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Anotace 

V diplomové práci „Monitorování vybraných hydrochemických parametrů Černého 

příkopu v souvislosti s ukončením Koksovny Jan Šverma“ byl sledován vývoj 

skupinového ukazatele polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs)a skupinového 

ukazatele adsorbovatelných organických halogenů (AOX) v intervalu od října 2011 

do dubna 2013 ve dvaceti čtyřech odběrech. Pro upřesnění ukazatele AOX byly dále 

sledovány analyty cis-1,2-dichlorethen, 1,1,2-trichlorethen a tetrachlorethen. Ve skupině 

PAH byly monitorovány naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, anthracen, fluoranten, 

pyren, benzo[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, 

dibenzo[a,h]antracen, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-c,d]pyren. Na základě monitoringu 

výše uvedených ukazatelů byl posouzen vliv ukončení provozu Koksovny Jan Šverma na 

lokalitu Černého příkopu a rovněž vliv znečištění Černého příkopu na kvalitu vody v řece 

Odře podle Nařízení vlády č 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění. 

Klíčová slova: 

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

Koksovna Jan Šverma, monitoring vod, PAHs, perzistence, umělá vodoteč, VOC, 

zdravotní rizika, životní prostředí. 



Annotation 

In the thesis Monitoring of Selected Hydrochemical Parameters of ,,Černý příkop” in 

Connection with the Termination of Coke Ovens Jan Šverma was studying the progress of 

the group indicator Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and the group indicator 

Adsorbable Organically Bound Halogens (AOX). The monitoring lasted from the October 

of 2011 to the April of 2013. There were realized twenty four samplings. The monitoring 

was completed by cis-1,2-dichlorethen, 1,1,2-trichlorethen and tetrachlorethen to specify 

the group indicator AOX. Naphthalene, acenaphtene, fluorene, phenanthrene, anthracene, 

fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, 

benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene, benzo[ghi]perylene 

a indeno[1,2,3-c,d]pyrene were watching under the terms of the group indicator PAH. The 

influence of the termination of Coke Ovens Jan Šverma for the locality of Černý příkop 

and the influence of the pollution of Černý příkop on the quality of water in Odra river was 

assessed on the foundation of the measured indicators in line with the legislative rules. 

Key words: 

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

plant, Coke Ovens Jan Šverma, water monitoring, PAHs, persistence, man-made water 

course, VOC, health hazard, environment. 
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Seznam zkratek: 

AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny (Adsorbable Organically 

Bound Halogens) 

BSK biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

DDT dichlordifenyltrichlorethan 

IRZ Integrovaný registr znečišťování životního prostředí 

Koc rozdělovací koeficient organický uhlík/voda 

Kow rozdělovací koeficient oktanol/voda 

NEK-RP norma environmentální kvality- roční průměrná hodnota 

NEK-NPH norma environmentální kvality – nejvyšší přípustná hodnota 

N-NH4
+
 amoniakální dusík 

NL nerozpuštěné látky 

NOx oxidy dusíku 

SO2 oxid siřičitý 

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky (Polycyclic Aromatic

 Hydrocarbons) 

Pcelk celkový fosfor 

PCB polychlorované bifenyly 

PCDD polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF polychlorované dibenzofurany 

PM částice polétavého prachu (Particulate Matter) 

POPS persistentní organické polutanty (Persistent Organic Polutants) 

SOP standardní operační postup 

TCA trikarboxylová kyselina (Tricarboxylic Acid) 

TOC celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

VaV věda a výzkum 

VOC těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) 

 



Drastichová Šárka: Monitorování vybraných hydrochemických parametrů Černého příkopu 

v souvislosti s ukončením Koksovny Jan Šverma 

2011  1 

1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Ostrava je typickým příkladem negativních důsledků její těžební a industriální 

minulosti a dodnes se potýká s následky dlouhodobého a neudržitelného hospodaření na 

tomto území. Existuje zde řada starých ekologických zátěží, které mají devastační účinky 

na životní prostředí města a okolí. Haldy, skládky a odkaliště jsou často spojeny 

s antropogenními změnami reliéfu, což představuje nejen riziko kontaminace jednotlivých 

složek životního prostředí, ale působí také rušivě a neesteticky. 

Mezi oblasti zatížené těžkým průmyslem patří také lokalita Černého příkopu, kde 

se nachází chemické závody BorsodChem MCHZ, s.r.o., bývalá Koksovna Jan Šverma 

a také Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, kam přitéká městská odpadní 

voda, jejichž významný podíl tvoří voda průmyslová s vysokým zatížením znečišťujících 

látek pocházejících z různých průmyslových odvětví. 

V závěru mé bakalářské práce „Vliv Černého příkopu na znečištění řeky Odry 

adsorbovatelnými organickými halogeny“ bylo doporučeno sledovat danou lokalitu 

po dobu celého ročního cyklu, a to především v souvislosti s ukončením výroby koksu 

na Koksovně Jan Šverma v závěru roku 2010.
[1]

 

Vzhledem k tomu, že s výrobou koksu souvisí také významná tvorba 

nebezpečných kontaminantů životního prostředí, a to zejména polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAHs), které se vyznačují vysokou perzistencí a bioakumulací 

v životním prostředí, mohlo by dlouhodobé sledování tohoto ukazatele naznačit míru 

antropogenního vlivu koksárenského provozu Koksovny Jan Šverma na lokalitu Černého 

příkopu, zvláště pak v souvislosti s jeho uzavřením na konci roku 2010. 

Obsahy adsorbovatelných organických halogenů (AOX) a některých vybraných 

těkavých organických látek (VOC), které jsem monitorovala pro účely mé bakalářské 

práce „Vliv Černého příkopu na znečištění řeky Odry adsorbovatelnými organickými 

halogeny“, by rovněž mohly být vhodným indikátorem změny antropogenního zatížení 

zmiňované lokality Černého příkopu.  

Hlavním cílem diplomové práce bude dlouhodobé sledování vývoje skupinového 

ukazatele PAHs a sice v intervalu od října 2011 do dubna 2013 ve dvaceti čtyřech 

odběrech. Ve skupině PAHs bude monitorován naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, 
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antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, 

benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen, benzo[ghi]perylen 

a indeno[1,2,3-c,d]pyren. 

Dalším cílem diplomové práce je pokračovat v monitorování a sledování vývoje 

hydrochemických ukazatelů výše uvedené bakalářské práce. Jde o skupinový ukazatel 

adsorbovatelných organických halogenů (AOX) a pro upřesnění ukazatele AOX budou 

sledovány další analyty a to cis-1,2-dichlorethen, 1,1,2-trichlorethen a tetrachlorethen, 

jejichž obsah v Černém příkopu, a zejména na řece Odře pod Černým příkopem během 

šestiměsíčního monitoringu v roce 2010 překračoval povolené imisní limity současné 

legislativy. Nařízení vlády č 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění, kterým se stanoví 

ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, pak bude kritériem 

pro posouzení vlivu Černého příkopu na jakost vody v řece Odře. 

Pro účely této diplomové práci mohu využít své dlouholeté profesní zkušenosti 

samostatného analytického chemika v laboratořích Povodí Odry, s. p., kde provádím 

stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků, adsorbovatelných organických 

halogenů a těkavých organických látek ve vodách i v pevných matricích. Se svolením 

vedení podniku Povodí Odry, státní podnik budu provádět stanovení všech sledovaných 

ukazatelů v laboratořích Povodí Odry, s. p. 
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2 SOUČASNÁ SITUACE V LOKALITĚ ČERNÉHO PŘÍKOPU 

Černý příkop je pravostranným přítokem řeky Odry asi 700 m nad jejím soutokem 

s řekou Ostravicí v Ostravě-Přívoze (Obrázek 1). Jde o umělou vodoteč s číslem 

hydrologického pořadí 2-02-04-003, vybudovanou v padesátých létech za účelem 

odvodnění staveniště budoucí Koksovny Jan Šverma (tehdy Koksovna Ignát) a rovněž 

pro odvodnění depresí, které začaly vznikat především v důsledku důlní těžby.
[2]

 

 

Obrázek 1: Soutok Černého příkopu s řekou Odrou (prosinec, 2012) 

Jedná se hlavně o deformace zemského povrchu nad vytěženými plochami, jejichž 

velikost a především rozsah závisí hlavně na horninovém složení, mocnosti slojí a intenzitě 

dobývacích prací. Na Ostravsku se projevily poklesy povrchu až o20m a například 

Slezskoostravský hrad poklesl od počátku těžby až o 14m. Došlo také k poklesu koryta 

Černého příkopu, což se projevuje tzv. couváním vod odlehčovací stokou do Ústřední 

čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Ostravě-Přívoze
.[3, 4]

 

V souvislosti s výstavbou dálnice D47 bylo v roce 2007 realizováno přeložení 

a současně zkrácení původního koryta Černého příkopu o poslední meandr před zaústěním 

do řeky Odry v Přívoze, kde byl později na pravém břehu vybudován koncový objekt 
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s nornou stěnou, sloužící k zachycení znečištění havarijních úniků lehkých ropných 

látek.
[5]

 

Funkce Černého příkopu je v současné době omezována především sníženou 

kapacitou jeho průtoku, a to hlavně v důsledku nánosů přítomných sedimentů 

vypouštěných odpadních vod tvořících se již po dlouhá desetiletí.
[4]

 

Černý příkop je významný také pro zaústění odpadní vody města Ostravy, která je 

odváděna pod jezy ve Lhotce a také v Přívoze, kde se rovněž nacházejí odběrová místa 

vody technologické. Odpadní voda z Koksovny Jan Šverma (do konce roku 2010) 

a Koksovny Svoboda spolu s odpadní vodou čerpanou z hydraulické bariéry DEZA 

znamená významný zdroj polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) přitékající 

na ÚČOV v Ostravě-Přívoze a po mechanicko-biologickém čištění je tato přečištěná 

odpadní vody vypouštěna do Černého příkopu.
[6]

 

Po celém toku Černého příkopu se objevují i menší zaústění odpadních potrubí 

blízkých podnikatelských subjektů (ASPERA s.r.o., Jelínek - Top Produkt, s.r.o., 

Glumbík,  s.r.o., DNS, a.s., E LINKX, a.s., eD´systém Czech, a.s., KONE, a.s., 

TNT Express, MPL stavebniny, VJAČKA spol. s.r.o., LIBROS).
[7]

 

2.1 Koksárenství v lokalitě Černého příkopu 

V následujícím textu bych se zaměřila na historii Koksovny Jan Šverma, 

technologii výroby koksu a rovněž na nakládání s odpadní vodou na Ústřední čistírně 

odpadních vod v Přívoze, kam byla odpadní voda z Koksovny Jan Šverma odváděna. 

Právě míra schopnosti čistírenské technologie odbourat vysoký stupeň znečištění 

koksárenské odpadní vody dále ovlivňuje stupeň zatížení životního prostředí v této 

lokalitě. 

Koksovna Jan Šverma (Obrázek 2) vznikla v roce 1892 jako Koksovna Ignát 

a byla součástí černouhelného dolu Ignát. V roce 1951 byl areál koksovny a dolu 

přejmenován na Jana Švermu a Koksovna Jan Šverma se stala součástí Ostravsko-

karvinských koksoven (OKK).
[8] 

V létech 1993 až 1997 byla na Koksovně Jan Šverma realizována řada 

ekologických investičních záměrů. Bylo zde vybudováno odsíření plynu, na které 
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navazovaly úpravy v chemické části provozu. Postupně byla provedena hermetizace 

chemické části provozu, omezení emisí při obsazování komor a odprášení koksové části 
[10]

 

 

Obrázek 2: Koksovna Jan Šverma
[9]

 

V roce 1997, tedy krátce po ekologizaci koksovny, byl téměř celý provoz zničen 

živelnou povodní, kdy hladina vody z nedaleké řeky Odry dosahovala v závodě místy až 

7 m. Došlo k zatopení koksárenské baterie a jen díky nesmírnému úsilí z řad zaměstnanců 

a odborníků ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - TU Ostrava se podařilo provoz 

po téměř měsíční revitalizaci za účastí zaměstnanců OKK a řady dalších firem obnovit.
[8]

 

Ještě v roce 2008 došlo k realizaci další ekologicky významné stavby na provoze 

Koksovny Jan Šverma, a to vybudování ochranných van hrubých kondenzací, avšak 

v důsledku celosvětové krize bylo již v roce 2009 rozhodnuto o předčasném odstavení třetí 

koksárenské baterie a vzápětí na to ke konci roku 2010 byl po sto osmnácti letech provoz 

výroby koksu na Koksovně Jan Šverma zcela ukončen.
[8,10]

 

Hlavním výrobním produktem koksovny byl především vysokopecní koks. 

Poptávka po otopovém koksu byla realizována v menším množství. Vedlejšími produkty 

byl především koksárenský plyn, benzol, dehet, síran amonný a síra.
[8]

 

Po ekologizaci Koksovny Jan Šverma (1993 - 1997) byl vyráběn především koks 

vysokoteplotní karbonizací vhodného černého uhlí tzv. bezodpadovou technologií. 

Z hermeticky uzavřených komor byl vznikající surový koksárenský plyn odváděn přímo 

do dalších technologických zařízení, kde byly dále získávány vedlejší chemické suroviny, 

jako je benzol a dehet.
[8]

 

Původně byly hlavními pevnými odpadními produkty z výroby koksu kyselé 

a jiné dehty, které se po celou řadu let ukládaly na skládku nebezpečných odpadů 
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v Ostravě-Hrušově. Od roku 1997 došlo ke změně technologie a tak všechny odpadní 

dehty byly zpětně zapracovávány zpět do uhelné vsázky v rámci výrobního procesu. Přijetí 

Zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci 
[11] 

vedlo v roce 2004 k vydání 

Integrovaného povolení pro Koksovnu J. Šverma, ve kterém bylo citováno, že…“při 

vlastní výrobě koksu nevznikají žádné odpady. Produkty dehtové konzistence, které 

nevyhovují expediční kvalitě, a prach zachycený v odlučovačích je řízeně dávkován zpět 

do uhelné vsázky. S těmito látkami není zacházeno jako s odpady dle zákona 185/2001 Sb. 

v platném znění.“
[12, 13]

 

Tímto výše uvedeným opatřením došlo k absolutnímu snížení celkového množství 

produkovaných odpadů. Vznikající odpady pak pocházely především z činností, které měly 

původ především v opravách technologických zařízení, nakládání s oleji, nakládání 

s chemickými látkami v rámci laboratorních činností, čištění prostranství v rámci areálu 

a také odpad podobný komunálnímu.
[14]

 

2.2 Koksárenská technologie 

V této kapitole bych ráda krátce popsala koksárenskou technologii, zejména 

z pohledu nežádoucích emisí, které vždy znamenají negativní dopady do životního 

prostředí. 

Mezi čtyři hlavní technologické procesy výroby koksu patří příprava uhelné 

vsázky (uhelná služba), proces koksování v koksovacích komorách koksárenské baterie, 

který zahrnuje zavážení koksárenských baterií uhlím, koksování, vytlačování koksu a jeho 

hašení. Třetím technologickým procesem je pak třídění koksu (koksová služba) 

a posledním jsou chemické procesy, které představují především jímání a úpravu 

koksárenského plynu a také rekuperaci sekundárních produktů. 

