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Anotace 

Diplomová práce je věnována vyhodnocení kvality vody ve vodním toku Bajcůvka 

a posouzení její vhodnosti pro pouţití k průmyslovým účelům. V práci jsou popsány různé 

druhy odpadních vod a omezování vzniku znečištění odpadních vod. Dále se věnuje 

vhodným procesům v technologiích úpravy a čištění odpadních vod. Zabývá se také 

jednotlivými parametry, které byly pro stanovení pouţity a následně jejich vyhodnocení. 

Klíčová slova: Vodní tok Bajcůvka, průmyslové účely, odpadní vody, znečištění, 

technologie, parametry. 

Summary 

This thesis is devoted to evaluating the quality of water in the watercourse Bajcůvka for 

industrial purposes. The paper describes the different types of waste water and reduction of 

pollution and waste water. It also deals with the appropriate processes in treatment 

technologies and wastewater treatment. It also discusses the various parameters that were 

used for the establishment and subsequent evaluation. 

Key words: Watercourse Bajcůvka, industrial purposes, waste water, pollution, 

technologies, parameters. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Člověk vyuţívá vodu při mnoha činnostech. Vodu lze získat z přírodních vodních 

útvarů, které se nacházejí na zemském povrchu (vodní toky a nádrţe) či pod ním 

(podzemní zdroje). Podle účelu, pro který je voda z přírody odebírána, ji lze rozdělit na 

vodu pitnou, uţitkovou, technologickou atd. Během vyuţívání vody dochází k  jejímu 

znečišťování, jeţ lze definovat jako takovou změnu fyzikálních, chemických 

a biologických vlastností, která omezuje či znemoţňuje její pouţití pro daný účel. 

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí lze povaţovat za znečištěnou, veškerou vodu, 

pocházející z přírodního zdroje a jejíţ vlastnosti byly během vyuţití změněny a poté byla 

navrácena do přírodního koloběhu vody (Švehla a kol., 2007). 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou kvality vody v podniku 

Ţelezárny a Drátovny Bohumín a.s. V práci se věnuji odpadním vodám a vodám 

z průmyslu, popisuji vhodné procesy v technologiích úpravy a čištění těchto vod. Dále se 

zaměřuji na jednotlivé parametry, které jsem u vzorků odpadní vody stanovovala 

a následně se věnuji metodám stanovení podle příslušných norem. 

Cílem diplomové práce je tedy vyhodnotit na základě hydrochemických parametrů 

kvalitu vody ve vodním toku Bajcůvka a posoudit její vhodnost pro pouţití k průmyslovým 

účelům. Na základě srovnání výsledků měření z loňského období bylo mým úkolem 

navrhnout vhodná opatření jak s průmyslovou vodou nakládat. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Společnost ŢDB GROUP a.s., kterým protéká mnou sledovaný vodní tok Bajcůvka, 

má 125ti letou tradici a své aktivity má diverzifikovány do tří základních pilířů podnikání, 

a to drátovenství, slévárenství a hutnictví. Společnost je úspěšnou firmou nejen v České 

republice, ale v celém evropském regionu. Má stoupající trend objemu výroby, trţeb, 

zisku, investic a má jasnou vizi a strategii.  

V jejím výrobním programu lze nalézt litinové kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, 

jemné válcované profily, ingoty, nízkouhlíkové a vysokouhlíkové taţené ocelové dráty, 

ocelové kordy, ocelová lana, pruţiny, průvlaky a kovové tkaniny (www.zdb.cz). 

2.1 Vodní tok Bajcůvka 

Drobný vodní tok Bajcůvka (Obrázek 1) není tokem přirozeným. Ve sledovaném 

úseku protéká tok průmyslovým areálem společnosti ŢDB GROUP a.s., dále pak 

intravilánem městské části Bohumína. Tok Bajcůvky začíná rozdělovacím objektem na 

toku Bohumínské struţky. Ta začíná od jezu v Rychvaldě, kde se tok Orlovské struţky 

rozděluje na tok Vrbické struţky, která byla vybudována v 20. letech minulého století jako 

odlehčení v případě povodně a protipovodňová ochrana ŢDB GROUP a.s. a města 

Bohumína. Původně slouţila jak Bohumínská struţka, tak i potok Bajcůvka na prevenci 

odvedení povodňových vod mimo průmyslový areál Ţelezáren a Drátoven Bohumín 

a zástavbu města Bohumín. Bajcůvka pak měla i funkci zásobování průmyslovými vodami 

areálu podniku, zároveň i funkci recipientu vypouštěných dešťových i odpadních vod 

z podniku, tak i z obytné části Bohumína. I přes zjevnou nevyhovující kvalitu protékající 

vody je ţivotním prostředím pro drobné organismy i ryby (ŢDB GROUP a.s, 2010). 

Koryto potoka je v areálu ŢDB GROUP a.s. několikrát svedeno do zatrubnění. Krytý 

úsek toku je konstrukčně řešen betonovým korytem lichoběţníkového profilu, v této části 

jsou dvě kanalizační šachtice. Kromě těchto zatrubněných částí se na toku nachází řada 

propustku pod ţeleznicí i místních komunikací. Břehy toku jsou v areálu podniku převáţně 

bez zjevné stavební úpravy. Koryto je v celé délce průtoku areálem značně zaneseno, 

břehy pokrývá převáţně bujná vegetace (ŢDB GROUP a.s, 2010). 

http://www.zdb.cz/
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Obrázek č. 1: Bajcůvka- vtok do drátoven (foto Fedorová Veronika) 

V případě Bajcůvky jsou veškeré dešťové vody spolu s pouţitými vodami z chlazení 

a odpadními vodami z manipulačních ploch vypouštěny tzv. hlavním odpadem. Kanalizace 

je provedena v různých obdobích a z různých materiálů. Nejstarší část kanalizace 

ŢDB GROUP a.s. je z roku 1920, zbývající pak v  padesátých letech minulého století. Její 

stav jak prokazují četné zprávy z provedených kontrol a čištění z posledních let je jiţ zcela 

nevyhovující. Technický stav kanalizací nebyl v minulosti podrobně zjišťován, opravy 

a čištění bylo prováděno pouze na základě zjištění havarijního stavu. Rozloha připojeného 

areálu činí 147 908 m
2
 (AZ GEO, 2010). Stávající kanalizační síť v areálu drátoven je tedy 

značně zastaralá a opotřebována s mnohými poruchami, jejichţ četnost můţe do budoucna 

narůstat. Výsledkem je pak zatápění provozů a to i při méně intenzivních dešťových 

sráţkách (Pomazal, 2010). 

Kolem celé délky toku se aţ na drobné výjimky nachází bylinné, keřové i stromové 

pásmo, které je tvořeno převáţně listnatými stromy a nízkým porostem. Stav vegetačního 

opevnění toku je dobrý, avšak místy je vegetace nepropustná a znemoţňuje tak přístup na 

pozemky v okolí toku. 

Za dobu své existence nebyl vodní tok Bajcůvka v úseku od rozdělovacího objektu 

po soutok s Mašlonkou komplexně zaměřen. Veškeré úpravy a stavby na něm nebyly 

prováděny v souladu s potřebami toku, který měl kromě zásobování vodou zabezpečit 

rychlé a plynulé odvedení vody z přívalových dešťů a odpadních vod. (Pomazal, 2010) 

Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně 

teplé oblasti MT 10, jenţ je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, 
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krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně 

teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná 

teplota v lednu činí -2 aţ -3 °C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17-18 °C. 

Dlouhodobý průměrný sráţkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400-450 mm 

a v zimním období klesá na 200-250 mm. Průměrný počet dnů se sráţkami většími neţ 

1 mm je v této klimatické oblasti 100-120 dnů. Na následujícím Obrázku 1 jsou barevně 

vyznačeny klimatické oblasti na mapě České republiky.  

 

Obrázek č. 2: Klimatické oblasti (www.trasovnik.cz) 
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3 ODPADNÍ VODY 

Jestliţe se má člověk zabývat otázkou jak přistoupit k problematice čištění odpadní 

vody, je jednou z nejdůleţitějších otázek pro volbu vhodné technologie sloţení 

zpracovávané vody, z tohoto důvodu mají v technologii vody nezastupitelné místo 

analytická stanovení jednotlivých sloţek znečištění odpadní vody. Výsledek laboratorního 

rozboru můţe poskytnout důleţitou informaci také o potenciálním nebezpečí, jenţ můţe 

hrozit člověku při styku s odpadní vodou. Především bývají prováděna stanovení, která 

zjišťují chemické sloţení zpracovávané vody, důleţité jsou ale i další vlastnosti odpadní 

vody, především její teplota či případná radioaktivita. Při rozborech vzorků odpadních vod, 

mají vzhledem k moţné hygienické závadnosti tyto vody nezastupitelnou úlohu také 

stanovení počtu některých mikroorganismů, jeţ se vyskytují v odpadní vodě, případně 

v čistírenském kalu (Horáková a kol., 2007). 

Odpadní vody jsou označovány jako vody odváděné ze sídlišť, obcí, závodů či 

zdravotnických zařízení, které mají po pouţití zhoršenou jakost. Řadí se mezi ně také 

znečištěné vody atmosférické, které odtékají z ulic a veřejných prostranství. Jedná se tedy 

především o vody, jejichţ jakost se zhoršila antropogenní činností. Odpadní vody se dělí 

na vody splaškové (splašky), které pocházejí z domácností a ze sociálních zařízení závodů 

(kuchyní, koupelen, záchodů a umýváren) a vody průmyslové, vznikající při zpracování 

nebo těţbě anorganických a organických surovin. Jsou to vody znečištěné při výrobním 

procesu a řadí se mezi ně i odpadní vody ze zemědělství (Pitter, 2009). 

Při čištění odpadních vod je důleţité dosáhnout takového stavu, kdy je vyčištěná voda 

svými vlastnostmi srovnatelná s kvalitou vody v recipientu. Pod pojmem recipient se rozumí 

vodní útvar, do kterého jsou odváděny vyčištěné odpadní vody (Švehla a kol., 2007). 

Vzhledem k tomu, ţe tématem mé diplomové práce jsou především průmyslové odpadní 

vody, zaměřím se proto jen na jejich problematiku. 

3.1 Průmyslové odpadní vody 

Průmyslové odpadní vody mají velmi rozmanitý charakter i sloţení, a proto se jejich 

škodlivé účinky při vypouštění do recipientu velmi různí. Kaţdé průmyslové odvětví má 

své odpadní vody. Z jednotlivých výrobních procesů vznikají vody, které mají typické 
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vlastnosti a sloţení, lze hovořit i o vodách technologických nebo procesních. Některé 

odpadní vody se mohou čistit společně, jiné vyţadují oddělené čištění, a to pro své 

specifické vlastnosti či předčištění. Jiné vody jsou znečištěny jen velmi nepatrně a mohou 

se tak vypouštět do recipientu přímo nebo se mohou vracet zpět do provozu, proto se 

v některých závodech buduje několik stokových soustav, které umoţňují vhodnou 

segregaci odpadních vod. 

Podle typu znečišťujících látek se průmyslové odpadní vody obvykle dělí na 

převáţně anorganicky znečištěné a převáţně organicky znečištěné. U převáţně 

anorganicky znečištěných mohou být znečišťující látky přítomné v nerozpuštěné 

i rozpuštěné formě, kde mohou patřit toxické či netoxické látky. Odpadní vody, obsahující 

převáţně organické látky podléhají snadno biologickému rozkladu, a proto rychle 

vyčerpávají rozpuštěný kyslík mikrobiálními procesy a přecházejí tak do anaerobního 

stavu. Těmto vodám se také říká vody hnilobné (Pitter, 2009). 

Ve většině průmyslových odvětví vzniká několik proudů odpadních vod, které se liší 

svými vlastnostmi. Tyto vody lze rozdělit do skupin, které bych chtěla v následujících 

kapitolách stručně charakterizovat.  

