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1 Úvod 

Rozvoj průmyslové výroby je spjat s ţivotním a pracovním prostředím. 

Při výrobních technologiích nevznikají pouze finální produkty, ale i řada meziproduktů 

a odpadů. Tyto vedlejší produkty mají negativní dopad nejen na člověka, ale také 

na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Voda patří mezi sloţku, u které lze nejvíce 

pozorovat negativní dopad průmyslové činnosti.  

Diplomová práce se týká odpadních vod produkovaných ve firmě DEZA a.s., 

Valašské Meziříčí. Tento podnik zpracovává černouhelný dehet a surový benzol. Při styku 

vody s látkami během výrobního procesu vznikají odpadní vody znečištěné řadou 

chemických látek. Znečištění je velmi různorodé a závisí na druhu výroby, sloţení 

vstupních surovin atd. Ve své práci jsem se zaměřila na odpadní vody se zvýšeným 

obsahem kyanidů a rhodanidů neboli sulfokyanatanů. Negativní dopady takto znečištěných 

vod na ţivotní prostředí jsou obrovské; příkladem mohou být havárie v Lučebních 

závodech Draslovky Kolín a.s. z roku 2006 (viz Kapitola 2.5.1) nebo havárie v Baia Mare 

v roce 2000 (viz Kapitola 2.5.2).  

Náplní této diplomové práce je charakterizovat proces čištění odpadních vod 

ve zvoleném podniku. Následně je provedena analýza rizik, jejímţ účelem je získat přehled 

o moţných způsobech úniku odpadní vody s obsahem kyanidů do povrchových 

a podzemních vod. Na základě výsledků analýzy je navrţen nejoptimálnější způsob 

zpracování odpadních vod, coţ je cílem této práce. 
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2 Teoretická část 

Teoretická část práce poskytuje informace o platné legislativě a o obecné 

charakteristice kyanidů. V této části práce se čtenář seznámí s databází Integrovaný registr 

znečišťování, z níţ je získán přehled úniků a přenosů kyanidů za rok 2009 a také seznam 

významných ohlašovatelů v České republice. V závěru teoretické části je uveden přehled 

vybraných havárií v České republice i zahraničí s únikem kyanidů, včetně jejich dopadů 

na ţivotní prostředí. 

2.1 Základní pojmy 

V diplomové práci je pouţita řada odborných pojmů. Pro přehlednost jsou základní 

pojmy vysvětleny v této kapitole.  

 

Povrchové vody 

Za povrchové vody se povaţují vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; 

tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami 

pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. [13] 

 

Podzemní vody 

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se povaţují téţ vody 

protékající podzemními drenáţními systémy a vody ve studních. [13] 

 

Znečišťující látky 

Jedná se o tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo po chemické či fyzikální 

změně nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ţivotní prostředí [2,13]. 

Zmiňované nepříznivé ovlivňování se můţe projevovat různými způsoby a to [2]: 

 škodami na zdraví lidí a zvířat, 

 poškozováním ţivotního prostředí nebo některé její sloţky, 

 zhoršením pohody prostředí např. pachem, sníţením viditelnosti. 

 

Znečišťující látky můţeme rozdělit podle skupenství, chemického složení a míry 

škodlivosti. [2] Principem rozdělení znečišťujících látek podle chemického sloţení 
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je přítomnost sloučenin jednotlivých prvků. Nejčastěji se jedná o sloučeniny síry, dusíku, 

uhlíku a sloučeniny obsahující halogenové prvky [2]. 

Podle škodlivosti, moţného rizika pro lidské zdraví a pro přírodu se tyto látky 

rozdělují do kategorií, skupin podle jejich shodných vlastností a chování. Mezi tyto 

kategorie můţeme zařadit akutní toxicitu, chronickou toxicitu, karcinogenitu, mutagenitu, 

bioakumulaci a další [2,26].  

 

Emisní limit  

Emisní limit je definován jako nejvýše přípustná emise znečišťujících látek 

vyjádřená mnoţstvím, koncentrací, hmotnostním tokem nebo jinou specifickou veličinou, 

která nesmí být během jednoho či několika časových období překročena. [19] 

 

Znečištění vody 

Světová zdravotnická organizace [21] tento pojem definuje jako změnu sloţení 

vody v důsledku přímé nebo nepřímé činnosti člověka. Díky tomu je voda méně vhodná 

pro některé nebo všechny účely, pro které je vhodná voda v přirozeném stavu. Znečištění 

vody lze také definovat jako změnu fyzikálních, chemických a biologických vlastností 

vody. Takto znečištěné vody označujeme jako odpadní vody [1]. 

Povrchové vody mohou být znečištěny primárně nebo sekundárně. Primární 

znečištění je způsobeno látkami přítomnými v odpadní vodě nebo změnou některých 

vlastností. Sekundární znečištění lze definovat jako následný nadměrný rozvoj některých 

organismů vyvolaných přísunem vhodných látek. Typickým příkladem je eutrofizace 

povrchových vod [1,2]. 

 

Čištění odpadních vod 

Podle podstaty lze čištění odpadních vod rozdělit na fyzikální, chemické a 

biologické způsoby čištění [1].  

Při čištění fyzikální metodou nedochází k přeměně látek ve vodě, ale z vody jsou 

odstraňovány mechanickými způsoby. Mezi mechanické způsoby řadíme cezení za pomocí 

česel a sít, filtraci, flotace, usazování a centrifugace. Cílem mechanického čištění 

je odstranění nerozpustných látek [1,3]. 

Chemickými metodami z odpadních vod odstraňujeme suspendované nebo 

rozpuštěné látky přidáním vhodných chemických činidel. Do této kategorie řadíme 

neutralizaci, adsorpci, procesy zaloţené na výměně iontů a sráţení. [1] 
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Základním principem biologického čištění jsou biochemické oxidačně-redukční 

reakce, při kterých se rozmnoţují mikroorganismy a rozkládají organické látky k získání 

energie pro své ţivotní pochody. 

Biologické čištění se dále dělí na [3]: 

 anaerobní čištění – vyuţívá se zejména u čištění koncentrovaných průmyslových 

vod nebo k likvidaci organických kalů. Proces zahrnuje komplexní interakci tří 

skupin bakterií. Výsledkem je vznik bioplynu a zbytkových organických látek 

rozpuštěných nebo suspendovaných ve vodě. 

 aerobní čištění – je prováděno prostřednictvím biologických nádrţí nebo rybníků, 

oxidačních příkopů nebo zkrápěných biologických kolon. 

 

Integrované povolení 

Integrovaným povolením se rozumí rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky 

k provozu zařízení, včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě 

a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle 

zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí, ochrany veřejného 

zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umoţňují. [4] 

Toto povolení se týká určitých průmyslových činností, které jsou největšími 

producenty znečištění a u kterých je snaha dosáhnout největší moţné ochrany ţivotního 

prostředí. Seznam průmyslových činností je uveden v Příloze I. zákona č.76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. [4] 

 

Integrovaný registr znečišťování (dále jen IRZ) 

Jedná se o veřejně přístupnou databázi o provozovnách. Do tohoto registru jsou 

hlášeny provozovny, jejichţ vyprodukované znečištění překročilo určitou stanovenou mez. 

Tato mez je definována jako prahová hodnota a pokud je u dané ohlašované látky během 

roku překročena, vzniká provozovateli zařízení povinnost je ohlásit do IRZ [5]. 

V Integrovaném registru znečišťování je evidováno 93 různých znečišťujících látek 

sledovaných ve všech typech úniků a přenosů podle stanovené prahové hodnoty. Seznam 

znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty jsou uvedeny v Příloze č. 2 k NV č. 145/2008 

Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje poţadované 

pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ţivotního prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů [5]. 
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2.2 Legislativní rámec 

Problematiku vodního hospodářství a s tím související otázky řeší v České 

republice následující právní předpisy: 

 

a) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění dle zákona č. 123/1998 Sb. 

V tomto zákoně jsou uvedeny základní pojmy a zásady ochrany ţivotního prostředí. 

Dále jsou zde stanoveny povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování 

stavu ţivotního prostředí. Vychází se z principu trvale udrţitelného rozvoje. Paragraf 6 

tohoto zákona, definuje tento pojem jako takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom 

nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému. 