Během výše uvedených technologických procesů dochází v menší či větší míře 

k emisím do okolního životního prostředí. Postup přípravy uhelné vsázky a třídění koksu 

je zdrojem především pevných emisí tuhých znečišťujících látek, tedy uhelného 

a koksového prachu. Při recyklaci dehtu v procesu mísícího kroku může docházet i k 

emisím těkavých sloučenin.
[15]

 

Plynné emise koksového plynu, které obsahují především vodík, methan (CH4), 

oxid uhelnatý (CO) a dále také různé uhlovodíky (HxCy), ale i benzen, toluen a xyleny 
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(BTX), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), čpavek (NH3), sirouhlík (CS2), 

sulfan (H2S) a oxid uhličitý (CO2), pocházejí především z úniků, které způsobují hlavně 

netěsnosti koksovacích komor, plnících otvorů a také stoupaček a rovněž z možných 

prasklin ve stěnách koksovací baterie.
[16, 17]

 

Při výrobě koksu vzniká také odpadní voda, a to při samotném karbonizačním 

procesu, dále při hašení koksu, chlazení a také čištění koksárenského plynu a současném 

jímání dehtu v předloze s fenol-čpavkovou vodou. Tato nadbytečná fenol-čpavková voda 

s vysokou koncentrací čpavku je vedena do sběračů čpavku a dále pak na destilaci, kterou 

se čpavek odstraní. Tento technologický krok je důležitý, neboť čpavek je toxický pro 

vodní organismy a pro velkou spotřebu kyslíku na jeho oxidaci na dusičnany by mohl 

následně rovněž narušit technologii na úpravně odpadní vody. Po destilačním odstranění 

amoniaku a odloučení podstatné části sulfanu a kyanidů, odpadní voda obsahuje především 

fenoly, organické sloučeniny dusíku a také polycyklické aromatické uhlovodíky a rovněž 

zbytky čpavku a kyanidy a bývá dále odváděna na biologickou čistírnu odpadních vod.
[15]

 

2.3 Nakládání s odpadními vodami z Koksovny Jan Šverma 

Podle Integrovaného povolení č. j. ŽPZ/8360/03/Hd ze dne 15. 12. 2004 ve znění 

pozdějších změn
[13]

 bylo pro odpadní vodu vznikající na Koksovně Jan Šverma uděleno 

povolení k vypouštění odpadní vody (srážkové a splaškové) do vodního toku Černý příkop, 

ČHP 2-02-047-002, v ř. km 5,16 a povolení k vypouštění odpadní vody (sanační, 

splaškové a srážkové) s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace, výpustí p. č. 22 

[Označení dle Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (OVaK)]. Množství a emisní limity 

pro znečišťující látky v odpadních vodách významných producentů vypouštěných do 

kanalizace jsou stanoveny Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu 

Statutárního města Ostrava.
[18] 

Z vydání změny podmínky odběru vzorků odpadní vody 

vypouštěné do Černého příkopu v Integrovaném povolení č. j. PZ/8360/03/Hd ze dne 

15. 12.2004vyplývá, že množství vody vypouštěné do Černého příkopu nelze měřit 

z důvodu nátoku pod hladinou a množství bude proto stanovováno výpočtem.
[19] 

Na Ústřední čistírnu odpadní vody (ÚČOV) v Ostravě-Přívoze (Obrázek 3) je 

kromě koncentrované fenol-čpavkové vody z Koksovny Jan Šverma (jen do konce 
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roku 2010) a Koksovny Svobody přiváděna také městská odpadní voda z většiny 

městských částí Ostravy. Jedná se tedy o vodu splaškovou a průmyslovou.
[20]

 

 

Obrázek 3: Schéma ÚČOV Ostrava
[20]

 

Vysvětlivky k obrázku: 

1. ČS odpadních vod na sběrači A 
13. Budova kalového hospodářství 

2. Vstupní šneková ČS na sběrači D 14. Vyhnívací nádrže 

3. Jemné česle s přívodním žlabem 15. Uskladňovací nádrž kalu 

4. Provzdušňované lapáky písku 16. Zahušťovací nádrže vyhnilého kalu 

5. Usazovací nádrže 17. Plynojem 

6. ČS mechanicky předčištěných vod 18. Energetické využití kalového plynu 

7. ČS surového kalu 19. Odvodňovací stanice kalu 

8. Trafostanice 20. Krytá skládka odvodněného kalu 

9. Aktivační nádrže 21. Garáže 

10. Dmýchárna 22. Sklad a dílny 

11. Dosazovací nádrže 23. Provozní budova 

12. ČS vráceného kalu   

Tato mechanicko-biologická čistírna splaškové a průmyslové vody pracuje 

na principu nízkozátěžové aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Anaerobně 

stabilizovaný kal je v rámci kalového hospodářství odvodňován na odstředivkách a dále 

předáván externí firmě k odstranění. Technologické procesy jsou řízeny moderním 

automatickým systémem.
[20, 21]

 

Odpadní voda z Koksovny Jan Šverma byla přiváděna na Ústřední čistírnu 

odpadních vod v Přívoze samostatným potrubím přímo do aktivačních nádrží, kde 

se smísila s ostatní odpadní vodou přiváděnou na ÚČOV a dále procházela celým 
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technologickým postupem biologického čištění. Tento způsob vyloučil možnost vniknutí 

nepřečištěné odpadní vody z Koksovny Jan Šverma do Černého příkopu nebo do řeky 

Odry.
[22]

 V období nadměrných srážek totiž může čistírna vypouštět odlehčované dešťové 

vody, které jsou jen mechanicky předčištěné, přímo do řeky Odry a za nadměrného přítoku 

odpadních vod mohou být tyto odpadní vody odlehčené před nátokem na ÚČOV a dále 

zaústěny přímo do Černého příkopu.
[18] 

V současné době probíhají v areálu bývalé Koksovny Jan Šverma sanační práce, 

které směřují k vyčištění areálu a odstranění staré ekologické zátěže. V důsledku toho 

přitéká na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze přibližně polovina 

původního objemu odpadní vody, než tomu bylo při aktivním provozu výroby koksu. 

V této souvislosti se podle Vedoucí střediska technologie ČOV Ostravské vodárny 

a kanalizace, a.s. Ing. Grymové také v této odpadní vodě snížilo množství nebezpečných 

kontaminantů pro životní prostředí typických pro koksárenské provozy. Jde především 

o fenoly, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) a adsorbovatelné organické 

halogeny (AOX).
[22]

 

Vyčištěná odpadní voda, která je vypouštěná z Ústřední čistírny odpadní vody 

v Ostravě-Přívoze (Obrázek 4) na odtoku do Černého příkopu, musí splňovat emisní limity 

podle povolení příslušného vodoprávního úřadu, týkající se vybraných ukazatelů 

(BSK5,CHSKCr, NL, N-NH
4+

 a Pcelk). 

 

Obrázek 4: ÚČOV Ostrava 
[21] 
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Obsahuje také zvýšené množství anorganického i organického znečištění 

v souvislosti s přitékající silně znečištěnou průmyslovou vodou včetně fenol-čpavkové vody 

z koksoven, která nemusí splňovat legislativou dané emisní limity, ale podléhá povinnosti 

ohlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).
[6]
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3 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 

Vzhledem k tomu, že polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou jedny 

z hlavních kontaminantů životního prostředí vznikající při výrobě koksu, zvolila jsem je 

jako hlavní ukazatel téměř dvouletého sledování lokality Černého příkopu v souvislosti 

s provozem Koksovny Jan Šverma a zejména jeho ukončením v závěru roku 2010. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou známy jako persistentní organické 

polutanty (POPs). Pro životní prostředí představují nebezpečí svojí rezistencí vůči 

chemickým degradacím i biodegradacím a vyšší hodnoty jejich rozdělovacího koeficientu 

oktanol/voda (Kow) je předurčují k bioakumulaci v tukových tkáních. Stávají se tak snadno 

součástí potravního řetězce.
[23]

 

PAHs jsou tvořeny atomy vodíku a uhlíku o dvou a více kondenzovaných 

benzenových jádrech a vytvářejí velké množství strukturně odlišných sloučenin. Běžně 

bývá monitorováno pouze šestnáct PAHs: naftalen, acenaften, acenaftylen, fluoren, 

fenantren, fluoranten, benzo[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, 

benzo[a]pyren, pyren, dibenzo[a,h]antracen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-c,d]pyren 

a antracen. Některé PAHs mohou obsahovat také nearomatické jádro, jako např. acenaften, 

fluoren, fluoranteny aj. Jsou to pevné charakteristicky páchnoucí látky, jejichž páry dráždí 

oči a kůži.
[23]

 

PAHs a jejich deriváty mohou absorbovat světlo ve viditelné oblasti a blízké 

oblasti spektra ultrafialového záření. Díky delokalizovaným systémům mají rovněž 

schopnost fluorescence. Tyto vlastnosti se využívají při analytickém stanovení PAHs.
[24- 25]

 

3.1 Původ a výskyt 

Původcem vzniku PAHs v přírodě v malé míře jsou přírodní biologické procesy, 

jako je biosyntéza řas, vodních rostlin a bakterií. Mohou také vznikat jako produkty 

metabolismu některých bakterií a fytoplanktonu, zejména při jeho rozkladu. Přírodním 

zdrojem jsou rovněž lesní a stepní požáry a vulkanická činnost. 

Hlavním antropogenním zdrojem PAHs jsou spalovací procesy, především 

nedokonalé spalování organické hmoty, ke kterému dochází při spalování pevných 
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a kapalných paliv, např. při výrobě energie, spalování odpadů nebo při provozu 

motorových vozidel, ale také při spalování v lokálních topeništích.
[26-28]

 

PAHs mají vysokou schopnost sorpce na pevné částice, které pak jsou jejich 

transportním médiem v životním prostředí. Významnou roli generování prachových částic 

s adsorbovanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky má silniční doprava 

a množství částic polétavého prachu a složení vznikajících PAHs souvisí s druhem paliva 

a seřízením motoru. Například dieselové motory produkují mnohem nižší množství 

plynných emisí NOx a SO2, ale vlivem jejich spalovacích procesů vzniká větší množství 

pevných prachových emisí s navázanou celou řadou škodlivin a to včetně PAHs.
[27]

 

Dalším zdrojem jsou pak také některé průmyslové technologie, jako 

např. karbonizace uhlí, krakování ropy, metalurgické procesy, výroba asfaltu, cementu, 

hliníku a také splachy z asfaltových povrchů vozovek. PAHs rovněž vznikají při požárech 

antropogenního původu a v neposlední řadě také při kouření.
[29]

 

PAHs ze spalovacích procesů kontaminují především atmosféru, odkud se 

suchou a mokrou depozicí dostávají dále do vody a také do půdy. Tyto složky životního 

prostředí jsou přímo kontaminovány odpadní průmyslovou vodou, především při haváriích 

v důsledku technických závad a selhání lidského faktoru při dopravě, manipulaci 

a skladování ropy a ropných produktů.
[30]

 

Jak již bylo uvedeno, PAHs mají vysokou schopnost adsorpce na tuhých částicích. 

V atmosféře dochází k jejich sorpci na prachové částice a suchou a mokrou depozicí 

dochází ke znečištění vody, půdy a rostlin a tím ke kontaminaci plodin a potravin.
[31, 32]

 

Průmyslové využití mají především naftalen a anthracen. Ostatní polycyklické 

aromatické uhlovodíky se cíleně vyrábějí jen pro laboratorní výzkumy a jako laboratorní 

analytické standardy.
[30]

 

Genezi vzniku PAHs lze do jisté míry určit srovnáním distribuce jednotlivých 

uhlovodíků a jejich poměrného zastoupení. Sklesajícím poměrem fluorantenu a pyrenu 

sedá usuzovat na větší pravděpodobnost původu emisí z dopravy než emisí ze spalování 

uhlí. Na původ z vysokoteplotních pyrolytických procesů pak ukazuje převaha fluorantenu 

a benzofluorantenu. Relativně velmi snadno lze rozlišit PAHs fosilního původu od PAHs 

spalovacího původu.
[33]
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PAHs se vyskytují ve vodě odpadní, někdy ve vysokých koncentracích 

v závislosti na původu znečištění. Dále ve vodě pitné o koncentracích v jednotkách až 

desítkách ng/l a ve vodě povrchové a podzemní většinou o vyšších koncentracích 

v desítkách i stovkách, případně i tisících ng/l. PAHs mohou být ve vodě přítomny ve 

formě rozpuštěné nebo nerozpuštěné. Nerozpuštěné PAHs jsou buď emulgované, nebo 

sorbované na tuhé fázi. Rozpustnost PAHs klesá s jejich rostoucí molekulovou hmotností, 

a tedy i s rostoucím počtem kondenzovaných aromatických jader, takže nejvíce rozpustný 

se jeví naftalen a naopak téměř nerozpustné jsou persistentní polycyklické aromatické 

uhlovodíky, jako je např. chrysen, benzo[a]pyren a benzo[ghi]perylen. Údaje o rozpustnosti 

se mohou v literatuře výrazně lišit, neboť rozpustnost závisí na teplotě a také složení vody. 

Rozpustnost stoupá se zvyšující se teplotou a rovněž s přítomností tenzidů (povrchově 

aktivních látek) a huminových kyselin.
[30,34,35] 

Rozpustnost PAHs je proto jedním z faktorů 

jejich distribuce ve vodním ekosystému. Hlavním transportním mechanismem ve vzduchu 

i ve vodě jsou difuse a konvekce.
[35]

 

K sorpci polycyklických aromatických uhlovodíků dochází rovněž ve vodě 

na přítomných nerozpuštěných látkách (např. suspendované jílové minerály nebo 

hydratované oxidy a hydroxioxidy) a sedimentech, jejichž sorpční schopnost ovlivňuje 

obsah organického uhlíku a míru jeho sorpční schopnosti pak určuje rozdělovací koeficient 

organický uhlík/voda (Koc). Sorpční vlastnosti uhlovodíků předurčují jejich migraci 

v prostředí, podobně jako rozpustnost, distribuční koeficient oktanol/voda (Kow) a tlak 

nasycených par. Sorpce PAHs se zvyšuje se zvětšující se relativní molekulovou hmotností 

a je nepřímo úměrná rozpustnosti a parciálnímu tlaku par příslušného uhlovodíku a přímo 

úměrná hodnotě log Kow (rozdělovacímu koeficientu oktanol/voda).
[30,34]

 

Za potenciální úložiště persistentních kontaminantů vstupujících do vodního 

prostředí, a tedy i PAHs, lze označit sedimenty, které jsou základní dynamickou složkou 

vodních útvarů a poskytují životní prostředí pro bentické organismy. Zvýšený obsah 

znečišťujících látek za hranicí ekologické stability vede ke snížení biologické diverzity. 

Většina sedimentů vzniká jako důsledek eroze nerostů a půd v horní části toků, eroze břehů 

a organického materiálu a jejich transportu do dolních částí toků. Sedimenty často bývají 

v souvislosti s jejich schopností akumulovat znečišťující látky vstupující do vodního 

prostředí označovány za časované ekologické problémy a mohou být sekundárním zdrojem 
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znečištění zejména v místech, kde dochází k jejich erozi během povodní nebo ke zvýšení 

eroze koryta v důsledku urbanizace.
[36, 37]

 

V rámci řešení projektu Vědy a Výzkumu (VaV) „Identifikace antropogenních 

tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí Odry“ se potvrdil největší podíl znečištění 

toků polycyklickými aromatickými uhlovodíky především z nebodových zdrojů 

s výjimkou povodí Ostravice, kde převažují zdroje bodové. Bodové zdroje znečištění 

mohou v konkrétních případech představovat významný podíl na znečištění povrchové 

vody vybranými prioritními látkami a to včetně PAHs. Jedná se hlavně o místa, kde 

dochází k přímému vypouštění znečišťujících látek přímo do recipientů nebo nádrží 

prostřednictvím výustí odpadní vody z průmyslových podniků, měst a obcí v podobě 

zaústění kanalizačních stok nebo odtoků z čistíren odpadní vody.
[38]

 

Bodové znečištění většinou způsobuje skokovou změnu kvality vody v podélném 

profilu recipientu a vysoké koncentrace kontaminantů mohou ovlivňovat kvalitu vody 

v toku až na vzdálenost desítek kilometrů. V případě eliminace bodového znečištění 

dochází k rychlému a výraznému zlepšení jakosti vody v toku a přes vysoké náklady 

potřebné k realizaci jsou tato opatření technicky snadněji realizovatelná než opatření 

k eliminaci zdrojů plošných či difusních.
[39]

 

Výsledky screeningu výskytu PAHs a dalších vybraných znečišťujících látek 

z bodových zdrojů uvedeného projektu VaV potvrzují vyšší výskyt PAHs v odpadní vodě 

odtékající z komunálních ČOV, kde je čištěna i průmyslová odpadní voda z tepelného 

zpracování uhlí a dále vysoké koncentrace PAHs v důlní vodě čerpané z dosud činných 

černouhelných dolů. V řadě odběrových profilů došlo k překročení norem environmentální 

kvality daných směrnicí 2008/105/ES o normách environmentální kvality (NEK).
[40, 41]

 

Přetrvávající vysoký výskyt PAHs byl zjištěn také na Černém příkopu 

a Bohumínské stružce, a to i v úsecích nad sledovanými zdroji znečištění. Během 

screeningu v letech 2008 až2010 nebyl prokázán v profilech dotčených vypouštěním ze 

sledovaných zdrojů statistický významný nárůst koncentrací PAHs v povrchové vodě, 

naopak k nárůstu obsahu těchto monitorovaných polutantů docházelo v dnových 

sedimentech toků pod sledovanými zdroji znečištění, například Černý příkop – pod ÚČOV 

Ostrava. Ke zlepšení ekotoxikologických ukazatelů ve většině profilů pak došlo v roce 

2010. S největší pravděpodobností k tomu přispěly zvětšené průtoky v povodí Odry, které 
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vymyly dlouhodobě akumulované znečištění v daném ekosystému, zejména v dnových 

sedimentech, podobně jako při povodních v roce 1997.
[41]

 

3.2 Degradace v životním prostředí 

Reaktivita polycyklických aromatických uhlovodíků není významná a je daná 

přítomností tzv. konjugovaných π-elektronových systémů. Počet a vzájemná poloha 

konjugovaných jader je pak příčinou rozdílné reaktivity jednotlivých představitelů PAHs. 

