota rychlosti 

a směru větru v daný den odběru byla převzata z informačního portálu Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

Tabulka 4: Počasí zaznamenané v den odběru (převzato z: ČHMÚ) 

měsíc a rok odběru 
teplota vzduchu 

°C 
vítr  oblačnost 

 březen 2012 6,5 východní 3 m/s polojasno 

 duben 2012 5,0 severozápadní 4 m/s polojasno 

 květen 2012 25,0 jihovýchodní 6 m/s skoro jasno 

 červen 2012 20,5 slabý proměnlivý skoro zataţeno 

 červenec 2012 18,0 severovýchodní 5 m/s oblačno 

 srpen 2012 17,5 severovýchodní 4 m/s oblačno, slabý déšť 

 září 2012 23,5 východní 3 m/s skoro jasno 

 říjen 2012 19,0 jihozápadní 5 m/s polojasno 

 listopad 2012 9,5 jihozápadní 3 m/s oblačno 

 prosinec 2012 0,0 jihozápadní 4 m/s zataţeno, sněţení 

 leden 2013 -6,0 severní 2 m/s skoro zataţeno 

 únor 2013 -2,5 severní 4 m/s zataţeno, sněţení 
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5.3 Metodika analýzy 

V rámci bakalářské práce byly hodnoceny tyto hydrochemické ukazatele kvality 

povrchové vody: teplota a hodnota pH vody, sírany, chloridy, chemická spotřeba kyslíku 

dichromanem draselným (CHSKCr) a rozpuštěné látky sušené (RL105). Tyto ukazatele byly 

vybrány na základě dostupných informací na portálu ČHMÚ. 

V rámci diplomové práce byl okruh sledovaných ukazatelů rozšířen a dále nebyly 

sledovány sírany, chloridy a rozpuštěné látky v důsledku zjištění, ţe hodnoty těchto 

parametrů se pohybovaly daleko pod hranicí přípustných limitů uvedených v nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb.  

Hydrochemické ukazatele, kterým se věnuji v předloţené diplomové práci, byly 

zvoleny tak, aby se dala dostatečně zhodnotit kvalita povrchové vody řeky Olše, a to 

v návaznosti na přítomnost průmyslového podniku. Zároveň bylo nutné zvolit takové 

hydrochemické ukazatele, pro které byly dostupné podmínky a prostředky pro stanovení 

v laboratoři. 

U vzorků povrchové vody zvolených profilů byly stanoveny a sledovány změny 

následujících hydrochemických ukazatelů: 

 Fyzikálně-chemické ukazatele: 

o TEPLOTA 

Teplota vody byla stanovována podle ČSN 75 7342 (757342) Jakost vod - Stanovení 

teploty, zároveň s hodnotou rozpuštěného kyslíku přímo na místě odběru pomocí oxymetru 

GMH 3610, firmy Greisinger Elektronic (Germany) s rozsahem 0 aţ +50,0 °C.  

o KONDUKTIVITA 

Konduktivita byla stanovována dle normy ČSN EN 27888 (75 7344) Jakost  

vod – Stanovení elektrické konduktivity, pomocí laboratorního konduktometru inoLab 

Cond 7110firmy WTW, (Germany). 

o HODNOTA pH 

Hodnota pH byla stanovována dle ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost  

vod – Stanovení pH, a to pomocí pH metru Denver Instrument Model 225 firmy MERCI 

s.r.o. (USA).  
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 Anionty: 

o DUSIČNANOVÝ DUSÍK 

Koncentrace dusičnanového dusíku (N-NO3
-
) byla ve vzorcích povrchové vody 

stanovována pomocí spektrofotometrické metody redukce kadmiem pomocí setu firmy 

HACH. K samotnému stanovení koncentrace tohoto parametru byl pouţit spektrofotometr 

LANGE DR 2800 firmy HACH, (Germany). 

 Kationty: 

o AMONIAKÁLNÍ DUSÍK 

Koncentrace amoniakálního dusíku (N-NH4
+
) byla ve vzorcích povrchové vody 

stanovována spektrofotometricky podle ČSN ISO 7150–1 (75 7451) Jakost vod – 

Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda. Pouţit byl 

spektrofotometr firmy MERK – Spectroquant Multi, (Germany). 

 Kovy:  

o CELKOVÉ ROZPUŠTĚNÉ ŢELEZO 

Koncentrace celkového rozpuštěného ţeleza (Fecelk) byla stanovována podle ČSN 

ISO 6332 (75 7433) Jakost vod – Stanovení ţeleza – Fotometrická metoda  

s 1,10–fenantrolinem. Pro stanovení byl pouţit spektrofotometr GENESYS 10 UV firmy 

Thermo Spectronic, (USA). 

o CELKOVÝ MANGAN 

Stanovení koncentrace celkového manganu (Mncelk) bylo uskutečněno podle ČSN 

ISO 6333 (75 7447) Jakost vod – Stanovení manganu – Spektrofotometrická metoda 

s formaldoximem, pomocí spektrofotometru AQUAMATE UV/VIS firmy Thermo 

Elektron Corporation, (USA). 

 Ţiviny: 

o CELKOVÝ DUSÍK 

Obsah celkového dusíku (Ncelk) byl ve vzorcích povrchové vody stanovován 

spektrofotometricky pomocí setů firmy HACH – LCK 138 (1 – 16 mg/l) a LCK 238  

(5 – 40 mg/l.). Ke stanovení byl pouţit spektrofotometr HACH LANGE DR 2800, 

(Germany). 

o FOSFOREČNANOVÝ FOSFOR 

Ve vzorcích povrchové vody byly nejdříve stanoveny orthofosforečnany dle  

ČSN EN ISO 6878 (75 7465) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická 
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metoda s molybdenanem amonným s pouţitím spektrofotometru GENESYS 10 UV firmy 

Thermo Spectronic, (USA). Poté byly hodnoty orthofosforečnanů přepočítány na 

fosforečnanový fosfor (P-PO4
3-

) pomocí vztahu: 1 mg/l PO4
3- 

 = 0,326 mg/l P, který uvádí 

Horáková (in Horáková, 2003). 

 Kyslíkový reţim:   

o ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK 

Stanovení rozpuštěného kyslíku (Orozp.) bylo provedeno dle ČSN EN 25814 

(757463) Jakost vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda 

s membránovou sondou. Pouţit byl přenosný oxymetr GMH 3610, firmy Greisinger 

elektronic (Germany) o měřícím rozsahu koncentrace Orozp 0 aţ 25,0 mg/l. 

o CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU 

U vzorků vody získaných z profilu výpusti ČOV byla stanovována chemická 

spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr), a to spektrofotometricky pomocí setů 

firmy MERK - COD CELL TEST (10 – 150 mg/l). Pouţit byl spektrofotometr firmy 

MERK – SPECTROQUANT MULTI, (Germany). U vzorků povrchové vody v ostatních 

dvou profilech (konec a počátek úseku) byla pouţita metoda stanovení chemické spotřeby 

kyslíku pomocí manganistanu draselného (CHSKMn), neboť metoda CHSKCr je vhodná 

pouze pro vody odpadní nebo povrchové, ale silně znečištěné. Postup stanovení probíhal 

dle ČSN EN ISO 8467 (75 7519) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku 

manganistanem.  

o BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU 

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku pětidenní (BSK5) bylo provedeno dle  

ČSN EN 1899 – 2 (75 7517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n 

dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky. 

