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Summary 

The apparent values of substance pollution in the sewer network of the sewerage 

system is fully dependent on root and amount of substance pollution emitted into the 

sewerage by causers of pollution of sewered out and urbanized unit, thereby they influence 

the system of water pollution control and the final values of  concentrations of pollution of 

emitted waters into surface waters. With the trend of decreasing water demand and also 

decreasing production of  wastewater - in comparison with increase of number of 

population that are  attached to sewerage - it comes to interaction of particular elements of  

pollution in the sewer network, thereby to  efficiency during their treatment. The increase 

of rain water is no small part in the substance balance of  wastewater in the sewer network. 

Within the thesis the imports of pollutants  were under review into waste-waters during 

using of the washing-up machines and  affecting of water discharge-quality by the selected 

washing-up liquids. Wastewaters emitted into the sewerage for public need can be 

descharged into the  sewerage for public need only according to drainline of relevant 

sewerage systém that assigns the maximum permissible degree of emitted wastewaters into 

this  sewerage. This thesis deals with substance pollution dynamics in the sewer network 

discharged out on the Central waste water treatment plant in Ostrava-Přívoz and  with their 

causers in the sequence on the allowed limits of pollution of emitted wastewaters into the 

sewerage for public need and on the system of wastewater treatment in the urban area of 

corporate town Ostrava. 

Key words: sewerage, wastewater, drainline, maximum permissible degree of  wastewater 

pollution    

Anotace 

Bilanční hodnoty látkového znečištění ve stokové sítí kanalizační soustavy zcela 

závisí na původu a mnoţství znečišťujících látek vypouštěných do kanalizace původci 

znečištění odkanalizovaného urbanizovaného celku čímţ ovlivňují systém čištění 

odpadních vod a konečné hodnoty koncentrací znečištění vypouštěných vod do vod 

povrchových. S trendem klesající potřeby vody a tím i klesající produkce odpadních vod, 

oproti nárůstu počtu obyvatel napojených na kanalizaci, dochází k vzájemnému  ovlivnění 

jednotlivých sloţek znečištění ve stokové sítí, a tím i účinnosti při jejich čištění. Nemalou 

úlohu v látkové bilanci odpadních vod ve stokové síti tvoří přírůstek sráţkových vod.  

V rámci diplomové práce byly zkoumány vnosy znečišťujících látek do odpadních vod při 

pouţívání myčky nádobí a ovlivnění jakosti vypouštěných vod zvolenými mycími 

prostředky. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být do 

kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny jen v souladu s Kanalizačním řádem příslušné 

kanalizační soustavy, který určuje míru přípustného znečištění vypouštěných odpadních 

vod do této kanalizace. Diplomová práce se zabývá dynamikou látkového znečištění ve 

stokové síti zaústěné na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě – Přívoze a jejími 

původci v návaznosti na přípustné limity znečištění vypouštěných odpadních vod do 

kanalizace pro veřejnou potřebu a systém čištění odpadních vod na území statutárního 

města Ostravy.   

Klíčová slova: kanalizace, odpadní vody, kanalizační řád, nejvyšší přípustná míra 

znečistění odpadních vod  
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1. Úvod a cíl práce 

Jedním ze základů principů  tvorby a ochrany ţivotního prostředí obyvatel jakéhokoli 

urbanizovaného území je kontinuální odvod odpadních produktů lidské činnosti, mezi 

které, mimo jiné, patří odpady unášené odpadní vodou. Odvádění odpadních vod pomocí 

stokového systému se zakončením v čistírně odpadních vod má stále, vzhledem k produkci 

odpadních vod jak v kvantitativním, tak kvalitativním měřítku, větší význam. Správné 

posouzení, realizace a následný provoz všech sloţek stokového systému je základní 

podstatou vyváření ţivotního prostředí územního celku. 

Provozovaný systém odvodnění urbanizovaných oblastí je zaloţen na vzájemné 

vazbě sloţek systému, který tvoří stoková síť, čistírna odpadních vod a recipient, jenţ má v 

konečném důsledku zajistit komplexní ochranu recipientů před znečištěním.  

Se stále rozvíjející urbanizací krajiny dochází k nárůstu produkce odpadních i 

sráţkových vod, které musí být z území odvodňovacími systémy odvedeny mimo městské 

povodí. Jiţ při samotném návrhu odvodnění musí být stokový systém posuzován jako 

celek z hledisek procesů hydraulických a hydrologických v návaznosti na zajištění správné 

funkce stokového systému a dodrţení legislativních poţadavků na úseku ochrany vod před 

znečištěním. 

Odvodňovací systémy většiny velkých urbanizovaných sídel jsou koncipovány jako 

jednotná stoková soustava. V rámci této soustavy jsou pak dopravovány veškeré druhy 

odpadních vod společnou kanalizací směrem na čistírnu odpadních vod. Hydraulická 

kapacita stokové sítě a její skutečná potřeba pro odvádění veškerých přívalových 

sráţkových vod z urbanizovaného území vedla k osazování odlehčovacích komor na 

stokové síti za účelem odlehčení zředěných odpadních vod.  Odlehčení odpadních vod 

během dešťového odtoku je pak chápáno jako zaústění části zředěných odpadních vod ze 

stokové sítě do recipientu bez jejího čištění nebo pouze s niţším stupněm čištění 

ve sráţkových nádrţích viz [1] .  

Při vytvoření této přímé spojitosti mezi stokovou sítí a recipientem je pak o to víc 

potřebné důsledné dodrţování podmínek a pravidel pro vypouštění odpadních vod do 

kanalizační sítě vyplývajících z Kanalizačního řádu příslušné kanalizační soustavy.  

Propojením jednotlivých sloţek odvodnění (stoková síť, čistírna odpadních vod, 

recipient) s předem definovanými parametry a úkoly dochází k zajištění optimálního 

reţimu kanalizačního systému. Hlavním parametrem stokové sítě je schopnost bezpečného 

transportu odpadních vod. Zajištění kvality vypouštěných vod stanovené rozhodnutím 

vodoprávního úřadu, které obsahuje povolené vypouštěné mnoţství odpadní vody a 

bilanční hodnoty pro jednotlivé sloţky znečištění, je prioritou čistírny odpadních vod.  

Bilanční hodnoty jednotlivých sloţek znečištění vyčištěné odpadní vody ovšem 

závisí na počátečním znečištění přiváděné odpadní vody a na technologické úrovni čistírny 

odpadních vod, která zajistí legislativní nároky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. 

Počáteční kvalita přiváděných odpadních vod (splaškové, průmyslové, infekční, ze 

zemědělství a zemědělské výroby, dešťové – povrchové a smíšené odpadní, ostatní 

odpadní vody) závisí na původu znečišťujících látek. Všeobecné sloţení odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakotveno v platné legislativě České 

republiky. Odpadní vody, které k dodrţení nejvyšší míry znečištění stanovené 
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kanalizačním řádem vyţadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro 

veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Tito producenti pak provádějí 

kontrolu mnoţství a kvality vypouštěných odpadních vod.   

Dalšími producenty odpadních vod jsou obyvatelé odkanalizované oblasti, kteří 

odvádějí odpadní vody kanalizační přípojkou přímo do kanalizační sítě. Tito producenti 

odpadních vod ovšem nemají povinnost měřit průtok a objem odpadních vod a taktéţ 

kontrolovat jakost produkované odpadní vody. S modernizací jednotlivých domácností 

dochází zároveň k pouţívání různých chemických čistících a mycích prostředků, které se 

dostanou do kanalizační sítě a mohou negativně ovlivnit sloţení odpadních vod.  

Cílem diplomové práce je porovnání dynamiky látkového znečištění ve stokové síti  

zaústěné na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze v návaznosti na původce 

znečištění odpadních vod a systém čištění odpadních vod na území statutárního města  

Ostravy. 
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2. Kanalizační síť na území města Ostravy 

 
2.1. Vývoj kanalizace na území města Ostravy  

Při návrhu koncepce odvodnění města Ostravy spolu s čištěním odpadních bylo 

nutno překonat řadu obtíţí vyplývajících ze sloţité místní problematiky dané charakterem 

města, zejména jeho prudkým růstem. Ostrava se řadila mezi nejprůmyslovější města 

bývalé rakousko-uherské monarchie. Její význam vzrůstal především rozšiřováním těţby 

uhlí, výroby ţeleza a mohutným chemickým průmyslem. Teprve vypracováním směrného 

územního plánu Ostravy byly určeny definitivní směry vývoje města a tím vývoje 

kanalizace viz [2]. 

2.1.1  Výstavba stokové sítě.  

Výstavba stokové sítě viz [2] se vyvíjela v jednotlivých obcích na území dnešního 

města před jejich sloučením v roce 1924 zcela samostatně a odděleně od ostatních obcí. 

Tak obec Vítkovice měla vybudovanou stokovou síť podle projektu z roku 1903, dokonce 

včetně čistírny odpadních vod (usazování a filtrační pole), která však jiţ dávno zanikla. 

V městě Moravská Ostrava byla vybudována kanalizace podle projektu z roku 1913. 

V ostatních obcích byla vybudována kanalizace bez jakékoliv koncepce. V letech 1926-

1936 se přikročilo ke komplexnímu řešení a dobudování jednotné kanalizační sítě. Její 

výstavba byla přerušena 2. světovou válkou. V poválečném období tak zůstala na území 

města neúplná stoková síť s řadou velkých kanalizačních výustí a desítkami drobných 

odpadů do vodotečí. Kanalizace z této doby byla budována ponejvíce z betonu, často však 

jiţ byla porušena důlními poklesy či stářím. Mimo oblast Vítkovic byl na celém území 

vybudován ţumpový systém, jehoţ nutná likvidace se stala dalším problémem. V době 

mezi oběma válkami byla v Ostravě v roce 1932 postavena štěrbinová nádrţ pro odpadní 

vody Svinova, která ovšem nikdy nebyla uvedena do provozu. 

V prvním poválečném období byla výstavba kanalizace v Ostravě dle [2] zaměřena 

pouze na nová budovaná sídliště, aniţ byla vyřešena celková koncepce odvodnění města 

jako celku. Tak vznikly nové kanalizační oblasti včetně čistíren odpadních vod. 

Nejvýznamnější z nich byla kanalizační oblast pro území Ostrava-západ, jejímţ základem 

bylo sídliště Poruba s výhledovým počtem 120 tisíc obyvatel. Kanalizaci tvořila jednotná 

stoková síť, ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod v Třebovicích a 

výustí do řeky Opavy. Pro původní sídliště Poruba byla v letech 1953-1958 vybudována 

provizorní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s výustí do Porubky. V roce 

1967 byla tato čistírna zrušena a odpadní vody byly převedeny kanalizační štolou sever-jih 

do čistírny odpadních vod Třebovice. Jako samostatná kanalizační oblast byla vybudována 

téţ kanalizace sídlištní výstavby v Ostravě – Zábřehu, tzv. Bělský Les s mechanicko-

biologickou čistírnou odpadních vod Zábřeh. Ostatní sídliště budovaná na volných 

plochách v městské zástavbě Ostravy se napojila na stávající kanalizační systém Ostravy. 

U těchto sídlišť však aţ téměř do roku 1960 byly budovány nadále septiky.  

2.1.2  Soustavná kanalizace Ostravy 

Jak se uvádí v [2], začátky přípravných prací na soustavné kanalizaci města Ostravy, 

jíţ měla být komplexně vyřešena otázka dobudování kanalizace a čištění odpadních vod 

z města, spadají teprve do let 1954-1958. Oblast soustavné kanalizace Ostravy tvořilo 

zájmové území povodí ústřední čistírny odpadních vod Ostrava, která byla uvedena do 



Bc. Markéta Prokešová: Dynamika látkového znečištění ve stokové síti 

 

ROK 2010  4 
 

provozu v roce 1969. Do této oblasti spadala celá část Ostravy mimo okrajová území 

příměstských oblastí gravitačně odlehlých nebo s roztroušenou zástavbou. Rozsah povodí 

byl neustále zvětšován novou mohutnou zástavbou bytového sektoru Ostrava-Jih. 

Výhledově se dále počítalo i s napojením okrajových oblastí města jako obcí Ostravy-

Radvanic, Výškovic, Hrabová a rovněţ i města Vratimova.  

Koncepce soustavné kanalizace města Ostravy realizované od roku 1959 byla dle [2] 

výsledkem snaţení o vyřešení problematiky specifické pro poddolované území, znásobené 

neujasněnou koncepcí města s mohutným průmyslem a nově budovanou zástavbou. V 

celém řešení se ukázala jako nejobtíţnější otázka volby tras hlavních kanalizačních sběračů 

a umístění čistírny odpadních vod na stále probíhající poklesy území z důvodu 

poddolování.  

Pokud se týká koncepce kanalizace projekt navrhl propojení všech stávajících 

odpadů do řek pomocí hlavních kanalizačních sběračů a svedení odpadních vod 

kanalizačním přivaděčem do čistírny odpadních vod. Systémem hlavního sběrače „A“ byl 

odvodněn střed Ostravy. Sběrač „B“ odvodňoval oblast na pravém břehu Ostravice, tj. 

Slezskou Ostravu, kde z výškových důvodů bylo nutné navrhnout přečerpávací stanici 

včetně dešťové zdrţe. Systém sběračů „C“ odvodňoval oblast Mariánských Hor, Vítkovic, 

Zábřehu a Ostravy – Jih. Pro obytnou zástavbu ve Výškovicích bylo nutné vybudovat 

přečerpávací kanalizační stanici. Na kanalizační sběrač „C“ se rovněţ přepojila oblast 

čistírny Zábřeh. Výstavbou kanalizace byla dle [2] splněna první základní podmínka, bez 

níţ by nebyla moţná výstavba ústřední čistírny odpadních vod.  

2.1.3.  Čistírny odpadních vod  

Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava 

Ústředí čistírna odpadních vod města Ostravy byla dle [2] projektována k napojení 

252 000 obyvatel (počet připojených obyvatel 209 000, napojený průmysl 43 000 

ekvivalentních obyvatel). S její výstavbou bylo započato v roce 1963 a v roce 1969 byla 

uvedena do provozu. Průmysl tvořil zejména ostravský pivovar o ekvivalentu 18 700 

obyvatel a fenolové vody po extrakci z fenolky dřívější VŢKG a Koksovny Šverma, 

jejichţ celkový ekvivalent činil 19 000 obyvatel Dodatečně bylo rovněţ uvaţováno o 

napojení fenolových vod z tehdejší NHKG. Kromě dalších znečištění byla do ní napojena 

celá řada dalších závodů (celkem 22 závodů a provozoven). Odpadní vody z hlavních 

průmyslových závodů, ať jiţ hutních, chemických či úpraven uhlí, nebyly sváděny do 

Ústřední čistírny odpadních vod města Ostravy, neboť byly takového charakteru, ţe nebylo 

moţné uvaţovat o jejich společném čištění s odpadními vodami městskými, jak se uvádí v 

[2]. Tato čistírny odpadních vod jiţ není v provozu.  

2.2. Systém čištění odpadních vod na území města Ostravy 

Současné čištění odpadních vod z území města Ostravy je dle [3] převáţně 

zajišťováno na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. 

Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, 

Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, 

Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského 

lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, 
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Plesné, Třebovic a Svinova a rovněţ odpadní vody z Vratimova.  Zbylá část odpadních vod 

je čištěna na třech čistírnách odpadních vod Heřmanice I,  Heřmanice II a Michálkovice. 

Heřmanice I - mechanicko-biologická čistírna odpadních vod na ulici Najzarova 

v Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. 

  Heřmanice II - mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v bývalém areálu 

dolu Odra v Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby, 

ubytoven a domova důchodců. U této ČOV se připravuje rekonstrukce části biologické 

linky tak, aby i do budoucna byla zajištěna dostatečná efektivita čištění odpadních vod. 

Michálkovice - mechanicko-biologická čistírna odpadních vod uvedená do provozu 

v prosinci roku 2002. Na ČOV je vyuţita technologie dlouhodobé aktivace s vysokou 

účinností sniţování organického znečištění a dusíkatých látek. Je umístěna na ulici 

Rychvaldská v Michálkovicích. ČOV je navrţena a dimenzována pro čištění odpadních 

vod   obyvatel z Michálkovic a Rychvaldu. 

 Přehled projektovaných parametrů jednotlivých čistíren odpadních vod a 

procentuálního zastoupení čištěných vod v jednotlivých čistírnách odpadních vod je dle  

[3] a [11] uveden v tabulce č.1 přílohové části.  

2.2.1. Současný stav odkanalizování a čistění odpadních vod v jednotlivých 

městských obvodech statutárního města Ostravy 

 

Statutární město Ostrava se člení na 23 městských obvodů. Současný stav 

odkanalizování je v kaţdém městském obvodu rozdílný s  ohledem na počet trvale 

bydlících obyvatel napojených na kanalizací a ČOV, produkci odpadních vod, 

demografický vývoj městského obvodu apod. Vzhledem k tomu bylo přistoupeno 

k analýze odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých městských obvodech 

samostatně viz [4] :  

Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz:  

Město Ostrava má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí odpadní vody na 

novou Ústřední čistírnu odpadních vod města Ostravy (dále jen „ÚČOV“), která je 

situována v severozápadní části městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na pravém 

břehu řeky Odry. Mimo odpadní vody přiváděné kanalizací jsou na ÚČOV čištěny 

fenolčpavkové vody z koksoven Šverma a Svoboda, čerpané samostatnými výtlaky za 

mechanický stupeň bez moţnosti odlehčení. Tyto odpadní vody jsou podle charakteru 

znečištění čištěny spolu s odpadními vodami přitékajícími kanalizací nebo anaerobně 

stabilizovány se surovým kalem ve vyhnívací nádrţi. Odpadní voda přitéká na ÚČOV 

jednotnou kanalizační sítí – sběrači „A“ a „D“přes odlehčovací komory na obou sběračích. 

Převáţná část území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je odkanalizována 

jednotnou soustavnou kanalizací, která odvádí odpadní vody na ÚČOV Ostrava-

Přívoz.                     

Ostrava - Slezská Ostrava 

V centrální části Slezské Ostravy je vybudována soustavná síť jednotné kanalizace, která 

odvádí splaškové a částečně dešťové odpadní vody na ČS Muglinov 1, odkud jsou odpadní 

vody čerpány do stávajícího kanalizačního sběrače A2 na území Moravské Ostravy. 