Degradační procesy v atmosféře probíhají při reakcích PAHs s oxidy dusíku 

a síry, dále z fotochemických reakcí je to relativně snadná fotooxidace PAHs a to 

působením světla a vzduchu, kdy dochází například ke vzniku endoperoxidů PAHs, které 

mohou dále podléhat fotolýze za vzniku dalších reakčních produktů. Reaktivitu PAHs 

v atmosféře ovlivňuje nejen přítomnost tuhých částic, na které se snadno sorbují, ale také 

jejich složení a velikost. Výsledkem jejich sorpce na sazích je jejich minimální oxidace na 

rozdíl od mnohem vyšší reaktivity ve smogovém prostředí.
[24, 25]

 

Přes svoji stálost podléhají PAHs v menší či větší míře biologické degradaci, která 

je závislá především na jednotlivých chemických individuích, prostředí a druhu 

mikroorganismů, do jejichž metabolismu PAHs vstupují. Dochází například k bakteriální 

oxidační katabolické přeměně různých látek ze skupiny PAHs především působením 

enzymu dioxygenasy za vzniku hlavních dihydroxylovaných meziproduktů, které jsou dále 

katabolizovány a degradovány v cyklu trikarboxylových kyselin (TCA), také Krebsův 

cyklus, který je součástí aerobního metabolismu.
[26, 42]

 

Na biodegradaci PAHs se podílejí některé druhy půdních bakterií rodů 

Pseudomonas, Mycobacterium, Sfingomonas a rovněž některé druhy dřevokazných 

vláknitých hub, jako je např. ligninolytická houba Phanerochaete chrysosporium. Houby 

obecně používají k oxidaci PAHs cytochrom P-450. Jedná se o sekundární děj, který 

nevede k získání energie a zdroje uhlíku, ale je to děj detoxifikační. Meziprodukty, které 

při těchto biotransformačních procesech vznikají, mohou být někdy více toxické než 

původní polutanty.
[43]

 

Ve vodném prostředí jsou hlavními degradačními mechanismy fotooxidace, 

chemická oxidace a biodegradace vodními organismy. Degradace nízkomolekulárních 

PAHs probíhá jednodušeji než degradace vysokomolekulárních PAHs, které pak mohou 
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déle setrvávat ve vodních ekosystémech pro jejich vyšší persistenci vůči mikrobiálnímu 

rozkladu. Fotooxidační reakce probíhají mnohem pomaleji než v atmosférických 

podmínkách.
[35]

 

3.3 Zdravotní rizika 

Pro vstup PAHs do lidského organismu existuje několik způsobů. Především je to 

vdechnutí pevných částic polétavého prachu (PM), který má, jak již bylo uvedeno, původ 

v průmyslových a energetických spalovacích procesech a také, zejména sezónně, 

v lokálních topeništích.
[27]

 

Značný podíl expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přísluší 

kouření, a to i pasivnímu. Z celé řady odborných studií a vědeckých prací vyplývá, že 

největší potenciální riziko poškození zdraví expozicí PAHs prostřednictvím dýchání 

pevných prachových částic přináší jemné prachové částice PM2,5 a PM1 (o velikosti 2,5 µm 

a 1 µm), které mohou snadno pronikat hluboko do plic a plicních sklípků a dále ultrajemné 

PM (nanočástice) s velikostí částic menších než je 100nm, které mohou proniknout 

až do krve.
[44]

 

Lidský organismus je vystavován expozici polycyklických aromatických 

uhlovodíků také častou konzumací jídel upravovaných nevhodnými způsoby. Jde 

především o uzená, pečená, smažená a grilovaná masa, ale také cereálie a cereální 

výrobky, sušené ovoce, praženou kávu, uzené sýry a řadu dalších potravin.
[45]

 

Rovněž se může jednat o řádně neumytou zeleninu a ovoce z oblastí 

průmyslových aglomerací a blízkostí hustých dopravních sítí. V trávicím traktu jsou PAHs 

metabolizovány systémem polyfunkčních oxidas.
[27]

 

Při kontaktu polycyklických aromatických uhlovodíků s kůží dochází 

k dráždivým účinkům a také k fotosensibilizaci, tedy přecitlivělé reakci organismu na 

světlo. PAHs mohou absorbovat a krátkodobě udržet kvanta světelné energie, čímž dojde 

ke vzniku aktivovaných molekul, které mohou svoji energii předat okolním tkáním a tím 

dochází k jejich destrukci za vzniku vysoce aktivních kyslíkových radikálů. Míra odezvy 

souvisí především s typem chemické látky, délkou a časovou expozicí UV záření.
[46]

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky samy o sobě nemají významné toxické 

vlastnosti a potřebují nejprve katabolickou aktivaci pro uplatnění jejich karcinogenních 
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a mutagenních vlastností. Karcinogenní aktivitu vykazují především polycyklické 

aromatické uhlovodíky, které mají ve struktuře molekuly oblast tzv. zátoky (Bay-region), 

proto se mohou jednotlivé isomery v karcinogenních a mutagenních účincích lišit.
[47]

 

Podle některých světových organizací jako je Mezinárodní organizace pro 

výzkum rakoviny IARC (International Agency for Research on Cancer), Agentura pro 

ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency) nebo Department 

of Health and Human Services je řada chemických individuí ze skupiny PAHs 

pravděpodobnými zvířecími i lidskými karcinogeny a mutageny. Především se jedná 

o benzo[a]antracen a benzo[a]pyren, ale jsou uváděny také benzo[ghi]perylen, fenantren, 

chrysen.
[28] 

Jedná se o škodliviny s pozdním účinkem, který se projevuje po mnoha létech 

a také u dalších generací.
[45]

 

Nepříznivé účinky PAHs na lidské zdraví mohou být zesíleny v interakci s jinými 

přítomnými škodlivinami, např. azbestem, rozpouštědly (toluen) nebo přítomností nikotinu 

v tabákovém kouři.
[48]

 

Míra možného poškození organismu pak dále závisí na celkové expozici 

polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, zda se jedná o akutní, subakutní nebo 

chronickou intoxikaci, na aktuálním zdravotním stavu organismu, životním stylu, 

dědičných vlastnostech a podobně.
[28]

 

3.4 Charakteristika monitorovaných zástupců 

V této kapitole bych pro ilustraci rozdílných fyzikálních a chemických vlastností 

a zdravotních rizik ráda zmínila stručnou charakteristiku stanovovaných zástupců 

ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. 

3.4.1 Naftalen 

Naftalen je bílá pevná výrazně páchnoucí sloučenina. Snadno se vypařuje a jeho 

páry jsou hořlavé. Obsahují jej fosilní paliva jako je ropa a uhlí. Vzniká rovněž při hoření 

tabáku, dřeva, při koksování uhlí a je rovněž součástí emisí výfukových plynů z dopravy. 

Hlavními produkty, které se z naftalenu vyrábí, jsou další chemikálie, repelentní kuličky 

proti šatním molům, dále se používá jako činidlo při vydělávání kůží a k výrobě 

insekticidů, barviv a pryskyřic. Je rovněž součástí deodorantů určených pro toalety.
[48]
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Molekula naftalenu je tvořena dvěma kondenzovanými jádry (Obrázek 5). 

Naftalen je téměř nerozpustný ve vodě a v životním prostředí pro svoji těkavost přetrvává 

poměrně krátkou dobu. Podléhá rozkladu působením světla a vlhkosti a rovněž 

mikrobiálnímu rozkladu. Naftalen nemá schopnost akumulace v potravních řetězcích.
[50]

 

 

Obrázek 5: Naftalen
[51]

 

Účinky naftalenu na lidské zdraví jsou nepříznivé, může způsobit hemolýzu krve 

a poškození jater. Kontaktně dráždí sliznice. Je nebezpečný pro těhotné ženy, neboť může 

prostupovat placentou do mateřského mléka a následně způsobit anémii kojence. Je rovněž 

toxický pro vodní organismy.
[52, 53]

 

3.4.2 Antracen 

Antracen je bezbarvá až světle žlutá krystalická aromatická sloučenina. Jako 

všechny polycyklické aromatické uhlovodíky vzniká především spalováním fosilních paliv 

v průmyslu, energetice a dopravě. Používá se například při výrobě barviv nebo dalších 

chemických látek, plastů a některých syntetických vláken. 

Antracen je nerozpustný ve vodě, rozpustný v organických rozpouštědlech. 

Na rozdíl od naftalenu má o jedno kondenzované aromatické jádro navíc, což se projevuje 

také na rozdílných fyzikálních a chemických vlastnostech (Obrázek 6).
[54]

 

 

Obrázek 6: Anthracene
[55]

 

Antracen se mnohem výrazněji váže na pevné půdní částice nebo sedimenty než 

naftalen a je také mnohem méně degradabilní. Může se bioakumulovat v tukových tkáních 

organismů. Jeho výpary dráždí oční sliznice a dýchací ústrojí. Je podezřelý z karcinogenity 

a mutagenity.
[56]
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3.4.3 Fluoranten 

Fluoranten je žlutá krystalická látka, nerozpustná ve vodě a velmi dobře rozpustná 

v tucích. V molekule obsahuje tři kondenzovaná aromatická jádra a jeden pětičetný kruh. 

(Obrázek 7). Je součástí černouhelného dehtu a ropných produktů jako je asfalt, který 

je využíván k výrobě materiálů pro povrchy vozovek nebo střešních krytin.
[57]

 

 

Obrázek 7: Fluoranten
[58]

 

V životním prostředí má schopnost sorpce na půdy a sedimenty a pro svoji 

lipofilitu je schopen bioakumulace v potravním řetězci. Nepodléhá přirozeným 

biodegradačním procesům.Fluoranten proto představuje riziko karcinogenity a mutagenity 

pro lidské zdraví.
[58, 59]

 

3.4.4 Benzo[a]pyren 

Benzo[a]pyren (Obrázek 8) je polycyklický aromatický uhlovodík, který 

ve struktuře své molekuly má oblast tzv. zátoky (Bay-region), a ta právě předurčuje jeho 

karcinogenní aktivitu.
[60] 

Benzo[a]pyren je metabolizován v několika krocích. V primárním oxidačním 

kroku je aktivován s účastí cytochromu P-450 na arenoxid, který je enzymem 

epoxidhydratasa transformován na trans-dihydrodiol, který pak podléhá epoxidaci s účastí 

cytochromu P-450 za vzniku přímého karcinogenu, který spolu s ostatními metabolity 

může reagovat v jádře buňky s DNA s možností její transformace na buňku rakovinnou. 
[35, 

47, 61, 62]
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Obrázek 8: Benzo[a]pyren

[60]
 

3.4.5 Benzo[ghi]perylen 

Benzo[ghi]perylen je bezbarvá krystalická sloučenina, případně bílá nebo 

nazelenalá, nerozpustná ve vodě a velmi dobře rozpustná v tucích. Benzo[ghi]perylen je 

používán při výrově barviv, plastů, pesticidů, léčiv. Podle americké agentury pro ochranu 

lidského zdraví a životního prostředí US EPA se benzo[ghi]perylen používá rovněž při 

výrobě výbušnin.
[63]

 

Podobně jako u benzo[a]pyrenu se v jeho struktuře vyskytuje Bay-region a tím 

získává benzo[ghi]perylen karcinogenní vlastnosti a jeho působení může ohrozit zdravý 

vývoj plodu (Obrázek 9).
[64, 65]

 

 

Obrázek 9: Benzo[ghi]perylen
[66]
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4 ADSORBOVATELNÉ ORGANICKÉ HALOGENY 

V této kapitole jen krátce zmiňuji charakteristiku skupinového ukazatele AOX, 

který byl hlavním cílem monitoringu mé bakalářské práce „Vliv Černého příkopu na 

znečištění řeky Odry adsorbovatelnými organickými halogeny“
 [1]

 a který jsem v rámci 

dlouhodobého monitoringu vývoje zatížení lokality Černého příkopu a řeky Odry tímto 

ukazatelem sledovala i ve své diplomové práci. 

Chemické látky zařazované do skupiny AOX (adsorbovatelné organické 

halogeny) obsahují v molekulární struktuře atomy jednoho nebo více halogenů s výjimkou 

fluoru, který nelze stanovit mikrocoulometrickou argentometrickou titrací, která je 

principem analytického stanovení AOX
[29]

 v souladu s legislativními předpisy (Nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění).
[67]

 

Do skupiny AOX patří látky s různou stavbou molekuly, a tudíž i s velmi 

rozdílnými chemickými a environmentálními vlastnostmi. Nejzávažnější z nich pak jsou 

persistentní organické látky, jako jsou polychlorované bifenyly, polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) a celá řada pesticidů včetně DDT. Pro řadu 

z nich již léta platí zákaz nebo omezené použití, přesto některé z nich mají stále pozitivní 

nálezy v rámci monitoringu znečištění životního prostředí. Tyto sloučeniny jsou vážným 

nebezpečím pro suchozemské i vodní ekosystémy včetně člověka.
[68]

 

Adsorbovatelné organické halogeny se ohlašují do Integrovaného registru 

znečišťování životního prostředí (IRZ), který byl ustanoven Zákonem č. 76/2002 Sb. 

v pozdějším platném znění
[11]

, jako halogenované organické sloučeniny AOX. Protože 

se jedná o různorodou skupinu látek, pohlíží se na ni spíše jako na analytický skupinový 

ukazatel a z tohoto důvodu nelze uvést R a S věty, ani číslo CAS nebo jednotný chemický 

vzorec.
[69]

 

Původ vzniku, využití i chování adsorbovatelných organických halogenů 

v životním prostředí včetně toxikologických vlastností a analytického stanovení jsem 

podrobně popsala ve své bakalářské práci „Vliv Černého příkopu na znečištění řeky Odry 

adsorbovatelnými organickými halogeny“.
[1]

 Podrobně jsem zmínila také sledované 

vybrané zástupce chlorovaných těkavých organických látek – tetrachlorethen, 



Drastichová Šárka: Monitorování vybraných hydrochemických parametrů Černého příkopu 

v souvislosti s ukončením Koksovny Jan Šverma 

2011  22 

1,1,2-trichlorethen a cis-1,2-dichlorethen, které patří do skupiny adsorbovatelných 

organických halogenů a které byly součástí monitoringu výše zmíněné bakalářské práce.
[1]
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro účely diplomové práce, která má odpovědět na otázku, zda se ukončení 

provozu výroby koksu na Koksovně Jan Šverma projevilo také na lokalitě Černého 

příkopu, jsem zvolila sledování skupinového ukazatele 15 PAHs. Dále jsem sledovala 

vývoj skupinového ukazatele AOX a tří zástupců chlorovaných těkavých organických látek 

VOC (cis-1,2-dichlorethen, tetrachlorethen a 1,1,2 trichlorethen), které patří do skupiny 

adsorbovatelných organických halogenů, u kterých byly potvrzeny významné nálezy i při 

monitoringu pro účely bakalářské práce v období od června do prosince v roce 2010.
[1]

 

Pro získání souboru experimentálních dat jsem prováděla odběry vzorků vody na 

pěti místech posuzované lokality, z toho tři odběrová místa byla na Černém příkopu a dva 

odběrové profily ležely na řece Odře. 

5.1 Popis odběrových míst sledované lokality 

Prvním odběrovým místem ČP1na toku Černého příkopu je zároveň místo jeho 

prvního vynoření na zemském povrchu pod Novoveskou ulici mezi autobusovou zastávkou 

MHD Náprstkova a blízkým kynologickým cvičištěm (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Černý příkop pod Novoveskou ulicí – oranžový sediment (duben, 2013) 

Z betonové výustě vytéká velmi slabý proud vody, který v průběhu celého 

vzorkovacího období nezvětšil významně svůj průtok, koryto bylo celoročně silně zarostlé 
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vodní řasou. Průtok se mírně měnil v závislosti na vodních srážkách, ale velmi proměnlivá 

byla barva vytékající vody, což bylo následně patrné i na břehových sedimentech při 

zmenšení průtoku v důsledku bezesrážkového období. O jednoznačně antropogenním 

původu tohoto jevu svědčila jasně oranžová až okrová barva (Obrázek 10). Přesnější původ 

nepravidelně se objevujícího zbarvení vod v tomto místě se mi nepodařilo zjistit. 

Voda v korytě byla vždy cítit po pohonných hmotách a také na hladině byla patrná 

slabá opalescence svědčící o přítomnosti tenké, lehké uhlovodíkové vrstvy. Na velmi 

krátkém úseku v tomto místě je vidět hned několik zaústění odpadních vod z blízkých, 

výše zmíněných podnikatelských subjektů, které mohou být příčinou úniku ropného 

znečištění do toku Černého příkopu pocházející z nakládání s pohonnými hmotami. 

Koryto Černého příkopu dále pokračuje podél areálu několika soukromých firem 

směrem k ulici Mariánskohorské, kde je zatrubněno a dále vede pod povrchem silnice, za 

níž opět vystupuje na povrch. Po několika desítkách metrů jsou vody Černého příkopu opět 

zatrubněny a vedeny z levé strany pod železničním viaduktem přes ulici Švermovou. 

Za tímto viaduktem na rozcestí ulice Švermovy a Chemické se Černý příkop vynořuje po 

pravé straně Švermovy ulice a jeho vody obtékají odval bývalého Dolu Jan Šverma. 

Po pravém břehu Černého příkopu se opět nachází řada podnikatelských subjektů 

(např. LIBROS) a s nimi spojených řada výustí odpadních vod. 

Druhým odběrovým profilem ČP2 na Černém příkopu je most na Slovenské ulici 

(Obrázek 11). V tomto úseku je vodní tok mnohonásobně mohutnější a také hloubka koryta 

je větší než na jeho počátku na Novoveské ulici. Voda zde proudí velmi pomalu a je zde 

patrná silná eutrofizace v podobě masivního výskytu vodních řas. 