3.1.1 Technologické vody 

Technologické vody obvykle obsahují hlavní podíl znečištění, vznikají tam, kde se 

voda dostává do kontaktu se surovinami a produkty v průběhu výrobního procesu. Svým 

sloţením jsou nejrozmanitější a v rámci jedné výroby jich můţe vznikat aţ několik druhů. 

K těmto vodám lze zařadit také vody z mytí a čištění technologických zařízení, 

přepravních kontejnerů apod. (Bindzar, a kol., 2009). 

Voda se v řadě výrob pouţívá jako chladící médium a v této souvislosti se jedná 

o chladící vody. Hlavním znečištěním bývá zvýšená teplota a v některých typech 

chladících vod je moţné najít také přidávané pomocné látky (biocidy, inhibitory koroze 

apod.), občas můţe dojít i k jejich kontaminaci chlazeným produktem. 

Splaškové vody jsou vody, které vznikají v umývárnách, sociálních zařízeních 

a jídelnách podniků. Sloţením se jedná o typické splaškové vody, jeţ jsou biologicky 

dobře čistitelné. 
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V případě sráţkových vod z areálu podniku je nutné dbát na jejich důsledné dělení 

na vody nekontaminované, které by měly být odváděny samostatně mimo čistírnu 

odpadních vod, aby nezvyšovaly její hydraulické zatíţení a kontaminované a na vody 

kontaminované, vznikající kontaktem s látkami, které ohroţují jakost vod (např. ropné 

látky). Tyto vody je potřeba před jejich vypouštěním podrobit vhodnému způsobu čištění. 

Obzvlášť chemické a petrochemické podniky bývají vybaveny systémy 

tzv. hydrogeologické ochrany, bránící šíření znečištění podzemních vod z území daného 

podniku do okolí. Kontaminované podzemní vody, které jsou odčerpány takovým 

systémem, je nutné vyčistit na poţadovanou kvalitu.  

Vypouštění vyčištěných odpadních vod můţe teoreticky průmyslový podnik 

provádět dvěma způsoby. Prvním způsobem je vypouštění odpadní vody přímo do 

recipientu. V tomto případě musí kvalita vypouštěné odpadní vody splňovat poţadavky 

platné legislativy. Vypouštění odpadních vod do vodních recipientů a nádrţí je moţné 

shrnout z hlediska nejvýznamnějších vlivů do následujících bodů (Švehla a kol., 2007): 

 Zanášení koryta řek suspendovanými usaditelnými látkami, případně znečišťování 

břehů nerozpuštěnými látkami unášenými vodou. 

 Estetické a organoleptické závady (pachové, vzhledové či chuťové vlastnosti vody). 

 Epidemiologické závady vlivem přítomnosti virů, bakterií, prvoků, červů aj. 

 Vyčerpání rozpuštěného kyslíku, především mikrobiálním rozkladem organických 

látek, a tím znemoţnění ţivota vyšších organismů a vyvolání zhoršení 

organoleptických vlastností vody. 

 Kontaminace vody toxickými či jinak škodlivými látkami, jako jsou těţké kovy, 

chlorované organické látky, fenoly nebo biologicky aktivní látky. 

 Přísun látek, které způsobují eutrofizaci povrchových vod, především sloučeniny 

fosforu a dusíku. 

 Zvyšování obsahu solí ve vodě 

 Změna teploty, zvláště její zvyšování, jeţ můţe být významné při vypouštění 

velkého mnoţství chladících vod. Zvyšování teploty nemusí mát významný efekt, 

důleţité však je, ţe s nárůstem teploty klesá rozpustnost kyslíku ve vodě. 
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 Změna hodnoty pH můţe vyvolat změny v disociační rovnováze různých látek. 

Největší význam můţe mít zvýšení hodnoty pH, který vyvolává zvýšení výskytu 

nedisociované formy výskytu amoniakálního dusíku (NH3), jenţ můţe mít 

významný vliv na úhyn ryb. 

Druhým způsobem je vypouštění odpadní vody do městské kanalizace, zakončené 

městskou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nároky na míru vyčištění 

vypouštěných vod pak bývají niţší, přípustná míra znečištění je dána kanalizačním řádem 

a smlouvou mezi podnikem a vlastníkem kanalizace a čistírny. Tato moţnost není dostupná 

vţdy, protoţe k dispozici nemusí být městská čistírna s dostatečnou kapacitou, nebo dané 

odpadní vody nemusí být vhodné pro biologické čištění. Jestliţe se podnik k tomuto řešení 

uchýlí, často je nutné vody alespoň předčistit přímo v podniku (Bindzar, a kol., 2009). 

3.1.2 Odpadní vody z ŢDB GROUP, a.s. 

Odpadní vody jsou před jejich vypuštěním do recipientu Bohumínská struţka 

ošetřeny v ČOV ŢDB GROUP a.s. Přítok odpadní vody na neutralizační stanici 

z patentopomosazovny činí z celkového mnoţství čištěné odpadní vody cca 15 840 m
3
/rok, 

tj. přibliţně 5 % objemu všech odpadních vod areálu ŢDB GROUP a.s. V souladu 

s kanalizačním řádem je tato voda přiváděna na neutralizační stanici, kde jsou pomocí 

hydroxidu vápenatého z odpadní vody odstraněny kovy a vznikají neutralizační kaly 

s vysokým obsahem kovů ţeleza. Tyto kaly jsou jako součást odpadového hospodářství 

podniku a jsou předávány oprávněné osobě. 

Z neutralizační stanice jsou vyčištěné odpadní vody pak odváděny na čistírnu 

odpadních vod (ČOV), kde jsou čištěny společně s komunálními vodami areálu 

ŢDB GROUP a.s. Jedná se o čistírnu mechanického typu s oxidací ţeleza. 

Vznikající odpadní voda je tak čištěna v rámci systému vodního hospodářství 

podniku ŢDB GROUP a.s. Koncová čistírna odpadních vod je kapacitně dimenzována na 

podstatně vyšší produkci odpadních vod související s historicky vyšší výrobní produkcí 

i vyšší zaměstnaností v areálu ŢDB GROUP a.s. Pro likvidaci vznikajících odpadních vod 

je proto k dispozici dostatečná kapacita. 

Pro nepřímé chlazení jsou pouţity uzavřené chladící okruhy, kde odpadní vody 

vznikají ve formě tzv. odluhů na chladicích věţích. Vody z přímého chlazení a ostřiků jsou 
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dále sedimentovány ve společném hydrocyklonu a odváděny k čištění na pískové filtry 

kalového hospodářství ocelárny. Odluhy a kalové vody jsou vypouštěny do vnitropodnikové 

kanalizace a svedeny do stávající čistírny odpadních vod ŢDB GROUP a.s. (Zálešák, 2008). 

3.2 Kontrola jakosti odpadních a zvláštních vod 

Pro kontrolu jakosti odpadních a zvláštních vod platí ČSN 75 7241 Kontrola 

odpadních a zvláštních vod, ve které je uvedeno několik desítek fyzikálních a chemických 

ukazatelů jakosti vod, jejichţ hodnoty mohou být významné v konkrétních případech při 

hodnocení vody (Horáková a kol., 2007). 

Pro vypouštění odpadních vod do recipientu platí Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. 

v platném znění, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

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

kanalizací a o citlivých oblastech. 

Pokud dojde k odhalení nelegálního vypouštění odpadních vod do povrchové nebo 

podzemní vody, ukládá příslušný vodoprávní úřad sankce. V případě fyzické osoby se 

sankce pohybuje ve výši od 1 000 do 50 000 Kč podle závaţnosti případu, stupně ohroţení 

ţivotního prostředí nebo zdroje vody a ochoty dotčených občanů situaci řešit. Úřad 

samozřejmě také přihlíţí na místní podmínky zvláště v obcích, které jiţ pracují na realizaci 

vybudování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. V případě právnických osob jsou 

pokuty mnohem vyšší, v nejváţnějších případech mohou dosáhnout aţ deset milionů 

korun. To je důvod, proč vyuţívat sluţeb externího podnikového ekologa, který můţe 

přebrat za plnění předpisů plnou zodpovědnost (http://www.ekologie-poradenstvi.cz). 

3.3 Důleţité ukazatele znečištění odpadních vod 

Znečištění odpadních vod se charakterizuje a kvantifikuje pomocí různých ukazatelů 

znečištění. Pro určování znečištění se vyuţívá kvalitativní analytické rozbory, jejichţ cílem 

je zajistit, jaké znečišťující látky jsou v daném vzorku odpadní vody přítomny, a především 

kvantitativní analytické rozbory, zajišťující mnoţství znečišťujících látek v příslušném 

vzorku. Mnoţství znečištění určené daným ukazatelem je charakterizováno jeho hmotnostní 

koncentrací (v kg⁄m
3
, g/l, mg/l) či látkovou koncentrací (mol/l, mmol/l). Kvantifikace 

http://www.ekologie-poradenstvi.cz/
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jednotlivých typů znečištění v odpadních vodách je nezbytná pro volbu a dimenzování 

jednotlivých procesů pouţívaných pro její znečištění. Na základě těchto údajů je moţné 

navrhnout technologickou linku čištění. Ukazatele znečištění jsou nezbytné i pro posouzení 

účinnosti čištění, jejich limitní hodnoty, jeţ je provozovatel čistírny odpadních vod (ČOV) 

povinen splnit, jsou dány příslušnými právními předpisy.  

Jak jiţ bylo uvedeno, většina odpadních vod obsahuje širokou škálu různých 

znečišťujících látek. Kvalitativní i kvantitativní stanovení jednotlivých sloučenin ve vzorku 

by bylo velmi náročné, a proto se zpravidla neprovádí. Ve většině případů se stanovuje 

společně několik příbuzných chemických látek pomocí jednoho standardu. Tato stanovení 

jsou označována jako skupinová (Švehla, 2004). 

Pro odpadní vody se obvykle pouţívají tzv. skupinoví ukazatele znečištění 

(viz Tabulka 2), které charakterizují a kvantifikují obsah skupin látek podobného charakteru, 

například organických látek biologicky rozloţitelných apod. (http://posta.tf.czu.cz).  

Tabulka č. 1: Skupinové (technologické) ukazatele znečištění vod 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

Corg organický uhlík 

NL nerozpuštěné látky 

RL rozpuštěné látky 

VL veškeré látky 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
Formy N, P, Cl, S, Fe, Mn, Ca, Mg 

Toxické kovy Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr, Ni, Zn, Ag, aj. 

PCB polychlorované bifenyly 

PAU polyaromatické uhlovodíky 

RAS rozpuštěné anorganické soli 

AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

LEF látky extrahovatelné freonem (ropné látky a tuky) 

V následujícím textu bych chtěla stručně charakterizovat hydrochemické parametry, 

které jsem monitorovala v rámci řešení své diplomové práce. 

http://posta.tf.czu.cz/
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3.3.1 Teplota 

Teplota patří mezi nejdůleţitější organoleptické ukazatele a její nejvhodnější teplota 

činí pro pitnou vodu 8 aţ 12 °C. Voda, která je teplejší neţ 15 °C jiţ neosvěţuje a voda 

chladnější neţ 5 °C můţe poškozovat zaţívací trakt.  

Měření teploty se provádí pro vody s teplotou vyšší neţ 0 °C rtuťovým teploměrem 

s dělením po 0,10 aţ 0,05 °C, či elektrickým teploměrem s odporovým nebo termistorovým 

čidlem. Teplota se měří vţdy s odběrem vzorku vody a provádí se buď přímo pod hladinou 

vody, nebo ve vzorkovnici ihned po odběru. Odečet teploty se provádí po ustálení rtuťového 

sloupce či digitálního ukazatele a vyjadřuje se v °C, zaokrouhlených na jedno desetinné 

místo. Teplota vzorků, které mají teplotu výrazně odlišnou od teploty okolí, se měří odečtem 

maximální či minimální dosaţené hodnoty. Pro měření odpadních vod je vhodné pouţití 

registračního zařízení (Horáková a kol., 2007).  