Teplota vody a hodnota rozpuštěného kyslíku byla zjišťována a zapisována do 

terénního deníku přímo na místě odběru. Ostatní hydrochemické parametry byly stanovovány 

v laboratoři Institutu environmentálního inţenýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava a to pomocí optických, elektrochemických a gravimetrických metod 

a metod odměrné analýzy. Informace o měsíčních úhrnech sráţek v zájmové oblasti byly 

poskytnuty oddělením Klimatologie a meteorologie Českého hydrometeorologického 

ústavu v Ostravě-Porubě. 
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5.4 Metodika hodnocení 

Výsledky analýz sledovaných hydrochemických parametrů byly porovnávány 

s nařízením vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění 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. V této novelizaci se mění způsob, jakým se zjištěné výsledky 

vyhodnocují. V nařízení vlády č. 229/2007 Sb. se naměřené hodnoty zvolených ukazatelů 

přímo porovnávaly s danými hodnotami přípustného znečištění povrchové vody (imisními 

standardy). Nově se z dvanácti naměřených hodnot pro jednotlivé ukazatele za období 

jednoho roku vypočítá aritmetický průměr a ten se porovnává s normou environmentální 

kvality, kterou se nahrazuje imisní standard a která je uvedena v novelizované verzi 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb.  

V rámci posuzování kvality vody byly rovněţ vyhodnoceny vztahy mezi 

jednotlivými hydrochemickými parametry, u nichţ je souvislost předpokládána. Tyto 

vztahy byly vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace r, který byl stanoven pro 

soubory dat naměřených na jednotlivých profilech. Koeficient korelace nabývá hodnot od  

-1 do + 1. I přes malý počet dat v souboru je za statisticky významný povaţován koeficient 

korelace, jehoţ hodnota je vyšší neţ 0,5. K výpočtu koeficientu korelace byla pouţita 

vyhodnocující statistická a grafická metoda programu Microsoft Excel. 

Zjištěné hodnoty daných ukazatelů byly dále vyhodnoceny dle ČSN 75 7221 

„Klasifikace jakosti povrchových vod“ a zařazeny do příslušné jakostní třídy. Principem 

klasifikace a zařazení vody v tocích do jakostních tříd je srovnání charakteristické hodnoty 

ukazatelů jakosti vody se soustavou normativů, které odpovídají hodnocení z obecného 

ekologického hlediska. Vypočtená charakteristická hodnota jednotlivých ukazatelů se 

srovná s odpovídajícími soustavami mezních hodnot, které jsou uvedeny v příslušné normě 

(viz Tabulka 55). 

Charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností 

nepřekročení 90 % (C90). U rozpuštěného kyslíku je to hodnota s pravděpodobností 

překročení 90 %, coţ odpovídá hodnotě s pravděpodobností nepřekročení 10 %. 

Charakteristická hodnota se vypočítá ze souboru s rozsahem nejméně dvaceti čtyř hodnot. 

Je-li však nutno klasifikovat jakost vody při četnosti 11 - 15 hodnot za období, vybere se 
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za charakteristickou hodnotu hodnota leţící na tom místě vzestupné (pro rozpuštěný kyslík 

sestupné) řady hodnot, která odpovídá hodnotě 90 % z počtu hodnot. Pro 11 - 15 hodnot je 

to hodnota předposlední. (ČSN 75 7221) 

V Tabulce 5 jsou uvedeny mezní hodnoty sledovaných hydrochemických 

parametrů, podle kterých se provádí klasifikace jakosti vody. Tučně jsou vyznačeny ty 

parametry, podle kterých se provádí základní klasifikace jakosti vod. 

Tabulka 5: Mezní hodnoty tříd jakosti vody vybraných ukazatelů (převzato z: ČSN 75 7221) 

OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

UKAZATEL JEDNOTKA 
TŘÍDA 

I. II. III. IV. V. 

konduktivita mS/m <40 <70 <110 <160 ≥160 

rozpuštěný kyslík mg/l >7,5 >6,5 >5 >3 ≤3 

BSK5 mg/l <2 <4 <8 <15 ≥15 

CHSKMn mg/l <6 <9 <14 <20 ≥20 

CHSKCr mg/l <15 <25 <45 <60 ≥60 

amoniakální dusík mg/l <0,3 <0,7 <2 <4 ≥4 

dusičnanový dusík mg/l <3 <6 <10 <13 ≥13 

mangan mg/l <0,1 <0,3 <0,5 <0,8 ≥0,8 

ţelezo mg/l <0,5 <1 <2 <3 ≥3 

Znečištění povrchových vod se dle ČSN 75 7221 „ Klasifikace jakosti povrchových 

vod“ zpravidla určuje podle pěti tříd jakosti, které podle míry znečištění charakterizují 

jakostní stav vody: 

I. TŘÍDA – neznečištěná voda. Stav povrchové vody, který nebyl významně 

ovlivněn lidskou činností. Ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající 

běţnému přirozenému pozadí v tocích. Graficky se vyjadřuje světle modrou barvou. 

II. TŘÍDA – mírně znečištěná voda. Stav povrchové vody, který byl ovlivněn 

lidskou činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umoţňují existenci 

bohatého, vyváţeného a udrţitelného ekosystému. Graficky se vyjadřuje tmavě modrou 

barvou. 
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III. TŘÍDA – znečištěná voda. Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou 

činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky 

pro existenci bohatého, vyváţeného a udrţitelného ekosystému. Graficky se vyjadřuje 

zelenou barvou. 

IV. TŘÍDA – silně znečištěná voda. Stav povrchové vody, který byl ovlivněn 

lidskou činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, 

umoţňující existenci pouze nevyváţeného ekosystému. Graficky se vyjadřuje ţlutou 

barvou. 

V. TŘÍDA – velmi silně znečištěná voda. Stav povrchové vody, který byl 

ovlivněn lidskou činností tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí 

podmínky umoţňující existenci pouze silně nevyváţeného ekosystému. Graficky se 

vyjadřuje červenou barvou. 

Výsledná třída jakosti hodnoceného profilu povrchové vody se pak určí podle 

nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů (ČSN 75 7221). 
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6 VÝSLEDKY MONITORINGU 

V následujících podkapitolách jsou prezentovány výsledky analýz povrchové vody 

pro jednotlivé ukazatele ve zvolených profilech v daném období od března 2012 do února 

2013. U kaţdého předloţeného grafu a tabulky je zároveň uveden stručný komentář. 

6.1 Teplotní poměry 

Na rozdíl od ostatních parametrů, u teploty vody není stanovena norma 

environmentální kvality, naměřené hodnoty se proto neprůměrují a porovnávají se přímo 

s maximální přípustnou hodnotou. V nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je tato hodnota 

stanovena na 29 °C. V celém sledovaném období nebyla tato teplota překročena ani 

v jednom případě. 

Z grafu (viz Obrázek 8), ve kterém jsou zaznamenány hodnoty teploty vody za celé 

sledované období, jsou patrné charakteristické sezónní teplotní variace. Nejvyšší teplota 

(23,8 °C) byla neměřena v září 2012 v profilu výpusti ČOV a nejniţší (0,6 °C) pak 

v prosinci 2012 v profilu na začátku úseku.  