V tomto úseku se již projevuje řada příspěvků znečištění různých výustí většinou 

dešťové kanalizace spolu se splachy nejrůznějšího průmyslového znečištění, mimo jiné 

jsou zde vypouštěny odpadní vody z areálu bývalého Dolu Jan Šverma v rámci 

podnikatelské činnosti, která je v areálu provozována. Významným zdrojem znečištění 

některými chlorovanými uhlovodíky je bezejmenný přítok, který začíná na ulici 

Novinářské a pokračuje podél ulice Nákladní mezi Lagunami Ostramo a areálem 

společnosti TROJEK, a.s. a je zaústěn do Černého příkopu. V areálu společnosti 

TROJEK, a.s. je stará ekologická zátěž po bývalém provozu společností ZACHEMO
[70]

. 
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Obrázek 11:Černý příkop z mostu na Slovenské ulici. (duben, 2012) 

Třetím odběrovým místem ČP3 na Černém příkopu je jeho zaústění do řeky Odry 

(Obrázek 12). V tomto místě je již voda Černého příkopu obohacena o další bodový zdroj 

znečištění – vyčištěnou odpadní vodu z Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze. Touto 

odpadní výustí došlo v minulosti rovněž k havarijním únikům sedimentačních kalů, které 

obsahují především toxické těžké kovy a také polycyklické aromatické uhlovodíky, které 

díky svým vlastnostem vykazují vysokou sorpční aktivitu k pevným sedimentárním 

částicím. 

Proud vody v korytě v poslední části toku Černého příkopu byl po celý rok 

podstatně rychlejší a mohutnější než v jeho prvních dvou třetinách. Na soutoku Černého 

příkopu a řeky Odry je patrný barevný rozdíl ve stékajících se vodách. Vody Černého 

příkopu jsou mnohem tmavší a ještě několik desítek metrů po soutoku je 

v příbřežní proudnici Odry tento barevný rozdíl patrný. Koryto řeky Odry a průtok vody 

v něm je mnohem mohutnější než objem vody, který přitéká Černým příkopem. To je také 

důvod velkého naředění silně znečištěných vod Černého příkopu v řece Odře. 
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Obrázek 12: Soutok Černého příkopu a řeky Odry. (foto: duben 2012) 

Zbývajícími odběrovými místy jsou profily na pravém břehu řeky Odry. Profil O1 

představuje místo nad jezem v Přívoze a zároveň se nachází asi 400m nad soutokem 

Černého příkopu a řeky Odry. Koryto je mohutné a říční voda teče pomalu a klidně před 

blížícím se jezem. V mrazivém období klidná hladina Odry nad jezem zamrzá mnohem 

rychleji než rychle proudící voda pod jezem (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Řeka Odra nad jezem v Přívoze (prosinec, 2012) 
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Poslední odběrové místo O2 se nachází na pravém břehu řeky asi 200m pod 

soutokem Odry a Černého příkopu a zároveň asi 200m nad soutokem řek Odry a Ostravice 

(Obrázek 14). V tomto místě je koryto Odry stejně široké jako nad soutokem s Černým 

příkopem a proud vody je mnohem rychlejší než nad jezem v Přívoze. Někdy byla patrná 

jemná barevná odlišnost v proudu řeky, kterou vytvořily přitékající tmavé vody Černého 

příkopu.  

 

Obrázek 14: Řeka Odra pod zaústěním Černého příkopu. (duben, 2012) 

5.2 Metodika odběru vzorků 

Pro účely stanovení sledovaných ukazatelů v této diplomové práci jsem 

realizovala od října 2011 do dubna 2013 jednou až dvakrát měsíčně během střídajících se 

ročních období dvacet čtyři odběrů vzorků vody. S každým odběrem jsem rovněž měřila 

teplotu vody a vzduchu podle normy ČSN 75 7342 Jakost vod-Stanovení teploty.
[71]

 

Při vzorkování jsem se řídila platnou normou pro odběr vzorků vod ČSN ISO 

5667-6 (75 7051) Jakost vod – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků 
[72]

 a ČSN 

ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků 

a manipulaci s nimi.
[73]

 

Vzorky vody pro stanovení AOX jsem odebírala do tmavých skleněných 

odběrových lahví s uzávěrem se zábrusem o objemu 250 ml. Na místě jsem provedla jejich 

konzervaci podle platné normy ČSN EN ISO 9562 (75 7531) Jakost vod. Stanovení 

adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
[74] 

koncentrovanou kyselinou 
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dusičnou (HNO3). Vzorky vody jsem nabírala až po hrdlo vzorkovnice bez přítomnosti 

vzduchových bublin, jak požaduje platná norma. 

Pro stanovení těkavých organických látek (VOC) jsem odebírala vzorky vody do 

průhledných skleněných vialek o objemu 65 ml se šroubovacím uzávěrem a teflonovým 

septem. Rovněž v tomto případě je podmínkou správného odběru podle platné normy 

ČSN EN ISO 15680 (75 7558) Jakost vod – Stanovení řady monocyklických 

aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou 

chromatografií s P&T a termální desorpcí 
[75]

 zabezpečení uzavření vialky se vzorkem bez 

přítomností vzduchových bublin, které by mohly být příčinou negativní strannosti při 

analýze vzorku. 

Při odběru vody pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) 

jsem se řídila platnou normou ČSN EN ISO 17993 (75 7555) Jakost vod – Stanovení 

15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční 

detekcí po extrakci kapalina – kapalina. 
[76] 

a vzorky vody jsem odebírala do tmavých 

skleněných odběrových lahví s uzávěrem se zábrusem o objemu 1 l. Rovněž v tomto 

případě norma nařizuje odběr vzorku vody až po hrdlo odběrové láhve bez přítomnosti 

vzduchových bublin. 

5.3 Metodika analýzy 

K analytickému stanovení všech sledovaných ukazatelů jsem využila 

přístrojového vybavení Vodohospodářských laboratoří Povodí Odry, s. p. 

Stanovení AOX jsem prováděla podle standardního operačního postupu 

SOP-CH-36A Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
[77] 

platného v laboratořích Povodí Odry s. p. se standardní kombinovanou nejistotou 15 %. 

Podle uvedeného SOP-CH-36A se parametr AOX stanovuje spalovací metodou 

s následnou argentometrickou mikrocoulometrickou titrací, které předchází separace 

organických halogenů na aktivním uhlí vsádkovou třepací metodou. Spalování 

organických halogenů adsorbovaných na aktivním uhlí na membránovém filtru 

s argentometrickou coulometrickou koncovkou jsem prováděla na přístroji LTX 2000, 

později na přístroji LTX UNIQUE. Oba přístroje vyrábí firma LABTECH. Výsledky 

uvádím v mikrogramech na litr (µg/l). 
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Pro stanovení těkavých organických látek (VOC) platí v laboratořích Povodí 

Odry, s. p. standardní operační postup SOP-CH-33A Stanovení těkavých organických 

látek (VOC)
[78] 

se standardní kombinovanou nejistotou 15 %. Stanovení VOC jsem 

prováděla metodou plynové chromatografie s analytickou koncovkou na detektorech FID 

a ECD (GC/FID a GC/ECD) na plynovém chromatografu GC 5890N, kterému předcházela 

izolace těkavých organických látek v otevřené stripovací smyčce na přístroji  

Purge& Trap 2000. Oba uvedené přístroje jsou produkty firmy Hewlet Packard  

(v současné době Agilent). Výsledky uvádím v mikrogramech na litr (µg/l). 

Izolaci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) z odebraného vzorku 

jsem prováděla kapalinovou extrakcí do hexanu. Po zakoncentrování vzorku v proudu 

dusíku následovalo stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v souladu se 

standardním operačním postupem SOP-CH-34A Stanovení polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAU)
[79]

 metodou vysokotlaké kapalinové chromatografie s gradientovou 

elucí na kapalinovém chromatografu Agilent 1200. Výsledky uvádím v nanogramech na 

litr (ng/l). 

5.4 Metodika hodnocení 

Ke statistickému vyhodnocení souboru v rozsahu dvaceti čtyř prvků (tzv. náhodný 

výběr) naměřených hodnot sledovaných ukazatelů jsem využila statistických a grafických 

metod programu Microsoft Office Excel 2007. 

Míru znečištění vody Černého příkopu a následné ovlivnění kvality vody v řece 

Odře jsem posuzovala srovnáním zjištěných hodnot sledovaných ukazatelů v této 

diplomové práci s normami environmentální kvality (NEK) dané Nařízením vlády 

č. 61/2003 Sb.
[67]

 ve znění Nařízení vlády č.23/2011 Sb.
[80] 

(Tabulka 1 a Tabulka 2). 

Novelizací NV č. 61/2003 Sb. došlo k vypuštění pojmu “imisní limit“, který byl nahrazen 

normou environmentální kvality – roční průměrné hodnoty (NEK-RP) a normou 

environmentální kvality – nejvyšší přípustná hodnota (NEK-NPH). 

Veškerá získaná data jsou uvedena v Příloze této diplomové práce. 
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Tabulka 1: NEK vybraných ukazatelů uvedené v NV č. 23/2011 Sb. 
[80]

 

Ukazatel Jednotka NEK-RP NEK-NPH 

cis-1,2-dichlorethen µg/l 1  

1,1,2-trichlorethen µg/l 10  

tetrachlorethen µg/l 10  

AOX µg/l 25  

naftalen ng/l 2 400  

antracen ng/l 100 400 

fenantren ng/l 30  

fluoranten ng/l 100 1 000 

benzo[b]fluoranten 
ng/ ∑=30 

 

benzo[k]fluoranten  

benzo[a]pyren ng/ 50 100 

benzo[ghi]perylen 
ng/ ∑=2 

 

indeno[1,2,3-cd]pyren  

∑PAU ng/ 100  

Tabulka 2: NEK vybraných ukazatelů uvedené v NV č. 23/2011 Sb. pouze k hodnocení ekologického stavu
[80] 

Ukazatel Jednotka NEK-RP 

benzo[a]antracen ng/l 30 

dibenzo[a,h]antracen ng/l 16 

fluoren ng/l 100 

chrysen ng/l 100 

pyren ng/l 24 

Při hodnocení jakosti vod podle NV č.61/2003 Sb.
[67] 

ve znění 

NV č. 23/2011 Sb.
[80]

 se používají normy environmentální kvality – roční průměrné 

hodnoty (NEK-RP). Proto jsem získaný soubor dat rozdělila na čtyři části, a to na soubor 

dat naměřený v roce 2011 (5 odběrů), dále na soubor dat získaný v roce 2012 (16 odběrů), 

soubor dat naměřených v roce 2013 (3 odběry) a soubor všech dvaceti čtyř odběrů Tyto 

soubory jsem posuzovala jednotlivě a vztahovala jsem je k normám environmentální 

kvality – roční průměrné hodnoty (NEK-RP) pro jednotlivé ukazatele nebo skupiny 

ukazatelů v souladu s NV č. 61/2003 Sb.
[67] 

ve znění NV č. 23/2011 Sb.
[80] 

Výsledná jakost povrchových vod se podle NV č. 61/2003 Sb.
 [67]

 ve znění  

NV č. 23/2011 Sb.
 [80]

vyjadřuje zařazením do příslušné jakostní třídy (Tabulka 3). 
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Tabulka 3: Limitní hodnoty jakostních tříd
[ 

Jakostní třída Limitní hodnoty 

1 velmi dobrá < mez stanovitelnosti 

2. dobrá < NEK 

3. střední <2*NEK 

4. poškozená ≥ 2*NEK 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výsledky analýz dvaceti čtyř odběrů jednotlivých analytů jsou uvedeny v Příloze, 

v textu uvádím jen statistické hodnocení ukazatelů, podle něhož lze hodnotit jakost 

povrchových vod na jednotlivých místech. V tabulce uvádím pořadí a data odběrů a 

hodnocená období (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Pořadí a data odběrů a hodnocená období 

Pořadí odběrů Datum odběru Hodnocená období 

1. 16. 10. 2011 

2011 

2. 24. 10. 2011 

3. 30. 10. 2011 

4. 10. 11. 2011 

5. 13. 12. 2011 

6. 4. 1. 2012 

2012 

7. 22. 2. 2012 

8. 13. 3. 2012 

9. 25. 3. 2012 

10. 12. 4. 2012 

11. 24. 4. 2012 

12. 11. 5. 2012 

13. 3. 6. 2012 

14. 19. 6. 2012 

15. 4. 7. 2012 

16. 24. 7. 2012 

17. 12. 8. 2012 

18. 7. 10. 2012 

19. 30. 10. 2012 

20. 9. 12. 2012 

21. 26. 12. 2012 

22. 16. 1. 2013 

2013 23. 5. 2. 2013 

24. 9. 4. 2013 

Grafické znázornění vývoje obsahu jednotlivých analytů během monitoringu na 

jednotlivých odběrových místech uvádím v textu formou obrázků. V případě výrazně 

vyššího obsahu analytu na některém z odběrových míst, uvádím také obrázek bez tohoto 

odběrového místa pro lepší orientaci ve vývoji analytu na zbývajících hodnocených 

profilech. U žádného z analytu se z hlediska dlouhodobého časového vývoje neprojevila 
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závislost na ročních obdobích a s tím spojených teplotách vzduchu a vody. Proměnlivost 

obsahu jednotlivých ukazatelů je kromě aktuálně přitékajícího znečištění ovlivněna 

především proměnami průtoku povrchové vody v závislosti na srážkové činnosti. 

Rychlejší změnu koncentrací, především těkavých organických látek, může způsobovat 

dost rozdílná rychlost tekoucí vody, kterou jsem zmiňovala při popisu jednotlivých 

odběrových míst. Rozdílné obsahy jednotlivých ukazatelů také ovlivňuje rozdílný, ale 

poměrově stálý průtok na jednotlivých profilech. U všech ukazatelů, s výjimkou 

fenantrenu, se projevuje jednoznačná a přímo úměrná závislost změny obsahu 

ukazatele na profilu O2 na Odře pod Černým příkopem na změně obsahu ukazatele na 

odběrovém místě ČP3 na Černém příkopu-ústí. 

Výsledky analýz vybraných těkavých organických látek (VOC) prokázaly 

u cis-1,2-dichlorethenu překročení NEK-RP na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici i na 

odběrovém místě ČP3 Černý příkop-ústí ve všech případech, tedy v roce 2011, 2012, 2013 

i pro všech dvacet čtyři odběrů. Na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici byly hodnoty 

NEK-RP překročeny až padesát krát, zatímco na profilu ČP3 Černý příkop-ústí bylo 

překročení menší než trojnásobné. Posouzením těchto hodnot s limitními hodnotami jakostních 

tříd
[80] 

se povrchová voda na profilu ČP2 a ČP3 považuje za poškozenou ve všech 

sledovaných obdobích. Na odběrových místech ČP1 na Novoveské ulici a O2 na Odře pod 

Černým příkopem nedošlo během celého monitorovacího období k překročení norem 

environmentální kvality NEK-RP a na odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem se 

hodnoty cis-1,2-dichlorethenu pohybovaly po celou dobu pod mezí stanovitelnosti. 

Hodnocením jakosti povrchové vody podle NV č. 61/2003 Sb.
[67] 

v platném znění se 

povrchová voda na odběrových profilech ČP1 a O2 zařazuje do 2. dobré jakostní třídy 

a povrchová voda na odběrovém místě O1 do 1. velmi dobré jakostní třídy (Tabulka 5). 

Tabulka 5: Statistické hodnocení cis-1,2-dichlorethenu na jednotlivých odběrových místech 

cis-1,2-

dichlorethen[µg/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 0,64 52,4 2,62 <0,1 0,77 

Geom. prům. 0,57 51,0 2,17 <0,1 0,65 

Medián 0,62 52,4 2,54 <0,1 0,71 

Maximum 1,21 75 4,84 <0,1 1,7 
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Pokračování Tabulky 5 

cis-1,2-

dichlorethen[µg/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Minimum <0,1 33,1 0,38 <0,1 0,13 

Směr. odch. 0,27 12,2 1,38 <0,1 0,41 

Arit. prům. 2011 0,56 54,4 2,35 <0,1 0,64 

Arit. prům. 2012 0,68 52,4 2,67 <0,1 0,77 

Arit. prům. 2013 0,57 49,4 2,84 <0,1 0,95 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Vzhledem k tomu, že odběrové místo ČP2 je natolik znečištěné, že jsou ostatní 

data v rámci dalších odběrových míst významně zkreslena, musela jsem ho proto ze 

souboru dat eliminovat a vyjadřovat ho samostatně. Vývoj obsahu cis-1,2-dichlorethenu 

během sledovaného období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn graficky 

(Obrázek 15). Z vývoje obsahu tohoto ukazatele je patrná výše zmiňovaná přímá závislost 

proměnlivosti jeho koncentrace na odběrovém místě O2 na Odře pod Černým příkopem na 

proměnlivé koncentraci na Černém příkopu ústí (Obrázek 16). 

 

Obrázek 15:Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele cis-1,2-dichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Obrázek 16: Vývoj obsahu ukazatele cis-1,2-dichlorethenu na jednotlivých odběrových místech od října 2011 

do dubna 2013 bez profilu ČP2 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP3-Černý příkop – zaústění do 

řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

Obsah 1,1,2-trichlorethenu (Tabulka 6) překračoval normu environmentální 

kvality NEK-RP pouze na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici. V roce 2011, 2012 

a rovněž pro všech dvacet čtyři odběrů byly průměrné hodnoty koncentrací  

1,1,2-trichlorethenu vyšší než norma environmentální kvality NEK-RP a protože zjištěné 

hodnoty nepřekračovaly hodnotu 2*NEK, lze jakost povrchové vody v uvedených 

obdobích hodnotit jako střední. 