Celková délka stokové sítě činí cca 46300 m, profily jednotlivých kanalizačních stok jsou 

v rozmezí DN 300 – DN 1400 mm. Mimo hlavní ČS v Ostravě - Muglinově jsou na 
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stokové síti Slezské Ostravy vybudované 4 lokální ČS, dvě v Hrušově a dvě 

v Heřmanicích. Zbývající část území není důsledně odkanalizována. Jsou zde vybudovány 

pouze lokální stokové systémy. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno 

v septicích či ţumpách. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, respektive do 

povrchových vodotečí popř. trativodů. 

Ostrava- Jih  

Celé urbanizované území městského obvodu je odkanalizováno jednotnou kanalizací na 

ÚČOV Ostrava - Přívoz. Celkovou délku stokové sítě lze odhadnout na cca 282 750 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 2500 mm. Na stávající stokové 

síti jsou vybudované dvě lokální ČS.  

Ostrava-Poruba 

Celé urbanizované území městského obvodu je odkanalizováno jednotnou kanalizací na 

ÚČOV Ostrava- Přívoz. Celkovou délku stokové sítě lze odhadnout na cca 198 240 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 2500 mm. Na stávající stokové 

síti jsou vybudované dvě lokální ČS.   

Ostrava – Nová Bělá 

V zájmovém území je vybudována nesoustavná jednotná stoková síť. Celkovou délku 

stávající kanalizace lze odhadnout na cca 3 500 m. Část kanalizace je napojena na 

jednotnou stokovou síť města Ostravy (ul.Krmelínská). Stávající kanalizace 

v jihovýchodní části obce je bez čištění vyústěna do recipientu. Čištění odpadních vod 

v této části obce je zajištěno převáţně v septicích či ţumpách se zaústěním přepadů do 

stávající kanalizace, respektive do povrchových vodotečí popř. trativodů. 

Ostrava- Vítkovice 

Celé urbanizované území městského obvodu je odkanalizováno jednotnou kanalizací na 

ÚČOV Ostrava- Přívoz. Celkovou délku stokové sítě lze odhadnout na cca 17370 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 2000 mm.  Likvidace 

odpadních vod z areálu Vítkovice je zajištěna mechanicko-chemické ČOV Vítkovice. 

Ostrava – Stará Bělá 

V zájmovém území je vybudována nesoustavná síť jednotné kanalizace. Jedná se o krátké 

kanalizační stoky, které byly vybudovány v rámci akce „Z“,tj.postupné zatrubnění 

odvodňovacích příkopů podél místních komunikací. Celkovou délku stávající stokové sítě 

lze odhadnout  na cca 7100 m, profil kanalizace  DN 300 – DN 800 mm. Čištění odpadních 

vod je dále zajištěno převáţně v septicích či ţumpách se zaústěním přepadů do stávající 

kanalizace, respektive do povrchových vodotečí popř. trativodů. 

Ostrava – Pustkovec 

Celé urbanizované území městského obvodu je odkanalizováno jednotnou kanalizací na 

ÚČOV Ostrava-Přívoz. Celkovou délku stokové sítě lze odhadnout na cca 10000 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 1200 mm.  

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

Celé urbanizované území městského obvodu je odkanalizováno jednotnou kanalizací na 

ÚČOV Ostrava-Přívoz. Celkovou délku stokové sítě lze odhadnout na cca 34600 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 2000 mm.  

Ostrava – Petřkovice 

V severní části městského obvodu Petřkovice je vybudována nesoustavná síť jednotné 

kanalizace. Část stávající kanalizace (ul. Hlučínská) je napojena na ČS Petřkovice. Výtlak 
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z ČS odpadních vod na je napojen na stokovou síť městského obvodu Ostrava – Přívoz, 

která zajišťuje transport odpadních vod na ÚČOV Ostrava-Přívoz. Čištění odpadních vod 

je dále zajištěno převáţně v septicích nebo ţumpách se zaústěním přepadů do stávající 

kanalizace, respektive do povrchových vodotečí popř. trativodů. 

Ostrava – Lhotka 

V zájmovém území je vybudována splašková kanalizace oddílné stokové soustavy, která 

odvádí splaškové odpadní vody na centrální ČS Lhotka. Celkovou délku stávající 

kanalizace lze odhadnout na cca 4500 m. profil kanalizace je jednotný DN 300 mm. Výtlak 

z ČS Lhotka je napojen na sběrač D v povodí ÚČOV Ostrava-Přívoz.  

Ostrava – Hošťálkovice 

V Hošťálkovicích je vybudována soustavná síť veřejné kanalizace, která odvádí odpadní 

vody na ÚČOV Ostrava-Přívoz. Stoková síť je napojena na kmenový sběrač D IV jednotné 

stokové sítě města Ostravy. Celkovou délku stávající kanalizace lze odhadnout na cca 5600 

m, profil kanalizace je jednotný DN 300 – DN 400 mm.  S ohledem na topologii terénu 

jsou na stokové síti Hošťálkovice vybudovány celkem tři ČS odpadních vod. Výtlačné 

potrubí z ČS je zaústěno do gravitační kanalizace v povodí sběrače D IV.  

Ostrava – Nová Ves 

V severní části městského obvodu Ostrava – Nová Ves je vybudována jednotná stoková 

síť, která odvádí odpadní vody na ÚČOV Ostrava-Přívoz. V jiţní části obce není 

vybudována ţádná soustavná kanalizační síť.  

Ostrava – Proskovice 

V městském obvodu Proskovicích je vybudována nesoustavná síť jednotné kanalizace, 

která odvádí odpadní vody do recipientu. Celková délka stávající kanalizace je cca 2500 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 600 mm. V současné době je ve 

výstavbě kanalizační sběrač D VI a D XIII, který bude tvořit kostru soustavné stokové sítě 

městského obvodu Proskovice. Trasa sběrače D XIII prochází celým zájmovým územím ze 

severu na jih. Na koncovou šachtu sběrače D XIII bude napojena splašková kanalizace 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů bytové 

zástavby je zajištěno převáţně v septicích,  ţumpách se zaústěním přepadů do stávající 

kanalizace, respektive do povrchových vodotečí popř. trativodů. 

Ostrava – Michálkovice 

V městském obvodu Ostrava – Michálkovice je vybudována nesoustavná síť jednotné 

kanalizace. Celková délka stokové sítě se odhaduje na cca 5900 m, profily jednotlivých 

kanalizačních stok jsou v rozmezí DN 300- DN 1000 mm. Stávající kanalizace v centrální 

části městského obvodu (ul. Radniční, ul. ČS Armády) je napojena na mechanicko-

biologickou čistírnu odpadních vod Michálkovice, která byla uvedena do provozu v roce 

2003 a má dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého 

řešeného území. Dle stávající koncepce budou na ČOV ve výhledu napojené odpadní vody 

z jihozápadní části města Rychvald.  Čištění odpadních vod mimo stávající stokovou síť je 

zajištěno v septicích či ţumpách. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, 

respektive do povrchových vodotečí popř. trativodů. 

Ostrava – Radvanice a Bartovice 

V zájmovém území je vybudována rozsáhlá stoková síť jednotné kanalizace, která odvádí 

odpadní vody bez přiměřeného čištění do recipientu. Celkovou délku stokové sítě lze 

odhadnout na 13800 m, profily jednotlivých kanalizačních stok DN 300 - DN 600 mm. 
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Dále je čištění odpadních vod zajištěno převáţně v septicích a ţumpách s přepady do 

stávající kanalizace respektive do povrchové vodoteče. 

Ostrava – Krásné Pole 

Urbanizované území městského obvodu není důsledně odkanalizováno. Jsou zde 

vybudované převáţně krátké úseky dešťové kanalizace, která slouţí především 

k odvodnění místních komunikací. Čištění odpadních vod je zajištěno převáţně lokálně 

přímo u zdroje v septicích či ţumpách. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace 

popřípadě přímo do povrchových vodotečí či trativodů.   

Za účelem důsledného odkanalizování bylo započato s budováním kanalizace  s napojením 

na horní úsek sběrače D VI, který dopraví odpadní vody na ÚČOVOstrava-Přívoz.  

Ostrava – Martinov 

Celé urbanizované území je odvodněno oddílnou kanalizací, která zajišťuje transport 

odpadních vod na ÚČOV . Celkovou délku stokové sítě lze odhadnout na cca 3500 m, 

profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 – DN 1600 mm. 

Ostrava – Polanka nad Odrou 

Odkanalizování zájmového území je řešeno přepojením stávající jednotné kanalizace 

v délce cca 16500 m, tvořenou z profilů DN 300- DN 1000, která doposud odváděla 

odpadní vody do recipientu,  na kanalizační sběrač Z zajišťující transport odpadních vod na 

ÚČOV Ostrava - Přívoz. Čištění odpadních vod je dále zjištěno převáţeně v septicích či 

ţumpách se zaústěním přepadů do stávající kanalizace popřípadě do povrchové vodoteče či 

trativodů. 

Ostrava – Hrabová 

Severní část zastavěného území je odkanalizována jednotnou stokovou sítí, která odvádí 

splaškové a částečně dešťové odpadní vody na ČS Hrabová. Výtlak z ČS Hrabová je 

napojen na jednotnou stokovou síť Ostravy- Jih. Celkovou délku stokové sítě lze 

odhadnout na cca 9800 m, profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 aţ DN 

1200 mm.  Jiţní část obvodu nemá dosud vybudovanou systematickou kanalizaci ani 

čistírnu odpadních vod. Likvidace odpadních vod je zajištěna v septicích či ţumpách, které 

jsou zaústěny přímo do trativodů či otevřených příkopů. 

Ostrava – Svinov 

Převáţná část urbanizovaného území městského obvodu Ostrava – Svinov je 

odkanalizována jednotnou stokovou sítí, která odvádí splaškové a dešťové vody na ÚČOV. 

Celkovou délku stávající kanalizace lze odhadnout na cca 19800 m, profily jednotlivých 

kanalizačních stok jsou v rozmezí DN 300 – DN 1400 mm. Výjimku tvoří jihovýchodní 

část městského obvodu Ostrava – Svinov, kde je stoková síť značně poškozena důlní 

činností. Zde je navrţena rekonstrukce a obnova jednotné kanalizace. Likvidace odpadních 

vod je pak dále řešena pomocí septiků či ţump, které jsou zaústěny přímo do trativodů či 

otevřených příkopů. 

Ostrava – Třebovice 

Celé urbanizované území městského obvodu Ostrava – Třebovice je odkanalizováno 

jednotnou kanalizací, která zajišťuje transport odpadních vod přímo na ÚČOV. Celkovou 

délku stokové sítě lze odhadnout na cca 15800 m, profily jednotlivých kanalizačních stok 

jsou DN 300 – DN 1600 mm. 
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Ostrava – Plesná 

Urbanizované území tohoto městského obvodu není důsledně odkanalizováno. 

V zájmovém území je navrţeno vybudovat splaškovou kanalizací s napojením do 

stávajícího kanalizačního systému města Ostravy. Čištění je zajištěno převáţně lokálně 

přímo u zdroje v septicích či ţumpách se zaústěním přepadů do stávající kanalizace, 

popřípadě povrchových vodotečí či trativodů. 

V tabulce č.2 aţ č.24 přílohové části diplomové práce je uveden celkový přehled 

produkce odpadních vod v jednotlivých městských obvodech Statutárního města Ostravy 

v letech 2000 aţ 2005 včetně výhledu roku 2015. 

Odkanalizování lokalit stávající zástavby na území města Ostravy a převedení 

odpadních vod do stávající městské stokové sítě s následnou likvidací znečištěných 

odpadních vod na jiţ vybudovaných čistírenských kapacitách – ústřední čistírna odpadních 

vod v Přívoze (ÚČOV) řeší dle [5] Projekt „Dostavba plošné kanalizace“ (DPK). Jak je 

výše uvedeno, jsou v některých řešených oblastech městských obvodů Statutárního města 

Ostravy vybudovány pouze lokální stokové systémy, které jsou bez jakéhokoliv čištění 

vyústěny do recipientu (Odra, Ostravice), resp. část zástavby nemá vůbec vyřešeno 

systematické odkanalizování odpadních vod z jednotlivých objektů a tyto jsou likvidovány 

v septicích či ţumpách, které mají přepady zaústěny do stávající dešťové kanalizace, resp. 

do povrchových příkopů a trativodů, jenţ odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. 

Součástí projektu je také rekonstrukce ÚČOV Ostrava, která sice má dostatečnou látkovou 

i hydraulickou kapacitu, ale vyčištěné odpadní vody nesplňují poţadované parametry 

kvality v ukazateli celkový dusík. Cílem projektu „Dostavba plošné kanalizace“ je zrušit 

stávající kanalizační výpusti s odtokem nečištěných odpadních vod do povrchových toků, 

převést veškeré odpadní vody do nově vybudované či rekonstruované stokové sítě 

s následným vyčištěním odpadních vod na ÚČOV Ostrava a tím sníţit zatíţení recipientu 

(Ostravice, Odra) a okolní přírody vypouštěným znečištěním. V prosinci 2008 byla 

podána na Státní fond Ţivotního prostředí  ţádost o  spolufinancování projektu „Dostavba 

plošné kanalizace “ z fondů EU -Operačního programu Ţivotní prostředí 2007 – 2013 a v 

současnosti probíhá  její hodnocení.  

 

Projekt zahrnuje tyto části: 

 Prodlouţení sběrače B do Radvanic 

 Odkanalizování Přívozu do ÚČOV – 2. etapa 1část 

 Plošná kanalizace Michálkovice I.+II. etapa 

 Nová Ves – inţenýrské sítě 2. etapa - ČS2, 2. a 3. stavba 

 Kanalizace splašková Plesná – Ţiţkov 

 Odkanalizování Přívozu do ÚČOV – 2. etapa 2.část 

 Rekonstrukce ÚČOV Ostrava 

 Kanalizace Hrabová  -4.-5. část 

 Kanalizace Plesná II. etapa, 2. část 

 Kanalizace Folvark II. etapa, 1. část 

 Kanalizace ul. Zvěřinská 

 Kanalizace Nová Bělá – propojení 

 Kanalizace Krásné Pole – 2. Etapa 
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2.2.2  Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava - Přívoz 

Čištění odpadních vod viz [6] je na území statutárního města Ostravy a některých 

přilehlých částí Ostravy zajišťováno rozšířenou mechanicko-biologickou Ústřední čistírnou 

odpadních vod v Ostravě – Přívoze (dále jen „ÚČOV Ostrava - Přívoz“). ÚČOV Ostrava - 

Přívoz byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1996 a do trvalého provozu v roce 

1998. ÚČOV Ostrava - Přívoz je v majetku statutárního města Ostravy a na základě 

smlouvy ji provozuje právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Koncepce čištění viz [6] je zaloţena na mechanicko-biologickém čištění splaškových 

vod a průmyslových vod na principu nízkozatíţené aktivace s nitrifikací a předřazenou 

denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách 

s automatickým systémem řízení technologických procesů: 

Hrubé předčištění  – odpadní voda přitéká z jednotné kanalizační sítě sběrači A a D přes 

odlehčovací komory k čerpacím stanicím. Před čerpáním jsou vybudovány  lapáky štěrku 

s mechanickým těţením zachycených hmot drapákem. Po čerpání odpadní voda protéká 

jemnými česlemi typu Ab – 4 ks š.2,4 m a provzdušňovaným lapákem písku s těţením 

písku mamutími čerpadly. Shrabky z česlí jsou shrnovány na pásový dopravník, kterým 

jsou dopraveny na linku pro likvidaci shrabků. V budově je rovněţ dmýchárna, zajišťující 

provzdušňování lapačů písku a rozdělovacího ţlabu usazovacích nádrţí. 

Mechanické čištění – jsou vybudovány 4 ks kruhových nádrţí o průměru 40 m. Do nich 

přitéká odpadní voda z hrubého předčištění přes provzdušňovaný rozdělovací ţlab. Nádrţe 

jsou opatřeny stěracím zařízením plovoucího kalu. Mechanický stupeň je vybaven 

záchytnými jímkami, ve kterých se v případě ropné havárie tyto látky akumulují. Odsazená 

voda se přivádí na druhý přečerpávací stupeň do čerpací stanice mechanicky vyčištěných 

vod. 

Biologické čištění – biologickou linku tvoří aktivační nádrţe a dosazovací nádrţe 

s čerpacími stanicemi vratného kalu. Aktivační nádrţe jsou o třech koridorech, 

provedených formou selektorů. Předřazené denitrifikační nádrţe jsou míchány vrtulovými 

míchadly a nitrifikační nádrţe jsou provzdušňovány jemnobublinkovým systémem 

s diskovými areátory. Celkový objem vybudované aktivace je 48 600 m
3 

. Oxygenační 

kapacita dmýchárny je 83 500 kg O2/d. Stlačený vzduch se přivádí z dmýchárny. Vnitřní 

recirkulaci zajišťují ţlabová čerpadla. Aktivační směs se odvádí do 10-ti kruhových 

dosazovacích nádrţí o průměru 40m, hl. 3,9m a objemu 48 894 m
3 

. Recirkulaci vraceného 

kalu zajišťují 2 šnekové čerpací stanice po dvou čerpadlech v průtoku 1 600 l/s (1 ks). 

Kalové hospodářství – primární a přebytečný kal odváděný z usazovacích nádrţí jako 

surový je čerpán do 3 vyhnívacích nádrţí k anaerobní stabilizaci. Průměr vyhnívací nádrţe 

je 20 m, výška 25,7 m a uţitečný objem celkem 19 975 m
3
.
 
Dále je vybudována 

uskladňovací nádrţ o průměru 20 m a objemu 6 780 m
3
. Vyhnilý kal se zahušťuje ve dvou 

kruhových zahušťovacích nádrţích o průměru 21 m a odvodňuje na 2 odstředivkách typu 

FLOTVAK a VNX 5060 s dávkováním polymerního flokulantu. 

Plynové hospodářství – bioplyn produkovaný při anaerobní stabilizaci kalu je uskladňován 

v membránovém plynojemu SATTLER o objemu 2 910 m
3
. Spalováním bioplynu 

v motorech se produkuje elektrická energie a odpadní teplo. Jsou instalovány 2 plynové 

motory s generátory o výkonu po 650 kW při spotřebě 110 m
3 

plynu/h na jeden motor. 

Bioplyn se dále pouţívá pro vyhřívání kalů ve vyhnívacích nádrţích na teplotu 35 °C, 

vytápění ÚČOV Ostrava - Přívoz a k míchání kalů ve vyhnívacích nádrţích. 
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2.3. Kanalizační řád 

Kanalizační řád stanoví podmínky a pravidla, kterým je podřízeno vypouštění vod do 

kanalizační sítě pro veřejnou potřebu. V rámci podmínek vypouštění do kanalizace pro 

veřejnou potřebu jsou stanoveny přípustné koncentrace znečištění odpadních vod a rovněţ 

látky, jejichţ vniknutí do kanalizace musí být zabráněno. Současně upravuje právní vztahy 

mezi provozovatelem kanalizace a uţivateli. Chrání před ohroţením provozu kanalizace, 

včetně ohroţení provozu objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu; před ohroţením 

kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod a zhoršením pracovních podmínek 

pracovníků zajišťujících její řádný provoz s cílem zajistit maximální bezpečnost. 