Voda vypouštěná z ČOV (profil výpusť ČOV, odběrové místo 2) má, jak je patrné 

z grafu, téměř vţdy vyšší teplotu, neţ je teplota vody v ostatních dvou profilech. Největší 

teplotní rozdíl byl zaznamenán dle předpokladu v zimních měsících a činil v průměru 

10 °C. Jasným důkazem, ţe voda zaúsťující z výpusti ČOV do řeky Olše je o poznání 

teplejší, neţ voda v Olši, je i fakt, ţe se v okolí této výpusti převáţně v chladných zimních 

dnech zdrţuje mnoţství vodního ptactva. Voda vypouštěná z ČOV je tedy oteplená a lze se 

domnívat, ţe je příčinou i vyšší teploty vody na konci úseku sledovaného profilu.  

Z grafu totiţ také vyplývá, ţe teplota vody na počátku úseku je ve většině případů 

niţší, neţ v profilu na konci úseku. Důvod niţších teplot vody v profilu na začátku úseku 

můţe být i ten, ţe se tento odběrný profil nachází v chladnější klimatické oblasti, neţ 

odběrové místo na konci sledovaného profilu. Podmínky v obou profilech jsou obdobné, co 

se týče hloubky i rychlosti proudění vody. Rovněţ jsou oba profily vystaveny přibliţně 

stejným podmínkám osvětlení. 



Jana Goryczková: Vliv Třineckých ţelezáren na kvalitu povrchové vody řeky Olše 

2013  31 

 

Obrázek 8: Vývoj měsíčních hodnot teploty vody na jednotlivých odběrných profilech v období  

od března 2012 do února 2013 

6.2 Konduktivita 

Pro tento parametr není udávána norma environmentální kvality, slouţí však pro 

kontrolu správnosti chemické analýzy a je také ukazatelem jakosti vody. Na grafu 

(viz Obrázek 9) je znázorněn vývojový trend měsíčních hodnot konduktivity na 

jednotlivých odběrných místech za období od března 2012 aţ únor 2013. Nejvyšší hodnota 

konduktivity (174,4 mS/m) byla zaznamenána v září 2012 v profilu výpusti ČOV. Voda 

vypouštěná z ČOV zřejmě obsahovala nejvyšší mnoţství rozpuštěných látek. Nejniţší 

hodnota konduktivity (14,5 mS/m) byla stanovena v prosinci 2012 v profilu na začátku 

sledovaného úseku. Voda vypouštěná z ČOV se tedy nevyznačovala vysokým obsahem 

rozpuštěných látek. Niţší hodnoty konduktivity jsou podpořeny i niţší teplotou vody 

a naopak. 

Z grafu je patrné, ţe nejvyšších hodnot nabývá konduktivita v profilu výpusti ČOV 

a ve většině případů byly nejniţší hodnoty naměřeny naopak v profilu na počátku 

sledovaného úseku. Opět se lze domnívat, ţe za zvýšené hodnoty konduktivity na konci 

sledovaného úseku i v tomto případu mohou výrazně vyšší hodnoty tohoto ukazatele 

v profilu výpusti ČOV.  
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Hodnoty konduktivity naměřené v profilu výpusti ČOV, mají poměrně proměnlivý 

charakter. Hodnoty na konci sledovaného úseku mají také kolísavý charakter, ale o poznání 

niţší, neţ u předešlého profilu. Konduktivita naměřená v profilu na počátku úseku se jeví 

jako nejstabilnější. Rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou je zde ve srovnání 

s předchozími profily nejmenší.  

 
Obrázek 9: Vývoj měsíčních hodnot konduktivity na jednotlivých odběrných profilech  

v období od března 2012 do února 2013 

Jak jiţ bylo zmíněno předchozím textu, konduktivita souvisí s obsahem 

rozpuštěných iontů ve vodě. Čím je vyšší obsah rozpuštěných látek ve vodě, tím lze 

očekávat vyšší hodnotu konduktivity. Proto slouţí rovněţ ke kontrole výsledků 

chemického rozboru vody, také z toho důvodu byl tento parametr stanovován.  

Vzhledem k tomu, ţe v této práci nebyl stanovován parametr celkové rozpuštěné látky, 

byla kontrola správnosti chemického rozboru ověřena na orthofosforečnanech a významný 

koeficient korelace (r = 0,8) byl zjištěn na počátku sledovaného úseku (odběrové místo č. 1). 

Na grafu (viz Obrázek 10) je tato závislost znázorněna graficky pomocí lineární 

regresní přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R
2
. Na ostatních profilech 

nebyla závislost obsahu orthofosforečnanů na hodnotě konduktivity prokázána, důvodem 

můţe být skutečnost, ţe pro adekvátní porovnání závislosti by bylo potřeba většího 

mnoţství naměřených dat. 
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Obrázek 10: Závislost konduktivity na obsahu ortofosforečnanů na počátku sledovaného úseku  

v období od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

6.3 Hodnota pH 

Naměřené hodnoty byly dle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. zprůměrovány 

a porovnány s normou environmentální kvality (viz Tabulka 6). 

Tabulka 6: Přehled průměrů hodnot pH stanovených na jednotlivých profilech 

v období od března 2012 do února 2013 

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY pH=6 - 9 

PROFIL hodnota pH 

začátek úseku 7,6 

výpusť ČOV 6,8 

konec úseku 7,4 

Z Tabulky 6 je patrné, ţe k překročení normy environmentální kvality v 

sledovaném období nedošlo ani u jednoho profilu. V grafu (viz Obrázek 11) je znázorněn 

průběh hodnot pH na jednotlivých profilech v sledovaném období tj. od března 2012 do 

února 2013. Nejniţší hodnota pH (6,2) byla stanovena v lednu 2013 u profilu výpusti ČOV 

a celkově byly nejniţší hodnoty tohoto parametru zaznamenány v profilu výpusti ČOV. 

Nejvyšší hodnota pH (8,64) byla stanovena v dubnu 2012 v profilu na konci úseku. 

Průměrně byly ale nejvyšší hodnoty pH naměřeny na začátku sledovaného úseku.  

Hodnoty pH stanovené na konci sledovaného úseku úměrně narůstají k hodnotám 

naměřeným v profilu výpusti ČOV. Z tohoto zjištění lze usoudit, ţe vody vypouštěné 

y = 0,2582x - 4,3683
R² = 0,6494
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z ČOV jsou mnohem kyselejší, neţ je voda v Olši a po namísení s touto vodou se pH vody 

v Olši proto sniţuje průměrně o hodnotu pH 0,5. 

 

Obrázek 11: Vývoj měsíčních hodnot pH vody na jednotlivých odběrných profilech v období od března 

2012 do února 2013 

6.4 Sloučeniny dusíku 

Sledovány byly hodnoty celkového dusíku, dusičnanového dusíku a amoniakálního 

dusíku. 