K největšímu překročení NEK-RP - až trojnásobnému - došlo v roce 2013 a za 

toto období lze povrchovou vodu na odběrovém místěČP2 hodnotit jako poškozenou. 

Na dalších odběrových profilechČP1 na Novoveské ulici, ČP3 na Černém příkopu-ústí 

a O2 na Odře pod Černým příkopem byly obsahy 1,1,2-trichlorethenu nižší než hodnoty 

normy environmentální kvality NEK-RP a povrchovou vodu na těchto odběrových 

místech je možné hodnotit jako dobrou. Na odběrovém místě O1 na Odře nad Černým 

příkopem se hodnoty 1,1,2-trichlorethenu pohybovaly po celou dobu pod mezí 

stanovitelnosti a tím se pro všechna hodnotící období povrchová voda na tomto profilu 

považuje za velmi dobrou. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele  

1,1,2-trichlorethenu ve sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn 

graficky(Obrázek 17 a Obrázek 18). 
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Tabulka 6: Statistické hodnocení 1,1,2-trichlorethenu na jednotlivých odběrových místech 

1,1,2-trichlorethen 

[µg/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 2,30 19,2 1,11 <0,1 0,32 

Geom. prům. 2,20 16,9 0,81 <0,1 0,24 

Medián 2,27 18,3 1,18 <0,1 0,23 

Maximum 3,82 47,7 5,07 <0,1 1,83 

Minimum 0,98 5,02 0,2 <0,1 0,1 

Směr. odch. 0,67 9,79 0,97 <0,1 0,34 

Arit. prům. 2011 1,91 12,4 0,68 <0,1 0,17 

Arit. prům. 2012 2,47 19,5 1,00 <0,1 0,28 

Arit. prům. 2013 2,01 29,3 2,45 <0,1 0,80 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 17: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 1,1,2-trichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Obrázek 18: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 1,1,2-trichlorethenu na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP2 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP3-Černý příkop – zaústění do 

řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

Poslední ukazatel ze skupiny těkavých organických látek tetrachlorethen 

překračoval normu environmentální kvality NEK-RP pro všechna hodnotící období pouze 

na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici (Tabulka 7). Posouzením zjištěných hodnot 

s normou environmentální kvality NEK-RP lze povrchovou vodu na tomto odběrovém 

místě hodnotit ve 3. střední jakostní třídě. Na odběrových místech ČP1 na Novoveské 

ulici, ČP3 na Černém příkopu-ústí a O2 na Odře pod Černým příkopem byly obsahy 

1,1,2-trichlorethenu nižší než hodnoty normy environmentální kvality NEK-RP 

a povrchovou vodu na těchto odběrových místech je možné hodnotit jako dobrou. Na 

odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem se hodnoty tetrachlorethenu 

pohybovaly po celou dobu pod mezí stanovitelnosti a tím se pro všechna hodnotící období 

povrchová voda na tomto profilu považuje za velmi dobrou. Vývoj obsahu 

hydrochemického ukazatele tetrachlorethenu ve sledovaném období od října 2011 do 

dubna 2013 je znázorněn graficky (Obrázek 19 a Obrázek 20). 
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Tabulka 7: Statistické hodnocení tetrachlorethenu na jednotlivých odběrových místech 

Tetrachlorethen  

[µg/l] 
Místo odběru 

 ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 2,25 16,6 0,98 <0,1 0,29 

Geom. prům. 2,14 14,5 0,75 <0,1 0,23 

Medián 2,32 16,1 0,97 <0,1 0,21 

Maximum 3,49 34,1 2,92 <0,1 1,01 

Minimum 0,72 3,97 0,22 <0,1 0,09 

Směr. odch. 0,64 8,00 0,66 <0,1 0,20 

Arit. prům. 2011 2,13 10,7 0,59 <0,1 0,15 

Arit. prům. 2012 2,30 18,2 0,99 <0,1 0,29 

Arit. prům. 2013 2,17 18,6 1,54 <0,1 0,49 

Vysvětlivky k tabulce:Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa:ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 
Obrázek 19:Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele tetrachlorethenu na jednotlivých odběrových místech 

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa:ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Obrázek 20: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele tetrachlorethenu na jednotlivých odběrových místech 

od října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP2 

Odběrová místa:ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky 

Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

Z časového vývoje obsahu cis-1,2-dichlorethenu na odběrovém místě ČP 2 na 

Slovenské ulici je patrné jen mírné kolísání hodnot koncentrací tohoto ukazatele během 

celého monitorovacího období, což by mohlo svědčit o jeho původu jako rozkladného 

produktu 1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu. Naopak obsahy1,1,2-trichlorethenu 

a tetrachlorethenu se na tomto odběrovém místě během sledovaného období měnily 

výrazněji, pravděpodobně z důvodu jejich technologického použití v některém z provozů 

blízkých firem a rovněž v závislosti na změně průtoku, která je podmíněna srážkovou 

činností. Trend změn koncentrací pro 1,1,2-trichlorethen a tetrachlorethen je velmi 

podobný na všech odběrových místech (Obrázek 18 a Obrázek 20), což si vysvětluji stálým 

uvolňováním obou organických rozpouštědel do životního prostředí současně, a to 

nasvědčuje spíše vlivu staré ekologické zátěže. Hlavním přitékajícím zdrojem  

1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu do Černého příkopu v oblasti před mostem na 

Slovenské ulici je pravděpodobně bezejmenný přítok, který začíná na ulici Novinářská 

a pokračuje podél ulice Nákladní mezi Lagunami Ostramo a areálem společnosti TROJEK, 

a.s. a je zaústěn do Černého příkopu. V areálu společnosti TROJEK, a.s. je stará 

ekologická zátěž po bývalém provozu společností ZACHEMO a z této ekologické zátěže 

jsou vyplavovány chlorované uhlovodíky. Znečištění bezejmenného toku je monitorováno 

v rámci realizace projektu „Nápravná opatření-Laguny Ostramo Havarijní nápravná 

opatření – dodatek č. 2“, kdy v období srpen-říjen 2012 byly pozorovány vysoké 
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koncentrace nad 1000 µg/l eventuálně zvýšené koncentrace v rozmezí 100 až 1000 µg/l 

chlorovaných uhlovodíků, především cis-1,2-dichlorethenu a 1,1,2-trichlorethenu.
[70]

 

Hodnoty skupinového ukazatele AOX (Tabulka 8) překračovaly normu 

environmentální kvality NEK-RP nejvíce na odběrovém místě ČP3 na Černém příkopu-

ústí po všechna hodnotící období a posouzením těchto hodnot s limitními hodnotami 

jakostních tříd 
[80]

 se povrchová voda na profilu ČP3 považuje za poškozenou v celém 

sledovaném období od října 2011 do dubna 2013. K největšímu šestinásobnému překročení 

NEK-RP došlo na tomto odběrovém profilu v roce 2011. Přibližně poloviční obsah 

znečištění povrchových vod na odběrovém místě ČP3 v ukazateli AOX byl pro všechna 

hodnotící období prokázán na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici. Posouzením 

zjištěných hodnot s  NEK-RP lze povrchovou vodu na tomto odběrovém místě hodnotit 

rovněž jako poškozenou. Na odběrových místech ČP1 na Novoveské ulici a O2 na Odře 

pod Černým příkopem byly zjištěny obsahy AOX v hodnotícím období za rok 2011 více 

než dvojnásobné než NEK-RP, a proto byla povrchová voda na těchto odběrových místech 

za toto období hodnocena jako poškozená. Pro ostatní hodnotící období, tedy v roce 2012, 

2013 a rovněž pro všech dvacet čtyři odběrů dosahovaly průměrné hodnoty AOX méně 

než dvojnásobku hodnoty NEK-RP, a proto je jakost vody na odběrových místech ČP1 na 

Novoveské ulici a O2 na Odře pod Černým příkopem hodnocena jako střední. Na 

odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem splňovaly zjištěné obsahy AOX 

normu environmentální kvality pro hodnotící období v roce 2012, 2013 a rovněž pro všech 

dvacet čtyři odběrů a pro tato období byla jakost povrchové vody hodnocena jako dobrá. 

V hodnotícím období v roce 2011 naměřené hodnoty AOX na tomto odběrovém místě O1 

mírně překročily NEK-RP a povrchová voda byla posouzena jako střední. Vývoj obsahu 

skupinového ukazatele AOX ve sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je 

znázorněn graficky (Obrázek 21). 

Tabulka 8:Statistické hodnocení AOX na jednotlivých odběrových místech 

AOX 

[µg/l] 
Místo odběru 

 ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 40,1 60,3 127 20,7 48,6 

Geom. prům. 37,7 57,8 122 19,4 45,5 

Medián 36,5 62,8 132 18,5 47,6 

Maximum 82,4 90,6 213 39,9 81,4 
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Pokračování tabulky 8 

AOX [µg/l] 
Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Minimum 23,2 29,7 72,8 9,8 21,5 

Směr. odch. 15,2 16,5 34,5 7,5 17,4 

Arit. prům. 2011 53,1 63,3 156 26,7 56,6 

Arit. prům. 2012 37,6 60,3 126 20,2 48,6 

Arit. prům. 2013 31,8 55,1 84,1 13,1 35,3 

Vysvětlivky k tabulce:Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa:ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Hlavním zdrojem adsorbovatelných organických halogenů (AOX), jehož nejvyšší 

obsahy se projevovaly na odběrovém místě ČP3 na Černém potoku ústí, je pravděpodobně 

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Přívoze, jejíž výusť přečištěné odpadní vody se 

nachází mezi odběrovým místem ČP2 na Slovenské ulici a odběrovým místem ČP3 na 

Černém příkopu-ústí. Z časového vývoje skupinového ukazatele AOX je patrný mírný trend 

poklesu znečištění tímto ukazatelem na odběrovém místě ČP 3 na Černém příkopu-ústí, 

zatímco na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici obsah ukazatele AOX výrazněji kolísá. 

 

Obrázek 21: Vývoj obsahu hydrochemického skupinového ukazatele AOX na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Výsledky analýz polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v případě 

naftalenu, jako u jediného ze zástupců skupinového ukazatele PAHs,neprokázaly žádné 

překročení normy environmentální kvality NEK-RP pro roční průměrné hodnoty na všech 

odběrových místech pro všechna hodnocena období, proto lze tuto povrchovou vodu 

hodnotit jako dobrou (Tabulka 9). Hodnota NEK-RP je pro naftalen nastavena v průměru 

o několik řádů výše než u ostatních zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAHs), pravděpodobně pro jeho relativně nižší nebezpečnost a hlavně vyšší rozpustnost 

ve vodě. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele naftalenu ve sledovaném období od 

října 2011 do dubna 2013 je znázorněn graficky (Obrázek 22). 

Tabulka 9: Statistické hodnocení naftalenu na jednotlivých odběrových místech 

Naftalen 

[µg/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 673 116 392 79,9 149 

Geom. prům. 401 91,3 317 68,1 141 

Medián 463 119 319 73,4 141 

Maximum 2570 284 1027 203 247 

Minimum 27,1 18,9 109 11,3 65 

Směr. odch. 672 69,0 269 41,4 46,8 

Arit. prům. 2011 804 173 437 94,9 175 

Arit. prům. 2012 659 93,3 395 62,5 133 

Arit. prům. 2013 533 140 302 132 189 

Vysvětlivky k tabulce:Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Obrázek 22: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele naftalenu na jednotlivých odběrových místech od 

října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Obsah antracenu, dalšího zástupce skupinového ukazatele PAHs, se podle 

NV č. 61/2003 Sb.
[67]

 v platném znění hodnotí podle obou norem environmentální kvality 

NEK-RP a NEK-NPH. Během sledovaného období došlo u antracenu dvakrát k překročení 

NEK-NPH na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici. K překročení NEK-RP došlo na 

odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici ve všech sledovaných obdobích. Obsahy 

antracenu nepřekročily hodnotu 2*NEK,a proto se povrchové vodě na tomto odběrovém 

místě přiřazuje střední jakost. Na ostatních odběrových místech nebyla ani jedna z norem 

environmentální kvality NEK-RP a NEK-NPH během celého monitorovacího období 

překročena (Tabulka 10), a proto je tato povrchová voda považována za dobrou. Zvýšené 

koncentrace antracenu se projevily na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici. Tento 

trend se projevoval u většiny sledovaných (PAHs), což si vysvětluji především velmi 

nízkým průtokem vody na tomto odběrovém místě, kde se přitékající znečištění nemůže 

dostatečně naředit. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele antracenu ve sledovaném 

období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn graficky (Obrázek 23). 
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Tabulka 10: Statistické hodnocení antracenu na jednotlivých odběrových místech 

Antracen  

[ng/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 138 31,1 36,1 4,85 19,6 

Geom. prům. 65,7 18,0 31,5 4,32 15,8 

Medián 102 28,6 35,3 4,6 17,5 

Maximum 549 92 86,5 11 86,9 

Minimum 2,1 1,5 11,1 1,9 5,2 

Směr. odch. 145 24,8 18,5 2,35 16,1 

Arit. prům. 2011 118 63,5 44,9 6,1 21,1 

Arit. prům. 2012 149 20,7 34,6 4,26 18,9 

Arit. prům. 2013 114 32,4 29,3 5,93 21,0 

Vysvětlivky k tabulce:Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP a NEK-NPH uvedené v NV 

61/2003 Sb. v platném znění 

Odběrová místa:ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 
Obrázek 23: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele antracenu na jednotlivých odběrových místech od 

října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa:ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Obsah ukazatele fenantrenu překračovaly významně normu environmentální 

kvality NEK-RP na všech odběrových místech po celé monitorovací období (Tabulka 11). 

K více než třicetinásobnému překročení došlo na odběrovém místě ČP1 na Slovenské 

ulici. Všechny zjištěné průměrné roční hodnoty koncentrací fenantrenu překročily hodnotu 

2*NEK, a proto se povrchová voda na všech odběrových místech pro všechna hodnocena 
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období považuje za poškozenou. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fenantrenu ve 

sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn graficky (Obrázek 24 

a Obrázek 25). 

Tabulka 11: Statistické hodnocení fenantrenu na jednotlivých odběrových místech 

Fenantren 

[ng/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 989 169 302 65,3 166 

Geom. prům. 485 110 261 61,3 153 

Medián 691 115 242 64,3 148 

Maximum 5868 893 770 115 329 

Minimum 24,4 24,9 117 28,7 76 

Směr. odch. 1273 179 170 22,3 73,2 

Arit. prům. 2011 860 421 459 70,4 242 

Arit. prům. 2012 1092 102 281 61,0 143 

Arit. prům. 2013 652 110 150 79,8 167 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 24: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fenantrenu na jednotlivých odběrových místech od 

října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Obrázek 25: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fenantrenu na jednotlivých odběrových místech od 

října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP1 

Odběrová místa:ČP2-Černý příkop pod mostem na Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky 

Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

V případě fenantrenu se neprojevuje jednoznačná závislost změny jeho obsahu na 

profilu ČP3 na Černém příkopu-ústí a na profilu O2 na Odře pod Černým příkopem na 

rozdíl od ostatních ukazatelů – důvodem mohou být rušivé vlivy analytického stanovení. 

Obsah fluorantenu, který není považován za prioritní nebezpečnou látku podle 

NV 23/2011 Sb. v platném znění 
[80]

a slouží hlavně jako ukazatel dalších nebezpečnějších 

PAH, je posuzován podle obou norem environmentální kvality NEK-RP a NEK-NPH. 

NEK-NPH stanovující nejvyšší přípustnou hodnotu byla v ukazateli fluoranten překročena 

pouze na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici přibližně u poloviny odběrů 

(Tabulka 12). Norma environmentální kvality NEK-RP pro roční průměrné hodnoty byla 

překročena na odběrových místech ČP1 na Novoveské ulici, ČP2 na Slovenské ulici, ČP3 

na Černém příkopu-ústí v koncentracích, které převyšují hodnotu 2*NEK a povrchová 

voda byla hodnocena jako poškozená pro všechna hodnotící období. Norma 

environmentální kvality NEK-RP byla rovněž překročena na odběrovém místě O2 na Odře 

pod Černým příkopem, kde zjištěné obsahy fluorantenu nepřekročily po všechna sledovaná 

období hodnotu 2*NEK a tím se povrchová voda na tomto odběrovém místě hodnotí jako 

střední. Povrchové vody na odběrovém místěO1 na Odře nad Černým příkopem 

nepřekročily v žádném ze sledovaných období normu environmentální kvality NEK-RP 

a jsou zařazeny do dobré jakostní třídy. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele 
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fluorantenu ve sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn graficky 

(Obrázek 26 a Obrázek 27). 