Jestliţe se jedná o vzorky podzemní vody, můţe být teplota vody v rozmezí 0-100 °C 

a nezávisí na ročním období. U povrchových vod teplota kolísá v průběhu roku v závislosti 

na počasí a ročním období a její hodnota je důleţitá zejména pro posouzení kyslíkových 

poměrů, rychlosti rozkladu organických látek, vhodnosti prostředí pro výskyt ryb a jiných 

vodních organizmů. Teplota vypouštěných odpadních vod je závaţná z hlediska posouzení 

tepelného znečištění recipientu (Pitter, 2009). 

Teplotní reţim vody v tocích ovlivňuje řadu fyzikálně-chemických procesů, které 

v ní probíhají. Na teplotě vody závisí rozpustnost plynů, viskozita společně s hustotou 

vody a dalšími fyzikálními vlastnostmi, jenţ se s teplotou výrazně kvantitativně 

i kvalitativně mění (Ambroţová, 2003). Těmito faktory jsou pak ovlivněny veškeré 

biologické procesy včetně ţivotních cyklů organizmů, jejich aktivity či schopnosti přeţití 

a tím se teplota stává jedním ze základních ekologických filtrů rozhodujících o druhové 

skladbě společenstva na lokalitě (Benjamin, 2002; Pařil a kol., 2010).  

Vyšší teplota vody sniţuje rozpustnost kyslíku a zrychluje proces bakteriálního 

rozkladu, coţ můţe vést v organicky zatíţených tocích k vytvoření podmínek, které 

omezují ţivot bezobratlých a ryb (Ambroţová, 2003). Teplota vody závisí nejen na přímé 

výměně tepla s okolím, ale také na příjmu energie ze záření. Slunce patří k hlavním 

zdrojům tepelného záření a mnoţství dopadajících paprsků zásadním způsobem ovlivňuje 
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teplotní reţim vody. Faktory omezující dopad slunečních paprsků na hladinu mohou 

teplotní reţim vody výrazně ovlivnit. Velkou roli hraje zastínění toku vegetací 

a morfologie koryta, a proto můţe odstranění břehových porostů či regulace koryta vést 

k narušení přirozeného teplotního reţimu. Morfologicky degradované vodní toky bez 

vegetačního doprovodu mohou zejména v suchých letních měsících, při nízkých průtocích, 

trpět silně narušeným teplotním reţimem, zejména přehříváním či vysokou oscilací teplot. 

Teplota vody malých toků, do šířky cca 5 m, u nás není v rámci monitorovacích programů 

systematicky sledována (Ambroţová, 2003; Pařil a kol., 2010).  

3.3.2 Konduktivita 

Konduktivita (vodivost) je základní aditivní vlastností elektrolytů. Jedná se 

o převrácenou hodnotu odporu. Pro srovnání schopnosti vodných roztoků vést elektrický proud 

byla zavedena měrná vodivost (elektrická konduktivita), která se označuje symbolem κ, někdy 

také σ či γ a představuje převrácenou hodnotu odporu roztoku mezi dvěma elektrodami 

o stejné ploše (1 m
2
), ve vzdálenosti (1 m) od sebe a je vyjádřena následujícím vztahem: 

Κ = G·
A

l
 

kde je: 

G konduktance (S), 

L vzdálenost elektrod (m), 

A plocha elektrody (m
2
). 

Jednotkou vodivosti je S/m, obvykle se však uţívá menší jednotka mS/m a dříve 

uţívaná jednotka µS/cm můţe být převedena na mS/m podle následujícího vztahu: 

1 µS/cm = 0,1 mS/m 

Stanovení konduktivity patří mezi běţné součásti chemických rozborů vody 

a umoţňuje bezprostřední odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové 

mineralizace ve vodách. Konduktivita se často pouţívá k posouzení čistoty destilované 

vody. Důleţitý význam má tato hodnota také při odhadu potřebného zředění vzorku pro 

stanovení jednotlivých anorganických sloţek vod (Pitter, 2009). 
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Vodivost roztoku je závislá na koncentraci iontů, jejich náboji, pohyblivosti a na teplotě 

roztoku. Změna teploty o 1 °C způsobuje změnu vodivosti nejméně o 2 %, coţ má pro 

temperování vzorku při stanovování jeho vodivosti velký význam (Horáková a kol., 2007). 

Zvýšené hodnoty jsou způsobeny obsahem plynů (zvláště CO2) a rozpuštěných solí, avšak 

vliv CO2 se obvykle zanedbává (Hlavínek, 2004). 

Metodu lze pouţít u vzorků všech druhů vod. Stanovení konduktivity slouţí 

k odhadu stupně mineralizace vzorků vody, dalším moţným vyuţitím těchto výsledků je 

kontrola chemického rozboru porovnáním s výpočtem na základě molárních konduktivit 

přítomných iontů. 

Konduktivita se měří ihned po odběru, zejména v případě, jestliţe je podezření na 

sklon k výměně plynů s okolím nebo u biologicky aktivních vzorků. Při odběru vody se 

pouţívají polyethylenové vzorkovnice. Vzorkovnice ze sodného skla se nesmí pouţívat. 

Před měřením konduktivity se vzorky musí vytemperovat na teplotu 25 °C. K uchování 

přírodních vzorků se doporučuje ochlazení na 4 °C, aby se omezila biologická aktivita. 

Stanovení konduktivity mohou rušit nerozpuštěné látky, jako jsou např. tuky, dehty, 

minerální látky či kovové částice. Rušivě mohou působit i vzduchové bubliny, vznikající 

při zahřívání vzorků na teplotu 25 °C (Horáková a kol., 2007). 

3.3.3 Hodnota pH 

Pod pojmem hodnota pH se rozumí záporná hodnota dekadického logaritmu aktivity 

vodíkových iontů vyjádřenou v molech na litr. V důsledku interakcí iontů je aktivita iontů 

poněkud menší neţ jejich koncentrace. Aktivita se však blíţí hodnotě koncentrace pouze 

u velmi zředěných roztoků. Hodnota pH vody vyjadřuje kyselost či zásaditost testovaných 

vod (pH 0-14) a významně ovlivňuje průběh většiny biochemických procesů a je také 

významná pro biologické čištění odpadní vody (Švehla, 2004). 

Pro vodní organismy je hodnota pH velice důleţitá. Jeden z hlavních důvodů se týká 

acidity prostředí, která ovlivňuje průběh ţivotních dějů v ţivých buňkách a další důvod je, 

ţe na reakci vody závisí účinek a biologická vyuţitelnost látek přítomných ve vodách. 

Například v kyselém prostředí není téměř vůbec přijímán amoniakální dusík, avšak 

v opačném případě proniká do buněk v nadbytku (Chapman, 1996; Benjamin 20002). 
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Měření hodnoty pH se prakticky provádí u všech druhů vod a je často významný 

pro další posuzování vlastností analyzované vody. Hodnota pH se stanovuje různými 

metodami, počínaje jednoduchými způsoby vyuţívajícími indikátorové papírky, barevné 

indikátory a konče sloţitějšími elektrometrickými metodami (Horáková a kol., 2007). 

Kalorimetrické metody vyuţívající barevnou změnu pouţitých indikátorů mají jen 

omezenou přesnost, a proto vyhovují pouze k orientačnímu stanovení hodnoty pH vody 

nebo pro terénní měření. Kromě univerzálního indikátoru, který pokrývá významnou část 

rozsahu pH stupnice, existuje velká řada acidobazických indikátorů, pracujících pouze 

v úzkém rozsahu hodnot pH. Zbarvení vzorku po přidání těchto indikátorů se pak srovnává 

se zabarvení standardních tlumivých roztoků a na základě tohoto srovnání se určuje 

hodnota pH vzorku (Švehla, 2004). 

Nejčastěji se dnes hodnota pH stanovuje potenciometricky. U potenciometrického 

stanovení se pouţívá buď skleněná měrná a srovnávací elektroda (kalomelová či 

argentchloridová) nebo kombinovaná elektroda tvořící článek sama svým vnitřním 

uspořádáním. Tuto metodu je moţné pouţít u vzorků všech druhů vod, včetně odpadních, 

v rozsahu hodnot pH mezi 3 a 10. Výrobci přístrojů a elektrod uvádějí často rozsah pouţití 

pro hodnoty pH 0-14, ovšem takové hodnoty se u většiny vod nedají očekávat. Kromě toho 

v krajních oblastech uvedeného intervalu dochází k významným chybám měření a navíc 

není moţné na tyto hodnoty přístroj kalibrovat. Měřit by se mělo pouze v intervalu mezi 

hodnotami pH, na které byl přístroj kalibrován. Pro různé typy vod lze z nabídky 

dodávaných typů volit elektrody, jejichţ charakter (typ vnitřního elektrolytu, membrána 

a další) nejlépe vyhovuje zkoumaným vzorkům (Horáková a kol., 2007). 

Hodnota pH vzorku vody se rychle mění v důsledku chemických, fyzikálních či 

biologických pochodů, a proto by vzorky měly být zpracovávány co nejdříve, nejlépe 

ihned na místě odběru. Mnohé pH-metry jsou k tomu uzpůsobené; vyrábějí se přenosné 

přístroje a mnohé modely jsou napájeny z akumulátorů (Švehla, 2004). 

Výsledek stanovení hodnoty pH je výrazně ovlivněn teplotou vzorku. Vliv teploty se 

uplatňuje dvěma způsoby, prvním je změna napětí na elektrodě v důsledku změny teploty 

(tento vliv je u moderních elektrod často kompenzován vestavěným teplotním čidlem). Druhý 

způsob se vztahuje k teplotní závislosti rovnováţných konstant látek obsaţených ve vzorku 

(zejména tlumivých sloţek). Tato odchylka je závislá na vzorku, a proto ji nelze obecně 
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korigovat. U měřených hodnot pH se proto udává ještě teplota, při které byly naměřeny. 

U standardních tlumivých roztoků je teplotní závislost hodnoty pH rovněţ povinně uváděna. 

V silně alkalické oblasti se projevuje rušivý vliv sodných iontů v roztoku, jejţ 

ovlivňují potenciál na elektrodě spolu s vodíkovými kationty (Horáková a kol., 2007). 

Mezi další rušivé vlivy patří obsah některých plynů, suspenzí a organických látek 

(oleje, tuky, apod.). Znečištěné elektrody se obvykle otírají jemnou tkaninou, která je 

namočená ve vhodném rozpouštědle či detergentu, potom se oplachují, často se ještě máčí 

v ředěné kyselině chlorovodíkové, a znovu oplachují. V kaţdém případě je po těchto 

operacích nutná rekalibrace přístroje (Švehla, 2004). 

3.3.4 Celkové rozpuštěné látky (TDS) 

Parametr TDS vyjadřuje v podstatě obsah veškerých rozpuštěných pevných látek 

v roztoku v procentech či hmotnostních jednotkách (např. mg/l). Pro své měření TDS 

jsem pouţila vodotěsný měřicí přístroj CyberScan WP PC300, který jsem měla 

zapůjčený z AZ GEO s.r.o.  

3.3.5 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek biochemickou oxidací 

organických popř. anorganických látek ve vodě. Vyjadřuje se v mg/l. Anorganickými 

látkami se zde rozumí především amoniakální dusík (případně dusitany), které mohou za 

určitých podmínek podléhat biochemické oxidaci (nitrifikaci), a tím tedy také 

spotřebovávat rozpuštěný kyslík. Při stanovení BSK se však nitrifikaci amoniakálního 

dusíku obvykle zabraňuje (Pitter, 2009). Proto lze stanovenou hodnotu BSK povaţovat za 

míru koncentrace biologicky rozloţitelných organických látek obsaţených ve vodě. 

Protoţe organické látky jsou jednou z hlavních znečišťujících sloţek vody, patří BSK mezi 

důleţité ukazatele čistoty či znečištění vody. Organické látky stanovené jako BSK hrají 

důleţitou úlohu při odčerpávání rozpuštěného kyslíku z vody, a proto je BSK i důleţitým 

ukazatelem kyslíkového reţimu vod (Horáková a kol., 2007). 