6.4.1 Celkový dusík 

Výsledky stanovení naměřené za celé sledované období byly dle nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. zprůměrovány a porovnány s normou environmentální kvality. Přehled 

výsledků je uveden v Tabulce 7. 
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Tabulka 7: Přehled průměrů hodnot celkového dusíku stanoveného na jednotlivých profilech 

v období od března 2012 do února 2013 

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY - 6 mg/l 

PROFIL 
NCELK  
mg/l 

začátek úseku 2,4 

výpusť ČOV 12 

konec úseku 3,3 

Vysvětlivky: barevně jsou označeny hodnoty, které překračují limit uvedený v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 

Z Tabulky 7 je zřejmé, ţe průměrná roční hodnota celkového dusíku stanovená 

v profilu výpusti ČOV jednonásobně překračuje hodnotu danou normou 

environmentální kvality. Průměrné roční hodnoty stanovené u ostatních dvou profilů 

jsou vyhovující. V grafu (viz Obrázek 12) je znázorněn vývoj měsíčních hodnot 

celkového dusíku v období od března 2012 do února 2013. Nejvyšší obsah celkového 

dusíku (22,6 mg/l) byl zaznamenán v únoru 2013 v profilu výpusti ČOV. Nejniţší 

hodnota tohoto ukazatele (0,119 mg/l) byla stanovena v červnu 2012 v profilu na 

začátku sledovaného úseku. 

Hodnoty zjištěné v profilu výpusti ČOV jsou v průběhu celého sledovaného 

období nerovnoměrné. Nejvyšší koncentrace tohoto parametru byly naměřeny 

v zimních měsících. Jak je uvedeno v teoretické části, jsou vyšší koncentrace dusíku 

v zimním období způsobené tím, ţe dusík není metabolicky spotřebováván 

rostlinstvem. Naopak ve vegetačním období od července 2012 aţ listopad 2012 byly 

koncentrace celkového dusíku v tomto profilu nejniţší a poměrně stabilní. Koncentrace 

celkového dusíku stanovené v ostatních dvou profilech nabývají přibliţně stejných 

hodnot, i kdyţ hodnoty na konci sledovaného úseku jsou většinou nepatrně vyšší .  
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Obrázek 12: Vývoj měsíčních hodnot celkového dusíku na jednotlivých odběrných profilech  

v období od března 2012 do února 2013 

Byla také zjišťována závislost mezi koncentrací celkového dusíku a mnoţstvím 

sráţek. Ze závislosti lze zjistit, zda má mnoţství sráţek vliv na obsah celkového dusíku 

v povrchové vodě - zda dochází k zřeďování, nebo naopak ke zvýšení koncentrace 

v případně splachů dusíkatých hnojiv z okolních zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků. Významný koeficient korelace (r = 0,7) byl zjištěn u profilu na začátku 

sledovaného úseku. Se vzrůstajícím mnoţstvím sráţek klesá obsah celkového dusíku. Při 

dopadu sráţek do řeky tedy dochází k zřeďování obsahu celkového dusíku v řece Olši. 

Tento efekt lze povaţovat za ţádoucí, neboť v následujícím profilu jsou obsahy vlivem 

výpusti ČOV vyšší a voda v Olši by bez ředění mohla obsahovat nepřiměřené mnoţství 

celkového dusíku.  

V grafu (viz Obrázek 13) je zjištěná korelace znázorněna graficky pomocí lineární 

regresní přímky. Tato závislost však nebyla prokázána u profilu výpusti ČOV, neboť voda 

vypouštěná z výpusti nepřichází se sráţkami do kontaktu. Nedochází tedy k jejímu 

zřeďování ani k jiným korelacím. Závislost na konci sledovaného úseku nebyla prokázána, 

zřejmě z důvodu malého mnoţství dat nebo k ní nedochází. 
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Obrázek 13: Závislost obsahu Ncelk na mnoţství sráţek na počátku sledovaného úseku  

v období od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

6.4.2 Dusičnanový dusík 

Hodnoty dusičnanového dusíku získané za celé sledované období byly dle nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. zprůměrovány a porovnány s normou environmentální kvality. 

Výsledky jsou uvedeny v následující Tabulce 8. 

Tabulka 8: Přehled průměrů hodnot dusičnanového dusíku stanoveného na jednotlivých profilech 

v období od března 2012 do února 2013 

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY - 5,4 mg/l 

PROFIL 
N-NO3

- 
mg/l 

začátek úseku 1,26 

výpusť ČOV 5,36 

konec úseku 1,48 

Z Tabulky 8 je patrné, ţe k překračování maximální koncentrace N-NO3
- 

dané 

normou environmentální kvality nedochází ani u jednoho profilu. Průměrná roční hodnota 

koncentrace dusičnanového dusíku (5,36 mg/l), která byla stanovená u profilu výpusti 

ČOV, se však limitní hodnotě (5,4 mg/l) velmi přibliţuje.  

V grafu (viz Obrázek 14) je znázorněn měsíční vývoj hodnot dusičnanového dusíku 

v období od března 2012 do března 2013. Profil výpusti ČOV se opět vyznačuje největší 

kolísavostí hodnot. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele (15 mg/l) byla zaznamenána 

v červnu 2012. Důvod takto poměrně vysoké koncentrace dusičnanového dusíku v profilu 
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výpusti ČOV můţe být ten, ţe se předpokládala spotřeba takto vázaného dusíku vegetací, 

proto se jeho nízká koncentrace ve vypouštěné vodě striktně nedodrţovala. Ve zbylých 

dvou profilech byly hodnoty tohoto ukazatele poměrně nízké a přibliţně stejné po celé 

sledované období. Nejniţší koncentrace dusičnanového dusíku (0,4 mg/l) byla stanovena 

v březnu 2012 v profilu na začátku sledovaného úseku.  

 

Obrázek 14: Vývoj měsíčních hodnot dusičnanového dusíku na jednotlivých odběrných profilech  

v období od března 2012 do února 2013 

6.4.3 Amoniakální dusík 

Ze stanovených hodnot amoniakálního dusíku byl vypočítán průměr a ten byl 

porovnáván s normou environmentální kvality, která je uvedena v nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. (viz Tabulka 9). 

Tabulka 9: Přehled průměrů hodnot amoniakálního dusíku stanoveného na jednotlivých profilech ve 

sledovaném období od března 2012 do února 2013 

Vysvětlivky: barevně jsou označeny hodnoty, které překračují limit uvedený v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
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NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY -  0,23 mg/l 

PROFIL 
N-NO4

+ 
mg/l 

začátek úseku 0,09 

výpusť ČOV 0,72 

konec úseku 0,37 
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Hned dva profily tento limit nesplnily, a to konec sledovaného úseku a profil 

výpusti ČOV, kde je průměrná roční hodnota koncentrace N-NO4
+ 

vyšší dokonce víc neţ 

trojnásobně. Důvodem vysokého obsahu amoniakálního dusíku v tomto profilu můţe být 

ten, ţe je fenolčpavková voda (obsahující mimo jiné právě NH4
+
) odváděná z Třineckých 

ţelezáren – Moravia – Steel do této ČOV nedostatečně čištěna. 