2.3.1. Legislativa  

 

Stěţejním legislativním předpisem vodního práva a ochrany ţivotního prostředí se 

vstupem České republiky do Evropské unie stala Rámcová směrnice 2000/60/EU o vodní 

politice Společenství, která stanovuje všem členským státům EU omezení vnosu znečištění 

do vodních útvarů z difúzních i bodových zdrojů a dosaţení dobrého chemického a 

ekologického stavu pro všechny vodní útvary, kde je to ekonomicky a společensky únosné, 

do r. 2015. Z navazujících směrnic je pro vodní právo v oblasti čištění odpadních vod 

nejdůleţitější Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.  

Základní právní norma české legislativy, jíţ se řídí vztahy k veřejné kanalizaci, je 

zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění viz [7], zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění viz [8], a 

dále prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění viz [9], nařízení vlády 

č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních 

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

kanalizací a o citlivých oblastech viz [10]. 

Kanalizační řád je dokument, kterým se ve smyslu ust. § 14, odst.3 zákona 

č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění viz [8] stanoví nejvyšší 

přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší 

přípustné mnoţství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád schvaluje 

rozhodnutím místně příslušný vodoprávní úřad.  

Kanalizací mohou být dle ust. § 18, odst.2 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), v platném znění viz [8] odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a 

v mnoţství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.  

Dále pak odpadní vody, které k dodrţení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu 

vyţadují předchozí čištění, mohou být dle  ust. § 18, odst.3 tohoto zákona vypouštěny do 

kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad můţe povolení udělit 

jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající 

kanalizačnímu řádu.  

Náleţitosti kanalizačního řádu upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství 

č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
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veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v 

platném znění v  ust. § 24 viz [9]. Dle tohoto ustanovení kanalizační řád obsahuje : 

a) popis území, a to : 

1. charakteristiku obce, její zvláštnosti v návaznosti na posuzované kanalizační 

stoky, převládající charakter průmyslu, odtokové poměry v obci, stručný popis 

vodního recipientu, sráţkové poměry, rozsah čištění odpadních vod v septicích a 

shromaţďování v ţumpách, 

2. cíle příslušného kanalizačního řádu pro danou lokalitu; 

b) technický popis stokové sítě, a to : 

1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu, 

2. údaje o situování kmenových stok, 

3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění, 

4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu 

(projektovaný a skutečný), 

5. uvedení důleţitých údajů na kanalizaci (přečerpávací stanice, shybky, 

proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry), 

6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita dešťů, průměrný odtokový 

koeficient), 

7. údaje o počtu obyvatel v obci a počtu obyvatel připojených na kanalizaci, 

8. údaje o odběru vody na osobu a den a o počtu a délce kanalizačních přípojek, 

9. další významné údaje související s cílem kanalizačního řádu; 

c) mapovou přílohu s vyznačením: 

1. hlavních producentů odpadních vod, 

2. producentů s moţností vzniku havarijního znečištění 

3. míst pro měření a odběr vzorků,  

4. odlehčovacích komor a výustních objektů, 

5. čistíren odpadních vod kanalizace, 

6. čistíren odpadních vod a předčistících zařízení odběratelů; 

d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní a sráţkové 

vody, a o : 

1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod 

2. současný stav čistírny odpadních vod ( bilance, koncentrace na přítoku a na 

odtoku) 

3. počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel 

4. způsob řešení oddělení sráţkových vod; 

e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to : 

1. kvantitativní hodnocení 

2. průtokové poměry 

f) seznam látek, které jsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být 

zabráněno v souladu se zvláštním zákonem; 

g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění a nejvyššího přípustného mnoţství 

průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; 

h) způsob a četnost měření mnoţství odpadních vod a způsob měření mnoţství 

sráţkových vod u odběratelů; 

i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech ţivelných pohrom a jiných 

mimořádných situací; 

j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a kontrole míry jejich 

znečištění, zejména místa odběrů vzorků, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah 
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a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení 

ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních 

vod vypouštěných do kanalizace odběratelem; 

k) způsob kontroly dodrţování kanalizačního řádu. 

Povolování vypouštění odpadních vod se provádí podle nařízení vlády č.61/2003 Sb. 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 

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

o citlivých oblastech viz [10]. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových vychází vodoprávní orgán z ukazatelů přípustného znečištění obsaţených 

v přílohách 1–3 uvedeného nařízení vlády v platném znění viz [11], které v souladu 

s právem Evropského společenství stanoví : 

 ukazatele vyjadřující stav vod ve vodním toku, 

 ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, 

 ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,  

 ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti 

 ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod.  

V šesti přílohách tohoto nařízení [10] jsou podrobně rozvedeny následující přípustné 

hodnoty a ukazatele viz [11] : 

Příloha č.1 Emisní standardy pro : 

- přípustné znečištění vypouštěných odpadních vod z městských čistíren, 

- přípustné znečištění vypouštěných odpadních vod z vybraných průmyslových a 

zemědělských odvětví. 

Příloha č.2 Poţadovaný a cílový stav jakosti ve vodním toku. Voda ve vodním toku by 

v cílovém stavu měla vykazovat: 

- neporušenou samočistící schopnost, 

- stav bez přítomnosti organismů (s patogenními a toxickými vlastnostmi), 

- stav, při němţ nedochází k nadměrnému rozvoji autotrofních organismů, 

- stav, při němţ nedochází ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí vodní hladiny pěnou, 

tuky, oleji nebo jinými látkami, 

- koncentrace nebezpečných závadných látek musí být minimální a nesmí ve vodním 

prostředí, sedimentech a ţivých organismech znatelně zvyšovat v čase, 

- koncentrace rtuti v reprezentativním vzorku masa ryb zvolených jako indikátor nesmí 

přesahovat hodnotu 0,1mg/kg čerstvé tkáně,   

- stav, při němţ nedochází k porušování poţadavků na ochranu před ionizujícím zářením, 

- stav, při němţ nedochází v důsledku škodlivého působení látek ke změně produktivity 

vodního ekosystému, 

- dobrý stav vodních útvarů povrchových vod dle Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní 

politice Společenství by mělo být dosaţeno  do 22.12.2015 

 

Příloha č.3 Imisní standardy pro : 

- přípustné znečištění povrchových vod, 

- přípustné znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro ţivot a reprodukci 

původních druhů ryb a dalších vodních ţivočichů 

- přípustné znečištění povrchových vod, které jsou nebo budou vyuţívány jako zdroje 

pitné vody 
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- přípustné znečištění povrchových vod, které jsou nebo budou vyuţívány pro koupání 

osob. 

Příloha č.4 – 6  Organizační záleţitosti : 

- stanoví četnost a počet odebíraných vzorků, 

- stanoví povinné údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu. 

2.3.2  Kanalizační řád statutárního města Ostravy 

Provozní řád kanalizační sítě statutárního města Ostravy PŘ/61/01 byl dle [12] 

schválen odborem ochrany ţivotního prostředí Magistrátu města Ostravy dne 6.4.2009 pod 

č.j. OŢP/20831/08/5390/09/Re/14. Tento kanalizační řád je závazný pro provozovatele 

kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 

dále pro producenty odpadních vod vpouštěných do kanalizace na území statutárního 

města Ostravy. 

Součástí Provozního řádu kanalizační sítě statutárního města Ostravy je schéma 

stokové sítě s vyznačením hlavních producentů odpadních vod, producentů s moţností 

vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích komor a 

vyústních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace a čistíren odpadních vod a 

předčisticích zařízení odběratelů.  

Kanalizace na území města je dle [12] převáţně jednotná, pouze malá část nové 

zástavby má kanalizaci oddílnou. Statistické údaje o stokové sítí k  datu 31.12.2007 jsou 

uvedeny v tabulce č.25 přílohové části. Vzhledem k charakteru diplomové práce jsou dále 

v tabulce č.26 a č.27 uvedeny údaje o mnoţství, jakosti a rozdělení odpadních vod 

vypouštěných do toků vztaţeny taktéţ k roku 2007.  

2.3.3   Přípustné limity znečištění vod vypouštěných do kanalizace  

Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro 

veřejnou potřebu s odtokem do recipientu nebo do kanalizace zakončené čistírnou 

odpadních vod je dle [12] uvedena v tabulce č. 28 přílohové části. 
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3.    Složení odpadních vod ve stokové síti 

Odpadní vody jsou dle ust.§ 38 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů v platném znění, vody pouţité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, 

pokud mají po pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z nich 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod jak se uvádí v 

[7]. 

Odpadní vody se dle [13] dělí na tři hlavní skupiny, odpadní vody splaškové, 

městské a průmyslové. Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody z domácností, 

hygienických zařízení, objektů společného stravování, ubytování apod. Městské odpadní 

vody jsou směs splašků a průmyslových odpadních vod, popřípadě vody dešťové a jiných 

vod (např. z čištění ulic a veřejných prostranství) odváděných veřejnou kanalizací. 

Průmyslové odpadní vody jsou vody pouţité a znečištěné při výrobním procesu (včetně 

vod chladících), které jsou ze závodu vypouštěny a pro daný proces jiţ nejsou pouţitelné. 

Při analýze sloţení odpadních vod ve stokové sítí nelze opomenout problematiku 

balastních vod, které způsobují zatíţení systému kanalizace nárazově (při stavbě stok, při 

zakládání pod hladinou podzemní vody, z havárií vodovodů aj.), jiné pak mají charakter 

stálého zatěţování (z drenáţí budovaných za účelem trvalého sníţení podzemní vody 

vnikající do stokové sítě netěsností spojů trub, netěsností napojení  stok na objekty, 

netěsnosti vodovodní sítě aj.), jak se uvádí v [14]. Balastní vody ve stokové síti především 

hydraulicky zatěţují objekty čistíren odpadních vod, jelikoţ přiváděné  podzemní vody 

zřeďují a ochlazují splaškové vody a tím negativně  ovlivňují biologické čištění, případně 

ovlivňují objemy a provoz sráţkových nádrţí. 

Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek ve vodách se dle [11] vyjadřují 

v hmotnostní jednotce vztaţené na objemovou jednotku (obvykle 1 litr), tedy : g.l
-1

, mg.l
-1

, 

µg.l
-1

 popř. u velmi toxických látek v ng.l
-1

. Reakci vody vyjadřujeme ve stupnici pH. U 

celkové alkality a acidity pak v mnoţství, a to mol. l
-1

 popř. k mol. l
-1

. 

3.1     Složení odpadních vod z domácností  

Hlavní podíl znečišťujících látek splaškových odpadních vod tvoří moč a fekálie (aţ 

80% organických látek ve splašcích). Zdrojem látek ve splaškových vodách jsou dále dle 

[13] také látky, které mají původ v produktech lidské činnosti v domácnostech, které jsou 

splachovány do veřejné kanalizace, zbytky ţivočišné a rostlinné potravy z kuchyní (tuky, 

bílkoviny, sacharidy) aj. Nezanedbatelným zdrojem anorganických a organických látek 

jsou součástí namáčecích, pracích a čistících prostředků.  

Mnoţství vypouštěné odpadní vody se dle § 29 odst.2 vyhlášky č.428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, 

zpravidla určuje z potřeby pitné vody dle směrných čísel roční potřeby vody. Směrná čísla 

roční potřeby vody v m
3 

jsou dle [9] uvedena v tabulce č.29  přílohové části. 

3.1.1  Původ znečišťujících látek 

Dle [13] produkuje člověk asi 120 g aţ 330 g fekálií za den, z čehoţ na sušinu 

připadá asi 30 g aţ 75g. Sušinu fekálií tvoří zbytky střevních bakterií, lipidy, bílkoviny, 
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polysacharidy a jejich rozkladné produkty (alifatické kyseliny, aminokyseliny, alifatické a 

heterocyklické aminy aj.). Na anorganické látky připadá jen asi 10 % sušiny. Mnoţství 

anorganického dusíku vylučovaného fekáliemi je podstatně menší neţ mnoţství 

vylučované moči. Fosfor je přítomen převáţně v nerozpuštěné formě, vázaný na Ca a Mg. 

Z charakteristických sloučenin vyskytující se ve fekáliích v malých koncentracích je 

nutno dle [13] jmenovat např. steroidní sloučeniny. Bakteriální redukcí cholesterolu ve 

střevech pak vzniká koprosterol, který při nálezu ve vodě slouţí jako fekální indikátor. Ve 

střevech dále dochází k transformacím ţlučových barviv. Redukcí bilirubínu se tvoří 

sterkobilin a urobilin (způsobují hnědé zbarvení fekálií). Další součástí  fekálií  jsou 

ţlučové kyseliny (cholová a desoxycholová kyselina). Přehled základního sloţení moči je 

uveden v tabulce č. 30 přílohové části této diplomové práce.  

Znečištění odpadních vod, které má původ v pitné vodě slouţící k zásobování 

obyvatelstva, je prakticky výhradně anorganického charakteru jak se uvádí v [15]. Jedná se 

o soli: z kationtů převaţují Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, a K

+
, z aniontů  HCO3

-
, SO4

2-
,Cl

-
, příp. NO3

-
.  

Nezanedbatelným zdrojem anorganických a organických látek jsou součásti 

namáčecích, pracích a čistících prostředků. Jsou to různé typy tenzidů, polyfosforečnany, 

zeolity, boritany, komplexotvorné látky aj. 

3.1.2.  Složení a vlastnosti splaškových odpadních vod 

Na znečištění splaškových vod se výrazně dle [16] podílejí lidské exkrementy. Jejich 

průměrná produkce bývá udávána hodnotami specifického znečištění v gramech za 1 den 

na 1 obyvatele (populační ekvivalent) v tabulce č. 31 přílohové části dle ČSN 75 6401 

Čistírny městských odpadních vod. 

Mnoţství odpadních vod kolísá během dne, týdne i roku. Kolísání průtoku je 

nejmenší ve velkých městech, avšak v malých obcích je značné. Maxima i minima pak 

závisí na reţimu dne. Co se týče sloţení odpadních vod je toto závislé na původu 

znečišťujících látek, kde hlavní podíl znečištění připadá na moč a fekálie. Stejně jako 

mnoţství odpadních vod kolísá i sloţení odpadních vod během dne i týdne. Maximum 

průtoků je téměř shodné s maximem znečištění a závisí na reţimu dne obyvatelstva. Kromě 

kolísání sloţení splaškových odpadních vod je nutné počítat také se změnami ve sloţení 

odpadních vod během toku v kanalizaci. Z fyzikálního hlediska můţe docházet 

k dispergaci nebo naopak ke koagulaci některých sloţek. Chemické změny spočívají 

v hydrolýze, oxidaci, redukci, sráţení či komplexaci. Největší změny ve sloţení způsobují 

vlivy biologické. Podle kyslíkových poměrů mohou probíhat jak aerobní, tak i anaerobní 

pochody, jak se uvádí v [13]. 

Splaškové odpadní vody mají zpravidla šedou nebo šedohnědou barvu a bývají silně 

zakalené. Čerstvé splašky nemají příliš intenzívní zápach, avšak za několik hodin, kdy se 

vyčerpá veškerý rozpuštěný kyslík a začnou probíhat anaerobní pochody, začíná odpadní 

voda intenzívně páchnout a tmavnout viz  [13].  

 

Složení splaškových odpadních vod dle [13]:  

 Chloridy – v odpadních vodách pocházejí převáţeně z moče. 

 Sloučeniny fosforu – vzhledem k tomu, ţe v pitných a uţitkových vodách nejsou 

obvykle přítomny, pocházejí veškeré sloučeniny fosforu ve splaškových vodách z moči, 

fekálií, pracích a čistících prostředků a zbytků potravy.  
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 Sloučeniny dusíku – hlavním zdrojem dusíkatých látek je moč, ve které je nejvíce 

zastoupena močovina. Močovina velmi často podléhá biologické hydrolýze a rozkládá 

se na amoniakální dusík (nejvíce močoviny je ve zcela čerstvých splašcích). Ve 

splaškových vodách lze najít téměř veškeré základní aminokyseliny. Zbývající dusíkaté 

sloučeniny jsou tvořeny kreatinem, kreatininem, minosacharidy, močovou kyselinou, 

hippurovou kyselinou, indiánem, histidinem, skatolem, vitamíny řady B, muramovou 

kyselinou aj.  

 Sloučeniny síry -  v anaerobních podmínkách se mohou sírany redukovat na sulfidickou 

síru, která můţe být příčinou sulfanové koroze betonového zdiva stok. 

 Sacharidy a další organické bezdusíkaté látky – patří mezi kvantitativně nejvíce 

zastoupené organické sloučeniny v kapalné fázi splaškových vod. Aţ 50% organického 

uhlíku mohou tvořit sacharidy. Z organických dusíkatých kyselin byly prokázány 

kyseliny těkající i netěkající (např. kyselina mléčná, glutarová, citronová, glykolová, 

šťavelová) s vodní parou, v kapalné rzi do C6. 

 Lipidy – počítají látky hydrofobního charakteru, nepatrně rozpustné ve vodě a rozpustné 

v organických rozpouštědlech (př. ether). Mezi lipidy patří tuky (estery s glycerolem), 

vosky (estery s vyššími jednosytnými alifatickými alkoholy),steroidy (estery se steroly) 

a fosfolipidy. Při analýze se stanovují sumárně jako tzv. extrahovatelné látky. Lipidy 

jsou přítomné buď jako volné nebo adsorbované, nebo emulgované. Stejně jako 

sacharidy a dusíkaté organické látky podléhají lipidy snadno biologickému rozkladu. 

 Tenzidy – jsou běţnou součástí splaškových odpadních vod. Jsou obsaţeny jak 

v kapalné, tak v tuhé fázi. Tenzidy jsou hlavní součástí (aktivní látkou) pracích, 

čistících, emulgačních, dispergačních a pěnících prostředků.  Vzhledem k tomu, ţe 

došlo při výrobě k aplikaci převáţně biologicky rozloţitelných typů tenzidů, přestala se 

jejich sledování v odpadních vodách věnovat   větší pozornost. 

 Ostatní organické látky – mikrokomponenty moči a fekálií (steroly, ţlučové kyseliny, 

ţlučová a močová barviva, močová kyselina). Dále komplexotvorné látky (např. 

kyselina nitrilotrioctová, huinné látky apod.) 