Hodnota BSK závisí na době inkubace. BSK za n dní inkubace se označuje jako 

BSKn. Hodnota BSK dále závisí i na mnoha dalších faktorech, jako je např. teplota při 
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inkubaci, druh, koncentrace a stupeň adaptace mikroorganismů provádějících rozklad, 

koncentrace biogenních prvků v prostředí, přítomnost toxických či inhibičních látek, 

koncentrace kyslíku, hodnota pH prostředí atd. Aby bylo moţné získat srovnatelné 

výsledky stanovení BSK, pouţívají se standardní testy (uzanční metody stanovení), při 

kterých jsou podmínky stanovení přesně definovány. Striktní dodrţování všech uzančních 

podmínek při stanovení BSK je nezbytným předpokladem empiricky správných 

a porovnatelných výsledků (Švehla, 2004). 

Mezinárodně unifikovanou, a tedy i celosvětově rutinně pouţívanou metodou stanovení 

BSK je standardizovaná tzv. zřeďovací metoda stanovení BSK5. Metoda spočívá ve stanovení 

koncentrace rozpuštěného kyslíku v předem upraveném vzorku vody nultého a pátého dne 

inkubace. Úpravou vzorku se rozumí vytemperování roztoku na teplotu inkubace, nasycení 

vzorku kyslíkem, popř. zředění vzorku nebo současně zředění a inokulace vzorku. Inkubace 

vzorku spočívá v tom, ţe vzorek vody (obsahující dostatečné mnoţství rozpuštěného kyslíku 

i dostatečné mnoţství vhodných mikroorganismů) je ponechán v uzavřené láhvi v klidu při 

teplotě 20 °C bez přístupu vzduchu a světla (Horáková a kol., 2007). 

Výhodou této metody je, ţe nepotřebuje ţádné mimořádné přístrojové vybavení je 

tedy proveditelná v kaţdé laboratoři. Nedostatkem metody je, ţe podmínky stanovení BSK 

se velmi liší od skutečných podmínek (v recipientech, v biologických čistírnách odpadních 

vod). Stanovení probíhá za statistických podmínek, bez míchání vzorků, zředěním vody se 

sniţuje koncentrace mikroorganismů, substrátu atd. To jsou faktory ovlivňující kinetiku 

BSK, a proto laboratorní výsledky stanovení BSK vody nemusí odpovídat hodnotám BSK 

vody v toku, nádrţi, nebo v potrubí (Švehla, 2004). 

Kromě této zřeďovací metody se ke stanovení BSK pouţívají navíc metody 

respirometrické, které jsou zaloţeny na principech plynoměrné analýzy (volumetrické nebo 

manometrické). Při některých respirometrických metodách se stanovuje úbytek kyslíku 

přímo v kapalné fázi kyslíkovými sondami. Výhodou respirometrických metod proti 

zřeďovací metodě je, ţe většinou lze pracovat bez ředění odpadních vod v aktivaci 

a stanovovat respirační rychlosti kalů a je moţné sledovat snadno celý průběh BSK, vliv 

hodnoty pH a různých počátečních koncentrací substrátu a inokula, vliv toxických látek 

atd. Oproti zřeďovací metodě je nevýhodou sloţitější aparatura, méně dostupná běţným 

laboratořím, náročnější práce a obtíţnost stanovení BSK málo znečištěných vod. Hodnoty 
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BSK stanovené zřeďovací a respirometrickou metodou nejsou vzájemně srovnatelné, 

jelikoţ se pracuje za odlišných podmínek (Horákov a kol., 2007). 

BSK5 se vypočítá jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku stanovených nultého 

a pátého dne ve vzorku (nebo ve zředěném vzorku vody), inkubovaném za uzančně 

standardizovaných podmínek (tj. před a po biochemické oxidaci organických látek, 

resp. obsaţených v analyzovaném vzorku) (Švehla, 2004). 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou 

metodou v Alsterbergově modifikaci nebo elektrochemickou metodou s membránovou 

sondou. 

Za standardní podmínky inkubace vzorku byly zvoleny: 

 doba 5 dní (±4 hod), 

 teplota (20±1 °C), 

 vyloučení přístupu atmosférického kyslíku a světla, 

 aerobní podmínky během celé doby inkubace. 

Aerobní podmínky (toxické prostředí), tj. dostatečné mnoţství rozpuštěného kyslíku ve 

vzorku vody během celé doby inkubace, je nezbytné pro průběh aerobních biochemických 

pochodů. Při významnějším znečištění musí být vzorky vody dostatečně zředěny, protoţe 

rozpustnost kyslíku ve vodě je poměrně nízká, jinak by mohlo dojít k úplnému vyčerpání 

rozpuštěného kyslíku mnohem dříve neţ za pět dní. K ředění vzorku se pouţívá „ředící“ 

(nebo „očkovaná ředící“) voda, připravená standardizovaným postupem. 

K zajištění aerobních podmínek dostatečné koncentrace rozpuštěného kyslíku při 

stanovení BSK5 je nutné, aby byl vzorek na počátku inkubace téměř nasycen rozpuštěným 

kyslíkem, tedy obsahoval kyslík v koncentraci asi 8 mg/l (nejméně) aţ 9 mg/l, aby 

koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku po pětidenní inkubaci nebyla niţší neţ asi 

2 mg/l aţ 3 mg/l (nesmí klesnout pod 2 mg/l) a také aby se koncentrace rozpuštěného 

kyslíku ve zředěném vzorku během pětidenní inkubace sníţila o 2 mg/l, coţ neplatí pro 

neředěné vzorky (Horáková a kol., 2007). 

Pro správné stanovení BSK5 je nutné, aby analyzovaný vzorek vody obsahoval 

dostatečné mnoţství aerobních mikroorganismů (organotrofních bakterií), provádějící 
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rozklad organických látek. Proto, jestliţe analyzovaná voda tyto organismy neobsahuje 

(nebo jich obsahuje jen nedostatečné mnoţství), je nutné je k analyzovanému vzorku vody 

přidat. To znamená, ţe vzorek vody je nutné těmito mikroorganismy zaočkovat 

(inokulovat). Zároveň je nutné zajistit vhodné podmínky pro činnost těchto 

mikroorganismů, tedy vhodnou hodnotu pH vzorku (optimální hodnota pH=7,2), dostatek 

biogenních prvků a nepřítomnost toxických či inhibičních látek (Švehla, 2004). 

Bez ředění vzorku lze stanovit BSK5 u vod, jejichţ hodnota BSK5≤6 mg/l. Mez 

stanovitelnosti pro neředěné vzorky je 0,5 mg/l. Vzorky s hodnotou BSK5 vyšší neţ 6 mg/l 

je nutno ředit. Moţné je také ředit vody s hodnotou BSK5 jiţ od 4 mg/l. Zřeďovací metodu 

lze uţít u vod s hodnotou BSK5 aţ do 6 000 mg/l. Hodnoty BSK5 vyšší neţ 6 000 mg/l jsou 

v důsledku vysokého ředícího poměru zatíţeny jiţ tak velkou chybou, ţe hodnocení vody 

s takovými hodnotami BSK5 je velmi problematické. 

Při stanovení BSK ruší toxické látky a vysoká ZNK nebo vysoká KNK vody. Nadměrné 

mnoţství řas ve vzorku způsobuje pozitivní chybu stanovení BSK5 (řasy ve tmě spotřebovávají 

rozpuštěný kyslík z vody respiračními, tj. asimilačními pochody) (Horáková a kol., 2007). 

Všechny jmenované případy musí být řešeny individuálně, podle druhu rušivé 

sloţky. Většinou se pouţije tzv. „předběţná úprava vzorku“ (Horáková a kol., 2007). 

Látky, reagující přímo s rozpuštěným kyslíkem, způsobují pozitivní chybu při stanovení 

BSK5. Rušivý vliv těchto látek se odstraňuje prodlouţením doby mezi zředěním vzorku či 

nasycením vzorku kyslíkem a stanovení kyslíku v inkubační láhvi určené ke stanovení 

kyslíku nultý den. V takovémto případě se kyslík stanovuje asi jednu hodinu po zředění 

nebo po provzdušnění vzorku (Švehla, 2004). 

3.3.6 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) je definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku, 

která je ekvivalentní hmotností silného oxidačního činidla spotřebovaného za přesně 

vymezených reakčních podmínek zpracování vzorku vody na oxidaci oxidovatelných látek 

obsaţených v jednom litru vody. Hlavní skupinu těchto látek tvoří organické látky, které voda 

v různých koncentracích obsahuje. Chemická spotřeba kyslíku je tedy řazena mezi 

nespecifické ukazatele vody a jeho hodnota, která je stanovená nepřímým skupinovým 
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stanovením, slouţí k odhadu organického znečištění vody. Hodnota je obvykle udávána 

v mg/l, u odpadních vod s velkým znečištěním pak v g/l (Horáková a kol., 2007). 

Metod navrţených na stanovení chemické spotřeby kyslíku a modifikací těchto metod je 

mnoho, liší se uţitým oxidačním činidlem i reakčními podmínkami při oxidaci. Ještě více je 

prací, které se zabývají porovnáním hodnot CHSK, jeţ jsou získány jednotlivými metodami 

stanovení pro různé organické látky a různé druhy vod. V současné době se při stanovení 

chemické spotřeby kyslíku pouţívají pouze dvě metody. Jako oxidační činidlo pouţívá jedna 

metoda manganistan draselný (CHSKMn), druhá metoda pouţívá dichroman draselný 

(CHSKCr). U obou těchto metod probíhá oxidace v kyselém prostředí, zatímco doba oxidace 

a teplota při oxidaci je u kaţdé z nich různá (Horáková a kol., 2007). 

Princip stanovení CHSKCr spočívá v oxidaci organických látek dichromanem 

draselným v prostředí 50% kyseliny sírové při teplotě 150 °C po dobu 2 hod a to za 

katalytického působení síranu stříbrného (Pitter, 2009). 

3.3.7 Chloridy 

Chloridy jsou nejrozšířenější formou výskytu sloučenin chloru ve vodách 

(Pitter, 2009). Vyskytují se ve všech druzích vod, v různých koncentracích od jednotek 

mg/l u některých přírodních vod, aţ po několik g/l v silně znečištěných průmyslových 

vodách, či v mineralizovaných nebo mořských vodách. V přírodních vodách patří chloridy 

k základním aniontům. Přítomnost většího obsahu chloridů geologického původu není 

v našich povrchových vodách a prostých podzemních vodách obvyklá, zato u odpadních 

splaškových vod a některých průmyslových vod jsou chloridy často obsaţeny ve vysokých 

koncentracích (Horáková a kol., 2007). 

Chloridy jsou ve vodách jak chemicky, tak biochemicky stabilní, oxidují se teprve při 

vysokých hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu, které v přírodních vodách nepřicházejí 

v úvahu. Chloridy jsou hygienicky nezávadné, ale při vyšších koncentracích ovlivňují chuť 

vody. Prahová koncentrace chuti závisí také na přítomných kationtech (Pitter, 2009). 

3.3.8 Dusičnany 

Dusičnany jsou řazeny mezi čtyři hlavní anionty vod, vyskytují se ve všech druzích 

a v různé koncentraci od desetin aţ jednotek mg/l NO3
-
 ve sráţkových vodách a jednotek 
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aţ desítek mg/l NO3
-
 v podzemních a povrchových vodách, aţ po stovky mg/l NO3

-
 

v některých odpadních průmyslových vodách (Horáková a kol., 2007). 