Z grafu (viz Obrázek 15) znázorňujícího roční průběh koncentrací amoniakálního 

dusíku je patrné, ţe v profilu výpusti ČOV nabývá tento ukazatel výrazně vyšších hodnot 

pouze ve třech případech. Nejvyšší koncentrace (2,5 mg/l) byla v tomto profilu 

zaznamenána v červnu 2012, stejně jak tomu bylo i u parametru N-NO3
-
. Téměř stejně 

vysoká koncentrace N-NH4
+ 

(2,6 mg/l) byla v tomto měsíci stanovena i u profilu na konci 

úseku. Ostatní hodnoty v tomto profilu byly v normě. V profilu na začátku sledovaného 

úseku byly koncentrace amoniakálního dusíku po celé sledované období nízké. Nejniţší 

koncentrace (0,01 mg/l) byla zaznamenána v listopadu 2012. Celkově z grafu není patrná 

závislost obsahu N-NH4
+ 

na jednotlivých odběrných místech. 

 
Obrázek 15: Vývoj měsíčních hodnot amoniakálního dusíku na jednotlivých odběrných profilech  

v období od března 2012 do února 2013 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části, obsah amoniakálního dusíku v povrchové 

vodě můţe ovlivňovat mnoţství spadlých sráţek, neboť pokud se vodní tok nachází 
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atmosférické sráţky obohaceny o exhalace z těchto procesů. Tato skutečnost byla 

prokázána v profilu na konci úseku.  

Závislost obsahu N-NH4
+
 na mnoţství spadlých sráţek je znázorněna v grafu (viz 

Obrázek 16) pomocí lineární regresní přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese 

R
2
, s významným koeficientem korelace (r = 0,8). Se stoupajícím mnoţstvím spadlých 

sráţek stoupá i koncentrace amoniakálního dusíku. Dalším moţným vysvětlením, proč jsou 

na konci sledovaného úseku obsahy amoniakálního dusíku v řece Olši v období s větším 

mnoţstvím sráţek vyšší, je i moţnost splachu dusíkatých hnojiv do řeky z okolních 

chatových zahrad. Nicméně se tato teorie neprojevila na počátku sledovaného úseku, kde je 

v okolí rovněţ přítomno mnoţství chatových osad. V profilu výpusti ČOV se ţádná 

závislost na mnoţství sráţek neprojevila, protoţe voda vypouštěná z tohoto profilu, jak jiţ 

bylo řečeno u předchozího parametru, se sráţkami do kontaktu nepřichází. 

 

Obrázek 16: Závislost obsahu N-NO4
+
 na mnoţství sráţek na konci sledovaného úseku  

v období od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

6.5 Fosforečnanový fosfor 

Norma environmentální kvality pro fosforečnanový fosfor není v nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. uvedena. Nicméně hodnota pro celkový fosfor v této normě uvedena je a je 

stanovena na 0,15 mg/l. Průměrné roční hodnoty fosforečnanového fosforu u všech profilů 

stanovené za období od března 2012 do února 2013 jsou mnohem vyšší, neţ je limit pro 

celkový fosfor. V profilu výpusti ČOV je hodnota 0,15 mg/l překročena dokonce víc neţ 
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dvacet tří krát, nutno zdůraznit, ţe v hodnocení je zahrnut pouze fosfor vázaný ve 

fosforečnanech. Důvodem tak vysokých koncentrací fosforu můţe být nedostatečné čištění 

splaškových odpadních vod, případně vypouštění nečištěných splaškových vod přímo do 

recipientu.  

V grafu (viz Obrázek 17) je uveden trend vývoje hodnot fosforečnanového fosforu 

v období od března 2012 do února 2013. Nejvyšší koncentrace P-PO4
3- 

(6,88 mg/l) byla 

stanovena v profilu výpusti ČOV. Celkově byly ve všech případech v profilu výpusti ČOV, 

ve srovnání s ostatními profily, naměřeny nejvyšší obsahy tohoto hydrochemického 

ukazatele. U profilu na konci úseku je v první polovině sledovaného období zaznamenán 

pravidelný nárůst koncentrací tohoto parametru. V případě profilu na začátku úseku jsou 

koncentrace fosforečnanového fosforu v průběhu monitorovaného období poněkud 

proměnlivé. Velmi nízké koncentrace obdobných hodnot byly zaznamenány v první dva 

měsíce na počátku (březen, duben 2012) a na konci (leden, únor 2013) sledovaného období 

a to jak v profilu na začátku sledovaného úseku (odběrové místo č. 1), tak na jeho konci 

(odběrové místo č. 3). 

 
Obrázek 17: Vývoj měsíčních hodnot fosforečnanového fosforu na jednotlivých odběrných profilech  

v období od března 2012 do února 2013 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

m
g/

l

měsíc

začátek úseku výpusť ČOV konec úseku 



Jana Goryczková: Vliv Třineckých ţelezáren na kvalitu povrchové vody řeky Olše 

2013  42 

6.6 Celkové rozpuštěné ţelezo 

Hodnoty celkového rozpuštěného ţeleza získané za celé vzorkovací období byly 

zprůměrovány a porovnány s normou environmentální kvality, která je stanovena 

v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Tabulka 10: Přehled průměrů hodnot celkového rozpuštěného ţeleza stanoveného na jednotlivých 

profilech v období od března 2012 do února 2013 

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY - 1 mg/l 

PROFIL 
Fcelk 
mg/l 

začátek úseku 0,14 

výpusť ČOV 0,34 

konec úseku 0,25 

Z Tabulky 10 je patrné, ţe průměrné roční hodnoty stanovené ve všech třech 

profilech jsou poměrně velmi nízké a všechny tak splňují normu environmentální kvality. 

Na grafu (viz Obrázek 18) jsou znázorněny koncentrace celkového ţeleza získané za celé 

vzorkovací období (březen 2012 aţ únor 2013).  

 

Obrázek 18: Vývoj měsíčních hodnot celkového rozpuštěného ţeleza na jednotlivých odběrných 

profilech v období od března 2012 do února 2013 
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Z grafu je zřejmé, ţe hodnoty tohoto ukazatele jsou během sledovaného období 

proměnlivé. Nejvyšší hodnota (0,77 mg/l) byla stanovena v červnu 2012 v profilu výpusti 

ČOV. Nejniţší hodnota (0,03 mg/l) byla stanovena u všech tří profilů v březnu 2012. 

Dlouhodobě nejniţší hodnoty byly stanoveny v profilu na začátku sledovaného úseku. 

Koncentrace celkového ţeleza stanovené na konci sledovaného úseku převáţně v druhé 

polovině sledovaného období úměrně narůstají k hodnotám zjištěným na počátku 

sledovaného úseku. 

6.7 Celkový mangan 

Výsledky stanovení celkového manganu za celé monitorované období byly 

zprůměrovány a srovnány s normou environmentální kvality uvedenou v  nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. V následující Tabulce 11 je uveden přehled zjištěných hodnot. 

Tabulka 11: Přehled průměrů hodnot celkového manganu stanoveného na jednotlivých profilech 

v období od března 2012 do února 2013 

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY -  0,3 mg/l 

PROFIL 
Mncelk 
mg/l 

začátek úseku 0,026 

výpusť ČOV 0,070 

konec úseku 0,048 

Z Tabulky 11 je patrné, ţe průměrná roční koncentrace celkového manganu je ve 

všech profilech velmi nízká a drţí se hluboko pod stanovenou normou environmentální 

kvality. I z grafu (viz Obrázek 19), na kterém je znázorněn vývoj měsíčních hodnot tohoto 

ukazatele, je zřejmé, ţe za celé vzorkovací období nebyl zjištěn ţádný vysoký obsah 

koncentrací tohoto ukazatele. Nejniţší obsah celkového manganu (0,006 mg/l) byl 

zaznamenán v únoru 2013 a celkově nejniţší koncentrace tohoto hydrochemického 

ukazatele byly ve většině případů stanoveny u profilu na začátku sledovaného úseku. 