 Biologicky rezistentní organické látky (zbytkové látky) – jde o vysokomolekulární i 

nízkomolekulární látky typů polysacharidů, polypeptidů, aminocukrů aj. 

 

Vlastnosti splaškových odpadních vod dle [13]:  

 Teplota – odpadních vod v kanalizaci závisí na ročním období. V zimě se pohybuje 

v rozmezí 8 -12 °C, v létě se přibliţuje 20°C. Se vzrůstem teploty se urychlují 

biochemické pochody, takţe se snáze vyčerpá rozpuštěný kyslík.  

 Reakce – bývá slabě alkalická. Hodnota pH se obvykle pohybuje v rozmezí asi od 6,5 – 

8,5. 

 Hodnota KNK4,5 – kyselinová kapacita se pohybuje obvykle v rozmezí 2 – 8 mmol.l
-1

. 

 Látky nerozpuštěné – dělíme na usaditelné a neusaditelné, dále látky rozpuštěné a 

plovoucí.  

 Velikost nerozpuštěných částic -  v rozmezí od 0,1µm do 50 µm 

3.2     Množství a složení průmyslových odpadních vod 

Průmyslové odpadní vody mají velmi rozmanitý charakter. Můţe dominovat jak 

anorganické, tak i organické znečištění. Jejich sloţení se posuzuje nejenom z hlediska 



Bc. Markéta Prokešová: Dynamika látkového znečištění ve stokové síti 

 

ROK 2010  18 
 

jejich vypouštění do recipientu, ale i z hlediska moţnosti jejich chemického nebo 

biologického čištění (samotného nebo ve směsi s městskými odpadními vodami) viz [13]. 

3.2.1 Složky průmyslových odpadních vod 

Pojem „průmyslové odpadní vody“ je v právních předpisech České republiky 

zakotven v ustanovení § 2 písm.a) nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění 

viz [10] , kde se uvádí, ţe průmyslovými  odpadními  vodami  jsou odpadní  vody uvedené 

v části B přílohy č.1 k  tomuto nařízení, jakoţ i odpadní vody v této části přílohy 

neuvedené, jsou-li vypouštěny z výrobních nebo jim obdobných zařízení. 

Z průmyslových závodů  a výroben jsou vypouštěny průmyslové odpadní vody, které 

dle  [15] obsahují : 

1) odpadní vody od zaměstnanců závodů, včetně odpadních vod ze závodních kuchyní, 

jídelen a podobných zařízení. Jsou to v podstatě vody splaškové. 

2) odpadní vody sráţkové, odváděné z areálu závodu. Tyto jsou zpravidla na rozdíl od 

ostatních sráţkových vod odváděných veřejnou kanalizací zpoplatněné a tedy měřené ( 

většinou nepřímou metodou z rozlohy závodu, kvality povrchu a průměrné intenzity 

ročních sráţek). Jejich kvalita je dána stupněm znečištění povrchu areálu závodu a 

charakterem sráţky (intenzitou a dobou trvání). 

3) odpadní vody chladící. Tvoří často významný podíl z celkového objemu odpadní vody 

vypouštěné z průmyslového závodu. Jsou jen málo znečištěné, a proto je snaha o jejich 

opětovné vyuţití v závodě (recirkulaci). 

4) odpadní vody technologické, odpadající přímo z technologických procesů. V mnoha 

případech tvoří látky v nich obsaţené svým mnoţstvím i charakterem nejvýznamnější 

sloţku z celkového znečištění. Lze k nim přiřadit i odpadní vody z úpravy napájecích 

vod (bývají značně zasolené) a dopravní vody (příp.odluh z jejich recirkulace), 

pouţívané k transportu surovin materiálu i odpadů (popele, řepy,brambor aj.) jak je 

uvedeno. 

3.2.2 Látky obsažené v průmyslových odpadních vodách 

Různorodost průmyslové výroby je dle [16] příčinou značné rozmanitosti sloţení 

průmyslových odpadních vod. Obsahují v prvé řadě látky, které nacházíme i ve vodách 

splaškových, často jsou však přítomny ve výrazně odlišných koncentracích. Vedle nich 

však bývají přítomny látky, které byly připraveny synteticky a v nekontaminované přírodě 

se nevyskytují. 

Údaje o sloţení průmyslových odpadních vod lze získat látkovou bilancí a rozborem 

technologického procesu, při kterém odpadní vody vznikají. Ze sloţení výchozích surovin, 

reakčních meziproduktů, produktů výroby a potřeby vody lze odhadnout základní 

kvalitativní a částečně i kvantitativní sloţení této odpadní vody, jak se uvádí v [13]. 

Látky organické viz [15]: 

 Přírodní organické látky (lipidy, sacharidy, proteiny aj) – jsou vesměs biologicky 

rozloţitelné, proto jejich koncentrace se vyjadřuje jako BSK5. Sloţení organického 

podílu znečištění průmyslových vod bývá odlišné od splaškových vod, proto hodnota 
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BSK5 splaškové a průmyslové odpadní vody nemusí vyjadřovat organické znečištění ve 

srovnatelné míře. Přesto se velikost organického znečištění vyjadřuje populačním 

ekvivalentem (EO). Příklad produkce znečištění v  odpadních vodách vyjádřena počtem 

ekvivalentních obyvatel je uvedena v tabulce č.32 přílohové části této diplomové práce.   

 Polární extrahovatelné látky (PEL) – jsou vesměs přírodního původu – estery mastných 

kyselin – tuky. Tyto látky jsou běţnou součástí splaškových vod. Nachází 

v průmyslových vodách z masného průmyslu, mlékáren, tukového průmyslu. 

 Nepolární extrahovatelné látky (NEL) – dříve nazývané látky ropné, nebo minerální 

oleje – jsou to alifatické a aromatické uhlovodíky biologicky těţko rozloţitelné. Jejich 

zvýšené koncentrace se nacházejí v odpadních vodách z výroby, skladování a distribuce 

ropných látek, z mazutových výtopen, strojírenského průmyslu, zejména při 

mechanickém opracování kovů, odmašťování předmětů a kalení, dále z lakoven, 

opraváren motor.a kolej. vozidel aj. 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – patří benzo(a)pyren, který má 

karcinogenní účinky, proto je přísně limitován. Tyto látky se nacházejí v poměrně 

vysokých koncentracích v odpadních vodách z tepelného zpracování uhlí a ve výše 

vroucích podílech ropy. 

 Povrchově aktivní látky (PAL) – sloučeniny, které při přidání do vody způsobují 

výrazný pokles povrchového napětí. Jsou přirozeného původu (mýdla) a umělé 

(tenzidy-dělíme na aniontové, neiontové a kationtové).  Kationtové tenzidy – pouţívají 

se k desinfekci – ajatin, septonex. Aniontové a neiontové tenzidy – jsou součástí pracích 

prostředků – nacházejí se v odpadních vodách z velkoprádelen, textilního průmyslu, 

mycích stanic vozidel apod. 

 Fenoly – sloučeniny aromatického charakteru – dělíme  na jednoduché ( odvozené od 

benzenu a naftalenu) a polyfenoly s více aromatickými jádry. K polyfenolům patří 

rostlinné třísloviny, ligniny a huminné látky. Z jednoduchých fenolů, které bývají 

výraznou sloţkou znečištění některých odpadních vod, mají pro své toxické působení  

největší význam fenoly jednosytné (s jednou skupinou – OH na aromatickém jádře). 

Nachází se v odpadních vodách zpracování uhlí, rafinerie ropy.   

 Chlorované organické látky – chlorfenoly; polychlorované bifenyly ( PCB) ; pesticidy ( 

HCH, Lindan aj.); rozpouštědla ( trichlorethen, tetrachloretan), halogeny ( TOX, AOX, 

EOX) aj. 

 

Látky anorganické viz [15]: 

 Soli disociované do různých stupňů na kationty a anionty – k nejobvyklejším patří Na
+
, 

K
+
,Ca

2+
 a Mg

2+
, v odpadních vodách k nim přistupuje NH4

+
. Z aniontů se jedná o 

HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
 a v některých případech NO3

-
.V průmyslových vodách bývají jejich 

koncentrace zvýšeny (vody po neutralizaci kyselých nebo alkalických vod a 

v odpadních vodách z regenerace ionexů). 

 Koncentrace vodíkových iontů, vyjadřovaná hodnotou pH – v přírodních vodách je 

legislativně vymezena hodnotami 6,0 -8,5 pro vodní toky. Proto se obvykle poţaduje, 

aby pH průmyslové vody bylo v uvedeném rozsahu.  

 Hydrogenuhličitany – pufrují prostředí, neboli brání velkým změnám pH přidáním 

kysele nebo alkalicky reagujících látek.  

 Makrobiogenní prvky -  zvláštní význam má dusík (N) a fosfor (P), neboť proti ostatním 

mohou být limitujícím faktorem s pozitivním dopadem při jejich nedostatku (pro růst 

fotolitotrofních organismů vyvolávajících eutrofizaci) nebo s dopadem negativním (při 
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biologickém čištění odpadních vod).  Z vodohospodářského hlediska pak rozlišujeme 

sloučeniny dusíku a fosforu následovně : dusík - vázaný v organických sloučeninách, 

amoniakální, dusitanový a dusičnanový, fosfor – vázaný v organických sloučeninách, 

polyfosforečnanech a fosforečnanech.  

 Těžké kovy – prakticky všechny kovové prvky s výjimkou kovů alkalických zemin. 

Některé z nich jsou mikrobiogenní prvky, ve vyšších koncentracích však působí toxicky 

(Zn, Cu, Cr, Co aj.). Některé nebiogenní prvky mají toxický účinek jiţ při 

koncentracích velice nízkých (Hg, Cd, As, Pb). Těţké kovy mají schopnost se 

kumulovat v organismech. Pro toxicitu je důleţitá forma v níţ kov působí.  

V legislativních limitech se ovšem jednotlivé formy nerozlišují a pro posuzování se 

vychází z celkového mnoţství těţkých kovů.  Výjimkou je pouze u Cr, u něhoţ se 

rozlišuje Cr
VI+

, vyskytující se jako anion CrO4
2-

 resp.Cr2O7
2-

 a Cr –celkový, který je 

součtem Cr 
VI+

 a Cr
III+

, přičemţ Cr 
VI+

 je podstatně více toxický a od toho se pak 

odvozují přísnější limity pro tuto formu Cr. Některé průmyslové odpadní vod jsou 

velice významnými a v městských odpadních vodách většinou rozhodujícími zdroji 

těţkých kovů. Je to především strojírenská výroba (povrchová úprava kovů a plastů, 

tepelná úprava kovů, smaltování, lakování, obrábění) a elektrotechnická výroba (plošné 

spoje, polovodiče, baterie), v jejichţ odpadních vodách bývají obsaţeny Zn, Cu, Ni, Cr, 

Cd, Hg, Ag, Se, Mo, Sn aj. Přehled dalších výrob a produktů s odpovídajícími zdroji 

těţkých kovů v  odpadních vodách je uveden v tabulce č. 33 přílohové části této 

diplomové práce.  

 Kyanidy -  jsou to výrazně toxické látky, zejména pro vyšší ţivočichy. Zdroji kyanidů 

jsou odpadní vody ze strojírenského a elektrotechnického průmyslu (povrchová úprava 

kovů) s rozlišením na kyanidy veškeré a toxické (patří HCN, volné ionty CN
-
, vázané 

ionty CN
-
jako ligandy v nestabilních komplexních sloučeninách). Veškeré kyanidy 

zahrnují i ty, které jsou vázány v pevných komplexech. 

 Sloučeniny síry -  patří sírany a také toxické sulfidy, příp. z nich okyselením uvolněný 

sulfan (sirovodík). Sulfidy vznikají procesem biochemické přeměny a anaerobních 

podmínkách redukcí síranů. S těţkými kovy (např. Fe, Hg) tvoří nerozpustné kyseliny, 

při čemţ se vzájemně detoxikují. 

3.2.3  Množství průmyslových odpadních vod 

Aby bylo moţné posoudit moţnosti vypouštění a čištění těchto odpadních vod, je 

třeba dle [16] znát jejich mnoţství a sloţení. Vzhledem k různým technologickým 

procesům průmyslových výrob nelze podat u průmyslových odpadních vod obecnou 

charakteristiku jejich kvality a také jejich vypouštěné mnoţství bývá značně kolísavé. 

Přesto lze i u průmyslových odpadních vod vysledovat určitou pravidelnost v průtokovém 

mnoţství i kvalitě, podmíněnou výrobním procesem v průmyslovém závodě. Pro 

kvantifikování proměnlivosti daného parametru (průtok popř. koncentrace sledované látky) 

za určité časové období se zavádí koeficienty nerovnoměrnosti takto :     

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti    khi=Xhi/Xd 

Koeficient denní nerovnoměrnosti    kdn=Xdn/Xr, 

kde hodnota  Xhi – je hodnota parametru v hodině i, Xd – je denní průměr parametru 

(stanovený pro den, ve kterém je měřen koeficient hodinové nerovnoměrnosti), Xdn –  je 

denní průměr parametru v den n, Xr – je průměr parametru za delší časové období, např. 

rok. Z koeficientů denní nerovnoměrnosti má největší význam maximální popř. minimální 
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hodnota dosaţena v průběhu dne – kh(max) a kh(min), koeficientem hodinové 

nerovnoměrnosti denního maxima a koeficient hodinové nerovnoměrnosti denního 

minima. 

Vypouštět průmyslové odpadní vody do veřejné kanalizace lze pouze za podmínek 

stanovených kanalizačním řádem vypracovaným provozovatelem veřejné kanalizace a 

schváleným místně příslušným vodoprávním úřadem. Průtokové mnoţství je dle [15] 

limitováno jako nejvyšší přípustné mnoţství odpadních vod v m
3
.r

-1
, m

3
.d

-1
, příp. i l.s

-1
. Při 

stanovení uvedených limitů se přihlíţí k počtu provozních dnů v roce i způsobu provozu 

během pracovního dne (směnnost) a kolísání, které je charakterizováno koeficienty 

nerovnoměrnosti (viz uvedeno výše). Pro vyrovnání průtokového mnoţství (ale i kvality 

vypouštěné odpadní vody) slouţí vyrovnávací nádrţe. Cílem vyrovnání resp. 

minimalizování změn průtoků a koncentrace znečištění odpadních vod je zajištění 

optimálních podmínek pro jejich následné čištění. Vyrovnáním hydraulického a látkového 

zatíţením dosahuje lepších čistících účinků na zařízeních a zmenšuje se jejich potřebná 

kapacita dimenzována na maximální zatíţení. Vyrovnáním se tedy eliminují nejen maxima, 

ale i minima průtoku a zatíţení objektů, coţ je u některých způsobů čištění potřebné pro 

zajištění optimální funkce procesu. 

3.3   Dešťový odtok z urbanizovaných ploch  

Dešťová voda je výsledkem kondenzace vodních par v ovzduší, které ve všech 

formách padají a padaly na plochy urbanizovaných území. Na reţimu sráţek se výstavbou 

staveb nic nezměnilo, ale stavba podstatně změnila povrch území a v důsledku se toho se 

intenzívně změnily odtokové poměry na vlastním území a změnil se i odtokový reţim ve 

vodním toku, do kterého voda odtéká. Změny odtokových poměrů a odtokového reţimu 

způsobují všechny druhy dešťů v důsledku změn propustnosti povrchu, jak se uvádí v [17]. 

3.3.1   Množství a složení srážkových vod 

Dešťovými vodami se dle [1] označují sráţkové vody odváděné ze střech, 

komunikací parkovišť atd. většinou do společné nebo oddílné dešťové kanalizace.   

Atmosférické sráţky, jak jiţ bylo výše uvedeno, vznikají kondenzací ve vzduchu 

obsaţených vodních par. Tento jev probíhá na povrchu těles, rostlin, země a zejména pak 

v atmosféře. Podle skupenství rozlišujeme sráţky kapalné a pevné. Podle způsobu a místa 

vzniku lze sráţky rozdělit na horizontální (tvoří kondenzací par bezprostředně na povrchu 

země či předmětech, rostlinách apod. – rosa, jinovatka, ledovka) a vertikální (vznikají ve 

volné atmosféře podle právě probíhajících meteorologických podmínek – déšť, kroupy, 

sníh apod.) jak se uvádí v[1]. Mnoţství horizontálních sráţek je v porovnání s mnoţstvím 

na zem vypadlých vertikálních sráţek za období hydrologického roku zpravidla malý, hraje 

však významnou roli v zemědělství. Mnoţství sráţek, vypadlé na povodí, je jedním 

z hlavních prvků bilanční rovnice pro veškeré hydrologické úlohy, které se řeší 

v hydrologii urbanizovaných území.  

Sráţka, která spadne na povodí, můţe buď odtéct (efektivní déšť), nebo můţe být na 

území zadrţena. Proces zadrţení sráţky v povodí se jako funkce času a dalších veličin 

nazývá tvorba povrchového odtoku. V průběhu deště sráţka nejprve smáčí povrch povodí a 

zároveň se dešťová voda začíná vypařovat. Po ukončení smáčení se na propustných 

plochách voda začíná vsakovat. V okamţiku, kdy intenzita sráţky překročí potenciální 
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infiltrační kapacitu půd, nastává plnění nerovností terénu. Jsou-li nerovnosti zaplněny a 

intenzita sráţky je stále vyšší neţ infiltrační kapacita půdy, dochází k povrchovému 

odtoku, jak je uvedeno v [1]. 

Přítok sráţkových vod Q se stanoví dle [18] přibliţně z obecného vztahu : 

Q = ψ. SS. qSn   [10
-3

.m
3
.s

-1
] 

kde  ψ  je     součinitel odtoku, 

  SS plocha povodí [ha],  

qSn   intenzita směrodatného deště uvaţované periodicity p [l.s
-1

 z 1 ha]. Hodnoty 

součinitelů odtoku dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

jsou dle [18] uvedeny v tabulce č. 34 přílohové části této diplomové práce. 

Potřebné údaje o sráţkových vodách se získají vyhodnocením ombrometrických a 

ombrografických (sráţkoměrech) pozorování z nejbliţších sráţkoměrných stanic, 

vybavených ombrografy. Příslušné údaje se získají u Českého hydrometeorologického 

ústavu, jak se uvádí [18]. 