Důleţitým pojmem je ekologická újma, jejíţ definice je uvedena v paragrafu 10 

tohoto zákona. Jedná se o ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, 

vznikajících poškozením jejich sloţek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů 

v důsledku lidské činnosti. Také platí, ţe kdo způsobil ekologickou újmu je povinen 

obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to moţné, 

je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem. Tyto povinnosti jsou 

dány paragrafem 27 tohoto zákona. 

Paragraf 12 tohoto zákona uvádí, ţe přípustnou míru znečišťování ţivotního 

prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy. Tyto hodnoty se stanoví 

v souladu s dosaţeným stavem poznání tak, aby nebylo ohroţováno zdraví lidí, dalších 

ţivých organismů a ostatních sloţek ţivotního prostředí. 

 

b) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

Je to základní právní předpis v oblasti ochrany vodního prostředí a nakládání 

s vodami. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody. Zákon upravuje 

právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob 

k vyuţívání povrchových a podzemních vod, a to v zájmu zajištění trvale udrţitelného 

uţívání těchto vod. V rámci vztahů upravených tímto zákonem platí zásada, 

ţe znečišťovatel platí. Tato informace je uvedena v paragrafu 1, odstavci 2, toho zákona. 

Nejdůleţitější problematikou řešenou v této diplomové práci je Hlava V, Díl 5 Ochrana 

jakosti vod, která upřesňuje jakým způsobem musí být prováděna ochrana vodních poměrů 

a vodních zdrojů. 
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Kdo vypouští odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování. Mezi další povinnosti patří měření objemu vypouštěných 

vod a míry jejich znečištění. Výsledky těchto měření se předávají vodoprávnímu úřadu, 

příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Místo a způsob měření 

objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto 

měření stanovuje vodoprávní úřad. Vypouštět odpadní vody do vod povrchových lze 

na základě povolení vodoprávního úřadu, který také stanoví nejvyšší přípustné hodnoty 

jejich mnoţství a znečištění. Tyto informace a povinnosti vyplývají z paragrafu 38 tohoto 

zákona - Odpadní vody. 

Seznam nebezpečných závadných látek je uveden v příloze č.1 k tomuto zákonu 

[13]. Kaţdý, kdo zachází s nebezpečnými látkami, je povinen učinit odpovídající opatření, 

aby nedošlo ke vniknutí těchto látek do povrchových nebo podzemních vod viz paragraf 39 

tohoto zákona. 

Havárií je mimořádné závaţné zhoršení nebo mimořádné závaţné ohroţení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vţdy povaţují případy závaţného 

zhoršení nebo mimořádného ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými 

látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními 

odpady viz paragraf 40 tohoto zákona - Havárie. 

Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování 

příčin a následků havárie. Mezi další povinnosti patří neprodlené nahlášení havárie 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo Policii České republiky. Řízení 

prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně 

informuje správce povodí viz paragraf 41 tohoto zákona - Povinnosti při havárii. 

 

c) zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon stanovuje systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ 

je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem je sníţit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.  

Paragraf 2 tohoto zákona definuje nebezpečnou látku jako vybranou chemickou 

látku nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1, v části 1 tabulce I (Jmenovitě 

vybrané nebezpečné látky) nebo splňující kritéria stanovené v příloze č.1 tabulce II 
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(Ostatní nebezpečné látky, klasifikované do skupin podle vybraných nebezpečných 

vlastností) a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, 

zbytek nebo meziprodukt. Řadí se sem i látky, u kterých se dá důvodně předpokládat, 

ţe mohou vzniknout v případě havárie. 

Dle paragrafu 3 tohoto zákona je kaţdá právnická nebo podnikající fyzická osoba 

povinna: 

 zpracovat seznam o druhu, mnoţství, klasifikaci a fyzikální formě všech 

nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, 

 přijmout nezbytná preventivní opatření k prevenci závaţných havárií a omezení 

jejich následků na zdraví a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí 

a majetek, 

 na základě seznamu provést zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny, 

přičemţ k tomuto zařazení vyuţívá přílohu č.1, část 1 sloupec 1 tabulky I 

nebo tabulky II, 

 v případě umístění více nebezpečných látek v mnoţství menším neţ je uvedeno 

v Tabulce I nebo tabulce II, provést součet poměrných mnoţství. 

 

Kaţdá právnická a podnikající fyzická osoba má povinnost zjistit, zda se na jeho 

objekt nebo zařízení tento zákon vztahuje. Pokud ano, stává se provozovatelem a je 

povinna navrhnout zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B podle mnoţství 

přítomné látky. Dále je zde povinnost zpracovat analýzu a hodnocení rizik závaţné havárie 

viz paragraf 7 tohoto zákona, ve které se uvádí identifikace zdrojů rizika, určení možných 

scénářů a jejich příčin, odhad dopadů možných scénářů na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek, odhad pravděpodobností scénářů, 

stanovení míry rizika a hodnocení přijatelnosti rizika. 

 

d) zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je dosáhnout vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí 

jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího 

činnostmi uvedenými v příloze č.1 Kategorie průmyslových činností. 
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Emisní limity pro znečišťující látky jsou stanoveny úřadem a uvedeny v Příloze č.2 

Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovení emisních limitů. Je zde uvedeno 

13 znečišťujících látek pro ovzduší a 12 látek pro vodu. 

Dle paragrafu 16 tohoto zákona je provozovatel zařízení povinen provozovat 

zařízení v souladu s integrovaným povolením, ohlásit úřadu plánovanou změnu v provozu 

zařízení, spolupracovat s příslušnými správními úřady při kontrole dodrţování podmínek 

integrovaného povolení a neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie 

zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do ţivotního prostředí. 

 

V této problematice platí mimo výše uvedené právní předpisy i řada dalších. 

Jejich přehled včetně stručné charakteristiky uvádí Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Seznam dalších právních předpisů 

Předpis Číslo Název 

Vyhláška  450/2005 Sb. o náleţitostech nakládání se závadnými látkami 

a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 

hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 

škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 61/2003 Sb. ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění 

povrchových vod 

Vyhláška 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 145/2008 Sb. kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových 

hodnot a údaje poţadované pro ohlašování 

do integrovaného registru znečišťování ţivotního prostředí,  
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2.3 Integrovaný registr znečišťování 

V této veřejně přístupné informační databázi úniků a přenosů znečišťujících látek 

občan zjistí informace o konkrétních zdrojích znečišťujících emisí vyskytujících se v jeho 

blízkosti. Celkový počet látek zařazených do IRZ je 93 (pro ohlašovací rok 2009). Sleduje 

se únik do jednotlivých sloţek ţivotního prostředí a přenosy mimo provozovnu (viz 

Tabulka 2) [14]. Údaje uvedené v tabulce se vztahují na ohlašovací rok 2009, 

protoţe v době zpracovávání této práce nebyla vydána Souhrnná zpráva za rok 2010.  

 

Mezi hlavní právní předpisy pro ohlašování do IRZ patří [14]: 

 Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek 

a prahových hodnot a údaje poţadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování ţivotního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 kterým se zřizuje evropský 

registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 

91/689/EHS a 96/61/ES. 

 

Údaje do IRZ zasílají jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá 

činnost při níţ jsou splněny tyto předpoklady [5]:  

1) úniky znečišťujících látek, 

2) přenosy znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách, 

3) produkce odpadů.  

 

Dalším důleţitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je existence provozovny 

se zeměpisnými souřadnicemi. Informace o únicích a přenosech zahrnují celkové 

informace o únicích a přenosech v důsledku úmyslných, havarijních, pravidelných 

a nepravidelných činností na lokalitě provozovny. [5] 

Provozovatel má povinnost ohlásit příslušné údaje do IRZ pouze při jejich 

překročení. Tato povinnost vzniká všem provozovatelům, kteří jsou uvedeni v paragrafu 3 

zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí, ve znění 
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pozdějších předpisů. Mohou být zde ohlášeny i údaje o únicích a přenosech, které 

nepřekračují ohlašovací práh. 