Tabulka 12: Statistické hodnocení fluorantenu na jednotlivých odběrových místech 

Fluoranten 

[ng/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 1152 292 288 48,7 135 

Geom. prům. 644 235 252 40,8 123 

Medián 927 293 243 37,9 126 

Maximum 4040 642 687 153 284 

Minimum 57,5 39,2 103 18,8 61,8 

Směr. odch. 1092 151 154 33,3 59,5 

Arit. prům. 2011 1398 435 303 65,2 163,6 

Arit. prům. 2012 1072 230 276 41,8 120,9 

Arit. prům. 2013 1167 386 325 58,3 165,3 

Vysvětlivky k tabulce:Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP a NEK-NPH uvedené v NV 

61/2003 Sb. v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 26: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fluorantenu na jednotlivých odběrových místech od 

října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Obrázek 27: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fluorantenu na jednotlivých odběrových místech od 

října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP1 

Odběrová místa:ČP2-Černý příkop pod mostem na Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky 

Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

Hydrochemický ukazatel benzo[a]pyren je hodnocen podle obou norem 

environmentální kvality. NEK-NPH pro nejvyšší přípustnou hodnotu byla překročena 

během monitoringu třikrát na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici (Tabulka 13). 

Norma environmentální kvality NEK-RP pro roční průměrné hodnoty byla překročena 

pouze na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici v hodnoceném období v roce 2011 

a zjištěná koncentrace benzo[a]pyrenu zařadila povrchovou vodu na tomto odběrovém 

místě do střední jakostní třídy. Pro ostatní hodnocena období v roce 2012, 2013 a rovněž 

pro všech dvacet čtyři odběrů byly průměrné hodnoty benzo[a]pyrenu na odběrovém místě 

ČP1 na Novoveské ulici nižší než NEK-RP, a proto byla tato povrchová voda zařazena do 

dobré jakostní třídy. Rovněž obsah benzo[a]pyrenu na ostatních odběrových místech ČP2 

na Slovenské ulici, ČP3 na Černém příkopu-ústí, O1 na Odře nad Černým příkopem a O2 

na Odře pod Černým příkopem po všechna hodnocena období nepřekročil normu 

environmentální kvality NEK-RP a tato povrchová voda patří do dobré jakostní třídy. 

Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele benzo[a]pyrenu ve sledovaném období od října 

2011 do dubna 2013 je znázorněn graficky (Obrázek 28) 
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Tabulka 13: Statistické hodnocení benzo[a]pyrenu na jednotlivých odběrových místech 

Benzo[a]pyren[ng/l] 
Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 41,5 12,9 35,6 11,3 20,7 

Geom. prům. 21,1 7,26 25,2 7,76 15,8 

Medián 18,0 8,40 17,2 7,40 14,9 

Maximum 263 52,3 101 52,4 71,0 

Minimum 1,9 1,90 8 2,3 4,1 

Směr. odch. 59,6 14,3 29,2 12,3 17,5 

Arit. prům. 2011 55,3 19,3 36,8 21,2 29,9 

Arit. prům. 2012 38,6 6,63 35,5 7,89 17,3 

Arit. prům. 2013 34,1 35,7 33,9 13,0 23,5 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP a NEK-NPH uvedené v NV 

61/2003 Sb. v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 28: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele benzo[a]pyrenu na jednotlivých odběrových místech 

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Norma environmentální kvality pro polycyklické aromatické uhlovodíky 

benzo[b]fluoranten a benzo[k]fluoranten je vyjádřena jako jejich suma. Sumy hodnot 

koncentrací těchto dvou ukazatelů překročily NEK-RP více než dvojnásobně na 

odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici a ČP3 na Černém příkopu-ústí během všech 
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hodnocených období a povrchová voda je na těchto odběrových místech hodnocena jako 

poškozená (Tabulka 14). Na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici suma koncentrací 

benzo[b]fluorantenu a benzo[k]fluorantenu překročila v hodnoceném období v roce 2011 

normu environmentální kvality méně než 2*NEK a pro toto období povrchová voda na 

Slovenské ulici patřila do střední jakostní třídy. V hodnoceném období v roce 2013 suma 

koncentrací benzo[b]fluorantenu a benzo[k]fluorantenu překročila normu environmentální 

kvality na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici více než 2*NEK a povrchová voda 

byla hodnocena jako poškozená. V hodnoceném období v roce 2012 a pro všech dvacet 

čtyři odběrů suma obsahu benzo[b]fluorantenu a benzo[k]fluorantenu na odběrovém místě 

ČP2 na Slovenské ulici nepřekročila NEK-RP a povrchová voda měla dobrou jakost. 

Sumy koncentrací těchto dvou hydrochemických ukazatelů překročily NEK-RP méně než 

dvojnásobně na odběrovém místě O2 na Odře pod Černým příkopem během všech 

hodnocených období a povrchová voda na těchto odběrových místech měla střední 

jakost.Na odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem během všech hodnocených 

období nedošlo k překročení NEK-RP a povrchová voda na tomto profilu měla dobrou 

jakost. Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele ∑benzo[b]fluoranten 

a benzo[k]fluoranten ve sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn 

graficky (Obrázek 29) 

Tabulka 14: Statistické hodnocení ∑benzo[b]fluoranten a benzo[k]fluoranten na jednotlivých odběrových 

místech 

∑Benzo[b]fluoranten 

+Benzo[k]fluoranten 

[ng/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 75,8 25,2 63,0 19,0 39,7 

Geom. prům. 41,5 15,8 41,5 15,1 30,0 

Medián 40,2 16,3 29,8 12,8 26,0 

Maximum 453 106 324 62,0 204 

Minimum 4 4,3 15,8 6,2 14,6 

Směr. odch. 100 26,5 69,9 14,9 40,7 

Arit. prům. 2011 93,2 37,4 63,2 28,5 51,3 

Arit. prům. 2012 71,2 13,2 61,4 15,5 35,9 

Arit. prům. 2013 71,1 68,9 70,9 21,8 40,5 

Vysvětlivky k tabulce:Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 
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Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 29: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele ∑benzo[b]fluoranten a benzo[k]fluoranten na 

jednotlivých odběrových místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele ∑ benzo[ghi]perylen a také 

indeno[1,2,3-cd]pyren ve sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn 

graficky (Obrázek 30). Norma environmentální kvality benzo[ghi]perylenu a  

indeno[1,2,3-cd]pyrenu je vyjádřena jako jejich suma. NEK-RP byla významně 

překročena po všechna hodnocena období na všech odběrových profilech, a proto je 

tato povrchová voda hodnocena jako poškozená (Tabulka 15). Jako nejvíce zatížené 

profily se jevila odběrová místa ČP1na Novoveské ulici a ČP3 na Černém příkopu-

ústí, kde došlo až k dvacetinásobnému překročení NEK-RP v 

ukazateli.∑benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren Nelze přehlédnout ani fakt, že 

byla téměř desetinásobně dlouhodobě překračována NEK-RP na odběrovém místě O1 

na Odře nad Černým příkopem.  
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Obrázek 30: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele ∑ benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren na 

jednotlivých odběrových místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Tabulka 15: Statistické hodnocení ∑benzo[ghi]perylenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu 

∑Benzo[ghi]perylen 

+indeno[1,2,3-cd]pyren 

[ng/l] 

Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 38,2 15,2 37,1 20,4 25,4 

Geom. prům. 13,1 6,55 21,1 11,6 17,7 

Medián 19,7 5,30 14,7 11,6 18,4 

Maximum 235 69,6 196 79,9 111 

Minimum 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Směr. odch. 55,4 19,2 45,9 22,4 25,1 

Arit. prům. 2011 39,6 20,2 45,3 30,0 41,7 

Arit. prům. 2012 40,2 7,49 36,3 18,1 20,8 

Arit. prům. 2013 25,6 47,8 27,1 16,7 22,7 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

NV č. 61/2003 Sb.
[67]

v platném znění stanoví jako ukazatel vyjadřující stav vody 

ve vodním toku sumu koncentrací vybraných šesti polycyklických aromatických 

uhlovodíků (fluoranten, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten benzo[a]pyren, 

benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren) jako ∑PAH. Vývoj obsahu hydrochemického 
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ukazatele ∑PAH ve sledovaném období od října 2011 do dubna 2013 je znázorněn 

graficky (Obrázek 31). NEK-RP byla pro tento ukazatel překročena ve všech hodnocených 

obdobích na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici více než desetinásobně, proto je 

povrchová voda na  tomto profilu hodnocená jako poškozená (Tabulka 16). Rovněž na 

odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici a ČP3 na Černém příkopu-ústí byla NEK-RP 

překračována ve všech hodnocených obdobích tři až pětinásobně a povrchová voda je 

hodnocená jako poškozená. Na odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem došlo 

v hodnoceném období v roce 2011 k mírnému překročení NEK-RP a povrchová voda zde 

měla střední jakost. Pro ostatní hodnocená období v roce 2012, 2013 a pro všech dvacet 

čtyři odběrů obsah ∑PAH nepřekračoval normu environmentální kvality NEK-RP, a proto 

jakost vrchové vody byla hodnocená jako dobrá. Na odběrovém místě O2 na Odře pod 

Černým příkopem došlo během všech hodnocených období k překročení normy 

environmentální kvality NEK-RP. V hodnoceném období v roce 2012 patřila povrchová 

voda na tomto profilu do střední jakostní třídy, v ostatních obdobích v roce 2011, 2013 

a pro období všech dvacet čtyři odběrů byla povrchová voda hodnocená jako poškozená. 

 

Obrázek 31: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele ∑PAH na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 
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Tabulka 16: Statistické hodnocení ∑PAH na jednotlivých odběrových místech 

∑PAH[ng/l] 
Místo odběru 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

Aritmet. prům. 1266 333 388 88,1 200 

Geom. prům. 718 264 323 69,7 176 

Medián 986 315 286 56,3 165 

Maximum 4728 710 1138 295 559 

Minimum 63,4 45,7 133 30,4 89,7 

Směr. odch. 1223 186 260 68,8 116 

Arit. prům. 2011 1531 492 412 124 257 

Arit. prům. 2012 1184 251 374 75,4 178 

Arit. prům. 2013 1263 503 423 96,8 228 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně označené hodnoty překračují hodnoty NEK-RP uvedené v NV 61/2003 Sb. 

v platném znění 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Během celého monitorovacího období jsem rovněž měřila obsah fluorenu, 

benzo[a]antracenu, chrysenu, pyrenu a dibenzo[a,h]antracenu, které jsou podle 

NV č. 61/2003 Sb.
[67]

 ve znění NV č. 23/2011 Sb.
[80]

určené pouze pro hodnocení 

ekologického potenciálu. Pro ilustraci uvádím pouze vývoj jejich obsahu na jednotlivých 

odběrových místech  

Benzo[a]antracen dosáhl nejvyšších hodnot-téměř 700 ng/l na odběrovém místě 

ČP1 na Novoveské ulici a druhým nejvíce zatíženým profilem byl Černý příkop-ústí 

s hodnotami téměř 300 ng/l. Znečištění v tomto ukazateli se také projevilo na řece Odře 

pod Černým příkopem s obsahem benzo[a]antracenu téměř 200 ng/l NEK-RP byla 

překračována ve všech hodnocených obdobích na profilech ČP1 na Novoveské ulici, ČP3 

na Černém příkopu-ústí a O2 na Odře pod Černým příkopem. Na odběrovém místě ČP2 

došlo k překročení NEK-RP v hodnocených obdobích v letech 2011 a 2013. Norma 

environmentální kvality nebyla pro žádná hodnocená období překročena pouze na 

odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem.(Obrázek 32 a Obrázek 33). 
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Obrázek 32: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele benzo[a]antracenu na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 33: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele benzo[a]antracenu na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP1 

Odběrová místa:ČP2-Černý příkop pod mostem na Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky 

Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

Nejvyšší obsahy fluorenu v maximálních hodnotách koncentrací kolem 

5 000 ng/l jsem zjistila na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici a rovněž na 

odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici dosáhly obsahy fluorenu přibližně 1 000 ng/l. 

Koncentrace fluorenu dosáhly na odběrovém místě ČP3 na Černém příkopu-ústí přibližně 

dvojnásobek hodnot koncentrací na profilu O2 na řece Odře pod Černým příkopem, kde se 
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pohybovaly v hodnotách mírně překračujících 100 ng/l Obsah fluorenu pro všechna 

sledovaná období překročil NEK-RP na odběrových místech ČP1 na Novoveské ulici, 

ČP2 na Slovenské ulici a ČP3 na Černém příkopu-ústí. Na odběrových místech O1 na 

Odře nad Černým příkopem a O2 na Odře pod Černým příkopem během sledovaných 

období k překročení norem environmentální kvality nedošlo.(Obrázek 34 a Obrázek 35). 

 

Obrázek 34: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fluorenu na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 35: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele fluorenu na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP1 

Odběrová místa: ČP2-Černý příkop pod mostem na Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky 

Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 
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Chrysen dosáhl nejvyšších koncentrací do 600 ng/l na odběrovém místě ČP1 na 

Novoveské ulici a dále jeho obsah klesal přibližně na polovinu na odběrovém místě ČP3 

na Černém příkopu-ústí. Na odběrovém místě O2 na Odře pod Černým příkopem hodnoty 

koncentrací fluorenu lehce přesáhly 150 ng/l. Průměrné hodnoty koncentrací chrysenu 

překročily normu environmentální kvality NEK-RP pouze ve dvou případech na 

odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici. (Obrázek 36). 

 

Obrázek 36: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele chrysenu na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici dosáhl obsah pyrenu přes 

2 500 ng/l a jeho průměrná hodnota koncentrace zde dosahovala necelých 700 ng/l. 

Průměrné hodnoty koncentrací pyrenu na odběrových místech ČP2 na Slovenské ulici a 

ČP3 na Černém příkopu-ústí se pohybovaly kolem hodnoty 200 ng/l Průměrné hodnoty 

koncentrací pyrenu překročily normu environmentální kvality NEK-RP na všech 

odběrových místech ve všech sledovaných obdobích (Obrázek 37a Obrázek 38). 

Hodnoty obsahu dibenzo[a,h]antracenu se na všech odběrových místech 

pohybovaly v nízkých hodnotách a nepřekročily normu environmentální kvality NEK-RP 

v žádném ze sledovaných období (Obrázek 39). 
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Obrázek 37: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele pyrenu na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

 

Obrázek 38: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele pyrenu na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 bez profilu ČP1 

Odběrová místa: ČP2-Černý příkop pod mostem na Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky 

Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod Černým příkopem 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n
g/

l

Počet odběrů

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 NEK-RP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n
g/

l

Počet odběrů

ČP2 ČP3 O1 O2 NEK-RP



Drastichová Šárka: Monitorování vybraných hydrochemických parametrů Černého příkopu 

v souvislosti s ukončením Koksovny Jan Šverma 

2011  59 

 

Obrázek 39: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele dibenzo[a,h]antracenu na jednotlivých odběrových 

místech od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Posledním analytem, který jsem sledovala v rámci monitoringu pro účely 

diplomové práce je acenaften. Tento polycyklický aromatický uhlovodík není zatím 

předmětem hodnocení jakosti vod podle NV č. 61/2003 Sb.
[67]

 v platném znění a nejsou 

pro něj známy normy environmentální kvality. Průměrné roční hodnoty koncentrace 

acenaftenu překračovaly na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici hodnotu 2000 ng/l. 