Sloţení sráţkových vod tvoří dle [1] široké spektrum různých látek původu : 

 anorganického v nerozpuštěné a rozpuštěné formě – těţké kovy, anionty silných 

minerálních kyselin (SO4
2-

, NO3
-
, Cl

-
), sloučeniny dusíku, fosforu a další. 

 organického v nerozpuštěné a rozpuštěné formě. Organické látky jsou zastoupeny 

především ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky, PCB, PAU, dioxiny, pesticidy 

atd. Mikrobiální sloţku znečištění tvoří zejména fekální koliformní bakterie, enterokoky 

a další. 

Průměrné sloţení atmosférických dispozic v Čechách (1994), zjištěné na 10 stálých 

stanicích, je dle [18] uvedeno v tabulce č. 35 a zdroje znečištění sráţkových vod jsou dle 

[1]  uvedeny v tabulce č.36 přílohové části  této diplomové práce. 

3.3.2 Způsoby nakládání a využívání povrchového odtoku srážkových vod  

Způsob vyuţívání a nakládání s nevyuţitelnými sráţkovými vodami vychází z jejich 

mnoţství, časového rozloţení, periodicity výskytu, fyzikálního, chemického a 

biologického sloţení, místních poměrů a moţností, jak se uvádí v [18]. Sráţkové vody je 

moţno rozdělit do 4 skupin : 

a) odtoky sráţkové vody z relativně čistých ploch (střech, čistých zpevněných ploch), 

b) odtoky sráţkové vody z mírně znečištěných ploch (chodníků, zpevněných ploch apod.), 

c) silně znečištěné odtoky sráţkových vod z komunikací, parkovišť, průmyslových ploch 

apod., 

d) odtoky sráţkové vody z jednotné stokové sítě se oddělují na sráţkových oddělovačích.  

 

Moţnosti vyuţívání povrchového odtoku sráţkových vod jsou velice rozmanité a 

většinou vyplývají z mnoţství a jakosti dešťové vody a místních podmínek : 

a) vyuţívání upravených a hygienizovaných sráţkových vod jako vody uţitkové 

v domácnostech, zejména na splachování, zálivku, čištění domovních prostor apod., 

b) závlaha zelených střech, okrasné zahradní zeleně, parkových ploch v urbanizovaném 

prostředí, 

c) napájení okrasných nádrţí a vodních ploch v parcích, protipoţárních nádrţí, 

d) mytí chodníků, parkovišť, komunikací, proplachování stokové sítě, 
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e) umělá infiltrace sráţkových vod – návrh a výstavba zařízení umoţňující infiltraci 

dešťové vody [18]. 
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4. Experimentální část 

Jak jiţ bylo v předchozích částech uvedeno, kvalita a kvantita odpadních vod ve 

stokové sítí je rozhodujícím parametrem při stanovení technologie čištění těchto odpadních 

vod v návaznosti na účinnost čištění a kvalitu konečných produktů čištění stanovenou 

v souladu s platnou legislativou. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře 

znečištění a v mnoţství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění  

odpadních vod. Přitékající mnoţství odpadních vod na čistírnu odpadních vod je 

zjišťováno monitoringem, přitékající znečištění odpadních vod pak odběrem vzorků a 

následným rozborem.  

Míra znečištění a mnoţství odpadních vod produkovaných z  domácností je 

vzhledem k její modernizaci a automatizaci novou otázkou při řešení problematiky 

látkového zatíţení kanalizace v návaznosti na limitní hodnoty znečištění. Součástí zařízení 

nových moderních domácností se stává myčka nádobí, která umyje nádobí oproti ručnímu 

mytí sama, ale s větším mnoţstvím chemických čistících prostředků a vyšší mycí teplotou. 

Součástí mycího programu není jen mycí prostředek, ale i doprovodné chemické 

prostředky pro zajištění optimálního prostředí mytí, jako jsou regenerační soli a 

oplachovací prostředky, které mají, vzhledem ke svému chemickému sloţení, velký vliv na 

znečištění ve stokové síti a následné zatíţení čistírny odpadních vod. 

 

4.1 Základní ukazatele a sledované parametry znečištění odpadních vod 

 

Stanovením nejvyšší povolené koncentrační hodnoty znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé producenty odpadních 

vod kanalizačním řádem by mělo být zajištěno maximální přípustné znečištění odpadních 

vod ve stokové síti na přítoku do čistírny odpadních vod a tím i efektivnost následného 

čištění. 

4.1.1    Odpadní vody přiváděné na ÚČOV Ostrava- Přívoz  

Monitoring odpadních vod ve stokové sítí zaústěné na ÚČOV Ostrava - Přívoz je 

prováděn pro standardní ukazatele znečištění odpadních vod (CHSKCr, BSK5,NL,Nc, Pc ) , 

které jsou vztaţeny na minimální, průměrné a maximální průtokové mnoţství odpadních 

vod v m
3
.den

-1
. 

Základní ukazatele znečištění včetně průtokového mnoţství odpadních vod 

přiváděných na ÚČOV Ostrava – Přívoz ve sledovaném období let 2006 -2009 jsou 

uvedeny v tabulce  č.37 aţ 40 přílohové části.  

4.1.2     Odpadní vody z domácnosti 

Ke zjištění základních ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod z myčky 

nádobí bylo v rámci této diplomové práce odebráno celkem 20 vzorků odpadních vod 

vzniklých mytím běţného nádobí 5-ti členné domácnosti při různých programech mytí a 

pouţití různých mycích prostředků v myčce nádobí Bosch (typ SGS 53E62 EU, 

energetická třídy A, třída mytí A) pro 12 souprav viz tabulka č.41 přílohové části 

diplomové práce.  
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Podle druhu, mnoţství a znečištění nádobí byly vybrány jednotlivé mycí programy 

s odlišnými teplotami mycích vod. Údaje o spotřebě vody a el. energie jednotlivých 

mycích programů jsou uvedeny v tabulce č. 42 přílohové části diplomové práce.  

Při mytí byly pouţity mycí prostředky pro myčky nádobí CALGONIT FINISH – 

tablety  (distributor Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.) , SOMAT PERFECT 

GEL (distributor HENKEL ČR, spol. s r.o.), JAR  ULTRA CAPSULES ALL IN 1 

(distributor Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o) , GOSH – prášek ( distributor 

PRIVATE LABELS s.r.o.). Dále byl v kaţdém mycím programu pouţit prostředek - 

Calgonit leštidlo  a Calgonit  sůl (distributor Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s 

r.o.). Ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod z myčky nádobí včetně jejich 

koncentrací pro jednotlivé pouţité mycí prostředky jsou uvedeny v tabulce č.43   přílohové 

části.  

V rámci  analýzy znečištění odpadních vod z mytí v myčce nádobí bylo posouzeno 

nabohacení odpadních vod těţkými kovy  vzhledem ke vstupu těţkých kovů při mytí za 

pouţití výše uvedených mycích prostředků. Přehled nabohacení pro jednotlivé mycí 

programy s pouţitím konkrétních mycích prostředků je uvedeno v tabulce č. 44 včetně 

grafického znázornění v grafu č.1 přílohové části diplomové práce. 

Ke komplexnímu posouzení vzorků odpadní vody z myčky nádobí byly také 

provedeny zkoušky toxicity jednotlivých vzorků odpadních vod pomocí biologických testů 

na luminiscenční bakterii Vibrio fischeri. Vibrio fischeri je mořská bakterie produkující 

světlo, která osídluje svítící orgány různých ţivočichů. Principem testů je měření intenzity 

záření, produkovaného bakteriemi, a stanovení inhibice tohoto záření toxickými látkami ze 

vzorku. Světlo je produkováno enzymovým procesem a je-li některý z enzymů tohoto 

procesu (nebo procesů souvisejících) inhibován, projeví se toto zeslabením intenzity 

produkovaného světla [19]. Přehled inhibice vzorků odpadních vod z myčky nádobí je 

uveden v tabulce č. 45 přílohové části. 

Analýzy jednotlivých vzorků pro stanovené ukazatele znečištění byly provedeny 

laboratoří VŠB – TU Ostrava.       

4.2.  Metody monitorování stokové sítě 

Neodmyslitelnou součástí odkanalizování urbanizovaných území je monitorování 

stokových sítí, jejíţ údaje mají, vzhledem k pozorování reálných stavů odpadních vod 

v kanalizační síti, široké spektrum vyuţití.  Výsledky pozorování jsou pak podkladem pro 

navrhování, posuzování a optimální provozování stokové sítě a řízení procesů spojených 

s čištěním odpadních vod a další účely.   

4.2.1 Cíl monitoringu stokové sítě 

Monitoringem rozumíme způsob poznání provozního stavu a vývoje systému 

odvodnění na základě provedených a vyhodnocených kvantitativních a kvalitativních 

měření. Základním rysem monitoringu je především systematičnost a kontinuita. 

Monitoring představuje koncepční, vzájemně provázanou soustavu měření včetně 

následného vyhodnocení a analýzy funkce systému, čímţ se liší od jednotlivých měření 

prováděných, na rozdíl od monitoringu, účelově bez širšího konceptu. Výstupem 

monitoringu jsou data, většinou časové řady, jejichţ interpretaci získáváme poţadované 

informace [20]. 
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Cílem monitoringu městského odvodnění je kontrola aktuálního provozního stavu 

kanalizačního systému, ověření průtokových poměrů ve sběračích (zjištění případných 

netěsností), vyhodnocení funkce objektů na stokové síti, stanovení mnoţství balastních 

vod, interakce mezi řekou a stokovou sítí, odhalení provozních problémů na objektech 

stokové sítě, sledování provozních parametrů aj.  Dále pak získávání podkladů pro 

kalibrace matematických simulačních modelů, plánování a dimenzování nových staveb a 

rekonstrukce stávajících objektů, vyhodnocení dopadů přijatých opatření apod. [20]. 

4.2.2   Metody monitorování 

Měření průtoků  a hladin : 

Pro měření výšky hladiny se prosazují metody zaloţené na vyuţití ultrazvukového 

signálu, zejména pak snímání výšky hladiny bez kontaktu s mediem shora a snímání výšky 

hladiny na tlakovém principu. Pro ultrazvuk mohou být limitujícími faktory např. pěna, 

vlnění hladiny nebo „mrtvé pásmo“ senzoru u uzavřených potrubích. Pro měření průtoku 

odpadních vod na ČOV se nejčastěji pouţívají měrné ţlaby (Parshallovy, Venturiho). Ve 

stokových sítích se vzhledem k charakteru odpadních vod doporučuje pouţívat metody 

zaloţené na principu „rychlost – plocha“ , tj. na měření hloubky vody a rychlosti proudění. 

Pro výběr měrných profilů obecně platí, ţe měření by mělo být umístěno v místě (většinou 

v potrubí nad kanalizační šachtou), kde jsou vhodné hydraulické podmínky 

(minimalizován vliv turbulence, tvar proudového pole je pokud moţno symetrický, nehrozí 

zanášení sedimentem atd.). Výběr měrného profilu je klíčovým prvkem úspěšnosti měření 

a má rozhodující vliv na kvalitu měřených dat[20]. 

Měření kvality vody na přítoku a na odtoku ČOV : 

Na čistírně odpadních vod se měří kvalita přítoku a odtoku většinou v ukazatelích 

BSK5, CHSKCr nebo TOC, NL, NH4
+
, Norg,NO2, NO3, Pcelk) pro sledování emisí a 

účinnosti čištění. Jedná se o 24 hodinové směsné vzorky (dle Nařízení vlády č.61/2003  a 

dle velikosti ČOV), odebírané pomocí automatických vzorkovačů s následnou analýzou 

v laboratoři [20].  

4.3    Statistické zhodnocení sledovaných parametrů 

Statistické zhodnocení sledovaných ukazatelů znečištění odpadních vod přiváděných 

na ÚČOV Ostrava – Přívoz a odpadních vod odebraných z domácnosti z hlavního mytí 

myčky je provedeno pomocí statistických ukazatelů v rámci aplikace programu Microsoft 

Office Excel.  

Byly vybrány základní statistické ukazatele, které jsou charakteristické pro základní 

srovnání nashromáţděných dat ve sledovaném období, vypovídající o jejich charakteru: 

 Hminimální hodnota  - provádí se porovnáním jednotlivých parametrů a výsledkem je 

hodnota toho parametru, který se při porovnání se všemi ostatními jeví jako nejniţší.  

 maximální hodnota -provádí  se porovnání jednotlivých parametrů a výsledkem je 

hodnota toho parametru, který se při porovnání se všemi ostatními jeví jako největší.  

 aritmetický průměr - vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. 

Aritmetický průměr je součet všech hodnot vydělený jejich počtem. 

 medián – je hodnota, jeţ dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny. Platí, ţe nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 

50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. 
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 průměrná odchylka – je charakteristikou variability rozdělení pravděpodobnosti 

náhodné veličiny [21].  

4.3.1 Odpadní vody přiváděné na ÚČOV Ostrava - Přívoz 

Pro potřeby diplomové práce a zhodnocení dynamiky látkového znečištění 

odpadních vod ve stokové síti byly vzhledem k prováděnému monitoringu pouţity 

výsledky rozborů odpadních vod přiváděných na ÚČOV Ostrava – Přívoz ve sledovaném 

období let 2006 aţ 2009 (hodnoty jsou vygenerovány pomocí programu Microsoft Office 

Excel ze souboru dat – hodnot koncentrací a průtoků v jednotlivých dnech měsíce). 

 V rámci statistického zhodnocení sledovaných parametrů byly pouţity údaje 

vztaţené k maximální hodnotě přítoku odpadní vody na čistírnu odpadních vod a to 

z důvodu zpětného posouzení kvality přiváděných odpadních vod a limitům přípustného 

znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě daným kanalizačním řádem 

kanalizace pro veřejnou potřebu.  

Ve zhodnocení hydraulického a látkového zatíţení stokové sítě se zaústěním na 

ÚČOV Ostrava – Přívoz v jednotlivých letech sledovaného období 2006 – 2009 bude 

vycházeno z mediánu, jelikoţ tato statistická hodnota není oproti aritmetickému průměru 

ovlivněna extrémními hodnotami zpracovávaného souboru. Statistické zhodnocení 

sledovaných parametrů je uvedeno v  tabulce č.46 přílohové části této práce, kde byly pro 

přehlednost hodnoty statistických ukazatelů zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

Průtokové mnoţství ve stokové síti zakončené na ÚČOV Ostrava – Přívoz je 

vzhledem k porovnání vztaţeno k  projektované kapacitě čistírny odpadních vod, která činí 

184 372 m
3
/den.  V roce 2006 bylo na ÚČOV Ostrava – Přívoz přivedeno 203 645 m

3
/den  

odpadních vod, coţ činilo překročení projektované kapacity o 10,45 %. V  ostatních letech 

jiţ průtokové mnoţství odpadních vod nepřekročilo uvedenou projektovanou kapacitu. 

V roce 2007 byla hydraulická kapacita stokové sítě vyuţita z 94,17 % a v roce 2008 pak 

z 91,03 %.  Hodnota průtoku odpadní vody v roce 2009 dosahovala  184 175 m
3
/den, coţ 

činilo vytíţenost z 99,89 %, viz graf č.2.  

Zhodnocení látkového zatíţení stokové sítě je provedeno pro jednotlivé ukazatele a 

roky sledovaného období a dále pak  ve vzájemné souvislosti s porovnáním hodnot 

koncentrací dle limitů přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace 

pro veřejnou potřebu uvedených v kanalizačním řádu: 

- znečištění odpadních vod ve stokové síti charakterizované hodnotou CHSKCr má ve 

sledovaném období klesající tendenci. Koncentrace CHSKCr v odpadních vodách 

stokové sítě byla v roce 2006 v hodnotě 83,38 %  limitního přípustného znečištění 

vypouštěných  odpadních vod. V roce 2007 tato hodnota činila 64,54%, v roce 2008  

60,5 % a v roce 2009 jen v  53 %, coţ je téměř polovina přípustného znečištění, 

- tak jako CHSKCr má znečištění odpadních vod udávané ukazatelem BSK5 klesající 

průběh. Limitních hodnot přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod pro tento 

ukazatel bylo v roce 2006 dosaţeno z 71,58 %, v roce 2007 z 65,83 %, v roce 2008 

z  61,25%  a v roce 2009 pouze z 50 %, 

- NL v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace byly v roce 2006 překročeny dle 

stanovených přípustných limitů vypouštěného znečištění o 3,93 %. V ostatních letech 
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sledovaného období bylo limitních hodnot dosaţeno z 85,57 % (rok 2007), z 87,86 % 

(rok 2008) a z 72,5 % ( rok 2009), 

- Nc je dán součtem všech anorganických a organických sloučenin dusíku[22]. Tento 

ukazatel znečištění přiváděných odpadních vod  byl ve všech letech sledovaného období 

překročen, byť  se jeho koncentrace ve stokové síti zaústěné na ÚČOV  od roku 2008 

sniţovala. Koncentrační hodnoty znečištění odpadních vod celkovým dusíkem byly 

oproti limitům stanovených kanalizačním řádem překročeny o 20,17 % v roce 2006, o 

21,33 % v roce 2007, o 16,33 % v roce 2008 a v roce 2009 byla hodnota koncentrací  

překročena o 11,5 %.  

- Pc spolu s celkovým dusíkem tvoří nejdůleţitější makrobiogenní prvky, nezbytné pro 

rozvoj mikroorganismů [22]. Taktéţ koncentrace tohoto nutrientu je v přiváděných 

odpadních vodách výrazně  překročena,  krom období  roku 2009, kdy koncentrace 

znečištění nabývalo limitní hodnoty jen z 85 %.  Pro srovnání s koncentračním 

zatíţením celkového dusíku překračovala koncentrace celkového fosforu na přítoku 

odpadních vod v období roku 2006 limitní přípustné hodnoty znečištění o 17 %, v roce 

2007 o 30 % a v roce 2008 o 11 %.  

Porovnáme-li koncentrace všech ukazatelů znečištění odpadních vod přivedených na 

ÚČOV Ostrava–Přívoz a tím koncentraci znečištění ve tokové sítí ve sledovaném období 

let 2006-2009 zjistíme, ţe z hlediska znečištění byl nejvíce zatíţen rok 2007, a to 

koncentracemi celkového dusíku a celkového fosforu. Limity přípustného znečištění 

odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu dle kanalizačního řádu 

jsou pro ukazatel celkového dusíku v hodnotě 60 mg.l
-1

. V  roce 2007 byla koncentrace 

tohoto nutrientu v přiváděných odpadních vodách udávána ve statistickém ukazateli 

medián v hodnotě 72,8 mg.l
-1 

 (překročení limitní hodnoty o 21,33 %). Limitní hodnota 

znečištění odpadních vod dle kanalizačního řádu činí pro ukazatel celkový fosfor 10 mg.l
-1

. 