Dusičnany nejsou primárně ve vodě pro člověka příliš závadné, ale sekundárně jako 

dusitany, mohou být příčinou dusičnanové alimentární methemoglobinemie, a proto je 

obsah dusičnanů v pitné vodě limitován a jejich stanovení patří mezi základní stanovení 

fyzikálních a chemických zdravotně významných ukazatelů pitné vody. Protoţe jsou 

dusičnany konečným produktem biochemické oxidace organicky vázaného dusíku, můţe 

být jejich větší koncentrace v přírodních vodách, hlavně podzemních, důkazem staršího 

znečištění organického původu. Obsah dusičnanů v povrchových vodách souvisí se 

stupněm eutrofizace, a proto je významným základním ukazatelem rozboru povrchových 

vod, jak při kontrole jakosti, tak při jejich klasifikaci jakosti těchto vod. Při vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových, patří obsah dusičnanů k závazným stanoveným 

a zpoplatněným ukazatelům (Horáková, a kol., 2007). Obsah dusičnanů ve vodách je 

udáván zpravidla hmotnostní koncentrací jako NO3
-
 či jako N-(NO3

-
) v mg/l. (Pitter, 2009) 

Pro stanovení dusičnanů ve vodách existuje mnoho metod a kaţdá má ještě mnoho 

dalších modifikací. Největší skupinu v praxi pouţívaných metod pro stanovení dusičnanů 

ve vodách tvoří absorpční spektrofotometrické metody, které lze rozdělit na metody 

přímého stanovení dusičnanů a na nepřímé metody stanovení dusičnanů, kde jsou 

dusičnany vyhodnocovány jako dusitany či amoniakální dusík (Horáková a kol., 2007). 

Pro stanovení dusičnanů se laboratorní vzorky odebírají do skleněných lahví a měly 

by být analyzovány pokud moţno co nejdříve po odběru. Četné druhy vzorků jsou 

konzervovány při teplotě od 2 °C do 5 °C. 

3.3.9 Sírany 

Koncentrace síranů paří mezi základní ukazatele kvality všech typů vod a společně s 

hydrogenuhličitany a chloridy tvoří hlavní část anorganických aniontů ve vodách. Mezi 

přirozené zdroje síranů patří sádrovec, anhydrit a sulfidické rudy po oxidaci, 

antropogenními zdroji jsou převáţně odpadní vody z moření kovů a exhalace s vysokým 

obsahem SO2 a SO3. Sírany se vyskytují hlavně ve formě aniontu SO4
2-

, případně jako 

iontové asociáty, tedy sulfatokomplexy (Serenčíšová, Praus, 2010).  
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Ke kvantitativnímu stanovení síranů ve vodách jsou pouţívány přímé a nepřímé 

analytické metody, které jsou zaloţeny na spektrofotometrickém stanovení látek vytěsněných 

sírany z různých sloučenin (komplexů) nebo stanovení nadbytku iontů Ba
2+

 po vysráţení 

síranu barnatého (BaSO4). Prvním způsobem lze stanovit sírany např. měřením absorbance 

kyseliny chloranilové, chromanu, thorinu či methylthymolové modře.  

Pro přímé stanovení síranů ve vodách jsou pouţívány jak klasické, tak i instrumentální 

metody. Klasické metody představují sráţecí titrace odměrnými roztoky iontů Ba
2+

 či Pb
2+

 

a také gravimetrické stanovení BaSO4. Instrumentální metody nejčastěji pouţívají iontovou 

chromatografii, kapilární elektroforézu a isotachoforézu, v méně častých případech pak 

spektrofotometrii a turbidimetrii (nefelometrii). Spektrofotometricky je sírany moţné stanovit 

přímo při 210 nm nebo jako ionty FeSO4
+
 při vlnové délce 355 nm a ve viditelné části spektra 

např. jako ternární komplex síranů, fluorexonu a zirkonia (Serenčíšová, Praus, 2010). 

3.4 Omezování vzniku znečištění a odpadních vod 

Menší objem odpadních vod znamená v čistírnách odpadních vod menší nároky na 

objemy nádrţí, na čerpání, provzdušňování a míchání. Menší přítok odpadních vod 

zaznamenává menší hydraulické zatíţení nádrţí, a tím tedy delší doby zdrţení, coţ 

zprostředkovaně přináší lepší a stabilnější účinky čištění. Nadměrně zředěné odpadní vody 

nejsou příznivé pro biologické čištěníChyba! Odkaz není platný.. Pro omezování 

znečištění a produkce odpadních vod lze doporučit následující opatření (Pošta, Člověk a 

odpadní voda - I. část): 

1) Úsporná spotřeba vody, které napomáhá také dobrý stav a úsporné seřízení 

rozvodů a spotřebičů vody a úsporné jednání spotřebitelů, podporované osvětou 

a školní výchovou. 

2) Úsporná spotřeba pracích, čistících a dezinfekčních přípravků. Asi polovina 

fosforu obsaţeného ve splaškových vodách pochází z pracích a čisticích 

prostředků. Nadměrné pouţívání dezinfekčních přípravků můţe být příčinou 

nefunkčnosti nebo váţných poruch domovních a malých čistíren odpadních vod. 

3) Zachycování a vyuţívání dešťové vody z pevných ploch, které je u nás běţné 

v zahradní zástavbě, kde se voda vyuţije k zalévání. 
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4) Omezování přítoků dešťových vod do kanalizací. 

3.5 Základní procesy v technologiích úpravy vody a čištění odpadních vod 

Počet, druh a zařazení procesů do technologické linky závisí na jakosti vody na vstupu 

do ČOV, na vyţadované jakosti upravené nebo vyčištěné vody a také na dalších faktorech. 

Výběr procesů musí být takový, aby byla dosaţena poţadovaná jakost vody technicky, 

technologicky, ekonomicky a provozně jednoduchou technologickou linkou, přičemţ je úsilím 

nevnášet do upravované nebo vyčištěné vody další látky. Z hlediska podstaty jevů, lze 

technologické procesy vody a čištění odpadních vod rozdělit do tří skupin, a to na fyzikální 

a fyzikálně-chemické, chemické a biologické, viz Obrázek 3. (Radvanská a kol., 2008) 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Rozdělení procesů technologií úpravy vody a čištění odpadních vod  

(převzato a upraveno Radvanská a kol., 2008) 

V následujících kapitolách se bude věnovat stručné charakteristice jednotlivých 

procesů úpravy vody a čištění odpadních vod. 

Základní procesy v technologii úpravy 

vody a čištění odpadních vod 

fyzikální a fyzikálně-chemické 

a) sedimentace, 

b) cezení, 

c) filtrace, 

d) flotace, 

e) adsorpce, 

f) extrakce, 

g) iontová výměna, 

h) membránové procesy, 

i) radiačně-chemické procesy, 

j) odplyňování, 

k) destilace. 

chemické 

a) neutralizace, 

b) sráţení, 

c) oxidace, 

d) redukce, 

e) spalování. 

biologické 

a) aerobní, 

b) anaerobní. 
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3.5.1 Fyzikální a fyzikálně-chemické procesy 

Sedimentace patří k nejrozšířenějším separačním procesům v technologii vody. 

K separaci tuhých částic dochází vlivem gravitace. V praxi se pouţívá především na 

separaci částic, jejichţ sedimentační rychlost je více neţ 1-5 m/s. Z hlediska sedimentace 

je hlavně významný charakter a koncentrace suspenze. Podle charakteru částic jsou 

v technologii vody rozeznávány zrnité a vločkovité suspenze. 

Cezení je nejjednodušší proces separace suspendovaných látek, přičemţ se zachytávají 

na hrabicích nebo sítech, jejichţ otvory jsou menší neţ rozměry odstraňovaných látek, 

odstraňují se tím největší plavající nečistoty. 

Filtrace je druh separace určitých látek z vody, při průtoku přes filtrační vrstvu. 

Jedná se o pórovité prostředí, které je tvořené ze zrnitého materiálu nebo filtrační síťoviny. 

Filtrace je jedním z nejdůleţitějších stupňů při úpravě odpadní vody, jelikoţ obvykle jako 

poslední článek technologického procesu rozhoduje o konečné kvalitě upravené vody. 

Flotace je odstraňování materiálů lehčích neţ voda. Materiál, který se shromaţďuje 

na hladině, se sbírá. Tato technologie se v potravinářském průmyslu velmi často pouţívá 

na odstraňování volného oleje a tuku z odpadní vody. 

Adsorpce je proces, kdy se uvede znečištěná odpadní voda do styku s jinými tuhými 

látkami s velkým povrchem. Pak lze pozorovat, ţe koncentrace roztoku se zmenší. 

Adsorpce patří mezi progresivní procesy v technologii vody. 

Extrakce je to difusní proces, při němţ se voda, ze které je třeba oddělit nějakou 

sloţku, uvede do styku s jinou kapalinou (rozpouštědlem), ve které se oddělaná sloţka lépe 

rozpouští jako ostatní sloţky upravované, případně čisté vody. Výsledkem extrakce je 

vznik extraktu a rafinátu. 

Při iontové výměně se jedná se specifický případ filtrace. Pouţití iontové výměny 

v technologii vody spočívá ve schopnosti určitých látek (ionexů) vyměňovat ionty 

z vlastních molekul za ionty z roztoku. Různé poţadované účinky v odstraňování 

neţádoucích sloţek z vody se dosahují jednotlivými druhy katexů a anexů, či jejich 

vzájemnou kombinací (Radvanská a kol., 2008). 

Membránové procesy se vyvinuly během posledních třiceti let. Společným znakem 

všech membránových procesů je membrána, která je definována jako nedokonalá 
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polopropustná bariéra mezi dvěma fázemi, která dovoluje preferovaný transport jedné 

komponenty vstupního proudu do produktu. Důleţitou roli zde hrají velikost a tvar částic 

a pórů membrán, v některých případech je významný také vliv náboje nebo smáčivost 

povrchů separovaných částic a membrány a další faktory (Pohlová, Šafaříková, 1998). 

V průběhu posledních let se uskutečnily pokusy vyuţít radiačně-chemické procesy 

v technologii čištění odpadní vody, zejména na základě destrukčních a bionegativních účinků 

vysokoenergetického záření na vodní systémy. Účinek vysokoenergetického záření na odpadní 

vody je obvykle nepřímý. Rozpuštěná látka se většinou oxiduje nebo redukuje a voda se 

přitom nejprve účinkem záření rozloţí na radikály a molekulové produkty, které aţ poté 

reagují s molekulami rozpuštěné látky a vyvolávají příslušné změny. 

Vzhledem k tomu, ţe ve vodě, která je ve styku se vzduchem, jsou rozpustné plyny 

(kyslík, dusík a oxid uhličitý) a pro některá pouţití je třeba kyslík a oxid uhličitý 

odstraňovat, protoţe mohou působit korozivně, se můţe pouţít proces odplyňování. Dusík 

je z tohoto hlediska neškodný. Odplyňování je proto jedno z nejúčinnějších protikorozních 

opatření. Vody je moţné odplynit termicky a chemicky. 

Destilace je separační proces, při kterém se oddělují navzájem sloţky kapalných 

homogenních směsí, na základě rozdílné těkavosti. Pouţívá se na odsolování vod a na 

odstraňování znečišťujících látek v odpadních vodách (Radvanská a kol., 2008). 

3.5.2 Chemické procesy  

Neutralizace je často pouţívaný proces v technologii vody, je vyuţíván při úpravě 

vod a při čištění průmyslových odpadních vod. Neutralizací se upravuje hodnota pH 

kyselých, nebo zásaditých odpadních vod. 

Během procesu sráţení se sloučeniny rozpustné ve vodě vysráţejí jako málo 

rozpustné sraţeniny, které se mohou odstraňovat usazováním, filtrací, odstředěním či 

filtrací. Při úpravě odpadní vody se sráţení pouţívá při odstraňování například vápníku 

a hořčíku uhličitanem sodným a hydroxidem vápenatým či hydroxidem sodným, při 

odţelezování a odmanganování vody a při čiření vody solemi ţeleza a hliníku. 

Oxidace se uplatňuje při hygienickém zabezpečení pitné vody, při chemickém 

odplyňování vody, při odţelezňování a odmanganování vody, při čištění průmyslových 
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odpadních vod apod. Jako oxidovadla se pouţívají chlor, oxid chloričitý, manganistan 

draselný, vzdušný kyslík, ozon, či peroxid vodíku. 

Redukční procesy jsou významné zejména pro zneškodňování chromových 

odpadních vod ze strojírenského průmyslu. Redukce se také pouţívá na zneškodňování 

organických nitrosloučenin, při kterém vznikají aminosloučeniny, které jsou někdy méně 

škodlivé a biologicky lépe rozloţitelné. 