Rovněž na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici byly zjištěny vysoké obsahy 

acenaftenu – roční průměrné hodnoty v roce 2011 dosáhly úrovně 3000 ng/l Na odběrovém 

místě ČP3 na Černém příkopu-ústí se průměrné roční hodnoty koncentrací acenaftenu 

pohybovaly do 500 ng/l. Tyto vysoké nálezy acenaftenu na odběrových místech Černého 

příkopu ovlivnily kvalitu vody v řece Odře pod Černým příkopem přibližně 

sedminásobným zvýšením obsahu tohoto analytu ve srovnání s obsahem acenaftenu na 

profilu O1 na řece Odře nad Černým příkopem, kde průměrné roční hodnoty nepřesáhly 35 

ng/l.Zjištěné hodnoty koncentrací acenaftenu jsou patrné z grafického znázornění (Obrázek 

40). 
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Obrázek 40: Vývoj obsahu hydrochemického ukazatele acenaftenu na jednotlivých odběrových místech  

od října 2011 do dubna 2013 

Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Během odběrů vzorků jsem po celou dobu monitoringu měřila hodnoty teploty 

vzduchu a vody (Tabulka 17). Z naměřených hodnot vyplývá, že voda v Černém příkopu-

ústí je ovlivněna nejen znečištěním řady chemických látek, které do této vodoteče přitékají, 

ale také tepelným znečištěním. V tomto případě tento jev pravděpodobně způsobují 

oteplené přečištěné vody na odtoku z Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), které jsou 

zaústěny do Černého příkopu. Během celého monitorovacího období od října 2011 do 

dubna 2013 jsem naměřila maximální teplotu vzduchu 35°C na všech odběrových 

profilech dne 19.6.2012. Minimální teplotu vzduchu -8°C jsem naměřila na všech profilech 

při odběru vzorků vody dne 9.12.2012. Maximální teplotu vody 29°C jsem naměřila na 

odběrovém místě ČP3 na Černém příkopu dne 19.6.2012. Minimální teplotu vody 0°C 

jsem naměřila dne 9.12.2012 na odběrových místech ČP2 na Slovenské ulici a O1 na Odře 

nad Černým příkopem. V obou případech se projevil na hladině vody ledový úkaz a na 

odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem bylo nutno prorazit asi pěti 

centimetrovou vrstvu ledu. Při nižších teplotách vzduchu, pohybujících se pod hodnotou 

8°C, mají vytékající vody na odběrovém místě ČP1 na Novoveské ulici vyšší teplotu než 

na odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici. Tento jev pravděpodobně souvisí s tím, že na 

Novoveské ulici je počátek Černého příkopu a vody zde vytékají z podzemní výustě na 

povrch, kde se postupně ochlazují. 
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Tabulka 17: Hodnoty teplot vzduchu a vody na jednotlivých odběrových místech 

 
Odběrová místa: ČP1-Počátek Černého příkopu pod Novoveskou ulicí, ČP2-Černý příkop pod mostem na 

Slovenské ulici, ČP3-Černý příkop – zaústění do řeky Odry, O1-Odra nad Černým příkopem, O2- Odra pod 

Černým příkopem 

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody [°c] 

a místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody [°c] 

a místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody [°c] 

a místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody [°c] 

a místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody [°c] 

a místo 

odběru

Datum odběru ČP1 ČP1 ČP2 ČP2 ČP3 ČP3 O1 O1 O2 O2

16.10.2011 6 8 6 7 6 10 6 4 6 5

24.10.2011 9,5 9 9,5 8,5 9 12 9 7 9 8

30.10.2011 12 11,5 12 12 12 15,5 12 9 12 12

10.11.2011 2,5 8,5 3,5 6,5 3,5 11 3,5 3 3,5 3,5

13.12.2011 3 7,5 3 7 3 11,5 3 3 3 3,5

4.1.2012 7 8,5 7 7 7 10,5 7 4 7 6

22.2.2012 7 8 7 7,5 7 11 7 3,5 7 5

13.3.2012 11 9,5 11 9 11 12,5 9 7 9 7,5

25.3.2012 13 10 13 10 13 13 12 7,5 12 8

12.4.2012 14 11 14 10 14 13 13 9 13 9,5

24.4.2012 13,5 12 13 14 13 14,5 12 11,5 12 12

11.5.2012 16 18 16 18 16 18 15 17 15 17,5

3.6.2012 18 18 18 19 18 18,5 17 17 18 18

19.6.2012 35 28 35 26 35 29 35 23 35 24

4.7.2012 30 26 30 27 30 27 30 21 30 23

24.7.2012 18 16,5 18 16 18 20 17 18 17 18

12.8.2012 16 15 16 15 16 18 15 14 15 15

 7.10.2012 21 16 21 15 21 19 21 16 21 17,5

30.10.2012 8 10 8 8 9 13,5 8 7 8 8,5

 9.12.2012 -8 4,5 -8 0 -8 8,5 -8 0 -8 2

26.12.2012 8 9 8 6 8,5 10 8 3,5 8 5,5

16.1.2013 -1 6,5 -1 3 -1 8 -1 0,5 -1 3

5.2.2013 1 7 1 5 1 9,5 1 1 1 3,5

9.4.2013 6 9 6 8,5 6 10 5 4 5 6

Arit. průměr 11,1 12,0 11,1 11,0 11,2 14,3 10,7 8,8 10,7 10,1

Maximum 35 28 35 27 35 29 35 23 35 24

Minimum -8 4,5 -8 0 -8 8 -8 0 -8 2

Teplota 

vzduchu 

[°c] a místo 

odběru

Teplota 

vody [°c] 

a místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vzduchu 

[°c] a 

místo 

odběru

Teplota 

vody 

[°c] a 

místo 

odběru

Datum odběru ČP1 ČP1 ČP2 ČP2 ČP3 ČP3 O1 O1 O2 O2

16.10.2011 6 8 6 7 6 10 6 4 6 5

24.10.2011 9,5 9 9,5 8,5 9 12 9 7 9 8

30.10.2011 12 11,5 12 12 12 15,5 12 9 12 12

10.11.2011 2,5 8,5 3,5 6,5 3,5 11 3,5 3 3,5 3,5

13.12.2011 3 7,5 3 7 3 11,5 3 3 3 3,5

4.1.2012 7 8,5 7 7 7 10,5 7 4 7 6

22.2.2012 7 8 7 7,5 7 11 7 3,5 7 5

13.3.2012 11 9,5 11 9 11 12,5 9 7 9 7,5

25.3.2012 13 10 13 10 13 13 12 7,5 12 8

12.4.2012 14 11 14 10 14 13 13 9 13 9,5

24.4.2012 13,5 12 13 14 13 14,5 12 11,5 12 12

11.5.2012 16 18 16 18 16 18 15 17 15 17,5

3.6.2012 18 18 18 19 18 18,5 17 17 18 18

19.6.2012 35 28 35 26 35 29 35 23 35 24

4.7.2012 30 26 30 27 30 27 30 21 30 23

24.7.2012 18 16,5 18 16 18 20 17 18 17 18

12.8.2012 16 15 16 15 16 18 15 14 15 15
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo dlouhodobé sledování vývoje skupinového 

ukazatele PAHs na lokalitě Černého příkopu.  

Posouzením obsahu jednotlivých zástupců PAHs získaných analýzou dvaceti čtyř 

odebraných vzorků během dlouhodobého monitoringu od října 2011 do dubna 2013 podle 

Nařízení vlády č 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění pro zhodnocení jakosti 

povrchové vody na lokalitě Černého příkopu jsem dospěla k těmto závěrům:  

Naftalen, jako jediný zástupce skupinového ukazatele PAHs, nepřekročil po celou 

dobu monitoringu normu environmentální kvality NEK-RP. Jakost povrchové vody na všech 

odběrových místech během celého monitoringu splňovala kritérium pro zařazení do 2. dobré 

jakostní třídy a k negativnímu ovlivnění řeky Odry pod Černým příkopem nedošlo. 

Dopad benzo[a]pyrenu do vodní složky životního prostředí v lokalitě Černého 

příkopu je rovněž velmi uspokojivý, neboť v naprosté většině případů byla povrchová voda 

během celého monitoringu zařazena do 2. dobré jakostní třídy a k negativnímu vlivu 

znečištění Černého příkopu na řeku Odru pod Černým příkopem nedošlo. 

Obsah antracenu po celou dobu monitoringu většinou nepřekračoval NEK-RP 

a tím byla povrchová voda na těchto profilech zařazena do 2. dobré jakostní třídy. 

K negativnímu ovlivnění řeky Odry pod Černým příkopem znečištěnými vodami Černého 

příkopu nedošlo. 

Posuzovaný ukazatel ∑PAH překračoval po celou dobu monitoringu průměrné 

roční hodnoty dané normou environmentální kvality NEK-RP na všech odběrových 

místech Černého příkopu a povrchová voda byla hodnocená jako poškozená. Vliv tohoto 

znečištění se projevil ve všech hodnocených období zhoršenou jakostní třídou vody v řece 

Odře pod Černým příkopem. V jednom případě v hodnoceném období v roce 2011 došlo 

k překročení NEK-RP na odběrovém místě O1 na Odře nad Černým příkopem, kde 

povrchová voda měla střední jakost, která se vlivem přitékajícího znečištění Černého 

příkopu zhoršila na Odře pod Černým příkopem na poškozenou, jednou se projevilo 

zhoršení jakosti povrchové vody na profiluO2 na Odře pod Černým příkopem z původní 

dobré jakosti na Odře nad Černým příkopem na jakost střední a ve dvou případech došlo 

k prudkému zhoršení z 2. dobré jakostní třídy na 4. poškozenou jakostní třídu. 
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Obsah fenantrenu a ∑benzo[ghi]perylenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu po celou 

dobu monitoringu vysoce překračoval normu environmentální kvality NEK-RP na všech 

odběrových místech Černého příkopu i na Odře nad Černým příkopem. Ve všech 

případech se povrchová voda považuje za poškozenou na všech odběrových místech 

a znamená, že znečištění v těchto ukazatelích již přitéká řekou Odrou nad jejím soutokem 

s Černým příkopem. 

Obsah fluorantenu a ∑benzo[b]fluorantenu a benzo[k]fluorantenu překračoval 

ve většině hodnocených období normu environmentální kvality NEK-RP na většině 

odběrových míst na Černém příkopu. Hodnoty koncentrací fluorantenu trojnásobně 

a hodnoty koncentrací ∑benzo[b]fluorantenu a benzo[k]fluorantenu dvojnásobně 

převyšovaly NEK-RP na odběrovém místě ČP3 na Černém příkopu-ústí, a tyto zvýšené 

koncentrace negativně ovlivnily kvalitu povrchové vody v řece Odře pod Černým 

příkopem. V obou případech se kvalita povrchové vody v řece Odře zhoršila vlivem 

přitékajícího znečištění Černého příkopu z 2. dobré jakostní třídy na Odře nad Černým 

příkopem na 3. střední jakostní třídu na řece Odře pod Černým příkopem. 

Zbývající ukazatele fluoren, chrysen a dibenzo[ah]antracen, které jsou určené 

pouze k hodnocení ekologického stavu povrchových vod, nepřekročily normu 

environmentální kvality NEK-RP na obou odběrových místech na řece Odře a tím nedošlo 

k negativnímu ovlivnění řeky Odry pod Černým příkopem přitékající znečištěnou vodou 

Černého příkopu. 

Obsah ukazatele benzo[a]antracenu, který rovněž slouží výhradně pro posouzení 

ekologického stavu povrchových vod, po celou dobu monitoringu na odběrovém místě na 

řece Odře nad Černým příkopem splňoval normu environmentální kvality NEK-RP, 

zatímco na řece Odře pod Černým příkopem NEK-RP již překračoval. 

Obsah pyrenu, posledního z ukazatelů určených pro posouzení ekologického 

stavu povrchových vod, se projevil na řece Odře pod Černým příkopem tak, že 

koncentrace na Odře nad Černým příkopem překračovala NEK-RP dvojnásobně, zatímco 

na Odře pod Černým příkopem již NEK-RP překračovala trojnásobně. 

V případě acenaftenu, který není předmětem hodnocení stavu povrchových vod 

podle NV č 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění, vysoké nálezy na odběrových místech 

Černého příkopu ovlivnily kvalitu vody v řece Odře pod Černým příkopem přibližně 
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sedminásobným zvýšením obsahu tohoto analytu ve srovnání s obsahem acenaftenu na 

řece Odře nad Černým příkopem, kde průměrné roční hodnoty nepřesáhly 35 ng/l. 

Lze konstatovat, že pět z celkových třinácti posuzovaných ukazatelů skupiny 

PAHs způsobilo zhoršení kvality vody v řece Odře pod Černým příkopem, neboli téměř 

40% hodnocených ukazatelů ze skupiny PAHs způsobilo překročení některé z norem 

environmentální kvality NEK nebo snížení jakostní třídy povrchové vody v řece Odře pod 

Černým příkopem podle NV č 61/2003 Sb. v pozdějším platném znění. Přibližně 

u poloviny ukazatelů PAHs byl jejich obsah na profilu ČP3 na Černém příkopu-ústí vyšší 

než na předchozím odběrovém místě ČP2 na Slovenské ulici, což by naznačovalo jejich 

pravděpodobný zdroj z výustě Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze, kam přitéká 

městská odpadní voda s průmyslovým znečištěním. Vzhledem k zahájení monitoringu 

povrchových vod v lokalitě Černého příkopu pro účely této diplomové práce po deseti 

měsících od ukončení výroby koksu na Koksovně Jan Šverma, jsem nemohla sledovat 

vývoj skupinového ukazatele PAHs na lokalitě Černého příkopu již v době plného zatížení 

Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze koncentrovanou fenol-čpavkovou vodou 

pocházející z Koksovny Jan Šverma. Na ÚČOV přitéká v současné době pouze odpadní 

voda ze sanačních prací v areálu bývalé Koksovny Jan Šverma a také fenol-čpavková voda 

z Koksovny Svobody v Přívoze. Podle sdělení technologa ÚČOV je přitékající znečištění 

z areálu bývalé Koksovny Jan Šverma přibližně poloviční v ukazatelích PAHs a AOX 

a projevuje se rovněž nižším obsahem těchto látek na odtoku z ÚČOV do Černého 

příkopu. Dalo by se tedy usuzovat, že se rovněž snížilo zatížení řeky Odry pod Černým 

příkopem přitékajícími polycyklickými uhlovodíky z Černého příkopu-ústí. Tato hypotéza 

se však zatím nepotvrdila s ohledem na zhoršení jakosti povrchové vody v řece Odře pod 

Černým příkopem vlivem téměř 40% sledovaných ukazatelů PAHs 

Dalším cílem diplomové práce bylo pokračovat v monitorování a sledování 

vývoje hydrochemických ukazatelů bakalářské práce Vliv Černého příkopu na znečištění 

řeky Odry adsorbovatelnými organickými halogeny. 

Zjištěné hodnoty koncentrací zástupců těkavých organických látek  

cis-1,2-dichlorethenu, 1,1,2-trichlorethenu a tetrachlorethenu negativně ovlivnily 

kvalitu vody v řece Odře pod Černým příkopem. Obsahy všech ukazatelů na Odře nad 

Černým příkopem řadily povrchovou vodu do 1. velmi dobré jakostní třídy, zatímco 
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hodnoty koncentrací těchto látek na Odře pod Černým příkopem překročily normu 

environmentální kvality NEK-RP a kvalita povrchové vody se zhoršila na 2. dobrou 

jakostní třídu. 

Rovněž skupinový parametr AOX se negativně projevil na kvalitě vody na řece 

Odře pod Černým příkopem. Ve třech případech došlo ke zhoršení z 2. dobré jakosti 

povrchové vody na 3. střední jakost a jednou nastalo zhoršení z 3. střední jakosti na  

4. poškozenou jakostní třídu povrchové vody. 

Srovnáním zjištěných průměrných hodnot koncentrací zástupců VOC a AOX 

během monitoringu od října 2011 do dubna 2013 s průměrnými hodnotami těchto 

ukazatelů získanými během monitoringu na stejných odběrových místech od června do 

prosince 2010 pro účely výše zmiňované bakalářské práce se projevilo výrazné snížení 

znečištění těmito látkami jednoznačně pocházející z antropogenní činnosti. Největší pokles 

se projevil u 1,1,2-trichlorethenu – až 75%, hodnoty koncentrací tetrachlorethenu 

poklesly v průměru o 60%, hodnoty cis-1,2-dichlorethenu se snížily přibližně o 40% a 

obsah ukazatele AOX poklesl na Slovenské ulici o 60% a na Černém příkopu-ústí a Odře 

pod Černým příkopem asi o 25%. Z těchto hodnot vyplývá, že se zlepšila jakost povrchové 

vody na Odře pod Černým příkopem takto: v ukazateli AOX se jakost povrchové vody 

zlepšila z původní 4. poškozené jakostní třídy na 3. střední jakost,  

u cis-1,2-dichlorethenu došlo ke zlepšení z 3. střední jakosti na 2. dobrou jakost a obsah  

1,1,2-trichlorethenu spolu s obsahem tetrachlorethenu přes jejich výrazné snížení řadí 

povrchovou vodu na Odře pod Černým příkopem do stejné, tedy 2. dobré jakostní třídy. 

Vzhledem k faktu, že téměř 40% sledovaných ukazatelů ze skupiny 

polycyklických aromatických uhlovodíků způsobilo zhoršení jakosti povrchové vody 

v řece Odře přitékajícím znečištěním Černého příkopu, je možné konstatovat, že stav jedné 

ze složek životního prostředí v lokalitě Černého příkopu – vody v řece Odře – vzhledem 

k dlouhodobému průmyslovému zatížení je stále ohrožen i přes významné omezení 

znečištění v této lokalitě vlivem ukončení výroby koksu na Koksovně Jan Šverma. 

Pozitivní poznatkem je výrazné snížení hodnot koncentrací těkavých organických látek 

a skupinového ukazatele AOX ve srovnání s obdobím před třemi lety. 