Koncentrace tohoto ukazatele znečištění přiváděných odpadních vod, dána statistickým 

ukazatelem medián, byla v předmětném roce v hodnotě 13 mg.l
-1

 , coţ je překročení limitní 

hodnoty o 30 %.   Překročení limitních hodnot koncentrací celkového fosforu v odpadních 

vodách kanalizační sítě je ovlivněno denním vylučováním fosforu ve fekáliích i v moči, 

dále pouţíváním převáţně mycích pracích a prostředků a pouţíváním fosforečnanů jako 

prostředků pro konzervaci potravin.  Jejich pouţívání je legislativně upraveno tzv. 

„bezfosfátovou vyhláškou“ viz [23].  

Grafické znázornění dynamiky znečištění odpadních vod ve stokové síti vztaţené na 

znečištění odpadních vod přiváděných na ÚČOV Ostrava – Přívoz je uvedeno v grafu č.3 

přílohové části. Dále je v grafu č.4 přílohové části porovnána koncentrace znečištění ve 

stokové síti s limity přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro 

veřejnou potřebu dle kanalizačního řádu. Vývoj koncentrací jednotlivých ukazatelů 

znečištění odpadních vod ve stokové síti zaústěné na ÚČOV Ostrava – Přívoz je uveden 

v grafech č. 5 – 9. 

4.3.2    Odpadní vody z myčky nádobí 

Statistické zhodnocení ukazatelů znečištění odpadních vod z myčky nádobí 

odvedených do kanalizace pro veřejnou potřebu zaústěnou na ÚČOV Ostrava – Přívoz 

vychází, tak jako u statistického zhodnocení dynamiky znečištění odpadních vod ve 

stokové síti, z hodnot mediánu. 
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Při vyhodnocování ukazatelů znečištění byl statistický soubor rozdělen tak, aby byly 

vţdy posuzovány vzorky odpadních vod se stejným druhem pouţitého mycího prostředku. 

Vzhledem k počtu vzorku odpadních vod při pouţití stejného mycího prostředku byl 

zpracován jako významný statistický ukazatel pouze medián. Tímto vznikla bilance 

znečištění odpadních vod charakteristická pro daný mycí prostředek určený k mytí nádobí 

v myčce. Dále pak byla provedena statistická analýza všech vzorků odpadních vod jako 

jednoho statistického souboru vztaţeného k jednotlivým ukazatelům znečištění odpadních 

vod. Statistické hodnoty pro jednotlivé ukazatele znečištění včetně porovnání 

s přípustnými limity znečištění odpadních vod do veřejné kanalizace dle kanalizačního 

řádu jsou uvedeny v tabulce č.48 přílohové části diplomové práce.  Hodnoty statistických 

ukazatelů byly pro přehlednost zaokrouhleny na dvě desetinná místa.  

Hodnocení znečištění odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu 

charakteristické pro daný mycí prostředek je provedeno pro kaţdý ukazatel zvlášť viz 

tabulka č. 47: 

- pH – limitní rozmezí 6-9 splňuje pouze odpadní voda při pouţití prostředku JAR  

ULTRA CAPSULES ALL IN 1  (dále jen „ Jar – tablety“)  viz graf č. 10 

- vodivost v mS/cm – není limitně stanovena – hodnoty  viz graf č. 11 

- RL– limitní hodnota 1000 mg.l
-1

 byla mnohonásobně překročena u všech znečištění 

charakteristických pro jednotlivé mycí prostředky. RL byly stanoveny při 105°C a 550 

°C. Graf  č. 12 je vztaţen na RL při  105°C. 

- NL–limitní hodnota 700 mg.l
-1

 byla taktéţ u všech znečištění překročena viz graf č. 13 

- CHSKCr- limitní hodnota 1200 mg.l
-1

 byla překročena u všech znečištění viz graf č. 14 

- Cl
-
  - limitní hodnota 350 mg.l

-1
 – byla dodrţena v odpadních vodách z mytí při 

pouţití mycího prostředku CALGONIT FINISH – tablety (dále jen „Calgonit tablety“) 

a SOMAT PERFECT GEL ( dále jen „Somat – gel“) viz graf č.15 

- SO4
2-

 – limitní hodnota 300 mg.l
-1

 – byla dodrţena ve všech odpadních vodách 

charakteristických pro jednotlivé mycí prostředky viz graf č.16 

- Nc – limitní hodnota 60 mg.l
-1

 - obsah celkového dusíku ve vodě se určuje jako 

analytický skupinový ukazatel daný součtem koncentrací dusíku ve všech 

anorganických (NH3, NH4+, NO2-, NO3-) a organických dusíkatých sloučeninách. 

Součtem výsledků ukazatelů koncentrací NO3
-
, NO2

-
 a HN4

+
 v rozborech odpadních 

vod z myčky nádobí nedošlo k překročení limitní hodnoty koncentrací celkového 

dusíku u ţádného znečištění odpadní vody charakteristického pro pouţití daného 

mycího prostředku v rámci této diplomové práce, viz graf č.17 

- Pc – limitní hodnota 10 mg.l
-1

 - ve vodách se vyskytuje v organických nebo 

anorganických sloučeninách. Anorganické formy jsou ortofosforečnany a 

polyfosforečnany. Nejčastější formou výskytu jsou ortofosforečnany. Je významným 

biogenním prvkem a můţe se podílet na eutrofizaci vod. Proto je parametr „celkový 

fosfor“ sledován (podobně jako „celkový dusík“)[22].  Celkový obsah koncentrací 

stanoveného ukazatele PO4
3-

 v jednotlivých odpadních vodách charakteristických pro 

znečištění danými mycími prostředky ( Galgonit – tablety, Jar – tablety, Somat – gel) 

mnohonásobně překračuje povolené limity (koncentrace PO4
3-

 je řádově ve stovkách). 

V odpadní vodě při pouţití mycího prostředku GOSH – prášek byla hodnota  
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koncentrací PO4
3-

  překročena „pouze“ 3,5 násobně oproti povolenému limitu 

celkového fosforu viz graf č.18 

- NH4
+
- limitní hodnota 45 mg.l

-1
- byla dodrţena ve všech odpadních vodách 

charakteristických pro jednotlivé mycí prostředky viz graf č.19 

- Ca
2+

, Mg
2+

 - limitní hodnota koncentrací znečištění vypouštěných odpadních vod do 

kanalizace pro veřejnou potřebu se zaústěním na ČOV není kanalizačním řádem 

stanovena. Ionty hořčíku v odpadních vodách nebyly zjištěny u mycích prostředků Jar 

– tablety, Somat – gel a GOSH – prášek. U prostředku  Calgonit – tablety jen 

v hodnotě  0,51 mg.l
-1

. Porovnání jednotlivých koncentrací je uvedeno v grafu č. 20 

- Cu – limitní hodnota 0,5 mg.l
-1

- byla dodrţena ve všech odpadních vodách 

charakteristických pro jednotlivé mycí prostředky viz graf č.21 

- Ni - limitní hodnota 0,1 mg.l
-1

- byla dodrţena ve všech odpadních vodách 

charakteristických pro jednotlivé mycí prostředky viz graf č.22 

- Cd, Mn, Fe – limitní hodnoty koncentrací znečištění vypouštěných odpadních vod do 

kanalizace pro veřejnou potřebu se zaústěním na ČOV  nejsou kanalizačním řádem 

stanoveny, ovšem  z  hodnot koncentrací ukazatele Fe je zřejmé, ţe mycí prostředek  

Somat – gel tento kov z mycího prostředí rozpouští, jelikoţ nabohacení odpadní vody 

tímto kovem při mytí je 345x. 

- Zn – limitní hodnota 2,0 mg.l
-1

 -  byla překročena při mytí s pouţitím mycího 

prostředku Somat – gel, jak je patrno z grafu č. 23  

- TOC, DOC, TN - limitní hodnota koncentrací tohoto znečištění vypouštěných 

odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu není kanalizačním řádem 

stanovena. Porovnání jednotlivých koncentrací je uvedeno v grafu č.24 

- Inhibice H 30 –  porovnání  výsledku měření je uvedeno v tabulce č.48 a grafu č. 25 

Zhodnocení ovlivnění znečištění odpadních vod vztahujícího se k jednotlivým mycím 

prostředkům je, vzhledem k malému souboru dat, pouze nastíněno. Taky musíme brát 

v potaz, ţe odpadní vody z domácnosti, byť v některých ukazatelích několikanásobně 

překračují povolené limity znečištění, mohou být v konečném důsledku ihned po vypuštění 

do kanalizace naředěny další přitékající vodou ze stejné domácnosti, popřípadě jiţ 

odváděnou odpadní vodou ve stokové síti a v některých  ukazatelích znečištění pak můţe 

být stanovený přípustný limit vypouštěného znečištění do stokové sítě splněn (viz tabulka 

č. 46 – znečištění ve stokové síti zaústěné  ÚČOV Ostrava – Přívoz).  

4.4     Bodové zdroje znečištění  - statistické zhodnocení sledovaných parametrů 

Bodové zdroje znečištění představují nejvýraznější sloţku v procesu kontaminace 

povrchových vod znečišťujícími látkami. Představují místa, ve kterých dochází k 

vypouštění znečišťujících látek přímo do vodních toků nebo nádrţí. Jedná se o výústi 

odpadních vod z průmyslových podniků, ale i měst a obcí, a to jak v podobě zaústění 

kanalizačních stok, tak odpadů z čistíren odpadních vod. Efekt bodového znečištění 

spočívá ve skokové změně kvality vody v podélném profilu toku, přičemţ velké zdroje 

znečištění ovlivňují kvalitu vody v toku aţ na vzdálenost desítek kilometrů. Velkým 

bodovým zdrojům znečištění proto bývá věnována prioritní pozornost v rámci různých 

programů a opatření směřujících ke zlepšení jakosti vody v toku. Je to jednak proto, ţe 

eliminací tohoto znečištění se dosahuje rychlého a výrazného účinku, jednak i proto, ţe 
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jakkoli jsou tato opatření finančně nákladná, jsou vţdy technicky relativně snadno 

realizovatelná na rozdíl od zdrojů plošných a difúzních [24]. 

4.4.1  Významní producenti odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

Vzájemná souvislost kvality a kvantity vod ve stokové síti, čistírny odpadních vod a  

recipientu jako posledního článku čištění odpadních vod produkovaných v daném 

urbanizovaném území byla v předchozích částech jiţ zdůrazněna.  K zajištění optimálního 

čištění odpadních vod a následného znečištění povrchových vod v recipientu je 

usměrňování kvality v daných ukazatelích znečištění nezbytné.  Vzhledem k charakteru 

odpadních vod významných producentů je stanovena těmto producentům limita znečištění 

vypouštěných odpadních vod v ukazatelích, které jsou charakteristické pro konkrétní 

činnost v odkanalizovaném objektu a tím pro daný druh odpadní vody. Přehled 

významných producentů včetně mnoţství a limitů znečištění odpadních vod vypouštěných 

do kanalizace pro veřejnou potřebu se zaústěním na ÚČOV Ostrava - Přívoz je uvedena 

v tabulce č. 49 přílohové části. 

4.4.2    Statistické zhodnocení  limitů vypouštění 

Statistické zhodnocení maximálních limitů znečištění odpadních vod vypouštěných 

významnými producenty bylo pro jednotnost provedeno v základních statistických 

ukazatelích. K porovnání limitů vypouštěného znečištění odpadních vod významnými 

producenty vzhledem k produkovaným odpadním vodám charakteristickým pro jednotlivé 

jejich specifické činnosti se základními limitami přípustného znečištění odpadních 

vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu uvedeného  kanalizačním řádu byl opět 

pouţit statistický ukazatel medián. Statistické zhodnocení je uvedeno v tabulce č. 49- 

pokračování  přílohové části této práce. 

Ke zhodnocení je nutné uvést, ţe limity přípustného znečištění pro významné 

producenty  jsou dále pro některé ukazatele speciálně upraveny : 
- u Koksovny ArcelorMittal platí limit NL – 70 mg.l

-1
 v zimním období (1.11.-31.3.) a 

NL – 120 mg.l
-1

 platí v letních měsících (1.4.-31.10.). Dále je stanoven limit Hg – 

0,004 mg.l
-1

 a AOX – 5 mg.l
-1

. Hodnota PAUmax- 30 µg.l
-1

 platí do 31.12.2010, poté 

bude sníţena na 20 µg.l
-1 

- subjektu GALVAN CZ jsou stanoveny limity Zn – 2,0 mg.l
-1

 a Crvešk.- 0,3 mg.l
-1 

Porovnání znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace významnými 

producenty se základními hodnotami znečištění pro ostatní producenty odpadních vod dle 

kanalizačního řádu je uvedeno níţe pro kaţdý stanovený ukazatel zvlášť: 

- BSK5 – limitní hodnota 600 mg.l
-1 

 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, zpřísněna o 30 %  ( medián 400 mg.l
-1 

 ) 

- CHSKCr- limitní hodnota 1200 mg.l
-1 

 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, zpřísněna o 50 % ( medián 600 mg.l
-1 

 ) 

- NL - limitní hodnota 700 mg.l
-1 

 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, zpřísněna o 57 % ( medián 300 mg.l
-1 

 ) 

- RL - limitní hodnota 1000 mg.l
-1 

 - tato limitní hodnota zůstává zachována 

- NEL - limitní hodnota 10 mg.l
-1 

 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, povolena o 100 % ( medián 20 mg.l
-1 

 ) 
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- NH4
+
 - limitní hodnota 45 mg.l

-1 
 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, zpřísněna o 55 % ( medián 20 mg.l
-1 

 ) 

- EL - limitní hodnota 60 mg.l
-1 

 - tato limitní hodnota zůstává zachována 

- Cl
-
 - limitní hodnota 350 mg.l

-1 
 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, povolena o 171 % ( medián 950 mg.l
-1 

 ) 

- PAL A - limitní hodnota 10 mg.l
-1 

 - tato limitní hodnota zůstává zachována 

- SO4
2-

 - limitní hodnota 300 mg.l
-1 

 - tato limitní hodnota zůstává zachována 

- PAU - limitní hodnota 10 µg.l
-1 

 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, povolena na  450 µg.l
-1 

 ) 

- PCB - limitní hodnota 0,01 µg.l
-1 

 - pro významné producenty odpadních vod je tato 

hodnota, uvedena mediánem, povolena na  0,03 µg.l
-1 
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5. Vyhodnocení 

Ovlivnění látkového znečištění odpadních vod ve stokové síti a následného mnoţství 

kontaminujících látek vstupujících do povrchových vod je prioritou kaţdé společnosti, 

která produkuje odpadní vody, a tím i mírou její zodpovědností k přírodnímu prostředí.  

Látkového zatíţení odpadních vod ve stokové síti je celosvětovým problémem 

zkoumající vniky a dopady jednotlivých faktorů znečištění na recipienty. V rámci této 

diplomové práce bylo provedeno porovnání látkového zatíţení ve stokové síti kanalizační 

soustavy statutárního města Ostravy, která je zaústěna na ÚČOV v Ostravě – Přívoze 

v návaznosti na zatíţení stokové sítě produkcí odpadních vod charakteristických 

specifickou činností jednotlivých významných producentů odpadních vod a dále látkovým 

zatíţením stokové sítě odpadními vodami produkovanými domácnostmi.  

V dnešní době se snad nenajde člověk, který by nepral, nemyl nádobí, nemyl okna 

atd. Při všech těchto činnostech je zapotřebí pouţít nějaké čistící či prací prostředky. 

Všechny jsou zaloţené na chemických bázích, které působí na čištěné předměty a spolu 

s odpadními vodami přejdou do kanalizačních sítí jednotlivých městských celků. Mnoţství 

chemických látek v čistícím, popřípadě pracím prostředku ovlivní chemické sloţení 

odpadních vod. K zjištění tohoto ovlivnění byly  k analýze pouţity vzorky odpadních vod z 

myčky nádobí při pouţití různých mycích prostředků a mycích programů. 

5.1. Srovnání zátěže kanalizační sítě se situací v jiných městech 

Monitoring kanalizačních systémů jednotlivých měst přispívá k zjištění a porovnání   

zdrojů specifického znečištění odpadních vod a tím celkové zátěţe  čistírny odpadních vod. 

Zatíţení odpadních vod specifickými organickými látkami, těţkými kovy a  

problematickými sloučeninami dusíku a fosforu je značně odlišné  pro jednotlivé územní 

celky s rozlišnou intenzitou osídlení, způsobem obhospodařování pozemků a v neposlední 

řadě i atmosférickou dispozicí v dané oblasti. V rámci této diplomové práce bude 

porovnáno zatíţení kanalizační sítě v  Seine-Aval  a Paříţi  (Francie),  ve Stockholmu  

(Švédsko), v Milwaukee státu Wisconsin (USA) a taky ve  významných městech České 

republiky. 

5.1.1 Zatížení kanalizace ve vybraných zahraničních městech 

V čistírně odpadních vod v Seine-Aval ve Francii byly během šesti vzorkovacích 

kampaní v roce 2006  monitorovány těţké kovy (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni a Pb).  Rozpuštěné 

kovy byly měřeny ve dvacetičtyřhodinových smíšených  vzorcích v kaţdém stupni čištění.  

Bylo zjištěno, ţe většina monitorovaných kovů se kromě Cd a Ni vyskytovala 

v disociované formě. Všechny stupně čištění sníţily významně mnoţství kovů 

adsorbované na pevné suspendované látky. Za nejefektivnější stupeň odstranění 

rozpuštěných kovů lze povaţovat primární sedimentaci. Naopak sekundárně aktivovaný 

kal a terciální čištění měli nízký účinek na odstranění většiny rozpuštěných těţkých kovů 

Přehled celkových, rozpuštěných a nestabilních prvků v přítoku a odtoku z čistírny 

odpadních vod je uveden v tabulce č. 50 přílohové části této práce [25].  

Také v Paříţi bylo provedeno sledování městských znečišťujících látek za účelem 

posouzení kvality splaškových vod v kanalizaci a imisního zatíţení v období sucha.  

Analýza byla provedena v šesti městských obvodech se zaměřením na celou škálu 

parametrů znečištění (např.NL, BSK5, CHSK, TOC, TKN, Cd, Cu, Pb, Zn, alifatické a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
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polycyklické aromatické uhlovodíky). Tato studie se zabývala zhodnocením chemizmu 

odpadní vody pro širokou škálu imisí v různých urbanistických územích uvnitř Paříţe. 