Nejvyšší koncentrace byly naměřeny většinou v profilu výpusti ČOV. V profilu na konci 

úseku byla v říjnu 2012 naměřena nejvyšší hodnota tohoto parametru v rámci všech tří 

profilů za celé vzorkovací období, a to 0,15 mg/l. Ke konci sledovaného období se 

koncentrace celkového manganu u profilu na začátku a na konci úseku blíţila téměř mezi 

stanovitelnosti. 
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Obrázek 19: Vývoj měsíčních hodnot celkového manganu na jednotlivých odběrných profilech  

v období od března 2012 do února 2013 

6.8 Kyslíkový reţim 

V rámci kyslíkového reţimu byl stanovován rozpuštěný kyslík, chemická spotřeba 

kyslíku (manganistanem i dichromanem draselným) a biochemická spotřeba kyslíku. 

6.8.1 Rozpuštěný kyslík 

Hodnoty rozp. kyslíku z jednotlivých profilů byly zprůměrovány a porovnány 

s normou environmentální kvality, uvedenou v NV č. 23/2011 Sb. (viz Tabulka 12). 

Tabulka 12: Přehled průměrů hodnot rozpuštěného kyslíku stanoveného na jednotlivých profilech 

v období od března 2012 do února 2013 

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY - >9 mg/l 

PROFIL 
O2rozp. 
mg/l 

začátek úseku 11 

výpusť ČOV 7,6 

konec úseku 11 

Vysvětlivky: barevně jsou označeny hodnoty, které překračují limit uvedený v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
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Z Tabulky 12 je patrné, ţe u profilu výpusti ČOV není dodrţena norma 

environmentální kvality. U ostatních dvou profilů je průměrný roční obsah 

rozpuštěného kyslíku totoţný a jeho hodnota je vyhovující. Z grafu (viz Obrázek 20) lze 

vyčíst, ţe hodnoty zjištěné u profilů na začátku a na konci monitorovaného úseku, jsou 

sice poměrně kolísavé, ale vzájemně obdobné. Nejniţší koncentrace rozpuštěného 

kyslíku (5,3 mg/l) byla stanovena v prosinci 2012 v profilu výpusti ČOV, ve kterém 

byly celkově stanovovány nejniţší obsahy rozpuštěného kyslíku za celé vzorkovací 

období (březen 2012 – únor 2013), to můţe vypovídat o mnoţství obsahu organických 

látek, které při svém rozkladu rozpuštěný kyslík spotřebovávají. 

 

Obrázek 20: Vývoj měsíčních hodnot rozpuštěného kyslíku na jednotlivých odběrných profilech v 

období od března 2012 do února 2013 

 

6.8.2 Chemická spotřeba kyslíku 

V případě vzorků vody výpusti ČOV, u nichţ byla stanovována CHSKCr, byly 

získané hodnoty dle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. zprůměrovány a porovnány s normou 

environmentální kvality. Výsledek je uveden v Tabulce 13. 
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Tabulka 13: Průměrná hodnota CHSKCr stanovená v profilu výpusti ČOV  

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY -  26 mg/l 

PROFIL 
CHSKCr 

mg/l 

výpusť ČOV 61,5 

Vysvětlivky: barevně jsou označeny hodnoty, které překračují limit uvedený v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 

Z Tabulky 13 je patrné, ţe průměrná roční hodnota CHSKCr přesahuje normu 

environmentální kvality víc neţ dvojnásobně, coţ vypovídá o tom, ţe voda z této výpusti je 

silně organicky znečištěna. Z grafu (viz Obrázek 21), ve kterém je znázorněn průběh 

stanovených hodnot vyplývá, ţe hodnoty tohoto ukazatele jsou během roku velmi 

nepravidelné. Nejvyšší hodnota CHSKCr (125 mg/l) byla stanovena na konci sledovaného 

období (únor 2013), nejniţší (15 mg/l) pak v listopadu 2012. Obecně lze však říct, ţe 

v celém sledovaném období, tj. březen 2012 aţ únor 2013, byly zaznamenány poměrně 

velmi vysoké hodnoty tohoto hydrochemického parametru. 

 

Obrázek 21: Vývoj měsíčních hodnot CHSKCr v profilu výpusti ČOV v období od března 2012 do 

února 2013 

U vzorků vody odebraných na konci a počátku monitorovaného úseku byl pro 

stanovení hodnoty CHSK pouţit manganistan draselný, protoţe se jedná o vodu 
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0

20

40

60

80

100

120

140

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

m
g/

l

měsíc

výpusť ČOV NV 23/2011 Sb.



Jana Goryczková: Vliv Třineckých ţelezáren na kvalitu povrchové vody řeky Olše 

2013  47 

(viz kapitola 4.8.2 Chemická spotřeba kyslíku). Pro tohoto ukazatele není v nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. uvedena norma environmentální kvality. Pro zhodnocení naměřených 

hodnot bylo nutno vycházet ze staršího nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kde je pro 

povrchovou vodu přípustná hodnota CHSKMn stanovena na 20 mg/l. V tomto nařízení se 

hodnoty získané během ročního, kaţdoměsíčního vzorkování neprůměrovaly, ale přímo se 

srovnávaly s daným limitem. Z grafu (viz Obrázek 22) je patrné, ţe stanovené hodnoty 

jsou během sledovaného období v obou profilech poměrně odlišné, nicméně dle staršího 

limitu všechny vyhovující. Dá se ovšem předpokládat, ţe kdyby se tento ukazatel hodnotil 

ještě dnes, byl by limit přísnější, protoţe se pro podporování zlepšování kvality vod kladou 

stále vyšší nároky. Nejvyšší hodnota CHSKMn (9,2 mg/l) byla stanovena v profilu na 

začátku sledovaného úseku a to hned ve dvou případech – v květnu 2012 a prosinci 2012. 

Nejniţší hodnota CHSKMn (0,4 mg/l) byla zjištěna naopak v profilu na konci sledovaného 

úseku v lednu 2013. 

 

Obrázek 22: Vývoj měsíčních hodnot CHSKMn naměřených na začátku a na konci sledovaného úseku  

v období od března 2012 do února 2013 

6.8.3 Biochemická spotřeba kyslíku 

Stanovené hodnoty BSK5 byly zprůměrovány a porovnány s normou environmentální 

kvality, která je dána nařízením vlády č. 23/2011 Sb. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny 

v následující Tabulce 14. 
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Tabulka 14: Přehled průměrů hodnot rozpuštěného kyslíku stanoveného na jednotlivých profilech  

NORMA ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY - 3,8 mg/l 

PROFIL 
BSK5 
mg/l 

začátek úseku 1,19 

výpusť ČOV 3,27 

konec úseku 1,31 

Z Tabulky 14 lze vyčíst, ţe průměrná roční hodnota BSK5 je v profilech na konci 

a na počátku úseku vyhovující, v profilu výpusti ČOV ještě uspokojivá. U tohoto 

hydrochemického parametru tedy nedochází k překračování normy environmentální 

kvality dané nařízením vlády č. 13/2011 Sb. Na grafu (viz Obrázek 23) je znázorněn 

průběh hodnot BSK5 stanovených za sledované období. Nejvyšší hodnota BSK5 

(5,55 mg/l) byla zjištěna v profilu výpusti ČOV v únoru 2013. Nejniţší hodnota BSK5 

(0,29 mg/l) byla stanovena v říjnu 2012, a to v profilu na konci sledovaného úseku.  