Rezervy v dalším zlepšování stavu řeky Odry pod Černým příkopem jsou v ještě 

výraznější eliminaci přitékajícího znečištění chlorovanými uhlovodíky bezejmenným 
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přítokem do Černého příkopu z areálu společnosti TROJEK, odkud jsou tyto uhlovodíky 

vyplavovány ze staré ekologické zátěže po bývalém provozu společnosti ZACHEMO 

a rovněž ve zlepšování účinnosti čištění odpadní vody na Ústřední čistírně odpadních vod. 
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Přílohy 

Tabulka 1: cis-1,2-dichlorethylen 

 

Tabulka 2: 1,1,2-trichlorethen 

 

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

cis -1,2-dcethen cis -1,2-dcethen cis -1,2-dcethen cis -1,2-dcethen cis -1,2-dcethen

 ČP1  ČP2  ČP3  O1  O2

16.10.2011 0,38 45,4 1,19 <0,1 0,47

24.10.2011 1,1 52,2 1,28 <0,1 0,7

30.10.2011 0,22 37,3 1,49 <0,1 0,72

10.11.2011 0,47 65,1 3,83 <0,1 0,61

13.12.2011 0,66 71,9 3,97 <0,1 0,72

4.1.2012 0,48 64 4,11 <0,1 1,33

22.2.2012 0,52 70,9 4,37 <0,1 1,26

13.3.2012 0,43 59,3 4,61 <0,1 0,57

25.3.2012 0,52 65,1 4,84 <0,1 0,58

12.4.2012 0,7 37,6 2,25 <0,1 0,68

24.4.2012 1,0 37,2 2,79 <0,1 0,81

11.5.2012 0,83 50,4 1,37 <0,1 0,28

3.6.2012 1,2 49,6 1,13 <0,1 0,37

19.6.2012 1,0 75 0,43 <0,1 0,17

4.7.2012 0,66 52,6 0,38 <0,1 0,13

24.7.2012 0,45 46,2 1,69 <0,1 0,63

12.8.2012 0,53 62,8 2,61 <0,1 0,85

 7.10.2012 0,77 34,3 2,51 <0,1 1,06

30.10.2012 0,39 55,5 4,04 <0,1 1,27

 9.12.2012 0,57 44,5 3,01 <0,1 1,68

26.12.2012 0,71 33,1 2,56 <0,1 0,72

16.1.2013 0,8 56 2,4 <0,1 0,74

5.2.2013 0,1 39,1 1,34 <0,1 0,42

9.4.2013 0,82 53,2 4,77 <0,1 1,7
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cis-1,2-dichlorethen

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 NEK-RH

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

1,1,2-tcethen 1,1,2-tcethen 1,1,2-tcethen 1,1,2-tcethen 1,1,2-tcethen

 ČP1 ČP2  ČP3  O1  O2

16.10.2011 1,94 7,8 0,2 <0,1 0,1

24.10.2011 1,96 10 0,26 <0,1 0,16

30.10.2011 2,25 6,39 0,28 <0,1 0,16

10.11.2011 1,64 18 1,26 <0,1 0,2

13.12.2011 1,74 19,7 1,38 <0,1 0,22

4.1.2012 1,9 20,1 1,57 <0,1 0,43

22.2.2012 1,82 21 1,61 <0,1 0,43

13.3.2012 2,68 14,7 1,31 <0,1 0,16

25.3.2012 2,81 15,8 1,3 <0,1 0,17

12.4.2012 3,06 13,1 1,13 <0,1 0,28

24.4.2012 3,82 13,8 1,26 <0,1 0,33

11.5.2012 2,98 21,3 0,45 <0,1 0,13

3.6.2012 3,35 21,6 0,43 <0,1 0,16
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Tabulka 3: tetrachlorethen 

 

Tabulka 4: AOX 

 

19.6.2012 3,46 36,8 0,23 <0,1 0,11

4.7.2012 2,46 27,8 0,2 <0,1 0,1

24.7.2012 0,98 25,8 1,24 <0,1 0,38

12.8.2012 1,48 34,6 1,82 <0,1 0,54

 7.10.2012 2,5 13,3 0,9 <0,1 0,39

30.10.2012 1,71 17,1 1,39 <0,1 0,36

 9.12.2012 2,3 10,1 0,82 <0,1 0,33

26.12.2012 2,28 5,02 0,35 <0,1 0,13

16.1.2013 2,35 21,7 1,23 <0,1 0,33

5.2.2013 1,87 18,5 1,05 <0,1 0,23

9.4.2013 1,81 47,7 5,07 <0,1 1,83

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru [µg/l]

tetrachlorethen tetrachlorethen tetrachlorethen tetrachlorethen tetrachlorethen 

 ČP1  ČP2  ČP3  O1  O2

16.10.2011 2,48 6,5 0,22 <0,1 0,1

24.10.2011 2,22 7,3 0,24 <0,1 0,14

30.10.2011 2,78 5,3 0,24 <0,1 0,14

10.11.2011 1,51 16,2 1,08 <0,1 0,18

13.12.2011 1,65 18 1,15 <0,1 0,2

4.1.2012 1,7 20,6 1,53 <0,1 0,47

22.2.2012 1,64 21,5 1,55 <0,1 0,43

13.3.2012 2,51 15,5 1,28 <0,1 0,17

25.3.2012 2,74 15,9 1,31 <0,1 0,18

12.4.2012 2,86 15,6 1,47 <0,1 0,44

24.4.2012 3,49 16,7 1,63 <0,1 0,47

11.5.2012 2,49 16,3 0,4 <0,1 0,09

3.6.2012 3,06 16,3 0,33 <0,1 0,12

19.6.2012 3,27 33,9 0,3 <0,1 0,15

4.7.2012 2,22 25,7 0,25 <0,1 0,13

24.7.2012 0,72 24,3 1,3 <0,1 0,43

12.8.2012 1,31 34,1 1,95 <0,1 0,56

 7.10.2012 2,51 8,8 0,61 <0,1 0,33

30.10.2012 1,57 14,6 1,09 <0,1 0,32

 9.12.2012 2,36 6,7 0,56 <0,1 0,29

26.12.2012 2,32 3,9 0,29 <0,1 0,1

16.1.2013 2,31 16 0,85 <0,1 0,26

5.2.2013 2,2 13,3 0,86 <0,1 0,21

9.4.2013 1,99 26,4 2,92 <0,1 1,01

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

Ukazatel a místo 

odběru  [µg/l]

AOX AOX AOX AOX AOX

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2

16.10.2011 41,6 48,1 130 31,9 59

24.10.2011 68,6 75,6 133 25 81,4

30.10.2011 26,6 44,2 149 39,9 76

10.11.2011 82,4 74,9 213 17,5 31,7
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Tabulka 5: 

Naftalen

 

 

13.12.2011 46,1 73,6 154 19 34,9

4.1.2012 45,2 76 140 22,9 50,5

22.2.2012 73,1 82,1 150 27,3 56,3

13.3.2012 29,6 59,8 157 20,4 28,5

25.3.2012 36,8 75,1 197 18,6 33,2

12.4.2012 55,3 56 146 17 57,6

24.4.2012 34,7 29,7 110 14,8 33,1

11.5.2012 33,8 65,7 133 16,4 64,1

3.6.2012 36,1 67,4 137 9,8 51,9

19.6.2012 27,7 90,6 139 22 79,3

4.7.2012 23,2 58,7 123 18,3 70,3

24.7.2012 36,8 66,8 78 17,6 29,1

12.8.2012 25,6 72,8 85,8 25,8 36,8

 7.10.2012 33,3 40,4 114 18,2 58,1

30.10.2012 39,2 47,7 108 34,9 36,4

 9.12.2012 42,7 36,3 109 28,6 63

26.12.2012 27,7 40,1 90,7 11,2 29,4

16.1.2013 26 47,5 75,4 10,7 39,9

5.2.2013 30,7 40,1 104 15,4 44,6

9.4.2013 38,6 77,6 72,8 13,3 21,5

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Naftalen Naftalen Naftalen Naftalen Naftalen

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 462 284 386 75,7 128

24.10.2011 2256 118 325 107 179

30.10.2011 144 192 418 66,7 247

10.11.2011 377 132 470 98 129

13.12.2011 779 140 586 127 192

4.1.2012 414 154 884 68,2 163

22.2.2012 764 261 1027 85,7 204

13.3.2012 106 70 804 89,8 128

25.3.2012 146 89,3 989 102 151

12.4.2012 87,1 40,2 389 12,7 181

24.4.2012 32,2 29,7 313 11,3 154

11.5.2012 1080 21,5 205 72,8 91,1

3.6.2012 734 18,9 158 59,7 119

19.6.2012 577 39 437 54,1 111

4.7.2012 463 24,8 155 45,3 77,5

24.7.2012 2102 86,8 170 64 172

12.8.2012 2570 144 191 69,8 179

 7.10.2012 455 162 223 69,9 121

30.10.2012 27,1 150 112 36,5 65

 9.12.2012 593 109 109 74,5 103

26.12.2012 393 92,8 159 83 109

16.1.2013 459 168 347 203 241

5.2.2013 529 132 272 168 195

9.4.2013 610 119 288 73,9 131
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Tabulka 6: Antracen 

 

Tabulka 7: Fenantren 

 

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Antracen Antracen Antracen Antracen Antracen

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 98 92 36,4 3,9 25,1

24.10.2011 105 42,9 35,2 3,5 19,6

30.10.2011 38,4 79,3 35,4 2,8 21

10.11.2011 118 43 51,3 9,3 17,5

13.12.2011 233 60,4 66,4 11 22,2

4.1.2012 154 47 35,4 2 12,7

22.2.2012 330 61,6 42,2 3,4 15,8

13.3.2012 12,1 40,8 29,3 2,5 7,2

25.3.2012 17,6 46,8 32,1 2,9 8,3

12.4.2012 3,4 6,1 13,6 2,1 6,3

24.4.2012 2,9 5,4 11,1 1,9 5,2

11.5.2012 58,5 1,7 16,4 7,7 10

3.6.2012 39,4 1,5 13,8 6,7 8,6

19.6.2012 139 2,2 16,9 7,1 9,9

4.7.2012 106 1,8 14,8 6 8,2

24.7.2012 549 9,9 34,9 3,6 14,2

12.8.2012 461 11,3 39 4,5 17,5

 7.10.2012 40,7 26,3 48 5 25,4

30.10.2012 2,1 12,5 65,2 2,4 28,5

 9.12.2012 370 25,6 55 5,3 86,9

26.12.2012 92,2 30,1 86,5 5 38,3

16.1.2013 96,7 38,5 35,8 6 23,3

5.2.2013 109 31,5 29,9 4,7 18,1

9.4.2013 137 27,1 22,1 7,1 21,7

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Fenantren Fenantren Fenantren Fenantren Fenantren

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 718 893 415 64,2 329

24.10.2011 692 297 373 54,6 260

30.10.2011 231 336 587 56,9 328

10.11.2011 887 254 416 78,4 116

13.12.2011 1770 325 505 98 177

4.1.2012 912 217 573 49,5 129

22.2.2012 1870 261 770 61,1 136

13.3.2012 108,3 162 283 32,6 87,1

25.3.2012 175 192 325 70 102

12.4.2012 37 32,3 186 37,1 87,7

24.4.2012 30,8 28,2 146 28,7 76

11.5.2012 689 33,1 258 115 204

3.6.2012 457 24,9 219 80 175

19.6.2012 1070 78 427 99,6 178

4.7.2012 831 25,9 225 77,4 155

24.7.2012 5868 147 260 63 136

12.8.2012 3650 89 185 68,7 141
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Tabulka 8: Fluoranten 

 

Tabulka 9: Benzo[a]pyren 

 

 7.10.2012 268 104 157 37,4 110

30.10.2012 24,4 31,5 126 35,5 91

 9.12.2012 1057 79,2 139 50,2 320

26.12.2012 431 122 211 69,5 156

16.1.2013 487 107 117 94,6 194

5.2.2013 554 82,4 199 64,4 139

9.4.2013 914 141 135 80,3 169

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Fluoranten Fluoranten Fluoranten Fluoranten Fluoranten

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 768 642 240 37,5 152

24.10.2011 333 355 238 23,1 131

30.10.2011 106 547 188 20,2 101

10.11.2011 1894 274 366 92 198

13.12.2011 3890 355 485 153 236

4.1.2012 2225 326 258 38,5 88,4

22.2.2012 4040 428 323 45 121

13.3.2012 161 298 235 26,3 68,8

25.3.2012 231 336 275 30,7 80

12.4.2012 93,2 172 136 26,1 68,8

24.4.2012 73 149 107 22,1 61,8

11.5.2012 563 47,7 161 83 101

3.6.2012 366 39,2 147 102 139

19.6.2012 1030 45,9 135 48,9 78,9

4.7.2012 830 69,3 103 41,1 62,6

24.7.2012 1578 243 198 46,5 95,3

12.8.2012 2150 269 245 53,8 118

 7.10.2012 406 377 283 28,7 138

30.10.2012 57,5 341 687 18,8 228

 9.12.2012 2155 257 619 28,5 284

26.12.2012 1195 287 507 28,9 200

16.1.2013 1024 486 429 38,3 184

5.2.2013 1144 400 340 28,7 150

9.4.2013 1332 272 207 108 162

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Benzo[a]pyren Benzo[a]pyren Benzo[a]pyren Benzo[a]pyren Benzo[a]pyren

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 15,7 23,5 11 6,8 9,1

24.10.2011 10,3 8,6 13,4 2,8 13,6

30.10.2011 9,9 36,9 10,7 2,3 9,3

10.11.2011 80,6 12,4 63,9 41,9 54,3

13.12.2011 160 14,9 85,2 52,4 63,2

4.1.2012 125 19,2 26,8 8,8 14,6

22.2.2012 263 23,3 62,9 11,1 17,4

13.3.2012 13,7 8,2 10,4 6,8 9,9
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Tabulka 10: ∑B[b]F+B[k]F 

 

25.3.2012 19,3 9,4 12,9 8 12,1

12.4.2012 5,8 1,9 9,8 5,5 4,1

24.4.2012 4,7 1,9 8 5,1 8,2

11.5.2012 42,1 2 55,2 9 15,6

3.6.2012 28,1 1,9 41 8,1 14

19.6.2012 16,7 1,9 18,8 12,2 8,4

4.7.2012 14,3 1,9 15,4 10 7,3

24.7.2012 15,3 2,5 12 11,8 15,2

12.8.2012 23,4 2,6 11,8 14,3 17,2

 7.10.2012 7,8 4,3 14,8 5,4 7,8

30.10.2012 1,9 10,4 101 2,8 34,8

 9.12.2012 24,2 5,2 82 4,5 71

26.12.2012 11,6 9,5 85,3 2,9 18,5

16.1.2013 21,3 52,3 45,2 4,5 23,1

5.2.2013 26,4 49,5 41 3,9 17,9

9.4.2013 54,6 5,3 15,6 30,6 29,4

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

∑B[b]F+B[k]F ∑B[b]F+B[k]F ∑B[b]F+B[k]F ∑B[b]F+B[k]F ∑B[b]F+B[k]F

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 41,9 47,4 24,1 13,2 19,5

24.10.2011 23,6 17,2 30,2 7,8 26,7

30.10.2011 18,7 67,8 24,1 8,3 20

10.11.2011 147 23,9 112 51 88,2

13.12.2011 235 30,5 126 62 102

4.1.2012 237 34,4 43,9 14,8 23,5

22.2.2012 453 39,8 55,1 18,4 27,6

13.3.2012 18 14,7 19,7 11,6 16,8

25.3.2012 29,7 17 22,9 13,8 20,8

12.4.2012 10 5,3 18 10,8 16,9

24.4.2012 8 4,6 16 9,6 14,7

11.5.2012 81,1 5,1 19,8 38,9 26,5

3.6.2012 55,6 4,6 15,8 23,9 22,3

19.6.2012 38,4 4,5 21 14 16,9

4.7.2012 31,1 4,3 18,6 12,4 14,6

24.7.2012 34,1 6,5 28,1 21,5 25,5

12.8.2012 44,2 7,2 32,5 22,7 26,9

 7.10.2012 18,6 15,5 29,3 11,2 17

30.10.2012 4 20,4 165 6,2 62,7

 9.12.2012 50,6 10,5 324 10 204

26.12.2012 26,1 17,5 153 8,1 37,8

16.1.2013 50,5 106 88,8 9,9 41,6

5.2.2013 53,7 85,7 73,4 8,3 30,9

9.4.2013 109 14,8 50,6 47,2 48,9
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Tabulka 11: ∑B[ghi]P+I[cd]P  

 

Datum odběru

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

Ukazatel a místo 

odběru [ng/l]

∑B[ghi]P+I[cd]P ∑B[ghi]P+I[cd]P ∑B[ghi]P+I[cd]P ∑B[ghi]P+I[cd]P ∑B[ghi]P+I[cd]P 

ČP1 ČP2 ČP3 O1 O2 

16.10.2011 1,9 20,8 7,7 5,8 7,5

24.10.2011 1,9 8,7 10,2 1,9 8,4

30.10.2011 1,9 42,4 13,1 1,9 3,8

10.11.2011 65,3 1,9 73,2 60,6 77,7

13.12.2011 127 27,2 122 79,9 111

4.1.2012 144 27,2 28,8 11,6 16,9

22.2.2012 235 34,4 38 15,5 20,1

13.3.2012 8,1 10,8 14,4 11,7 14,2

25.3.2012 32,6 15,3 13,4 11,5 16,1

12.4.2012 7,5 1,9 9,9 9,1 12,7

24.4.2012 6,9 1,9 9,8 8,4 14,3

11.5.2012 61,9 1,9 9,3 69,2 23,9

3.6.2012 37,7 1,9 13,4 57,5 21,8

19.6.2012 23,1 1,9 14,9 26,7 12,6

4.7.2012 18,6 1,9 16,1 18,8 12,5

24.7.2012 1,9 1,9 13,4 14 18,6

12.8.2012 20,8 1,9 17 17,4 18,1

 7.10.2012 1,9 11,3 1,9 1,9 1,9

30.10.2012 1,9 1,9 113 6,9 38,9

 9.12.2012 39,7 1,9 196 7,7 71,5

26.12.2012 1,9 1,9 72,4 1,9 18,8

16.1.2013 25 69,6 36,9 7 25,6

5.2.2013 1,9 62,6 32 7,4 18,8

9.4.2013 49,9 11,2 12,4 35,6 23,6