Navzdory proměnlivosti imisí bodových zdrojů bylo výzkumem zjištěno, ţe chemizmus 

splašků a imisní zatíţení zůstává v urbanistickém území homogenní. Tyto výsledky 

potvrzují prostorovou homogenitu v mnoţství znečišťujících látek v kombinované 

kanalizaci Paříţe během suchého počasí. Taková pozorování dle [26] vedou k závěru, ţe 

informace o kvalitě odpadní vody a imisního zatíţení získaného na specifickém povodí by 

mohly být extrapolované k menšímu nebo většímu územnímu celku (povodí), které 

ukazuje obdobné vyuţití půdy (tj. hustě osídlený prostor s mnoha malými obchody, 

kancelářemi a velmi malou průmyslovou činností). Obsahy znečišťujících látek v systému 

kanalizace Paříţe jsou uvedeny v tabulce č. 51. Koncentrace znečišťujících látek, celkové 

zatíţení, obsah znečišťujících látek jsou relativně homogenní, bez ohledu na konkrétní 

místo nebo parametr analýzy [26]. Při deštích byla naopak [27] prokázána vysoká 

variabilita emisí (koncentrace, mnoţství, distribuce rozpuštěných částic).  

Z dalších měst, kde kde probíhal výzkum zdrojů kontaminujících látek v odpadních 

vodách byl Stockholm (Švédsko). Zdrojem těţkých kovů v městské odpadní vodě ve 

Stockholmu můţe být dle [28] současně splach ze střech, opotřebení pneumatik, potraviny, 

nebo činnosti spojené provozem velkých podniků apod.  Zdroje byly dle této studie 

identifikované, jelikoţ byl znám obsah kovů v různém zboţí popř. majetku. V rámci této 

studie byly vytvořeny tyto kategorie odpadních vod: domácnosti, drenáţní voda, voda 

z obchodů (podniků), usazeniny z potrubí transportované v odpadní vodě, atmosférická 

depozice, doprava, stavební materiál a potrubní inkrusty transportované v dešťové vodě. 

Výsledky ukázaly, ţe bylo moţné vystopovat zdroje některých těţkých kovů jako Cu a Zn 

(nalezeno 110 a 100 % dle uvedeného pořadí) a taktéţ Ni a  Hg (nalezeno v 70 %).  

Největším zdrojem Cu byly vody ze střech. Zdrojem Zn jsou pozinkované materiály a 

myčky aut. Zdrojem Hg byl amalgám v zubech. Ostatní sledované těţké kovy jako Pb, Cr, 

Cd pochází nejvíce z myček aut.  Z výsledků porovnání dle [28] jsou odpadní vody 

z domácností důleţitým zdrojem Cu (potraviny, vodovodní systém), Hg (amalgám) a Zn 

(taktéţ potraviny a vodovodní systém). Domácnosti jsou také významným zdrojem kovů 

Cd, Ni, Pb a Cr. U těchto kovů nebyly všechny zdroje identifikované nebo jejich zdroje 

byly špatně odhadované.  Emisní znečištění v ukazatelích pro těţké kovy bylo u velkých 

podniků menší neţ 4 %. Dalšími přispěvateli kontaminujících těţkých kovů do odpadní 

vody v kanalizaci jsou potrubní sedimenty, atmosférická depozice, doprava a stavební 

materiály. Tyto zdroje jsou dost dobře identifikovatelné a odhadovatelné [28]. 

Atmosférická depozice a doprava mají relativně menší přispěvek. Stavební materiály jsou 

pak zdrojem Zn a Cu. Porovnání průměrné emise z různých věcí z domácnosti zjištěné 

v rámci studie dle [28] je uvedeno v tabulce č. 52 přílohové části této práce. Dále byl  

Stockholm vybrán jako místo studie  vlivu silniční dopravy na zdroj kovových emisí [29]. 

Brzdové obloţení a pneumatiky jsou známé emisní zdroje částic, proto  bylo cílem studie 

sledovat vývoj emisí prvků z těchto zdrojů v období let 1995/1998-2005 a srovnat kvantitu 

uvolňovaných prvků s dalšími zdroji emisí.  Úvahy studie byly zaloţeny na koncentracích 

kovů, intenzitě dopravy, emisních faktorech částic a počtu prodeje vozidel. Výsledky pro 

kovové emise z brzdových obloţení/gumy z pneumatik v r.2005 byly následující:  Cd : 

0,061 kg/0,47kg/rok,  Cu 3800 kg/5,3 kg/rok, Pb a Zn 1000 kg/4200 kg/rok. Vypočítané 

emise Cu a Zn  z brzdového obloţení  se v r.2005 ve srovnání s rokem 1998 nezměnily. 

Brzdové obloţení je zdrojem Sb.  Emise Pb a Cd sníţily na jednu desetinu oproti r.1998. 

Výsledky dle [29] dále ukázaly, ţe pneumatiky jsou stále hlavním zdrojem emisí Zn  a Cd 

ve velkoměstě. 
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Problematika kanalizační zátěţe není jen otázkou evropských zemí nýbrţ i v USA,  

Milwaukee státu Wisconsin v USA [30]. Do kanalizace se dostávají splašky  v rozmezí 27 

– 56 %, minimálně 26 % dešťové vody nebo znovu suspendovaného kombinovaného 

kalového sedimentu a aţ 8 % z podzemní vody. Kovy ve sráţkových vodách jsou 

dominantními imisemi v kanalizaci. Splašky přispívají podílem větším neţ 28 % u 

ukazatelů biochemické spotřeby kyslíku, amoniaku v kanalizačním potrubí (přínos 

amoniaku je větší neţ 58 %). Zatímco většina fekálních koliformních baktérií jsou 

původem ze splaškových vod, většina bakterií E.coli  pochází ze sráţkových vod. 

Znečištění v sanitární kanalizaci, sráţkové vodě a podzemní vodě v kanalizačních 

profilech vyjádřeno jako průměrné hodnoty s nejistotami (standardní chyba průměru) 

pouţívané pro modelování CMB (n = počet vzorků) je uvedeno dle  [30] v tabulce č. 53 

přílohové části. 

5.1.2 Zatížení kanalizace ve vybraných českých městech 

Pro srovnání zatíţení kanalizační sítě statutárního města Ostrava v návaznosti na 

nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou 

potřebu byly vybrány kanalizační sítě statutárního města Brno, města Příbram a města 

Bohumín.  Kanalizační síť statutárního města Ostrava je z části zakončena vyústěním do 

toku a z části vyústěním na čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu jsou porovnávány 

kanalizační sítě se stejným koncovým zakončením. Pro úplnost porovnání je třeba uvést, ţe 

kaţdá porovnávaná kanalizační síť má rozdílnou délku a počet připojených obyvatel 

vzhledem ke kanalizační síti statutárního města Ostrava (počet napojených obyvatel 

statutárního města Ostravy činil 301 957 a délka kanalizační sítě činila 795 km  – viz [12]).  

 Kanalizační síť statutárního města Brna je provozována právním subjektem 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou 

potřebu statutárního města Brna se řídí kanalizačním řádem schváleným rozhodnutím 

vodoprávního  úřadu  -  odboru  VLHZ  Magistrátu  města  Brna  vydaným  dne 24.2.2005  

pod  číslem jednacím  VLHZ –  576/05-Te/Dr  na období   od 1.4.2005 do 31.12.2010 viz 

[31]. V současnosti jsou na stokovou síť statutárního města Brna, odvádějící odpadní vody 

od obyvatel, průmyslu, občanské vybavenosti a zemědělství, do ČOV Modřice, napojena 

města a obce: Modřice, Kuřim, Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Česká, 

Moravské Knínice, Lipůvka, Podolí, Ţelešice, Ponětovice a  Rozdrojovice. K porovnání 

kanalizační sítě je třeba uvést, ţe počet napojených obyvatel na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu statutárního města Brna činil 386 500 obyvatel a délka stokové sítě 1136 ( údaj 

vztaţený k datu 31.12.2008) viz [31].   

Další porovnávanou kanalizační síti je kanalizace města Příbram provozována  

právním subjektem 1.SčV, a.s. Kanalizační řád byl schválen rozhodnutím vodoprávního 

úřadu Městského úřadu Příbram, odboru ţivotního prostředí č. j. 12466/2005/OŢP/Fa ze 

dne 27.4.2005. Odpadní vody z obecní aglomerace, včetně vod sráţkových, jsou 

gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod, která se nachází v 

severní části obce na levém břehu řeky Litavky. Délka stokové sítě činí cca 88 km 

s napojením 34 802 obyvatel [32].  

Poslední porovnávanou kanalizací je kanalizační síť města Bohumín, která je 

provozována právním subjektem BM servis a.s. Kanalizační řád byl schválen rozhodnutím 

odboru ţivotního prostředí a sluţeb Městského úřadu Bohumín č.j. ŢPS/2009/963/01/Ni ze 

dne 1.7.2009. Odpadní vody vznikající v této městské aglomeraci (z domů určených pro 
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bydlení, z rekreační činnosti a z podnikatelské činnosti, vody sráţkové a povrchové vody a 

vody jiné) jsou odváděny kanalizací se zaústěním do recipientů. Počet obyvatel 

v aglomeraci dle [33] činí 22 899.  

Porovnání přípustných limitů znečištění vod vypouštěných do kanalizace pro 

veřejnou potřebu u vybraných měst je uvedeno v tabulce č.54 přílohové části této práce, 

kde je zřejmé, ţe přípustné limity vypouštěného znečištění do kanalizace pro veřejnou 

potřebu s vyústěním do toku jsou vesměs obdobné (SMO  a města Bohumín). Naopak 

limity přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou 

potřebu se zakončením na čistírně odpadních vod jsou rozdílné.  Limitní hodnoty 

vypouštěného znečištění jsou v převáţné většině ukazatelů nejpřísnější pro kanalizaci 

statutárního města Brna (volnější limity jsou dány u ukazatelů NH4
+
 a Zn). Hodnoty 

ukazatelů znečištění pro kanalizaci města Příbram jsou volnější v  ukazatelích (BSK5, 

CHSKCr, EL, SO4
2-

) a v ostatních pak opět oproti hodnotám přípustného znečištění dle 

kanalizačního řádu SMO přísnější. 

5.2 Diskuze výsledků a doporučení  

Látkové zatíţení kanalizační soustavy veřejné kanalizace statutárního města Ostravy, 

které je zaústěno na ÚČOV Ostrava – Přívoz, je vzhledem k porovnání přiváděného 

mnoţství a kvality odpadních vod a vzorků vybraných odpadních vod z myčky nádobí 

produkovaných z domácnosti velice zajímavé, s ohledem na produkci odpadních vod 

významnými producenty ve sledované lokalitě.  

Všeobecně mezi obyvateli převládá názor, ţe produkce průmyslových odpadních vod 

včetně vod specificky znečištěných pro konkrétní danou činnost a jejich následné 

vypouštění do veřejné kanalizace, která slouţí obyvatelům určitého územního celku, je 

příčinou nadměrného zatíţení kanalizační sítě a následně čistírny odpadních vod 

neţádoucími, popřípadě škodlivými látkami, které  mají obrovský vliv na funkci čištění a 

následné vypouštění do vod povrchových. Porovnáním produkce odpadních vod 

jednotlivých významných producentů, kteří vypouštějí odpadní vody do kanalizační sítě 

pro veřejnou potřebu, je zcela patrné, ţe limity koncentrací u vybraných ukazatelů  

znečištění odpadních vod  jsou pro tyto významné producenty převáţně přísnější, z velké 

části taky shodné, ale taktéţ jsou jim rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu 

povoleny limity vypouštěného znečištění volnější. Stanovení přípustných limitů 

vypouštěného znečištění do kanalizace pro veřejnou potřebu, jejich dodrţování a následná 

kontrola má spolu s koncentracemi vypouštěného znečištění produkované domácnostmi 

dopad na celkové zatíţení kanalizační sítě.  Látkové zatíţení kanalizační sítě statutárního 

města Ostravy se zaústěním na ÚČOV Ostrava - Přívoz  má ve sledovaném období pro 

vybrané základní ukazatele znečištění tendenci klesající a v posledním sledovaném roce  je 

v úrovni cca 50 % povoleného znečištění (ukazatele BSK5 a CHSKCr). Dynamika 

znečištění odpadních vod pro ukazatele NL má taktéţ klesající tendenci, coţ se ovšem 

nedá říci o znečištění charakteristickém pro ukazatele Nc a Pc, které ve sledovaném období 

převyšuje danou limitní mez přípustného znečištění.  Zde se pak naskýta poloţení otázky, 

co je zdrojem tohoto látkového zatíţení kanalizační sítě a následného obohacení vodních 

toků těmito nutrienty?  

Zdrojem fosforu v odpadních vodách jsou fekálie a dále převáţně mycí a prací 

prostředky, přídavek fosforečnanů jako konzervační činidlo do potravin (E). Omezení 

zatíţení odpadních vod polyfosforečnany z pracích prostředků bylo legislativně řešeno 
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tzv.„bezfosfátovou vyhláškou“č.221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je 

zakázáno nebo jejichţ uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno, ve znění 

vyhlášky č. 109/2005 Sb. Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou č.78/2006 Sb. V této 

vyhlášce se uvádí, ţe v příloze č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb, se v části II doplnil bod 6, 

který zní, ţe prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší neţ 0,5 % hmot. 

se od 1. července 2006 nesmí uvádět na trh a od 1. října 2006 se nesmí uvádět do oběhu, 

ovšem  s omezením, ţe  se tato vyhláška  vůbec netýká „průmyslových pracích prášků“ a 

vůbec neřeší další mycí a čistící prostředky, zejména mycí prostředky pro pouţití 

v myčkách nádobí, které mají vysoký obsah fosfátů viz [23].   

Problematikou fosforu v mycích a pracích prostředcích, jejich dostupností a produkcí se 

zabýval dle [23] Ing. Marek Slavíček, který vystopoval alarmující skutečnost, ţe prací 

prášky pro průmyslové účely  si můţe tři roky po vydání „bezfosfátové vyhlášky“  běţně 

zákazník  koupit v obchodním řetězci Makro, jenţ je koncipován jako velkoobchod, kde si 

většina zákazníků kupuje  nákup i pro vlastní potřebu.  Spousta lidí si tento prášek koupí, 

aniţ by tušila, ţe obsahuje fosfáty, byť je tam napsáno, ţe prášek je určen pro profesionální 

pouţití. Co se týče mycích prostředků, ty nejsou vůbec předmětnou vyhláškou ošetřeny a 

v obsahu fosforu nejsou omezovány. Velkým zdrojem znečištění odpadních vod fosforem 

se tak stávají mycí prostředky pro mytí nádobí v myčkách. Zatímco chemických 

prostředků se při ručním mytí dávkuje mnohonásobně méně a jsou vesměs bezfosfátové, 

tak při pouţívání myček je situace značně odlišná viz  [23].   

O tom, jak důleţitá je ochrana vody před jejím znečištěním a zároveň kázeň při 

pouţívání mycích a pracích prostředků, nasvědčuje taktéţ provedený monitoring 

koncentrace forem fosforu v těchto prostředcích, který byl proveden sdruţením Flos Aquae 

s cílem rozlišit fosfátové a bezfosfátové prostředky. Z provedené analýzy vyplynulo, ţe na 

trhu je k dispozici dostatečné mnoţství bezfosfátových pracích a mycích prostředků, které 

nejsou oproti fosfátovým draţší, naopak jsou dokonce levnější. Z výsledků této studie pak 

vyplývá, ţe nejvíce celkového fosforu obsahovaly mycí prostředky pouţívané ve 

velkoprádelnách (5-15%) a v mycích prostředcích do myček na nádobí (Calgonit, tablety 

Brillant, Clean Maximo, Gosh, Somat, TESCO a YPLON) viz [34].    

Z jednotlivých porovnání dostupností, vlivů pracích a mycích prostředků na obsah 

fosforu v odpadní vodě pocházející z obyvatelstva by měla být „vidět“ změna v celkové 

bilanci fosforu způsobené zastavením výroby od 1.července 2006 a posléze prodeje pracích 

prášků obsahujících fosfáty od 1.října 2006 v České republice. Ovšem z  analýzy podílu 

prášku na domovní bilanci fosforu, provedené dle [35], vyplývá, ţe podíl pracích prášků 

při běţném dávkování na jednu plnou pračku je v rozmezí 3-18 % v závislosti na pouţitém 

pracím prášku. V rámci této analýzy byl proveden výzkum podílu prášku na bilanci fosforu 

za měsíc se zjištěním, ţe nejekologičtějším se jevil bezfosfátový prášek (Ecover) co do 

obsahu fosforu tak i jiných chemických látek. Naopak typický zástupce pracích prášků 

s obsahem fosfátů (Forsil bio) se podílel na měsíční produkci ve výši 18 %.  Z této bilance 

lze tedy usuzovat, ţe pouhé dodrţování daného opatření by mohlo přinést 15% sníţení 

vypouštěného mnoţství fosforu z domácností. 

K ověření dynamiky koncentrace uvedených nutrietů v odpadní vodě kanalizační sítě 

přitékající na ÚČOV Ostrava – Přívoz bylo v rámci experimentální části této diplomové 

práce přistoupeno k analýze odpadních vod z domácností produkovaných myčkou nádobí. 

Takovéto mytí poskytuje různou škálu moţností kontaminace odpadních vod, spojenou 
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s pouţitým čistícím prostředkem, doprovodným mycím prostředkem, teplotou a 

programem ovlivňujícím účinek celého procesu mytí. V neposlední řadě je pak 

ovlivňujícím faktorem pouţité nádobí a zbytky potravin na nich ulpěné.  Analýzou vzorků 

předmětných odpadních vod byly pro pouţité mycí prostředky zjištěny charakteristické 

koncentrace vypouštěného znečištění do kanalizační přípojky připojené nemovitosti 

zaústěné do kanalizace pro veřejnou potřebu, které jsou podrobně popsány v předchozí 

kapitole ( 4.3.2 Odpadní vody z myčky nádobí).  Z výsledků rozborů byly zaráţející 

vysoké koncentrace vypouštěného znečištění v ukazateli PO4
3-

 (krom znečištění 

vypouštěného při pouţití mycího prostředku GOSH – prášek), vzhledem k jejich 

nabohacení ze samotných mycích prostředků, které byly také analyzovány.  