 

Tabulka 2: Počet sledovaných látek v IRZ [14] 

Úniky Počet znečišťujících látek 

ovzduší 62 

voda 71 

půda 61 

Přenosy Počet znečišťujících látek 

odpadní vody 72 

odpady 72 

 

Pro potřeby této práce jsou nejdůleţitější informace o kyanidech. V databázi je tato 

látka označena jako Kyanidy (jako celkové CN) a zařazena mezi anorganické látky. 

Dle [5,14] je sledován únik do vody a půdy a přenos v odpadních vodách (ohlašovací práh 

50 kg/rok je totoţný) a přenos v odpadech (ohlašovací práh 500 kg/rok). Přehled úniků 

a přenosů ohlášených do IRZ v roce 2009 uvádí Tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Přehled úniků a přenosů kyanidů [14] 

Typ úniku/přenosu látek 

Nadlimitní Podlimitní 

Počet 

hlášení 

Množství 

(kg/rok) 

Počet 

hlášení 

Množství 

(kg/rok) 

Úniky do vody 8 2 662 0 0 

Úniky do půdy 0 0 0,005 1 

Přenosy v odpadních vodách 4 7 892 0,04 1 

Přenosy v odpadech 1 1 400 251 6 

 

Integrovaný registr znečišťování poskytuje řadu uţitečných informací. Lze v něm 

například vyhledat únik a přenos u všech 93 znečišťujících látek v ohlašovacích letech 

2004 aţ 2009. Dalším údajem je získání seznamu podniků, u nichţ hrozí únik nebo přenos 

znečišťující látky. Tabulka 4 udává seznam podniků v Moravskoslezském kraji, kde hrozí 

moţný únik kyanidů do vodního prostředí nebo přenos v odpadních vodách. 
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Tabulka 4: Přehled významných ohlašovatelů (ohlašovací rok 2009) 

Název organizace Provozovna Činnost 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s Provoz Třinec Výroba surového ţeleza, 

oceli a feroslitin 

OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda 

Koksovna Jan Šverma 

Výroba koksárenských 

produktů 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. 

Výroba surového ţeleza, 

oceli a feroslitin 

Ostravské vodárny a kanalizace, 

a.s. 

Provoz ČOV Činnost související 

s odpadními vodami 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Provoz Teplárny a 

Tepelná energetika 

Výroba, přenos a rozvod 

elektřiny 

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí DEZA, a.s., Valašské 

Meziříčí 

Výroba ostatních 

základních organických 

chemických látek 

2.4 Kyanidy a rhodanidy 

Definice kyanidů se v různých informačních zdrojích liší. Například dle 

Integrovaného registru znečišťování jsou kyanidy definovány jako soli kyseliny 

kyanovodíkové. Internetový zdroj Cyanidecode.org označuje kyanidy jako bílé krystalické 

látky, které obsahují v molekule atom uhlíku a atom dusíku spojený trojnou vazbou. 

Kyanidy jsou produkovány přirozeně v ţivotním prostředí různými bakteriemi, řasami 

a houbami [14,17]. Informační zdroj [5] uvádí, ţe kyanidy jsou rozpustné ve vodě 

i v alkoholu. Při styku s vodou mohou mít zápach po kyanovodíku i po amoniaku. 

Po okyselení se z kyanidů uvolňuje prudce jedovatý kyanovodík. 

 

Kyanosloučeniny 

Kyanid tvoří komplexy s mnoha kovy. Většina komplexních kyanidů je méně 

toxická neţ samotný kyanid. Neslučitelné komplexy slabých kyselin jako mědi a zinku 

jsou relativně nestabilní a uvolňují kyanid zpět do ţivotního prostředí [17].  

Mezi nejvíce toxické formy patří volný kyanid obsahující samostatný anion 

kyanidu CN- a kyanovodík HCN [17]. Kyanidy alkalických kovů jsou snadno rozpustné 

ve vodě, zatímco kyanidy těţkých kovů jsou ve vodě aţ na výjimky nerozpustné. 
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V molekule se mohou vyskytovat i toxické kovy jako například kadmium nebo olovo. 

Kyanidy obsahující v molekule ţelezo podléhají fotochemickému rozkládání a uvolňují 

kyanid při vystavení ultrafialovému světlu [17]. 

Nejdůleţitějšími kyanidy jsou kyanid sodný a draselný uţívané 

při elektrochemickém pokovování a tvrzení oceli. Základní vlastnosti těchto kyanidů uvádí 

Tabulka 5. 

Tabulka 5: Vlastnosti nejdůležitějších kyanidů [5] 

Vlastnost Jednotka Kyanid sodný Kyanid draselný 

Teplota tání  °C 564 634 

Teplota varu °C 1 496 1 625 

Hustota kg/m
3 

1 600 1 560 

Rozpustnost ve vodě g/l 362 237 

 

Použití 

Kyanidy jsou hojně uţívány v metalurgii, chemickém a fotografickém průmyslu, 

při výrobě plastů, pryţí a výbušnin. Zdroji kyanidů jsou kromě zmíněných průmyslových 

odvětví také spalovací procesy, spalování odpadů nebo výluhy ze špatně zajištěných 

skládek. [5] 

 

Zdroje emisí 

Uvolňování těchto látek do ţivotního prostředí je způsobeno rozličnými 

antropogenními zdroji emisí. Jako hlavní zdroje emisí lze uvést [5]:  

 spalovací procesy, které tvoří více jak 90% všech antropogenních emisí, 

 zpracování kovů, elektrochemické pokovování, tvrzení oceli, 

 spalování odpadů z nedostatečně vybavených zařízení, 

 výluhy ze špatně zajištěných skládek odpadů, 

 uvolňování v rámci pouţívání látek a přípravků, které kyanidy obsahují, 

 kyanidové louţení. 

 

Dopady na vodní organismy 

Kyanidy nejsou ve vodě či půdě stálé. Z tohoto důvodu je jejich bioakumulace 

ve vodních organismech nepravděpodobná [5]. Ryby a vodní ţivočichové jsou obzvlášť 

citlivé vůči kyanidům, protoţe jako jedy narušují vázání kyslíku dýchacími enzymy. 
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Koncentrace volného kyanidu ve vodním prostředí v rozsahu od 5 do 7,2 µg/l brání 

rozmnoţování mnoha druhů ryb. Dalšími nepříznivými účinky jsou předčasná úmrtnost 

a změna růstu. Koncentrace 20 aţ 76 µg/l volného kyanidu způsobí smrt mnoha druhů ryb 

a koncentrace převyšující 200 µg/l jsou toxické pro většinu ryb. Citlivost vodních 

organismů na kyanidy se liší v závislosti na druhu organismu. Je ovlivněna pH vody, 

teplotou a obsahem kyslíku, ale také stavem organismu [17]. 

 

Dopady na lidský organismus 

Kyanidy jsou látky ohroţující zdraví člověka a to jiţ při relativně nízké 

koncentraci. Voda znečištěna kyanidy, kyanovodík a alkalické soli kyanidů vstupují 

do organismu vdechováním, přijímáním potravy nebo přes oči a pokoţku [17]. Jejich 

působení je velmi podobné jako působení kyanovodíku. Při pozření dochází k jejich reakci 

v prostředí ţaludku za vzniku právě kyanovodíku. 

Kyanidový iont má vysokou afinitu k ţelezitým iontům. Po průniku do buňky velmi 

rychle reaguje s trojmocným ţelezem enzymu cytochromoxidasy dýchacího řetězce 

v mitochondriích. Je tak zablokován přenos elektronu na molekulární kyslík, který tak 

nemůţe být vyuţit pro oxidační pochody. Vzhledem k tomu, ţe tkáně nemohou 

zpracovávat kyslík, obsahuje i ţilní krev mnoho oxyhemoglobinu a je tudíţ světle červená. 

Barva kůţe je proto růţová. [5]  

Smrtelná dávka kyanidu draselného pro člověka je 200 mg [17]. Otrava se začíná 

projevovat nejprve u tkání s největšími nároky na kyslík. Nejcitlivější je nervová tkáň. 

Prvními příznaky při otravě kyanidy jsou únava, bolesti hlavy, ospalost, hluboké 

a zrychlené dýchání, hučení v uších a nevolnost. Smrt nastává jako důsledek nedostatku 

kyslíku ţivotně důleţitých center v prodlouţené míše [5,17]. 