Je patrné, ţe hodnoty BSK5 zjištěné u profilu výpusti ČOV, jsou aţ na jeden případ 

vţdy vyšší, neţ u zbývajících dvou profilů. Voda vypouštěná z výpusti ČOV (odběrové místo 

č. 2) je tedy, ve srovnání s ostatními profily, bohatší na obsah organických biologicky 

rozloţitelných látek. Hodnoty BSK5 zjištěné v profilech na začátku a na konci sledovaného 

území jsou za celé monitorované období (březen 2012 – únor 2013) poměrně proměnlivé. 

 

Obrázek 23: Vývoj měsíčních hodnot BSK5 na jednotlivých odběrných profilech v období od března 

2012 do února 2013 
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6.9 Zařazení do tříd jakosti dle ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti 

povrchových vod“ 

Z hodnot hydrochemických parametrů zjištěných za celé monitorovací období byla 

pro jednotlivé odběrné profily stanovena charakteristická hodnota, která odpovídá hodnotě 

s pravděpodobností nepřekročení 90 % (C90), pro rozpuštěný kyslík je to hodnota 

s pravděpodobností překročení 90 %, coţ odpovídá hodnotě s pravděpodobností 

nepřekročení 10 %. (C10), a to podle metodiky popsané v kapitole Metodika hodnocení. 

Tyto charakteristické hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 15. Pro lepší přehled jsou jednotlivé 

hodnoty barevně označeny podle třídy jakosti, do které dle ČSN 75 7221 přísluší. Světle 

modrá barva představuje I. třídu jakosti, tmavě modrá II. třídu jakosti, zelená III. třídu 

jakosti, ţlutá IV. třídu jakosti a červená barva odpovídá V. třídě jakosti. Charakteristiky 

jednotlivých jakostních tříd jsou popsány v příslušné kapitole.  

Tabulka 15: Přehled hodnot stanovených na jednotlivých odběrných profilech, podle nichţ se vodní 

tok zařazuje do tříd jakosti s barevným vyznačením příslušné třídy jakosti 

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele 

UKAZATEL JEDNOTKA 
PROFIL 

začátek úseku výpusť ČOV konec úseku 

konduktivita mS/m 37,8 146,2 66,9 

rozpuštěný kyslík mg/l 7,1 5,4 7,6 

BSK5 mg/l <2 5,23 <8 

CHSKMn mg/l 9,2 / 7,6 

CHSKCr mg/l / 104 / 

amoniakální dusík mg/l 0,13 2,02 0,46 

dusičnanový dusík mg/l 1,9 7,8 2,1 

mangan mg/l 0,076 0,0956 0,0686 

ţelezo mg/l 0,214 0,766 0,496 

Z uvedené Tabulky 15 je patrné, ţe nejhorší kvalitou vody se vyznačuje profil 

výpusti ČOV. Jsou zde zastoupeny všechny moţné třídy jakosti. V metodice zařazení toků 

do jakostních tříd se uvádí, ţe výsledná třída jakosti  daného odběrného profilu se určuje 

podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů. 

V profilu výpusti ČOV je nejhorší jakostní třídou klasifikována hodnota CHSKCr, z toho 
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tedy vyplývá, ţe tento profil celkově náleţí do V. třídy jakosti. Po namísení znečištěné 

vody z výpusti s vodou v řece Olši se však negativní vliv na změnu kvality vody příliš 

nepotvrdil.  

Na začátku sledovaného úseku je nejméně příznivá hodnota CHSKMn, která náleţí 

do III. třídy jakosti. Ve II. třídě jakosti se nachází hodnota rozpuštěného kyslíku. Oba tyto 

hydrochemické parametry jsou ukazateli organického znečištění toku. Ostatní ukazatele 

v tomto profilu náleţí do I. třídy jakosti. Výslednou jakostní třídou v profilu na začátku 

sledovaného území, která vyplývá z monitoringu uskutečněného v této práci, je jakostní 

třída č. III.  

Co se týče profilu na konci monitorovaného úseku, je jeho celkové hodnocení ve 

srovnání s předešlými profily, nejpříznivější. Tři z devíti hodnocených parametrů spadají 

do II. třídy jakosti. Jedné se o tyto ukazatele jakosti vod: konduktivita, CHSKMn 

a amoniakální dusík. Zbývajících šest ukazatelů splňuje podmínky pro zařazení do 

I. jakostní třídy. Podle zjištěných údajů patří povrchová voda odebraná z profilu na konci 

sledovaného úseku do II. třídy jakosti. 
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7 DISKUZE 

Z výsledku tohoto monitoringu, který probíhal v období od března 2012 do 

února 2013, bylo zjištěno, ţe Třinecké ţelezárny – Moravia Steel mohou být příčinou 

zhoršení kvality povrchové vody řeky Olše. Bylo prokázáno, ţe v době většího mnoţství 

sráţek se v profilu, který se nachází za tímto podnikem, vyskytuje vyšší koncentrace 

amoniakálního dusíku. Koncentrace tohoto parametru, které byly zjištěny ve zmíněném 

profilu, jsou tak vysoké, ţe nesplňují normu environmentální kvality, která je uvedena 

v nařízení vlády č. 23/2011 Sb.  

Třinecké ţelezárny – Moravia Steel, jakoţto hutní podnik zabývající se prioritně 

výrobou surové oceli, patří z ekologického hlediska mezi velké znečišťovatele ţivotního 

prostředí. Díky spalovacím procesům, které jsou nezbytným krokem k získání základní 

suroviny pro výrobu surové ocele, jsou hlavním znečišťovatelem ovzduší v našem regionu. 

Exhalace vznikající při spalování fosilních paliv jsou, mimo jiné, zdrojem oxidů dusíku 

(NOx), které se v podobě atmosférických sráţek dostávají do povrchových vodních toků. 

Tento fakt byl prokázán prostřednictvím vysokého koeficientu korelace, který byl zjištěn 

pro vztah mnoţství spadlých sráţek s koncentrací amoniakálního dusíku v profilu 

nacházejícím se na konci sledovaného úseku. 

Dále bylo prostřednictvím tohoto monitoringu zjištěno, ţe se konec sledovaného 

úseku vyznačuje vyššími hodnotami konduktivity, ve srovnání s počátkem úseku, kde byla 

v mnoha případech konduktivita niţší. V souvislosti s faktem, ţe konduktivity stanovené 

v profilu výpusti ČOV nabývaly podstatně vysokých hodnot, se lze domnívat, ţe příčinou 

zvýšené konduktivity na konci úseku je právě vysoká konduktivita vody pocházející 

z ČOV. Hodnoty konduktivity povrchové vody zpravidla vypovídají o obsahu 

rozpuštěných látek v analyzované vodě. Z toho lze odvodit, ţe voda vypouštěná z výpusti 

ČOV je natolik obohacená rozpuštěnými látkami, ţe výsledný obsah těchto látek je 

v profilu nacházejícím se za výpustí ČOV vyšší, neţ v profilu nacházejícím se pod výpustí. 