Termickým způsobem (spalováním) se někdy zneškodňují zvláště škodlivé odpady 

a kaly. Spalování se uskutečňuje suchým nebo mokrým způsobem. Odpadní voda s vysokou 

koncentrací organických látek nebo homogenizovaný kal se vede do horní části etáţového 

spalovacího reaktoru, do kterého vstupuje zespod horký vzduch (Radvanská a kol., 2008).  

3.5.3 Biologické procesy  

Aerobní procesy se nejčastěji pouţívají při čištění odpadních vod. Základem je 

odstraňování organických látek v rozpustné nebo koloidní formě, pomocí směsné kultury 

mikroorganismů v přítomnosti kyslíku. Při aerobním čištění odpadních vod, hrají důleţitou 

úlohu také další fyzikální a fyzikálně-chemické procesy – koagulace, adsorpce apod. 

Hlavní anaerobní procesy, uplatňující se při čištění některých odpadních vod 

a zneškodňování kalů, jsou kyselé a metanové kvašení. Uvedené procesy označujeme 

v technologii vody jako vyhnívání, resp. metanizace (Radvanská a kol., 2008). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V rámci své diplomové práce jsem stanovovala, dle poţadavků ŢDB GROUP a.s., 

vybrané hydrochemické parametry, jmenovitě teplotu, hodnotu pH, vodivost mnoţství 

rozpuštěných látek, BSK5, CHSKCr, dusičnany, chloridy, a sírany na vodním toku 

Bajcůvka, která se nachází v areálu ŢDB GROUP a.s. Vlastní monitorování jsem 

prováděla dvanáct měsíců v období od dubna 2010 do března 2011. 

4.1 Charakteristika odběrových míst 

Vlastní odběr vzorků jsem prováděla kaţdý měsíc na dvou odběrových místech, a sice 

na začátku vodního toku Bajcůvka a v areálu drátoven, kde voda definitivně opouští podnik.  

4.1.1 Začátek vodního toku Bajcůvka 

V rámci prvního odběrového místa, viz Obrázek 4, jsem odebírala vzorek vody na 

začátku vodního toku Bajcůvka, u rybníka Nový Stav s rozlohou cca 59,6 ha, který je hojně 

vyuţíván pro sportovní rybolov a v letním období je jeho okolí porostlé rákosím 

(Phragmites), jeţ je úkrytem např. pro bukače velkého (Botaurus stellaris). Kulturní traviny 

tvoří například lipnice luční (Poa pratensis), srha laločnatá (Dactylis glomerata) či jílek 

vytrvalý (Lolium perene). Vyskytují se zde i plevelnaté rostliny pýr plazivý (Agropyron 

repens), pameliška obecná (Taraxacum officinale), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel 

kopinatý (Plantago lanceolata) či jitrocel větší (Plantago major). Tato lokalita se nachází 

také v blízkosti hutnické haldy ŢDB GROUP a.s. 

 

Obrázek č. 4: Přítok Bajcůvky , pohled ze severu (foto Fedorová Veronika, srpen 2010) 
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Na této lokalitě jsem odběr vzorku prováděla přímo z vyústění Bajcůvky (viz Obrázek 5). 

 

Obrázek č. 5: Odběr vzorku vody na přítoku Bajcůvky (foto Fedorová Veronika, únor 2011) 

4.1.2 Areál drátoven 

Druhým odběrovým místem byl areál drátoven (Obrázek 6). Drátovenským 

závodem protéká potok Bajcůvka, který je z převáţné části veden pod výrobními halami 

v zaklenutém korytě, do kterého je asi ze 75 % zaústěna v několika místech kanalizační síť. 

Před tím neţ Bajcůvka opouští areál drátoven u „Pérovny”, mělo by být moţné znečištění 

ropnými látkami zachyceno na lapolu, jenţ je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Zbylá 

část areálu závodu je odvodněna do potoku Mašlonka a na městskou kanalizaci. V této 

časti závodu drátoven na toku Mašlonky není situováno ţádné záchytné zařízení. Z areálu 

drátovny jsou dešťové a povrchové odpadní vody odváděny do vodních toků Bajcůvky 

a Mašlonky (AZ GEO, 2010). 

Vzorek č. 2 jsem odebírala přímo v areálu drátoven, na místě, kde dochází 

k ovlivnění splachy a průsaky z terénu. Z tohoto odběrového místa odpadní voda 

definitivně opouští podnik. V areálu podniku se nachází jeden z invazních druhů rostlin 

tedy křídlatka japonská (Reynoutria japonica), jejíţ rozvoj se podnik snaţí potlačovat. 



Veronika Fedorová: Vyhodnocení kvality vody ve vodním toku Bajcůvka pro průmyslové účely 

2011   28 

 

Obrázek č. 6: Odběrové místo v areálu drátoven (foto Fedorová Veronika, únor 2011) 

4.2 Metodika odběru vzorků 

Pro správné stanovení je důleţité nejen správné odebírání vzorků, ale také jeho 

správné uchování do začátku rozboru. Při odběru vzorků, které jsem prováděla 

v pravidelných měsíčních intervalech v období od dubna 2010 do března 2011, jsem se 

proto řídila obecnými pokyny pro volbu způsobu odběru vzorků vody a odběrového 

zařízení, které jsou dány ČSN ISO 5667-6 „Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro 

odběr vzorků z řek a potoků“.  

Odběrová místa byla zvolena tak, aby byl podchycen vliv anomálií, které by mohly 

ovlivnit hodnocení kvality vody. V důsledku fyzikálních, chemických a biologických 

reakcí, které probíhají ve vzorku od doby odběru do jeho rozboru, můţe dojít ke změnám 

jakosti povrchové vody a v krátkém čase ke změně sloţení vzorku (ČSN EN ISO 5667-3 

„Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi“). 

Proto tedy, pokud byl analytický rozbor proveden v den odběru vzorku, nebyla nutná 

konzervace vzorků. Při odběrech jsem v terénu vţdy měřila pomocí přenosných přístrojů 

hodnotu pH, konduktivitu, rozpuštěný kyslík a teplotu vody. Po ukončení veškerých 

odběrů následovalo dopravení vzorků do laboratoře VŠB TU-Ostrava a provedení 

analytických stanovení. 
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4.3 Metodika analýz 

Po dopravení vzorků do laboratoří VŠB-TU Ostrava byla provedena jednotlivá 

stanovení hydrochemických parametrů. Byly sledovány změny následujících 

hydrochemických ukazatelů kvality jakosti vody v Bajcůvce. Hydrochemické parametry, 

které jsem studovala, byly zvoleny po dohodě s ŢDB GROUP a.s. 

4.3.1 Stanovení teploty 

Teplotu odebraných vzorků vody jsem stanovovala ihned po odběru pomocí 

vodotěsného měřicího přístroje CyberScan WP PC300, který jsem měla zapůjčený 

z AZ GEO s.r.o. viz Obrázek 7. Při stanovování teploty vody jsem se řídila normou  

ČSN 75 7342 (Jakost vod - Stanovení teploty). 

 

Obrázek č. 7: Vodotěsný měřicí přístroj CyberScan WP PC300 (foto Fedorová Veronika, 2011) 

4.3.2 Stanovení konduktivity 

Konduktivitu jsem stanovovala, stejně jako teplotu, ihned po odběru pomocí 

vodotěsného měřicího přístroje CyberScan WP PC300, který jsem měla zapůjčený 

z AZ GEO s.r.o. Přepočet konduktivity jsem prováděla korelačním faktorem dle  

ČSN EN 27888 (757344) Jakost vod – Stanovení elektrolytické konduktivity. Výslednou 

hodnotu jsem přepočetla na teplotu 25 °C (κ25) pomocí následující Tabulky 3. 
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Tabulka č. 2: Teplotní korekční faktor f25 k převádění konduktivity přírodních vod na 25 °C 

t f25 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 1,256 1,253 1,249 1,246 1,243 1,240 1,237 1,234 1,231 1,228 

16 1,225 1,222 1,219 1,216 1,214 1,211 1,208 1,205 1,202 1,199 

17 1,196 1,193 1,191 1,188 1,185 1,182 1,179 1,177 1, 174 1,171 

18 1,168 1,166 1,163 1,160 1,157 1,155 1,152 1,149 1,147 1,144 

19 1,141 1,139 1,136 1,134 1,131 1,128 1,126 1,123 1,121 1,118 

20 1,116 1,113 1,111 1,108 1,105 1,103 1,101 1,098 1,096 1,093 

21 1,091 1,088 1,086 1,083 1,081 1,079 1,076 1,074 1,071 1,069 

22 1,067 1,064 1,062 1,060 1,057 1,055 1,053 1,051 1,048 1,046 

23 1,044 1,041 1,039 1,037 1,035 1,032 1,030 1,028 1,026 1,024 

24 1,021 1,019 1,017 1,015 1,013 1,011 1,008 1,006 1,004 1,002 

25 1,000 0,998 0,996 0,994 0,992 0,990 0,987 0,985 0,983 0,981 

4.3.3 Stanovení hodnoty pH 

Obdobně jako v obou předchozích případech, jsem hodnotu pH stanovila ihned po 

odběru, pomocí vodotěsného měřicího přístroje CyberScan WP PC300, který jsem měla 

zapůjčený z AZ GEO s.r.o. Pro stanovení hodnoty pH jsem se řídila normou  

ČSN ISO 10523 (757365) (Jakost vod - Stanovení pH). 

4.3.4 Stanovení rozpuštěných látek (TDS) 

Stanovení rozpuštěných látek jsem prováděla ihned po odběru pomocí vodotěsného 

měřicího přístroje CyberScan WP PC300, který jsem měla zapůjčený z AZ GEO s.r.o. 

Stanovení rozpuštěných látek je dáno normou ČSN EN 872 (75 7249) a ČSN 75 7346. 

4.3.5 Stanovení BSK5 

Po odběru vzorků odpadních vod jsem v laboratoři provedla nasycení vzorku pomocí 

aeračního přístroje a poté fixaci vzorků vody pomocí předem připravených sráţecích roztoků. 

Následně jsem stanovila koncentraci rozpuštěného kyslíku nultého dne odměrnou 

jodometrickou Winklerovou metodou dle ČSN EN 1899 – 1 Jakost vod – Stanovení 

biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn), část 1: Metoda pro ředěné vzorky 

viz Obrázek 8.  
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Obrázek č. 8: Titrace thiosíranem disodným -  nultý den (foto Fedorová Veronika, 2010) 

Vzorky pro stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku pátého dne jsem ponechala 

v termostatu (Thermostatschrank (LOVIBOND) v uzavřených lahvích v klidu při teplotě 

20 °C bez přístupu vzduchu a světla a po pěti dnech postupovala ve stanovení stejně, jako 

nultý den viz Obrázek 9.  

 

Obrázek č. 9: Inkubace vzorků vody v termostatu Thermostatschrank (LOVIBOND)  

(foto Fedorová Veronika, 2010) 

4.3.6 Stanovení CHSKCr 

Při stanovení CHSKCr byla pouţita norma TNV 75 7520 Jakost vod – Stanovení 

chemické spotřeby kyslíku dichromanem, která byla 2010-03-01 nahrazena ČSN ISO 6060 

http://shop.normy.biz/d.php?k=82364
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(757522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku. Do připravených zkumavek 

jsem odpipetovala 2 ml odpadních vod a vloţila je do thermoreaktoru WTW CR 2200 

(Německo) (viz Obrázek 10) na 2 hod při teplotě 150 °C. Stejně jsem postupovala i pro 

slepé stanovení. 

 

Obrázek č. 10: Zahřívání thermoreaktoru WTW CR 2200 (MERCI) (foto Fedorová Veronika, 2010) 

Po uplynutí 2 hod jsem nechala vzorky vychladnout a provedla měření pomocí 

spektrofotometru Multy firmy MERCK (Německo) a zjistila tak výsledné hodnoty 

(Obrázek 11). 