 

Informace z IRZ 

Kyanidy byly ohlášeny v nadlimitním mnoţství 13 provozovnami a to zejména 

v únicích do vody (8) a v přenosech v odpadních vodách (4). Pouze jednou provozovnou 

byl ohlášen výskyt látky v odpadech přenášených mimo provozovnu v mnoţství 1,4 tun. 

[14] 
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2.5 Havárie s únikem kyanidů 

V minulosti se stala řada havárií, při kterých došlo k úniku kyanidů do vodního 

prostředí. Úniky i malého mnoţství této nebezpečné látky do vodního prostředí způsobují 

rozsáhlé ekologické havárie [5]. 

Seznam havárií v České republice uvádí Tabulka 6 a seznam zahraničních havárií 

uvádí Tabulka 7.  

Tabulka 6: Přehled havárií s přítomností kyanidů v ČR [6] 

Rok Město Následky Popis havárie 

2006 Kolín úhyn 10 tun ryb 

 

V Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín, 

došlo v době provozní odstávky k vypuštění 

nedostatečně zneškodněných koncentrovaných 

kyanidových vod do řeky Labe. Znečištění 

zdrojů podzemních vod nebylo zjištěno.  

1998 Ostrava - 

Vítkovice 

úhyn ryb Dne 28. 9. 1998 v  ranních hodinách došlo 

k masovému úhynu ryb. Pravděpodobným 

zdrojem úhynu ryb byl odtok z odpopílkovacích 

nádrţí a.s. Vítkovice. Mrtvé ryby byly 

zachycovány na stacionárních norných stěnách. 

Únik těchto látek pocházel z odstávky vysoké 

pece č. 1. Díky nočním  vydatným sráţkám 

došlo k dostatečnému naředění, které výrazně 

omezilo vznik případných škod. 

1979 Roţnov pod 

Radhoštěm 

úhyn ryb 

v úseku 7 km, 

odstavení 

odběru vody 

Z nedostatečně zabezpečeného objektu 

galvanizovny a neodbornou manipulací došlo 

k vystříknutí nepřímo ohřívané lázně na 

podlahu galvanizovny. Obsluha podlahu 

spláchla a látka se dostala do kanalizace a 

netěsností v ní do Olšovského potoka. 

Koncentrace kyanidů v Bečvě byla 3,2 mg/l 

 

Tyto havárie potvrzují negativní dopady kyanidů na ţivotní prostředí, zejména 

povrchové vody. 
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Tabulka 7: Přehled havárií s přítomností kyanidů ve světě [16] 

Rok Země Následky Popis havárie 

2005 Laos úmrtí ryb 

otrava obyvatel 

Únik nastal v Phu Bia gold mine v Laosu, 

ovládaného australskou společností Pan 

Australian Resources. Kyanid zabil ryby 

v nedalekých řekách. Okolo 60 – 100 obyvatel 

v 3 km vzdáleném městě onemocnělo po poţití 

kontaminovaných ryb a pití kontaminované 

vody. 

2004 Rumunsko únik 10 tun 

toxické látky do 

řeky 

Řeka Siret, přítok Dunaje, byla kontaminovaná 

kyanidem. Chemikálie prosákla ze zrušené 

chemické továrny, kde skladovací podmínky 

neodpovídali mezinárodním standardům. Není 

to první havárie, která se na tomto místě stala. 

2003 Západní 

Honduras 

18 000 ks mrtvých 

ryb, vyhubení 

všeho ţivého v 

řece 

Masivní únik kyanidu z dolu San Andrés 

kontaminoval řeku Lara River, která zásobuje 

pitnou vodu pro město Santa Rosa de Copan. 

Místním obyvatelům se podařilo shromáţdit 

18 000 ks mrtvých ryb. Podnik dostal pokutu 

54 000 dolarů za znečištění ţivotního prostředí 

díky úniku kyanidu. 

2001 Ghana Kumulace kyanidů 

a těţkých kovů ve 

vodě i půdě  

Vesnice Wassa West Districtu byla zasaţena 

rozlitím tisíce krychlových metrů odpadní vody 

kontaminované kyanidem a těţkými kovy. 

Příčinou bylo protrţení hráze hlušinového 

rybníka. Všechno ţivé v řece Asuman a jeho 

přítoku bylo zahubeno. Ohroţena byla také 

lidská obydlí. 

2000 Rumunsko 1 400 tun mrtvých 

ryb, zasaţení 

národního parku 

Hortobágy 

Při této havárii došlo k úniku asi 100 000 m
3
 

vody obsahující kyanidy a těţké kovy do potoků 

Zazar a Lápos. Zasaţena byla také řeka Tisa a 

Dunaj. Příčinou havárie bylo protrţení hráze 

hlušinového rybníka v Baia Mare v Rumunsku.  
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Nejčastějšími následky bylo úmrtí ryb a také otrava obyvatel způsobená poţitím 

kontaminovaných ryb nebo pitím kontaminované vody. 

V následujících podkapitolách budou detailněji popsány 2 havárie. Podrobné 

informace o jiţ vzniklých haváriích mohou demonstrovat negativní vlivy kyanidů 

ve vodním prostředí. 

2.5.1 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, rok 2006 

Havárie se stala dne 9. 1. 2006 v Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín. 

Tato firma se zaměřuje zejména na výrobu a další zpracování kyanovodíku. Vyrábí z něj 

kyanidy a další chemikálie. Havárie se udála v době provozní odstávky, kdy došlo k úniku 

jedovatého kyanidu do řeky Labe. Následkem byl úhyn ryb, zejména kaprů a cejnů 

(viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Následky úniku [8] 

 

Příčinou havárie byla technická závada na signalizačním plováku v detoxikační 

jámě odpadních vod. Z důvodů nepříznivého působení nízkých teplot došlo k úhynu 10 t 

ryb v Labi na úseku 80 km [6]. Jiné škody na znečištění zdrojů podzemních vod nebyly 

zjištěny. Havárie byla ohlášena také německé straně [6], i kdyţ se její následky 

na německém území v podstatě neprojevily. 

Podle vodohospodářů byl nejvyšší obsah kyanidu v Kostelci nad Labem, kde bylo 

rozborem zjištěno 77 µm/l kyanidů [8]. V Lysé nad Labem byla naměřena hodnota 

36 µm/l a v Nymburku 11 µm/l kyanidů. Norma na výskyt toxického kyanidu je 10 µm/l 

[8]. Nejhorší situace byla na prvních 20 postiţených kilometrech (viz Obrázek 2) [5,6]. 
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Obrázek 2: Zasažené území 

 

Česká inspekce ţivotního prostředí zahájila s firmou 

správní řízení za únik většího mnoţství znečištěných 

odpadních vod. Podle § 118 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách, ve znění pozdějších předpisů (nedovolené 

vypouštění odpadních vod) byla Lučebním závodům 

Draslovka a.s. Kolín uloţena finanční pokuta ve výši 

1 900 000 Kč. Současně byla uloţena sankce ve výši 

100 000 Kč za skutečnost, ţe firma neoznámila 

neprodleně havárii na vodách. Podkladem pro zahájení 

správního řízení byly výsledky kontrol a místních 

šetření provedených ČIŢP ve dnech 12.1.2006, 

13.1.2006 a 16.1.2006 ve věci nahlášeného 

mimořádného havarijního znečištění povrchových vod 

řeky Labe v úseku Kolín – Nymburk [6]. 

 

Po této ekologické havárii firma zrealizovala několik preventivních opatření [8]: 

 odpojení jímky dešťové kanalizace od čistírny odpadních vod, 

 zdvojnásobení signalizace moţné havárie, zvýšení četnosti vizuální kontroly 

odtékající vody. 

V roce 2006 rovněţ uvedla do provozu novou biologicko - chemickou čistírnu 

odpadních vod. Lučební závod Draslovka zabezpečuje také likvidaci staré ekologické 

zátěţe. Její součástí je tzv. hydraulická clona, kterou tvoří 16 vrtů čerpajících spodní vodu, 

která se pak čistí [8]. 
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2.5.2 Baia Mare, Rumunsko, 2000 

Mezi nejznámější havárii s únikem nebezpečných kyanidů do řeky patří havárie, 

která se stala 30.ledna 2000 v Baia Mare v Rumunsku. Příčinou havárie bylo protrţení 

hráze hlušinového rybníka neboli odkaliště po silných dešťových sráţkách (viz Obrázek 3). 