Nemalým přínosem při nabohacení koncentrací vypouštěného znečištění fosforečnany 

jsou zbytky jídel ulpělé na povrchu mytého nádobí. Vedle přirozené přítomnosti sloučenin 

obsahujících fosfor se do potravin přidávají fosforečnany, a to především kvůli svým 

emulgačním a disperzním schopnostem, ale i jako kypřící prostředky, regulátory kyselosti 

apod. Při výrobě tavených sýrů fungují jako stabilizátor mléčných disperzí. V masném 

průmyslu přidávání fosforečnanů umoţňuje zlepšit vaznost vody a emulgační schopnost 

masa. Při zmrazování mořských ryb jsou fosfáty pouţívány k zabránění úbytku vody 

během manipulace a dále se fosfáty přidávají do sušených výrobků (např. polévek), 

zmrzlin a mraţených krémů, kolových nápojů, jemného trvanlivého pečiva a cukrářských 

výrobků, majonéz, moučkového cukru (fosforečnan vápenatý proti spékání) a dalších. 

Fosfáty mohou být kromě toho pouţity při výrobě doplňků stravy a při obohacování 

potravin mikroţivinami např. jako zdroj vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, manganu či 

ţeleza. Fosfáty stejně jako ostatní přídavné látky v potravinách mají řazen kód E (E 338: 

kyselina fosforečná, E 339-343: fosforečnany, E 450 - 452: polyfosforečnany) a musí být 

uvedeny ve výčtu sloţek. Ke komplexnosti je pak třeba uvést i škodlivé účinky fosfátů, 

které jsou do potravin povoleny dodávat v omezeném mnoţství tak, aby příjem nepřesáhl 

přijatelné mnoţství a nemohlo dojít ke škodlivým účinkům. Přesto se ale vedou diskuse o 

jejich nezávadnosti a dochází k opakovanému prověřování [36]. Příjem fosfátů lze 

regulovat omezením konzumace výše uvedených potravin, do nichţ se fosfáty přidávají 

jako funkční sloţka. 

Porovnáním mediánu ukazatelů znečištění odpadních vod (NO3
-
, NO2- a PO4

3-
 ) 

jednotlivých analyzovaných mycích prostředků je zcela patrné, ţe hodnoty koncentrace 

znečištění jsou pro ukazatel NO3
-
 obdobné a taktéţ jsou obdobné pro ukazatel NO2

-
 

(hodnota koncentrace NO2
-
 při pouţití prášku GOSH je ovšem dvojnásobná). Oproti tomu 

pak prášek GOSH vykazuje v ukazateli znečištění PO4
3-

 hodnotu koncentrace nejmenší 

(35,31 mg/l). Ostatní hodnoty koncentrací u ukazatele znečištění PO4
3-

 jsou 

několikanásobně větší  (Calgonit Finish tab. – 511,86 mg/l, Jar Ultra – tablety – 316,18 

mg/l a Somat perfekt gel – 388,86 mg/l). Do zátěţe odpadní vody vypouštěné z myčky 

nádobí se jeví nejméně škodlivý z hlediska obsahu vypouštěných fosforečnanů prášek 

GOSH, který je oproti ostatním analyzovaným mycím práškům cenově nejpřijatelnějším. 

Dalším ukazatelem znečištění odpadních vod jsou těţké kovy. Většina těţkých kovů je 

v nízkých koncentracích nezbytná pro ţivotní pochody organismů (tzv. stopové prvky). Ve 

větších koncentracích se však projevuje jejich toxicita. Toxické působení těţkých kovů se 

projevuje především poškozováním buněk, dochází k denaturaci buněk, bílkovin a 

ovlivnění propustností buněčných membrán. Většina těţkých kovů má schopnost postupně 

se akumulovat z vodního prostředí do sedimentů a do ţivých organismů [37].  
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Ve vodách z myčky nádobí byly analyzovány těţké kovy: Cu, Ni, Co, Zn, Cd, Mn, 

Fe, Cr a zároveň byly stejné analýze podrobeny jednotlivé mycí prostředky pouţité v rámci 

této diplomové práce.  Ukazatele nabohacení mycích vod těţkými kovy byly pro jednotlivé 

kovy různé, nejniţší index nabohacení (pro 5 stanovovaných prvcích z 8) vykazoval mycí 

prostředek GOSH. Naopak alarmující bylo nabohacení odpadních mycích vod Fe při 

pouţití mycího prostředku Somat perfekt – gel, kde se hodnoty koncentrací v mg/l 

pohybovaly řádově ve stovkách (207-511 mg/l) oproti ostatním mycím prostředkům 

(hodnota koncentrací byla v rozmezí od 11,46 -29,4 mg/l).  Tyto analýzy měly určit vliv 

specifického zdroje některých těţkých kovů v odpadních vodách z domácností, které jsou 

spolu s ostatními látkami unášeny na čistírnu odpadních vod. Znečištění odpadních vod 

těţkými kovy představuje pro technologii čištění velkou zátěţ. Při biologickém čištění 

odpadních vod dochází k biosorpci těţkých kovů v biologickém kalu. V závislosti na 

technologických parametrech čištění odpadních vod a hodnotě pH lze z vody odstranit 20 

% aţ 90 % různých těţkých kovů, převáţně fyzikálně-chemickými procesy.  Na 

odstraňování se podílí i vazba kovů na extracelulární polymery produkované buňkami, 

obsahující polysacharidy, bílkoviny atd. Vysoké hodnoty koncentrací toxických kovů 

v kalech, jako produktech čištění,  mohou negativně ovlivnit jejich vyuţitelnost [6].  

Zjišťování zdrojů takového specifického znečištění pak není jen místním či 

regionálním problémem, nýbrţ problémem celosvětovým.  Kaţdá společnost vynakládá 

obrovské finanční prostředky k zajištění čištění odpadních vod a tudíţ je na místě  

zjišťování původu znečištění. Ze studií vyplývá, ţe významným zdrojem těţkých kovů ve 

vodách v kanalizaci jsou potrubní inkrusty, atmosférická depozice, doprava, stavební 

materiály, současně i splachy ze střech, opotřebení pneumatik, uţití potravin, nebo činnosti 

spojené provozem velkých podniků, aj. 

Nadměrná koncentrace fosforečnanů a iontů ţeleza v odpadních vodách z myček nádobí 

je důkazem ovlivnění koncentrace biogenních prvků, které se nacházejí ve vodném 

prostředí recipientů, kde postupně dochází k promíchávání vody povrchové s vodou 

odpadní. Fosforečnanové ionty se lehko váţí na Fe, ale také i na Al a Ca, se kterými 

vytváří jednoduché soli nebo komplexy, jejichţ rozpustnost se mění v závislosti na pH a 

nasycení vody kyslíkem. 

 Pokud je obsah ţivin ve vodách zvyšován, dochází k procesu eutrofizace, kterou dělíme 

na přírodní a umělou. Přírodní eutrofizace (natural eutrophication) je irreverzibilní proces, 

jehoţ intenzita s přibývajícím časem neustále vzrůstá. Je způsobena uvolňováním dusíku a 

fosforu, případně silikátů z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organizmů a v 

konečném důsledku vede k zazemnění a zániku jezer. Umělá (indukovaná) eutrofizace 

(cultural eutrophication), podmíněná především lidskou činností,  je způsobena intenzívní 

zemědělskou výrobou, některými druhy průmyslových odpadních vod, pouţíváním 

polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních 

odpadních vod a odpadů fekálního charakteru  [37].  

Z hlediska hodnocení moţného účinku poškození organismů vyvolaného účinkem  

toxických látek byl na vzorcích odpadních vod z myčky nádobí pouţit bakteriální test 

v ekotoxikologii vodního prostředí pomocí bioluminiscenčních baktérií Vibrio fischeri pod 

komerčním názvem Microtox, kde se k provedení testu pouţívá luminometrů, ve kterých 

se měří mnoţství světla eliminovaného luminometrem před a po přidání testované látky. 

Změna mnoţství světla pak odpovídá moţnému toxickému vlivu látky.  
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Zhodnotíme-li pak všechny zjištěné parametry a skutečnosti, je o to víc zřejmé, ţe 

počáteční kvalita přiváděných odpadních vod na čistírnu odpadních vod závisí na původu a 

mnoţství znečišťujících látek unášených spolu s odpadní vodou.  K porovnání systému 

čištění  odvodněných územních celků byly pouţity kanalizační řády kanalizačních soustav, 

které byly zakončeny jak čistírnou odpadních vod, tak vodním tokem. Hodnoty 

jednotlivých ukazatelů mohly být tedy pro kaţdý způsob odvádění odpadních vod 

porovnány.  V zásadě platí, ţe čím větší urbanizovaný územní celek je odkanalizován, tím 

by mělo být odkanalizování provedeno na čistírnu odpadních vod, s napojením většího 

mnoţství producentů – obyvatel a v celkovém důsledku byl měl být zajištěn kontinuální 

přísun znečištění na čistírnu odpadních vod v hodnotách daných kanalizačním řádem. 

Hodnoty přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do toku jsou oproti 

hodnotám znečištění zaústěného na čistírnu odpadních vod přísnější. 

Taky lze zhodnotit bilanci produkovaného znečištění domácností, kde by se dalo říct, ţe 

kanalizační síť zatěţují v určitých hodnotách znečištění více, neţ významní producenti 

odpadních vod. Určitě by se dalo dlouhé hodiny polemizovat nad uváţeností a 

„ekologické“ zodpovědnosti jednotlivých občanů. Ne vţdy platí, ţe to co je draţší, je také 

lepší, jak se ukázalo z posouzení ekonomické dostupnosti fosfátových a bezfosfátových 

mycích a pracích prostředků. Jen malý vzorek prostředků na mytí nádobí, určených pro 

myčky na nádobí, byl podroben analýze a z výsledků lze říci, ţe kaţdý prostředek má svá 

přednostní specifika. Některý analyzovaný vzorek vykazuje nízké koncentrace znečištění 

v základních iontových ukazatelích a některý naopak v ukazatelích těţkých kovů.  

V konečném důsledku při pouţívání prostředků v domácnostech hraje také velkou roli 

okolní mycí prostředí, včetně doprovodných mycích prostředků. S ohledem na velké 

mnoţství fosforečnanů, obsaţených v jednotlivých potravinách, které se při mytí dostanou 

do odpadních vod, je nasnadě toto ovlivnit mírou znečištění mytého nádobí.  
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo porovnání dynamiky látkového znečištění ve stokové 

síti zaústěné na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě – Přívoze v návaznosti na 

původce znečištění odpadních vod a systém čištění odpadních vod na území statutárního 

města Ostravy. 

Základní ukazatele znečištění odpadních vod přiváděných na ÚČOV Ostrava – 

Přívoz ve sledovaném období let 2006-2009 (CHSKCr, BSK5, NL, Nc, Pc) charakterizované 

mediánem maximálních hodnot průtoků a koncentrací znečištění v jednotlivých měsících 

sledovaných let vypovídají o dynamice průtoků odpadních vod stokovou sítí a jejím 

látkovém zatíţením.  Průtočné maximální mnoţství přiváděných odpadních vod  se 

pohybuje  v jednotlivých letech v rozmezí  203 645 m
3
/den – 173 615 m

3
/den – 167 840 

m
3
/den a 184 175 203 645 m

3
/den v jednotlivých sledovaných letech. Koncentrace 

biologického znečištění přítokové odpadní vody, ve sledovaném období, charakterizované 

ukazateli CHSKCr a BSK5 má klesající tendenci aţ k 50% hranici přípustného maximálního 

znečištění dle kanalizačního řádu, ovšem koncentrace znečištění odpadní vody  

v ukazatelích  Pc a Nc  stále ( krom Pc v roce 2009 ) překračovala přípustné limitní hodnoty.  

K moţnému vysvětlení tohoto zjištění musíme zohlednit fakt, ţe dynamika látkového 

znečištění ve stokové síti závisí na míře znečištění, charakteru a mnoţství látek unášených 

odpadní vodou, rychlosti proudění a v nemalé míře pak teplotě vodného prostředí.   

Rozpětí průtoků odpadních vod ve stokové sítí ve sledovaném období je ovlivněno 

mnoţstvím vody odpadní, sráţkové a taktéţ nepopulární vody balastní, která se do 

kanalizace dostane jejími netěsnostmi. Mnoţství odváděné odpadní vody na ÚČOV 

Ostrava – Přívoz je dále ovlivněno počtem obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu. Má se za to, ţe trend počtu obyvatel bydlících v odkanalizovaném území stoupá 

zároveň s jejich specifickou produkcí odpadních vod. Nárůstem ekvivalentního počtu 

obyvatelstva v odvodněném území dochází i k částečné změně funkčního vyuţití ploch a 

změně reţimu přirozeného odvodnění. Sráţkové vody jsou tak z velké části odváděny, 

spolu se splaškovými vodami do jednotné kanalizační sítě, proto nelze opomenout 

ovlivnění hydraulické zátěţe kanalizační sítě v deštivých obdobích, kdy se navyšuje objem 

odpadních vod o vody z přívalových dešťů, ale taktéţ o vody podzemní v důsledku 

zvyšování hladiny podzemní vody, čímţ by se dalo zdůvodnit zjištěné kolísavé průtokové 

mnoţství odpadních vod přiváděných na ÚČOV Ostrava – Přívoz. 

Zde se ovšem naskytuje otázka, proč s nárůstem počtu obyvatelstva 

v odkanalizovaném území a tím související produkcí odpadních vod, dochází ke sniţování 

organického znečištění odpadních vod na přítoku do ÚČOV Ostrava – Přívoz v ukazatelích 

CHSKCr a BSK5 a koncentrace znečištění nutriety Pc a Nc  zůstávají stále vysoké. 

K porozumění tohoto bilančního specifika přitékajících odpadních vod na ÚČOV Ostrava 

– Přívoz je třeba uvést, ţe prostředí kanalizační sítě je z důvodu moţného nebezpečí 

vzniku metanu při anaerobních pochodech, zcela aerobní, čímţ je zajištěna kyslíková 

dostatečnost a biologická rozloţitelnost organických látek. Koncentrace organického 

znečištění a nutrietů ve stokové síti je ovlivněna i tendencí klesající potřeby vody 

obyvatelstva a tím klesající produkce odpadních vod. Pro obraznost byla na začátku  

devadesátých let 20.století specifická potřeba vody ze skutečné fakturované vody pro 

obyvatelstvo v rozmezí 160 -200 litry na osobu za den. Po přechodu na trţní ekonomiku a 

zvýšení ceny pitné vody tato specifická potřeba trvale klesá a v současné době se pohybuje 

mezi 80-130 litry [38]. Specifická potřeba vody byla v roce 2007 dle [12] 109 litrů na 

osobu za den. V celkovém mnoţství odpadních vod ve stokové sítí zaústěné na ÚČOV 



Bc. Markéta Prokešová: Dynamika látkového znečištění ve stokové síti 

 

ROK 2010  42 
 

Ostrava – Přívoz mají tedy splaškové vody klesající tendenci, coţ silně ovlivňuje  

odstranění předmětných nutrientů, jelikoţ bez dostatečného přísunu biologicky 

odbouratelného organického znečištění není moţné dosáhnout efektivního odstranění 

dusíku ani fosforu. Dalším faktorem při sniţování parametrů BSK5 a CHSKCr  můţe být 

prostředí stokové sítě v letních měsících, kdy dochází k odbourání organických látek jiţ 

v kanalizaci a tím sníţení potřebného biologického znečištění, přičemţ celkový dusík je 

zachován jak se uvádí v [39].  Tím by se vysvětlila vysoká koncentrace celkového dusíku 

v odpadních vodách vzhledem k nízké koncentraci organického znečištění v odpadních 

vodách na přítoku ÚČOV Ostrava – Přívoz.  Obdobně lze vysvětlit i pravděpodobný důvod 

vysoké koncentrace celkového fosforu v odpadních vodách vzhledem ke 

klesající  koncentraci organického znečištění. Koncentrace znečištění odpadních vod 

sloučeninami fosforu odráţí, v určitém smyslu, tzv. ţivotní úroveň obyvatelstva, kde 

převáţným zdrojem fosforu jsou fekálie, převáţně mycí a prací prostředky a konzervační 

činidla do potravin (E).  

Koncentrace fosforečnanů v odpadních vodách z myčky nádobí je zřejmá 

z experimentální části této diplomové práce, kde se statistický ukazatel medián pohyboval 

v hodnotě  354,34 mg/l. Při interpretaci této hodnoty, která několikanásobně překračuje 

povolenou přípustnou limitu znečištění musíme zohlednit mnoţství ostatních vod 

vypouštěných z domácnosti a taktéţ vody, které jsou jiţ kanalizační síti unášeny.  

Mnoţství vod vypouštěných z domácností do kanalizace se řídí denní potřebou vody na 

obyvatele. Dle  [12] činí potřeba vody 109 litrů na osobu za den. Naředíme-li odpadní 

vody z myčky nádobí  dle denní potřeby vody ( cca 11 x) a pak počtem osob v domácností  

zjistíme, ţe výsledná koncentrace znečištění vypouštěných vod do kanalizace pro veřejnou 

potřebu splňuje přípustnou limitu znečištění v ukazateli Pc stanovenou v kanalizačním řádu 

kanalizační sítě statutárního města Ostravy. 

Porovnáním látkového znečištění ve stokové síti zaústěné na  ÚČOV Ostrava-Přívoz 

a znečištění  odpadních vod  produkované původci je zřejmé, ţe klesající tendence 

organického znečištění má určitou souvislost s nárůstem ceny vodného a tím i výrazného 

poklesu produkce odpadních vod, i přesto, ţe  se kaţdoročně  zvyšuje počet obyvatel  

napojených na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, coţ nasvědčuje výstavba  a 

rozšiřování kanalizačních sítí. Ovšem z hlediska  systému čištění odpadních vod,který je 

zaloţen na mechanicko-biologickém čištění splaškových vod a průmyslových vod na 

principu nízkozatíţené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací,  je nezbytné  

zvýšení organického znečištění v odpadních vodách, které je nezbytné pro odstranění 

vysokých koncentrací nutrietů v přiváděných odpadních vodách. 

Vysoký obsah  nutrietů v odpadních vodách by měl vést jednotlivé producenty 

odpadních vod k zamyšlení, zda nelze toto ovlivnit jiţ uváţeným jednáním nad výběrem 

bezfosfátových mycích, pracích či čistících prostředků a tím přispět k minimalizaci dopadů 

škodlivých látek na recipient. Zejména uţíváním bezfosfátových prostředků lze z velké 

části zabránit obohacení vodních toků nutriety (dusík a fosfor), které v konečném důsledku 

mají za svědomí tzv. eutrofizaci vod a rozkvět sínic. Stejná ekologická kázeň by měla platit 

v případě znečištění odpadních vod těţkými kovy. Těţké kovy z čištění odpadních vod se  

akumulují v čistírenských kalech, které mohou být při nekontrolovaném vyuţívání váţným 

zdrojem  znečištění vod, půdy, přírodního prostředí i potravinového řetězce.  
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