 

Obrázek č. 11: Spektrofotometr Multy (foto Fedorová Veronika, 2010) 
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4.3.7 Stanovení chloridů 

Ke stanovení chloridů jsem pouţila odměrné stanovení, argentometrickou metodu podle 

Mohra, dle platné normy ČSN ISO 9297 (75 7420). Vzorky odpadní vody a vzorek 

destilované vody jsem po přidání 1 ml chromanového indikátoru titrovala odměrným roztokem 

dusičnanu stříbrného a po výpočtech získala výslednou koncentraci chloridů (Obrázek 12). 

 

Obrázek č. 12: Vzorky vody před a po titraci dusičnanem stříbrným (foto Fedorová Veronika, 2010) 

4.3.8 Stanovení dusičnanů 

K analýze dusičnanů jsem pouţívala spektrofotometr AQUAMATE (firmy 

Thermo elektron corporation) viz Obrázek 13. Stanovení byla provedena dle normy  

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod – Stanovení dusičnanů, část 3: Spektrofotometrická 

metoda s kyselinou sulfosalicylovou.  

 

Obrázek č. 13: Spektrometr AQUAMATE (foto Fedorová Veronika, 2010) 
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Vzorky odpadních vod jsem společně s destilovanou vodou nechala odpařit na vodní 

lázni a poté přidala 1 ml salicylanu sodného a opět nechala odpařit. Potom jsem misky nechala 

vychladit na laboratorní teplotu a přidala 1 ml kyseliny sírové, kdy se asi po 10 min jemným 

otáčením rozpustil odparek. Následně jsem přidala 10 ml destilované vody a 10 ml alkalického 

roztoku a směs kvantitativně převedla do odměrných baněk a proměřila (Obrázek 14).  

 

Obrázek č. 14: Připravené vzorky ke spektrometrickému stanovení dusičnanů  

(foto Fedorová Veronika, 2010) 

4.3.9 Stanovení síranů 

Stanovení jsem provedla dle normy TNV 75 7477. Po regeneraci katexu jsem vzorky 

odpadní vody nechala protéct kolonou (Obrázek 15).  

 

Obrázek č. 15: Kolona s katexem (foto Fedorová Veronika, 2010) 
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Poté jsem odpipetovala 10 ml zkoušeného objemu a přidala 20 ml čistého ethanolu 

a malé mnoţství indikátorové směsi Stejně jsem postupovala i pro slepé stanovení. Takto 

připravené vzorky jsem titrovala odměrným roztokem dusičnanu stříbrného z modrého do 

růţového zabarvení. 

4.4 Metodika hodnocení 

Stanovení jakosti jednotlivých odebíraných vzorků byly vyhodnoceny dle 

NV č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech 

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

oblastech. V tomto nařízení jsou vymezeny imisní standardy (viz Tabulka 3), jeţ stanovují 

nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod. 

Tabulka 3: Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 

(zdroj: příloha č. 3 NV č. 61/2003Sb.v platném znění) 

Ukazatel Značka či zkratka Jednotka Imisní limit 

Rozpuštěný kyslík O2 mg/l >6 

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 6 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 35 

Dusičnanový dusík . N-NO3 mg/l 7 

Sírany SO4
2- mg/l 300 

Teplota vody t
 

°C 25
i 

Reakce vody pH
  

- 6-8 

Chloridy Cl
- mg/l 250 

Pro celý soubor dat byly pouţity vyhodnocující statistické a grafické metody 

programu Microsoft Office Excel 2007. K hodnocení jednotlivých analyzovaných 

hydrochemických parametrů byl pouţit aritmetický průměr (získaný jako aritmetický 

průměr z měření jednotlivých odběrových míst na lokalitě). Hodnocení na základě 

aritmetických průměrů bylo zvoleno jednak vzhledem k tomu, ţe je pouţíván v současné 

legislativě a také proto, ţe mezi hodnotami mediánu, geometrického průměru 

a aritmetického průměru není významný rozdíl. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V této kapitole jsou obecně shrnuty informace o jednotlivých měřených 

hydrochemických parametrech, spolu s jejich vyhodnocením v jednoduchých tabulkách 

a grafech, za sledované období duben 2010 aţ březen 2011. 

5.1 Teplota 

Teplota stojatých povrchových vod silně ovlivňuje intenzitu samočisticích procesů. Jak 

je patrné z Obrázku 16 jsou měsíční hodnoty teploty na jednotlivých lokalitách v celku 

vyrovnané bez větších rozdílů. Teplota vody v tocích vykazuje denní a sezónní oscilace. 

Minimální měsíční teplota byla naměřena na obou lokalitách v zimních měsících (0,1 a 0,2 °C) 

a maximální měsíční hodnota (13,4 °C) na začátku vodního toku Bajcůvka. Přestoţe kolísání 

teploty je obecně závislé na výkyvech teploty vzduchu, tak na mých studovaných lokalitách 

byly teploty v letních měsících poměrně nízké, coţ je z největší pravděpodobností způsobeno 

zatrubněním větší části toku a zastíněním obou lokalit. Zjištěné hodnoty tedy plně odpovídají 

charakteru obou lokalit a nepřesahují limitní hodnoty pro teplotu (25 °C) uvedenou 

v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. 

 

Obrázek č. 16: Vývoj měsíčních hodnot teploty na jednotlivých lokalitách v sledovaném období 

duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 
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V Tabulce 4 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty teplot na jednotlivých lokalitách byly v celku vyrovnané 

bez významnějších rozdílů.  

Tabulka 4: Základní statistika k hodnotám teploty za období duben 2010 aţ březen 2011 

Teplota 
°C 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 

Aritmetický průměr 7,7 5,3 

Maximum 13,4 10,8 

Minimum 0,1 0,2 

Směrodatná odchylka 4,9 4,0 

5.2 Hodnota pH 

Hodnota pH vzorku vody se rychle mění v důsledku chemických, fyzikálních či 

biologických pochodů, a proto by vzorky měly být zpracovávány co nejdříve, nejlépe 

ihned na místě odběru. Jak je patrné z Obrázku 18 jsou měsíční hodnoty pH na jednotlivých 

lokalitách v celku vyrovnané bez větších rozdílů. Minimální měsíční hodnota pH byla 

naměřena na obou lokalitách v měsíci březnu (3,67 a 5,91) a maximální měsíční hodnota 

(8,25) v areálu drátoven. Vzhledem k tomu, ţe se v okolí poblíţ Bajcůvky nachází skládka 

odpadů (TKO) a také technická halda ŢDB, můţe být právě tato skutečnost důvodem niţších 

hodnot pH ve vodním toku. 

 

Obrázek č. 17: Vývoj měsíčních hodnot pH na jednotlivých lokalitách v sledovaném období duben 

2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 
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Zjištěné hodnoty nesplňují limitní hodnoty pro pH (6-8) uvedené v Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. v platném znění. Průměrná roční hodnota pH však splňuje imisní limit 

uvedený v NV č. 61/2003 Sb. v platném znění. Minimální hodnota pH, naměřená na 

začátku vodního toku v měsíci březnu je dosti nízká, coţ odpovídá kyselým vodám. 

Takto nízká hodnota pH je velmi váţná pro ţivé organismy zvláště s  ohledem na 

skutečnost, ţe se jedná o rybářskou oblast. 

V Tabulce 6 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty pH na jednotlivých lokalitách byly v celku vyrovnané 

bez větších rozdílů.  

Tabulka 5: Základní statistika k hodnotám pH za období duben 2010 aţ březen 2011 

pH 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 

Aritmetický průměr 7,13 7,50 

Maximum 8,09 8,25 

Minimum 3,67 5,91 

Směrodatná odchylka 1,27 0,76 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 

5.3 Konduktivita 

Stanovení konduktivity je běţnou součástí chemického rozboru vody. Umoţňuje 

bezprostřední odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace 

ve vodách. Zprostředkovaně je to v podstatě informace o celkovém obsahu solí, 

disociovaných kyselin a zásad. Povrchové a prosté podzemní vody mívají konduktivitu 

obvykle v rozmezí 5 mS/m aţ 50 mS/m. Minimální měsíční konduktivita byla 

naměřena na začátku toku v květnu (148 mS/m), a v areálu drátoven byla minimální 

měsíční konduktivita naměřena v listopadu (146 mS/m). Maximální měsíční hodnota 

(424 mS/m) byla naměřena na začátku vodního toku Bajcůvka, coţ několikanásobně 

(cca 8 ) překračuje běţné hodnoty konduktivity pro povrchové vody. Přestoţe nebyly 

stanoveny všechny kationty a anionty, lze konstatovat, ţe vysoké hodnoty konduktivity 

pravděpodobně budou souviset především se zvýšenou koncentrací chloridů a síranů 

(viz kapitola 5.7 a 5.9).  
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Z Obrázku 17 je zřejmý velmi kolísavý průběh hodnot konduktivity a to především 

v areálu drátoven a nelze zcela jasně sledovat vývojový trend. Začátek vodního toku Bajcůvka 

má přes léto rostoucí trend, coţ můţe být dáno niţší hladinou vody a tím zvýšeným obsahem 

rozpuštěných látek. Tento hydrochemický parametr však není uveden jako hodnocený 

parametr v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, proto nelze výsledky 

porovnat s imisním limitem. 

 

Obrázek č. 18: Vývoj měsíčních hodnot konduktivity na jednotlivých lokalitách v sledovaném 

období duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 

V Tabulce 5 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty konduktivity na jednotlivých lokalitách byly v celku 

vyrovnané bez větších rozdílů. Tento hydrochemický parametr není uveden jako hodnocený 

parametr v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. 

Tabulka 6: Základní statistika k hodnotám konduktivity za období duben 2010 aţ březen 2011 

Konduktivita 
mS/m 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 

Aritmetický průměr 240 236 

Maximum 424 328 

Minimum 148 146 

Směrodatná odchylka 83 64 
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5.4 Celkové rozpuštěné látky 

Celkové rozpuštěné látky vypovídají o obsahu všech rozpuštěných látek (iontové 

i molekulární formy) a to jak anorganických, tak také organických. Jak je patrné 

z Obrázku 19, jsou měsíční hodnoty celkových rozpuštěných látek na jednotlivých 

lokalitách rozdílné. Minimální měsíční hodnota rozpuštěných látek byla naměřena na 

začátku vodního toku Bajcůvka, a sice v měsíci červnu (956 mg/l), v areálu drátoven 

v srpnu (446 mg/l) a maximální měsíční hodnota (3 010 mg/l) na začátku vodního toku 

Bajcůvka v měsíci prosinec. Vzhledem k tomu, ţe s výjimkou měsíce srpen, mají 

obdobný trend jako hodnoty konduktivity, lze předpokládat, ţe zvýšení těchto dvou 

parametrů bude způsobeno pravděpodobně převáţně iontově rozpuštěnými látkami.  

 

Obrázek č. 19: Vývoj měsíčních hodnot rozpuštěných látek na jednotlivých lokalitách v sledovaném 

období duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 

V Tabulce 7 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty rozpuštěných látek na jednotlivých lokalitách byly 

v celku vyrovnané bez větších rozdílů.  
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Tabulka 7: Základní statistika k hodnotám rozpuštěných látek za období duben 2010 aţ březen 2011 

Rozpuštěné látky 
mg/l 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 

Aritmetický průměr 1 465 1 303 

Maximum 3 010 1 982 

Minimum 956 446 

Směrodatná odchylka 548 444 

5.5 Biochemická spotřeba kyslíku 

Organické látky stanovené jako BSK hrají důleţitou úlohu při odčerpávání 

rozpuštěného kyslíku z vody, a proto je BSK i důleţitým ukazatelem kyslíkového reţimu 

vod. Jak je patrné z Obrázku 20, jsou měsíční hodnoty biochemické spotřeby kyslíku na 

jednotlivých lokalitách v celku vyrovnané bez větších rozdílů.  

Minimální měsíční hodnota biochemické spotřeby kyslíku byla naměřena na obou 

lokalitách v měsíci květnu (1,8 a 0,8 mg/l) a maximální měsíční hodnoty na obou lokalitách 

v červenci (6,0 a 7,1 mg/l). Zjištěné hodnoty plně odpovídají charakteru obou lokalit 

a přesahují limitní hodnoty biochemické spotřeby kyslíku (6 mg/l) uvedené v  Nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění jen nepatrně a to pouze ve svých maximálních 

hodnotách v letních měsících, coţ je způsobeno vyšším mnoţstvím biologicky 

rozloţitelných látek. 