Hráz chránila odpadové vody s vysoce jedovatým kyanidovým louhem po těţbě zlata 

[9,11]. 

 

Obrázek 3: Odkaliště v Baia Mare [18] 

 

Kolem 100 000 m
3 

vody s příměsí odpadní horniny, kyanidů a těţkých kovů 

vyteklo do potoků Zazar a Lápos v povodí řeky Szamos (Rumunsko, Maďarsko). Mezi 

další zasaţené řeky patřila Tisa (Maďarsko, Jugoslávie) a v menší míře i Dunaj. 

Na maďarské hranici se mnoţství kyanidu v řece pohybovalo kolem 120 tun – jedná se 

pouze o odhad. Koncentrace v tomto místě dosahovali 32,6 mg/l, na soutoku řek Szamos 

a Tisa 12,4 mg/l a v městě Szolnoku 2,85 mg/l. Nejvýrazněji byla postiţena příroda. 

Na následky havárie zahynulo přibliţně 1 400 tun ryb (viz Obrázek 4).  
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Obrázek 4: Následky havárie v Baia Mare [9] 

 

Zasaţen byl i národní park Hortobágy, který je organizací UNESCO zařazen 

do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví [9,11]. 

Kyanid se vyuţívá při těţbě zlata a stříbra od konce 19.století. Tato technologie 

nahradila tzv. rtuťovou metodu. Kyanidová metoda je zaloţena na tom, ţe oproti jiným 

metodám umoţňuje získat z horniny o 37 % více kovu. Vyuţívá se i při těţbě, kde je obsah 

zlata nízký a kde se z ekonomických důvodů nevyplatí těţit jinými metodami [8].  

Některé státy v Evropě přijali opatření, aby předešli kontaminaci ţivotního 

prostředí. V České republice, Německu a Řecku je kyanidové louhování při těţbě zlata 

zakázané [10]. K tomuto zákazu se přidalo i havárií postiţené Maďarsko. Vzhledem 

k průmyslové havárii v Baia Mare, ale také dalším haváriím zejména v Enshede 

v Holandsku [12] či v Toulouse ve Francii [12] i na základě studií karcinogenních látek a 

látek nebezpečných pro ţivotní prostředí došlo k rozšíření platnosti Směrnice Rady 

96/82/EC, tzv. SEVESO II direktivy [15]. Ve směrnici Rady 2003/105/EC - Novelizace 

SEVESO II direktivy je uvedeno, ţe procesy zpracování a skladování (hlušinové rybníky) 

s přítomností nebezpečných látek budou spadat pod směrnici. Pod směrnici spadají také 

provozovatelé pouţívající v dolech nebo lomech nebezpečné látky v dostatečném mnoţství 

[12]. 
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3 Praktická část 

Do praktické části spadají základní informace o společnosti DEZA, a.s.. Je zde 

uveden technologický postup čištění odpadních vod. Pro tento úsek jsou následně 

vyhledána rizika, která mohou mít za následek znečištění povrchových a podzemních vod. 

Na základě výsledků analýzy je navrhnut nejoptimálnější způsob čištění odpadních vod. 

3.1 Profil společnosti DEZA, a.s. 

Podnik DEZA, a.s. zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, coţ jsou 

vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Tyto suroviny obsahují 

vysoký podíl aromatických sloučenin, které je moţno izolovat a vyuţít v další chemické 

výrobě [22]. 

 

Mezi základní produkty patří [20]: 

 benzen, 

 smola a dehtové oleje, 

 naftalen, 

 aromatické rozpouštědla (toluen, xylen), 

 aromatické speciality (antracen, antrachinon, pyren atd.), 

 síra a soda, 

 fenoly, kresoly a kresolové kyseliny. 

 

DEZA, a.s patří svou zpracovatelskou kapacitou 160 000 tun/rok surového benzolu 

a 450 000 tun/rok surového dehtu mezi významné podniky v uvedeném oboru ve světě. 

V rámci České republiky jde o podnik jedinečný, tj. jde o jediný podnik, který zpracovává 

tyto suroviny [24]. 

Jako zpracovatel chemických surovin klade důraz na minimalizaci dopadů 

na ţivotní prostředí. Při této činnosti je kontrolován interními audity environmentálního 

systému řízení, orgány ČIŢP, příslušnými úřady i veřejností. Ochrana ţivotního prostředí 

a trvalé sniţování environmentálních dopadů všech výrobních i nevýrobních činností je 

řízeno v rámci environmentálního systému managementu, vybudovaného podle zásad ČSN 

EN ISO 14 001:2004. Tento systém byl implementován a v současné době probíhá 

certifikace [22]. 
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3.1.1 Charakteristika okolí a popis areálu 

Areál je součástí průmyslové zóny vyskytující se severozápadně od města Valašské 

Meziříčí. V bezprostřední blízkosti se nenachází ţádná obytná oblast. Od centra města je 

areál vzdálen přibliţně 2 500 metrů. Na severovýchodě od areálu se nachází silnice I. třídy 

spojující města Valašské Meziříčí a Hranice na Moravě. Na západní straně asi 100 metrů 

od areálu vede ţeleznice. Stejným směrem ve vzdálenosti 400 metrů od areálu protéká řeka 

Bečva (viz Obrázek 5). Vypouští se do ní odpadní vody předčištěné na chemické 

a biologické ČOV. V bezprostřední blízkosti má sídlo stavební a dřevařská společnost. 

Mezi nejbliţší obytnou zástavbu patří obce Bynina, Lhotka nad Bečvou, Juřinka 

a Mštěnovice. Tyto obce se nacházejí ve vzdálenostech v rozmezí od 1 000 metrů 

do 2 300 metrů.  

 

Obrázek 5: Okolí areálu 

 

Areál firmy DEZA a.s. je velmi rozlehlý, zaujímá území v délce 1 200 metrů a šířce 

od 300 do 650 metrů. Areálem protéká Černý potok, který tvoří hranice mezi výrobní 

a nevýrobní částí areálu. Do nevýrobní části spadá administrativní budova, 

vědeckotechnická knihovna, objekty Hasičského záchranného sboru a budova 

s laboratořemi. Výrobní část se dále rozděluje na benzolovou a dehtovou část [24]. 
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3.1.2 Druhy kanalizací 

V závodě jsou vybudovány čtyři druhy kanalizací a to [22]: 

 dešťová kanalizace, která slouţí pouze k odvádění čistých sráţkových vod. 

Z výrobní části závodu jsou svedeny přes kontrolní zdrţ a následně po analytické 

kontrole do levé části laguny ve Lhotce nad Bečvou. Z nevýrobní části společnosti 

jsou svedeny přímo do Černého potoka protékajícího areálem. 

 splašková kanalizace, která odvádí odpadní vody ze sociálních zařízení a 

některých vrtů hydraulické bariéry. Tyto odpadní vody jsou z přečerpávací jímky 

svedeny na biologickou čistírnu odpadních vod v areálu DEZA a.s. 

 chemická kanalizace slouţící k odvádění předčištěné odpadní vody z chemické 

čistírny odpadních vod a dále některých méně znečištěných odpadních vod 

z výrobní části závodu na biologickou čistírnu odpadních vod. V rámci výrobních 

provozů ji lze vyuţít k odvádění nevyčištěných odpadních vod do bezodtokých 

záchytných jímek. 

 hloubková drenáž k odvádění podzemních vod za účelem sníţení hladiny. 

3.1.3 Podzemní vody 

Pokud došlo k proniknutí závadných látek do podzemních vod, volí se sekundární 

ochrana. Úkolem této ochrany je lokalizace znečištění, zabránění jeho postupu a asanace 

prostorů, kde uţ ke kontaminaci došlo [1]. 