Nutno zdůraznit, ţe ČOV zpracovává hlavně splaškovou vodu, nelze tedy prokázat, ţe 

hlavním zdrojem rozpuštěných látek ve vodě vypouštěné z ČOV do recipientu jsou 

odpadní vody, které do této čistírny svádí podnik Třinecké ţelezárny – Moravia Steel. 

Jiţ v mé bakalářské práci bylo zjištěno, ţe voda z řeky Olše po průplavu areálem 

ţelezáren mění svou hodnotu pH. Monitoringem v této diplomové práci bylo prokázáno, ţe 
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voda vypouštěná z profilu výpusti ČOV má hlavně v druhé polovině sledovaného období, 

ve srovnání s ostatními profily, hodnoty pH podstatně niţší. Důsledkem je fakt, ţe hodnota 

pH zjištěná na konci úseku, je ve srovnání s počátkem úseku ve většině případů niţší. 

Důvodem vypouštění okyselené vody z ČOV (odběrné místo č. 2), můţe být předpoklad, 

ţe je hodnota pH v řece poměrně vysoká a po namísení vody z ČOV s povrchovou vodou 

v recipientu se celkové pH vody v řece Olši upraví na niţší. Nicméně norma 

environmentální kvality uvedená v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. je v případě tohoto 

ukazatele splněna. 

Kyslíkový reţim, který byl také předmětem monitoringu této práce, zahrnuje 

hodnocení těchto hydrochemických parametrů: rozpuštěný kyslík, CHSK a BSK5. 

Chemická spotřeba kyslíku je ukazatelem obsahu všech rozloţitelných organických látek 

v analyzované vodě, biochemická spotřeba kyslíku udává obsah pouze biologicky 

rozloţitelných organických látek (Pitter, 2009). Hodnoty zjištěné pro tyto ukazatele by 

měly odpovídat mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vodě, protoţe při biologickém rozkladu 

těchto organických látek je rozpuštěný kyslík ve vodě spotřebováván. Bylo prokázáno, ţe 

profil výpusti ČOV obsahoval nejméně rozpuštěného kyslíku a zároveň u něj byla 

pravidelně stanovována největší hodnota BSK5. V tomto profilu byly zjištěné i vysoké 

koncentrace ukazatele CHSKCr.  

Pitter (in Pitter, 2009) uvádí, ţe pomocí poměru  BSK5:CHSK se odhaduje 

poměrné zastoupení biologicky rozloţitelných látek ve vodě. Čím je hodnota tohoto podílu 

větší, tím víc biologicky snadno rozloţitelných látek je ve vodě obsaţeno. U biologicky 

vyčištěné odpadní vody by se tento poměr měl pohybovat mezi 0,1 – 0,2. Při kontrole 

tohoto poměru vyšly převáţné velmi nízké hodnoty, to vypovídá o vyšším obsahu 

organických, biologicky nerozloţitelných látek. 

V profilu výpusti ČOV byl zaznamenán i vysoký obsah fosforečnanového fosforu. 

Ačkoli není hodnota tohoto ukazatele limitována nařízením vlády č. 23/2011 Sb., zjištěné 

koncentrace fosforečnanového fosforu vysoce převyšují normu environmentální kvality, 

která je v tomto nařízení vlády stanovena pro celkový fosfor. Zvýšené hodnoty tohoto 

ukazatele byly zaznamenány i u ostatních dvou profilů. Důvodem takto vysokých 

koncentrací fosforečnanů mohou být hnojiva, která se do vod dostala z okolních pozemků. 

Dalším moţným zdrojem orthofosforečnanů mohou být prací a čisticí prostředky 
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(Pitter, 2009). Dnes se jiţ ale pouţívají jen v omezeném mnoţství, protoţe se současné 

čisticí prostředky vyrábějí spíše na enzymatickém základě. Vyšší obsahy orthofosforečnanů 

mohou způsobit problémy v oblasti eutrofizace vody, neboť takto velký přísun ţivin nemusí 

být okolním rostlinstvem dostatečně vyuţit. 

V rámci této práce byly stanovené hydrochemické ukazatele také zařazeny do tříd 

jakosti podle ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod“. Podle atlasu vodních 

toků je zájmový úsek klasifikován výslednou III. třídou jako znečištěná s rozhodujícím 

vlivem organického znečištění a s vlivem vyššího obsahu fosforu. Toto tvrzení se 

prostřednictvím monitoringu v rámci této diplomové práce potvrdilo. Dále se zde uvádí, ţe 

voda není zatíţena amoniakálním ani dusičnanovým dusíkem, a v tomto směru je 

hodnocena nejlepší I. třídou jakosti. V rámci průzkumu v této práci byl zaznamenán 

zvýšený obsah amoniakálního dusíku na konci sledovaného úseku, jehoţ zjištěná 

koncentrace je hodnocena jiţ II. třídou jakosti. Nízké koncentrace dusičnanového dusíku 

byly potvrzeny. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit vliv podniku Třineckých ţelezáren – Moravia Steel 

na kvalitu povrchové vody řeky Olše. Vliv měl být zhodnocen prostřednictvím 

monitoringu této řeky a to v délce jednoho roku v období od března 2012 do února 2013.  

Předmětem monitoringu byl úsek řeky Olše, z něhoţ byly na třech zvolených profilech 

odebírány vzorky povrchové vody. Profily byly vybrány tak, aby bylo moţno usoudit, ţe za 

změny kvality vody zodpovídá právě podnik Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. První 

zvolený profil se nacházel před areálem Třineckých ţelezáren – Moravia Steel, a to 

v takové vzdálenosti, ţe voda v tomto profilu nebyla ţelezárnami ještě ovlivňována. Druhý 

profil byla výpusť městské čistírny odpadních vod, která zároveň slouţí jako jedna 

z koncových čistíren odpadní vody z ţelezáren. Třetí profil se nacházel bezprostředně za 

areálem ţelezáren, cca 750 m pod profilem výpusti ČOV. Voda v tomto posledním profilu 

tedy protekla areálem Třineckých ţelezáren – Moravia Steel a rovněţ je ovlivněna i vodou 

vypouštěnou z ČOV, která je také součástí areálu ţelezáren. 

V rámci hodnocení zvolených hydrochemických ukazatelů se v profilu na konci 

sledovaného úseku projevil negativní vliv výpusti ČOV. Vzhledem k tomu, ţe byla ČOV 

nedávno modernizovaná, je toto zjištění zavádějící. Bylo také zjištěno, ţe v období většího 

úhrnů sráţek dochází ke zvyšování obsahu amoniakálního dusíku v profilu nacházejícím se za 

areálem Třineckých ţelezáren – Moravia Steel. Vzhledem k tomu, ţe jsou ţelezárny 

významným zdrojem emisí ze spalování černého uhlí, lze předpokládat, ţe jsou tyto sráţky 

obohaceny o dusíkaté látky, které pocházejí právě z podniku Třineckých ţelezáren – Moravia 

Steel.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe negativní vliv Třineckých ţelezáren – Moravia Steel 

na řeku Olši byl v prostřednictvím monitoringu v této diplomové práci prokázán.  
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