 

Obrázek č. 20: Vývoj měsíčních hodnot biochemické spotřeby kyslíku na jednotlivých lokalitách 

v sledovaném období duben 2010 aţ duben 2011 
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Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 

V Tabulce 8 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty biochemické spotřeby kyslíku na jednotlivých lokalitách 

byly v celku vyrovnané bez větších rozdílů.  

Tabulka 8: Základní statistika k hodnotám BSK5 za období duben 2010 aţ březen 2011 

Biochemická spotřeba kyslíku 
mg/l 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 

Aritmetický průměr 4,4 4,5 

Maximum 6,0 7,1 

Minimum 1,8 0,8 

Směrodatná odchylka 1,0 1,6 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 

5.6 Chemická spotřeba kyslíku 

Chemická spotřeba kyslíku je řazena mezi nespecifické ukazatele vody a jeho hodnota, 

která je stanovená nepřímým skupinovým stanovením, slouţí k odhadu organického znečištění 

vody. Jak je patrné z Obrázku 21, jsou měsíční hodnoty chemické spotřeby kyslíku na 

jednotlivých lokalitách v celku vyrovnané bez větších rozdílů.  

 

Obrázek č. 21: Vývoj měsíčních hodnot chemické spotřeby kyslíku na jednotlivých lokalitách 

v sledovaném období duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 
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Na obou lokalitách byla naměřena stejná minimální měsíční hodnota chemické spotřeby 

kyslíku (8 mg/l). Maximální měsíční hodnota (107 mg/l) byla naměřena v areálu drátoven 

a převyšovala stanové limitní hodnoty dokonce třikrát. Zjištěné hodnoty u obou lokalit 

v měsíci březnu a průměrná roční hodnota v areálu drátoven přesahují limitní hodnoty 

chemické spotřeby kyslíku (35 mg/l) uvedené v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

v platném znění, coţ můţe vypovídat znečištění organickými látkami, pravděpodobně 

z ŢDB Bohumín. 

V Tabulce 9 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty chemické spotřeby kyslíku na jednotlivých lokalitách 

byly v celku vyrovnané bez větších rozdílů.  

Tabulka 9: Základní statistika k hodnotám CHSKCr za období duben 2010 aţ březen 2011 

Chemická spotřeba kyslíku 
mg/l 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 

Aritmetický průměr 31 38 

Maximum 62 107 

Minimum 8 8 

Směrodatná odchylka 16 26 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 

5.7 Chloridy 

Chloridy jsou ve vodách jak chemicky, tak biochemicky stabilní, oxidují se teprve 

při vysokých hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu, které v přírodních vodách 

nepřicházejí v úvahu. Jak je patrné z Obrázku 22, jsou měsíční hodnoty chloridů na 

jednotlivých lokalitách velmi rozdílné.  

Minimální měsíční hodnota chloridů byla naměřena v areálu drátoven v srpnu (106 mg/l) 

a maximální měsíční hodnota (852 mg/l) rovněţ v areálu drátoven převyšovala stanovené 

limitní hodnoty více neţ třikrát. Ve stejném období byly naměřeny také maximální hodnoty 

v areálu drátoven pro konduktivitu a celkové rozpuštěné látky. Zjištěné hodnoty, téměř ve 

všech měsících, přesahují limitní hodnoty pro chloridy (250 mg/l) uvedené v  Nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. 
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Obrázek č. 22: Vývoj měsíčních hodnot chloridů na jednotlivých lokalitách v sledovaném období 

duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 

V Tabulce 10 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty chloridů na jednotlivých lokalitách byly v celku 

vyrovnané bez větších rozdílů a přesahují imisní limity uvedené v Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. v platném znění, coţ je způsobeno pravděpodobně vyššími hodnotami 

konduktivity a celkových rozpuštěných látek. 

Tabulka 10: Základní statistika k hodnotám chloridů za období duben 2010 aţ březen 2011 

Chloridy 
mg/l 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 
Aritmetický průměr 500 474 
Maximum 764 852 
Minimum 145 106 
Směrodatná odchylka 192 211 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 

5.8 Dusičnany 

Obsah dusičnanů v povrchových vodách souvisí se stupněm eutrofizace, a proto je 

významným základním ukazatelem rozboru povrchových vod, jak při kontrole jakosti, tak 

při klasifikaci jakosti těchto vod. Na Obrázku 23 jsou vidět rozdílné měsíční hodnoty 

dusičnanů na jednotlivých lokalitách.  
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Obrázek č. 23: Vývoj měsíčních hodnot dusičnanů na jednotlivých lokalitách v sledovaném období 

duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 

Minimální měsíční hodnota dusičnanů byla naměřena v areálu drátoven (2 mg/l) 

a maximální měsíční hodnota (18,9 mg/l) na začátku vodního toku Bajcůvka. Vysoké 

koncentrace dusičnanů se částečně podílí na vyšší hodnotě celkových rozpuštěných látek, ne 

však v takové míře jako vyšší koncentrace chloridů. Koncentrace dusičnanů se mění 

v závislosti na vegetačním období. V důsledku vzrůstajícího počtu obyvatel a zemědělské 

činnosti, dochází neustále ke zvyšování jejich koncentrace. Zjištěné hodnoty ve většině měsíců 

přesahují limitní hodnoty pro dusičnany (7 mg/l) uvedené v Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. v platném znění. 

V Tabulce 11 je uvedena základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ 

březen 2011. Průměrné roční hodnoty dusičnanů na začátku vodního toku Bajcůvka překračují 

imisní hodnoty dusičnanů, zatímco v areálu drátoven imisní hodnoty splňují.  

Tabulka 11: Základní statistika k hodnotám dusičnanů za období duben 2010 aţ březen 2011 

Dusičnany 
mg/l 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 
Aritmetický průměr 8,6 7,2 
Maximum 18,9 13,1 
Minimum 3,8 2,0 
Směrodatná odchylka 4,2 3,8 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění. 
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5.9 Sírany 

Koncentrace síranů paří mezi základní ukazatele kvality všech typů vod a společně 

s hydrogenuhličitany a chloridy tvoří hlavní část anorganických aniontů ve vodách. Jak je 

patrné z obrázku 24, jsou měsíční hodnoty síranů na jednotlivých lokalitách v celku 

vyrovnané.  

 

Obrázek č. 24: Vývoj měsíčních hodnot síranů na jednotlivých lokalitách v sledovaném období 

duben 2010 aţ duben 2011 

Vysvětlivky k obrázku: Vzorek č. 1- začátek vodního toku Bajcůvka, Vzorek č. 2 – Areál drátoven 

Minimální měsíční hodnota síranů byla naměřena na obou lokalitách v měsíci září 

(169 mg/l a 192 mg/l) a maximální měsíční hodnota (724 mg/l) na začátku vodního toku 

Bajcůvka. Zjištěné hodnoty přesahují od listopadu limitní hodnoty pro sírany (300 mg/l) 

uvedené v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. V Tabulce 12 je uvedena 

základní statistika pro celý soubor dat tj. za duben 2010 aţ březen 2011. Průměrné roční 

hodnoty síranů na jednotlivých lokalitách byly v celku vyrovnané bez větších rozdílů.  

Tabulka 12: Základní statistika k hodnotám síranů za období duben 2010 aţ březen 2011 

Sírany 
mg/l 

 Bajcůvka – začátek toku Bajcůvka – Areál drátoven 
Aritmetický průměr 316 347 
Maximum 555 591 
Minimum 169 192 
Směrodatná odchylka 162 118 

Vysvětlivky k tabulce: Barevně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující imisní limity uvedené v NV č. 61/2003 Sb. 

v platném znění 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhodnocení kvality vody ve vodním toku Bajcůvka 

pro průmyslové účely a navrţení vhodných opatření, jak s touto vodou nakládat. Na 

základě měření, které jsem provedla v období od dubna 2010 do března 2011, jsem získala 

data, pro jednotlivé parametry, které jsem posléze vyhodnotila.  

Vodu z vodního toku Bajcůvky bych nenavrhla jako vhodnou pro průmyslové 

pouţití, nicméně z pohledu ceny a dostupnosti stojí za to, se zabývat její případnou 

úpravou a vyuţitím v méně náročných procesech.   

Pro čištění průmyslových odpadních vod lze v mnoha případech pouţít biologické 

metody, rozdělované na anaerobní a aerobní, podle podmínek, v nichţ probíhají. Podstatou 

procesů biologického čištění odpadních vod je především biochemický rozklad 

organických látek.  

Jako důleţité opatření bych navrhla optimalizaci výrobního procesu závodu, jeţ by 

zahrnovala sníţenou spotřebu vody, minimalizaci odpadů, regeneraci a znovu uţití vody 

a segregaci materiálu u zdroje. Sníţení spotřeby vody lze dosáhnout přímou úsporou, 

znovu uţitím, recirkulací či pouţitím alternativních technologií. Přímé úspory vody by se 

dalo dosáhnout také účinnou kontrolou, optimalizací její spotřeby či eliminací ztrát 

a automatizací procesu.  
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Přílohy 

Tabulka 13: Naměřené hodnoty pro vzorek č. 1  

 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty pro vzorek č. 2 

 

 

 

Datum 

odběru 

Označení 

vzorku 

pH K 

(mS/m) 

TDS 

(mg/l) 

Cl
-

(mg/l) 

NO
3-

(mg/l) 

CHSKCr 

 (mg/l) 

BSK5 

(mg/l)_ 

SO4
2-

(mg/l) 

t 

(°C) 

20.4.2010 1 8,03 188 1147 375 12,9 37 4,2 215 12,6 

24.5.2010 1 7,77 148 972 145 13,3 28 1,8 214 9,1 

9.6.2010 1 7,98 157 956 219 4,3 32 4,5 214 12,8 

1.7.2010 1 7,75 265 1585 608 5,8 19 6 256 10,8 

17.8.2010 1 8,09 329 1256 456 6,1 33 5 266 13,4 

7.9.2010 1 7,92 180 1089 355 6,8 33 4,5 169 7,3 

12.10.2010 1 7,99 165 1641 625 8,4 37 5,9 232 12,2 

19.11.2010 1 6,75 193 966 476 7,2 10 3,9 446 9,6 

8.12.2010 1 7,53 424 3010 676 3,8 8 3,7 555 2,3 

13.1.2011 1 5,76 208 1320 764 6,2 12 4,2 262 0,1 

2.2.2011 1 6,32 298 1450 532 18,9 57 4,4 241 0,3 

10.3.2011 1 3,67 324 1610 765 9,0 62 4,8 724 2,3 

Datum 

odběru 

Označení 

vzorku 

pH K 

(mS/m) 

TDS 

(mg/l) 

Cl
-

(mg/l) 

NO
3-

 

(mg/l) 

CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l)_ 

SO4
2-

(mg/l) 

t 

(°C) 

20.4.2010 2 8,04 256 1019 341 10,5 20 3,4 215 10,8 

24.5.2010 2 7,94 171 1081 341 13,1 9 0,8 214 2,8 

9.6.2010 2 7,93 324 1982 852 11,6 28 3,3 214 5,9 

1.7.2010 2 8,02 183 906 247 5,4 39 7,1 256 8,6 

17.8.2010 2 7,94 328 446 106 5,6 18 4,7 266 8,8 

7.9.2010 2 7,85 251 1553 608 10,7 35 7 169 9,8 

12.10.2010 2 8,15 317 1466 658 11,3 39 4,3 232 10,1 

19.11.2010 2 6,97 146 728 274 3,8 67 3,8 518 3,7 

8.12.2010 2 8,25 217 1510 669 2,8 15 5,0 591 0,2 

13.1.2011 2 6,15 165 1830 523 4,3 32 5,3 354 0,5 

2.2.2011 2 7,12 186 1650 407 5,5 43 4,5 386 0,7 

10.3.2011 2 5,91 293 1460 657 2,0 107 4,4 482 1,3 