Na základě hydrogeologického výzkumu bylo v podniku potvrzeno znečištění 

horninového podloţí starou ekologickou zátěţí. Ve firmě je provozována hydraulická 

bariéra. Tvoří ji 12 čerpacích hydrogeologických vrtů, ze kterých je podzemní voda trvale 

odčerpávána a čištěna. Tato bariéra také zabraňuje překročení znečištěných podzemních 

vod mimo výrobní areál [22]. 

Monitoring kvality podzemních vod v návaznosti na jejich znečištění je průběţně 

prováděn pravidelným vyhodnocováním kvality vzorků z hloubkových vrtů. Závěrečné 

vyhodnocení je prováděno v četnosti 2x ročně odbornou hydrogeologickou firmou. 

Z výsledků monitorování znečištěných podzemních vod vyplývá, ţe hydraulická bariéra je 

funkční a šíření znečištění směrem k řece Bečvě se účinně zamezuje. Rozmístění 

jednotlivých vrtů hydraulické bariéry je uvedeno v příloze č.1. 
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3.1.4 Analytická kontrola výroby 

Tato kontrola se provádí v provozní laboratoři 6. provozu v souladu s PI 06/02/550 

– Analytická kontrola vodního hospodářství. Odběr vzorků provádí příslušný pracovník 

podle harmonogramu odběru vzorků. U vzorků se stanovuje CHSKMn, pH, vodivost a dále 

mnoţství fenolů, amoniaku, sirovodíku, benzolu, celkového dusíku, CN celkové, 

rhodanidy, chloridy a další. U vzorků se nestanovují všechny vyjmenované parametry. 

Záleţí na druhu odpadní vody a jejím převaţujícím znečištění [22]. 

Pro potřeby této práce jsou nejdůleţitější kyanidy a rhodanidy. Mnoţství těchto 

látek se stanovuje celkem u 6 vzorků. Podrobnější informace o odběrech uvádí Tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Harmonogram odběru vzorků [22] 

Název 

vzorku 

Četnost 

stanovení 

Hodina 

odběru 
Místo odběru Odběr provádí 

OVF 

surová 
denně 6 zásobník OVF1 obsluha extrakce 

vyčištěna 

voda 
6x denně 

6,10,14,18, 

22,02 
chemická kanalizace obsluha destilace 

detoxikace 

- vstup 
3x denně 6,14,22 nástřik do reaktoru obsluha destilace 

detoxikace 

- výstup 
3x denně 6,14,22 výstup z reaktoru obsluha destilace 

OVF1 - 

dehet 
1x denně ranní směna 

výtlak čerpadla OVF1 na 

dehtové 
směnový mistr 

odsazená 1x denně 6 výtlak kondenzátních čerpadel obsluha 

 

Výsledky analýz laboratoř eviduje v databázovém systému LABSYSTÉM. 

Laborantka ihned po provedení analýzy vloţí její výsledek do databáze. V případech, 

kdy rozbor dosáhne hodnoty signalizující důleţité technologické změny v provozu, 

telefonicky uvědomí provoz. Pro rychlou informaci o aktuálních hodnotách laboratorních 

analýz je pouţíván denní přehled. Pomocí přehledných tabulek ukazuje analytické hodnoty 

v jednotlivých kalendářních dnech [22]. 
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3.1.5 Seznam nebezpečných látek 

K čištění odpadních vod se pouţívají chemické látky, jejichţ seznam a stručná 

charakteristika jsou uvedeny níţe [22].  

 

Síran železitý Fe2(SO4)3 

Pouţívá se jako koagulační činidlo. Je dodáván ve formě 40% vodného roztoku 

síranu ţelezitého. Dle zákona č. 356/2003 Sb. [23] je klasifikován jako ţíravý. 

Jeho roztoky jsou vysoce agresivní, korodují i nerezavějící ocel. Pouţívá se proto 

pogumovaná ocel, PVC a polypropylén. V případě náhodného úniku je nutné zamezit 

vniknutí do kanalizace. Roztok je hnědý, čirý nebo lehce zakalený., kysele reagující. 

Je nehořlavý, nevýbušný a úplně rozpustný ve vodě při 20 °C. Na CHČOV je dodáván 

v autocisterně a skladován v tanku o objemu 25 m
3
. 

 

Kyselina sírová H2SO4 

Slouţí k neutralizaci zásaditých odpadních vod. Na CHČOV se dováţí 

v kontejnerech 1 m
3
 a odtud se přečerpává do tanku H2SO4. Pro čištění se pouţívá 

v koncentraci 92 – 96 %. Je to silná ţíravina bez zápachu. Při náhodném úniku se musí 

zamezit vniknutí do kanalizace a v případně potřeby neutralizovat vápnem. Můţe prudce 

reagovat s vodou.  

 

Louh sodný 

Je pouţíván k extrakční regeneraci benzolu nasyceného fenoly a rovněţ dávkován 

do odpadních vod před jejich odčpavkováním na destilační koloně. Louh je dodáván 

ve formě koncentrovaného roztoku NaOH (tzn. 40%), který tuhne jiţ při +15 C. Z tohoto 

důvodu se skladuje ve vyhřívaných tancích o objemu 8 m
3
 při teplotách nad +20 C. 

Pro louhovou extrakci a dávkování do čpavkových vod na destilační koloně se pouţívá 

15 -18% roztok, který tuhne při -18 aţ - 28 C. 

 

Mezifrakce 

Pouţívá se jako extrakční činidlo při odfenolování a oddehtování odpadních vod. 

Z provozu benzol je na CHČOV dodávána směs mezifrakce I a II, v praxi se běţně pouţívá 

názvu „benzol“, resp. „cirkulační benzol“ (CB). Tento cirkulační benzol má po destilační 

regeneraci na CHČOV destilační rozmezí cca 80 - 140 C. 
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3.2 Čištění odpadních vod 

Podstatou této kapitoly je charakterizovat celý proces čištění odpadních vod a 

vyhledat moţná rizika. Práce je zaměřena zejména na odpadní vody s vyšším obsahem 

kyanidů a rhodanidů. Z tohoto důvodu je zde zařazena i kapitola vysvětlující původ těchto 

látek v odpadních vodách. 

3.2.1 Druhy odpadních vod vznikající v podniku 

V chemickém podniku vzniká 10 druhů odpadních vod [22]. Jejichţ sloţení závisí 

na struktuře jednotlivých výrob, charakteru a původu vstupních surovin. Dalšími faktory 

jsou vznikající meziproduktu a finální produkty. Chemický podnik označuje odpadní vody 

vlastními zkratkami, jejichţ seznam uvádí Tabulka 9. Vody obsahující vyšší koncentrace 

kyanidů jsou barevně zvýrazněny a blíţe charakterizovány. 

Příloha č.2 udává zjednodušené schéma návaznosti jednotlivých operací.  

 

Tabulka 9: Druhy odpadních vod v chemickém podniku 

Zkratka  Vysvětlení  

OVO Odpadní voda olejová 

OVČ Odpadní voda čpavková 

OVBT Odpadní voda benzolová, toxická 

OVF1 Odpadní voda fenolová s obsahem čpavku 

OVOD Odpadní voda odsazená z dehtu 

OVF2 Odpadní voda fenolová bez čpavku 

OVZ Odpadní voda zasolená 

OVD Odpadní voda dehtová 

OVB Odpadní voda benzolová 

 

Odpadní voda čpavková 

Vzniká při hydrogenační rafinaci surového benzolu. Za běţného provozu je 

stripována na benzolce a čerpána do tanku na chemické čištění odpadních vod. 

Po kontrolní analýze je vypouštěna do chemické kanalizace. V případě zvýšeného obsahu 

čpavku a sirovodíku je čištěna destilací na CHČOV. 
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Odpadní voda benzolová, toxická 

Je to odpadní vodu odsazená v zásobnících surového benzolu. Jedná se o značně 

toxickou vodu a proto musí být zpracovávána pouze společně s OVF1. Je skladována 

v zásobníku. Voda nesmí obsahovat emulze a kal.  

 

Odpadní voda fenolová s obsahem čpavku 

Vzniká na provoze dehet při odvodňování dehtové suroviny. Je jímána v dělících 

nádrţích a odtud přímo čerpána na chemické čištění odpadních vod. Tato voda obsahuje 

fenoly (max. 15 g/l), čpavek (max. 3,5 g/l), sirovodík (max. 1,5 g/l) a oleje (max. 1 g/l). 

Na hladině se nesmí odsadit viditelná vrstva oleje.  

 

Odpadní voda odsazená z dehtu 

Vzniká odsazením v zásobnících surového dehtu. Potrubím je čerpána 

do zásobníku. Obsahuje fenoly v mnoţství do 2 000 mg/l, amoniak v mnoţství maximálně 

300 mg/l a nebezpečné látky. Po zpracování flokulací je zpracovávána společně s OVF1. 

3.2.2 Původ kyanidů v odpadních vodách 

Z koksovny přichází černouhelný dehet obsahující aţ 5% vody, která je přítomna 

ve formě emulze nebo formě hydrátů kyselých a zásaditých sloţek. Odsazením pomocí 

deemulgačních činidel, případně při následném zpracování sestaveného dehtu vznikají 

odpadní vody obsahující vysoké koncentrace kyanidů. 

Tyto kyanidy jsou většinou vázány v komplexních sloučeninách. Mezi nejvíce 

zastoupené kovy vázané v kyanosloučeninách patří ţelezo a mangan, které mají vysokou 

konstantu stability. Kovy zinek, kadmium, měď a nikl tvoří středně toxické komplexní 

kyanidy. Přehled ukazatelů kovů, které kontrolní laboratoř sleduje na výusti do toku uvádí 

Tabulka 10. Dle závěrů toxikologického měření provedeného VÚV TGM lze odpadní vody 

s koncentrací celkových kyanidů do 1 mg/l povaţovat za netoxické [22]. 
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Tabulka 10: Přítomnost kovů vázaných na kyanidy 

rok kovy Fe Pb Cu Cr Ni Cd V Hg Mn As Tl Zn Mo 

2008 
µg/l 916 4,3 15,7 8,9 51,3 1,6 11,3 1,2 693 21,5 1 42,1 27,5 

% 51 0,24 0,87 0,49 2,85 0,09 0,63 0,06 38,6 1,2 0,06 2,34 1,53 

2009 
µg/l 835 3,2 13,1 7,3 33,3 1 2,8 1,1 684 15,4 1 30,8 15 

% 50,8 0,19 0,8 0,44 2,03 0,06 0,17 0,07 41,6 0,94 0,06 1,87 0,91 

2010 
µg/l 592 3,4 9,1 5,4 29 1,1 2,4 1,2 903 15,6 1 21,8 11,8 

% 37,1 0,21 0,57 0,34 1,82 0,07 0,15 0,08 56,6 0,98 0,06 1,37 0,74 

 

Zvýšené mnoţství kyanidů v posledních letech je způsobeno změnou surovinové 

základny a rovněţ přijatými opatřeními dodavatelů mezi něţ patří zahuštění dehtů. Tímto 

postupem dochází ke sníţení obsahu vody (jako kvalitativního ukazatele) a k neţádoucímu 

zvýšení obsahu rozpuštěných toxických látek ve zpracovávané surovině [22]. 

3.2.3 Technologický postup  

Před vypuštěním do recipientu BEČVA výpust č.1, prochází vody řadou 

úpravárenských procesů (viz Obrázek 6). V první fázi jsou surové odpadní vody podle 

druhu a stupně znečištění segregovány. Tato úprava je prováděna jiţ v místě vzniku 

na výrobních provozech. Po přečerpání na chemické čištění odpadních vod jsou odděleně 

akumulovány v zásobnících a následně zbaveny rozhodující části sloţek znečištění. 

 

Obrázek 6: Znázornění jednotlivých úseků čištění 
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1. část – chemické čištění [22] 

K počáteční eliminaci znečištění je vyuţíváno řady fyzikálně chemických procesů. 

Současná technologie chemického čištění je zaloţena především na procesech destilace, 

extrakce a desorpce. Jedná se o procesy vhodné ke sníţení především organického 

znečištění. U vod obsahující vyšší koncentrace kyanidů se postupuje následovně: 

 Do OVOD je přidáván roztok Fe2(SO4)3, kdy koagulací (tj. shlukováním, sráţením 

pevné látky z koloidního roztoku) přejde část kyanidů do nerozpuštěných 

komplexních sloučenin. Ty jsou dále separovány do odpadních kalů a po zahuštění 

jsou odstraněny na podnikové spalovně průmyslových odpadů. Zbývající část 

OVOD je dále čištěna společně s OVF1. 

 OVBT patří mezi vody s vysokým stupněm znečištění, coţ způsobuje odumírání 

biologického aktivovaného kalu na biologické čistírně. Z důvodu vysokého stupně 

znečištění organickými i anorganickými látkami nemůţe být tato odpadní voda 

zpracována samostatně. Zpracovává se společně s vodou OVF1 v poměru 1 : 50. 

 OVF1 jsou nejdříve oddehtovány na extrakčních kolonách. Surová odpadní voda je 

vedena do horní části oddehtovací kolony, protiproudně je přiváděn cirkulační 

benzol v poměru OVF1 : CB = 10 - 15 : 1. Poměr je závislý na obsahu dehtu 

v odpadní vodě. Dispergovanou fází je voda. Benzol nasycený dehty přepadá 

z horní části kolony do odlučovače pod kolonou, kde je oddělována strţená voda.  

 

Další operací je odfenolování, které je prováděno extrakčně na rotačních diskových 

extraktorech. Jako extrakční činidlo je pouţíván benzol v poměru OVF1 : CB = 1 : 1 aţ 

1 : 2. Poměr je určován podle obsahu fenolů v odpadní vodě. Benzol nasycený fenoly je 

opět odváděn z horní části kolony do odlučovačů vody a dále k regeneraci louhovou 

extrakcí. Extrakčními postupy je OVF1 obohacena benzolem. Posledním krokem je 

odčpavkování, kdy je současně odstraňován i benzol.  

Odčpavkování OVF1 se provádí vícestupňovou destilací v rektifikační koloně, 

kde je přidáván louh sodný pro účinnější vytěsnění NH3. Páry opouštějí hlavu kolony 

kondenzující v chladiči. Destilát je jímán v děličce, kde se odtahuje benzolová vrstva. 

V této fázi je OVF1 zbavena dehtu, fenolů, čpavku a benzolu a postupuje k další části 

úpravy a to detoxikaci. Na odvodu z kolony je instalován „obtok“ systému ozonizace, 

jímţ je moţno tuto vodu vypustit přímo do chemické kanalizace. 
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2. část – ozonizace [22] 

Ze zásobníku je předčištěná voda o teplotě 80 °C čerpána přes chladič 

na technologii ozonizace. Samotná technologie ozonizace se skládá z kontejneru, 

ve kterém je uloţen generátor ozonu s příslušenstvím a chladič, a reaktoru. Ozon se vyrábí 

z kyslíku. Zdrojem je zásobník kapalného kyslíku s odpařovací jednotkou. V tomto okruhu 

cirkuluje voda průtokem 80 m
3
/hod o tlaku cca 2,7 bar, který je vytvářen čerpadlem 

umístěným v kontejneru na společném rámu s injektorem. Sání injektoru je navrţeno 

pro nasátí aţ 84 Nm
3
 plynné směsi za hodinu, coţ odpovídá mnoţství 12 kg O3/hod. 

Toto mnoţství je nutné k dostatečné oxidaci toxické vody.  

V injektoru dojde k podtlakovému nasátí potřebného mnoţství plynné směsi 

a k jejímu intenzivnímu promíchání s cirkulující vodou. Poté je směs vody a plynné směsi 

zavedena do reakční nádrţe. Zde dochází k oxidaci kyanidů a rhodanidů ozonem a k reakci 

ozonu s prakticky všemi organickými sloučeninami přítomnými ve vodě. Z výstupu 

reakční nádrţe je ozonizovaná voda zaváděna zpět do cirkulačního okruhu směrem 

k opětovnému vnosu ozonu.  

Za výstupem z reakční nádrţe je zařazen vývod ozonizované vody o průměrném 

průtoku 8 m
3
/hod. a tlaku 2,5 bar. Tento tlak zajistí přepravení ozonizované odpadní vody 

do chemické kanalizace se zaústěním pod hladinu. Tak je zajištěna likvidace případného 

zbytkového ozonu ve vodě z oxidační smyčky.  

Objem reakční nádrţe je zvolen tak, aby umoţnil potřebnou dobu zdrţení, nutnou 

pro rozpuštění vyrobeného mnoţství ozonu v toxické vodě. Tato reakční doba je delší neţ 

1,5 hodiny. Rozpuštění vysoké dávky ozonu je podpořeno přetlakem udrţovaným 

v cirkulačním okruhu včetně reakční nádrţe. 

Sloţení odplynu je: 99,5% kyslíku, 0,3% ozonu, 0,2% kyslíkatých derivátů 

ozonizované vody. Zbytkový ozon v tomto odplynu je odstraněn spálením v termické 

spalovně. V potrubí odplynu z ozonizace je instalována zpětná klapka, dálkově ovládaná 

klapa. Dále je měřena teplota, průtok a tlak. V případě výpadku termické spalovny se 

uzavře potrubní trasa odplynu z jednotky ozonizace do spalovny a otevře do havarijního 

komínku a generátor ozonu automaticky přechází na výkon 20%. 
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3. část – elektroflotační čištění [22] 

Předčištěné odpadní vody jsou samospádem chemickou kanalizací dopravovány 

do elektroflotační čistírny (tj. do retenční nádrţe slouţící k separaci mechanických 

nečistot, hrubých disperzí a frakcí lehčích neţ voda). Čištěná odpadní voda je při průchodu 

elektroflotační linkou podrobována: 

 koagulačnímu procesu, 

 flokulačnímu procesu, 

 flotačnímu procesu  

Kombinací účinků těchto procesu na čištěnou vodu dochází k účinné eliminaci 

extrahovatelných látek a následně ke sníţení zatíţení biokalu tímto druhem substrátu.  

 

4.část – biologické čištění [22] 

Vyflotované vody vytékají z elektroflotační čistírny do akumulační nádrţe. Po 12 - 

16 hodinách zdrţení v nádrţi odtéká voda do jímky vyflotovaných vod a poté je 

nastřikována na I. stupeň BČOV. Do nástřiku na I. stupeň se přidává kyselina fosforečná 

(dávka 1 - 2 mg/l). Biologická čistírna odpadních vod DEZA a.s. je konvenční čistírna, 

třístupňová s oddělenou recirkulací kalu na jednotlivých stupních. Schéma je uvedeno 

v příloze č.3.  

 

5. část – pískové filtry [22] 

Biologicky vyčištěná odpadní voda je v dalším stupni filtrována na pískových 

filtrech s cílem sníţit obsah nerozpustných látek, zbytkových partikulovaných látek 

organického původu a lehkých částic biokalu. 

 

6.část – laguna Lhotka [22] 

Zfiltrovaná biologicky vyčištěná odpadní voda je následně odváděna potrubím 

do biologické laguny Bečva (viz Obrázek 7). Jedná se o betonovou nádrţ o objemu 

cca 14 000 m
3
. Zde po dobu zdrţení 4 aţ 6 dnů dobíhají biologické pochody. Odtok 

vyčištěné odpadní vody z laguny do recipientu Bečva je proveden přes přelivnou stěnu. 

Průtokem lagunou je zajištěna homogenizace a vyrovnávání kvality vody na odtoku 

z laguny. 
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Obrázek 7: Biologická laguna 

3.3 Analýza rizik úniku odpadních vod 

Cílem analýzy rizik je nalézt rizika, která mohou mít za následek znečištění 

povrchových nebo podzemních vod.  

K identifikaci rizik je pouţita Analýza selhání a jejich následků - Failure Mode and 

effect Analysis, zkráceně označována jako FMEA. Základním důvodem výběru této 

metody je přesnost. Jedná se kvantitativní metodu vyuţívající číselných hodnot, které jsou 

mnohem přesnější neţ slovní vyjádření [25]. Další výhodou je přehlednost. Výstupy z této 

analýzy jsou formou tabulek. První tabulku tvoří seznam rizik včetně přiřazení hodnot 

pravděpodobnosti vzniku rizika, odhalitelnosti a závaţnosti ke kaţdému uvedenému riziku. 

V druhé tabulce jsou rizika doplněna o příčinu, následek a bezpečnostní opatření.  

V následujících odstavcích jsou jednotlivá rizika blíţe specifikována. 

 

Ruptura na potrubních mostech 

Potrubní rozvody jsou v podniku vyuţívány mj. k dopravě odpadní vody z místa 

vzniku do míst k čištění. Označují se jako potrubní mosty. Jsou vedeny v nadzemní části 

ve výšce zhruba 3m. Mezi nejrizikovější části potrubních mostů patří příruby. V případě 

ruptury by došlo k úniku na nezpevněný povrch a následnému zasaţení podzemních vod. 

 

Ucpání sběrných kanálků chemické kanalizace 

Ze systému ozonizace jsou předčištěné vody dopravovány k dalšímu čištění. Sběrné 

kanálky chemické kanalizace jsou vybetonované otvory v zemi, jimiţ je předčištěná voda 

svedena do podzemní chemické kanalizace. V tomto místě probíhá i odběr vzorků pro 

laboratorní zkoušky. Toto místo je odkryté a poskytuje vhodný prostor pro vniknutí 

nečistot. 



 37 

Zvýšení hladiny v zásobníku 

Zvýšení hladiny je signalizováno obsluze pomocí dvou reţimů alarmu. Prvním 

reţimem je signalizace při přiblíţení se k určité výšce. Další reţim je označován 

jako havarijní. Kaţdý zásobník je opatřen havarijní případně záchytnou jímkou 

dimenzovanou podle technických norem. Vzhledem ke skladovacím kapacitám je moţno 

také operativně přečerpat nezbytné mnoţství látky do jiného zásobníku. 

 

Chybné dávkování roztoku Fe2(SO4)3 

Tato látka se pouţívá v chemickém čištění ke koagulaci. Jedná se o pochod, 

při kterém dochází ke shlukování částeček jemně rozptýlených ve vodě. Optimální dávka 

koagulantu (tj. je nejmenší moţná dávka, při níţ dochází k dobrému oddělení vrstvy kalu a 

čiré kapaliny) doporučená dodavatelem je 6 200 mg/l odpadní vody. Kvalita OVOD, a tím 

i optimální dávka koagulantu, je proměnná. Z tohoto důvodu je prováděn koagulační test, 

pomocí něhoţ se zjišťuje optimální dávka Fe2(SO4)3. 

Dávkování koagulantu je prováděno zejména na základě provozní praxe, tzn. podle 

vzhledu a mnoţství usazeného kalu pracovník zvýší nebo sníţí mnoţství dodávaného 

koagulantu. 

 

Snížení množství dodávaného ozónu 

Ozon má za cíl sníţit obsah kyanidů v odpadních vodách. Musí být dodávané 

správné mnoţství ozónu, aby odbourávání probíhalo s vysokou účinností. Mnoţství dodává 

velinář podle průtoku. Průtočné mnoţství předčištěné vody na ozonizaci je 8 m
3
/hod. 

V případě výskytu většího mnoţství odpadních vod nebo díky většímu sráţkovému úhrnu, 

ozonizace nedokáţe všechny vody zpracovat a jsou obtokem vypouštěny přímo 

do chemické kanalizace.  

 

Selhání dodávky elektrické energie 

V důsledku výpadku elektrické energie můţe dojít k selhání řídícího sytému, 

výpadku čerpadel a dalších částí důleţitých pro správný chod celého procesu. Podnik má 

tuto situaci ochráněnou několika způsoby a to: 

 UPS pro řídící systém, 

  speciální smlouvou se společností ČEZ, jejíţ předmětem je povinnost zásobit 

podnik DEZA a.s elektrickou energií i při výpadku elektrické energie ve městě 

Valašské Meziříčí. 
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Zvýšení hladiny vody v laguně Bečva 

Laguna Bečva je rozdělena na 2 části – zásobárnu dešťové vody a část, kde dobíhají 

biologické pochody. Ke zvýšení hladiny můţe dojít zejména při povodňové aktivitě. 

Základním stávajícím opatřením při této situaci je kaţdodenní kontrola obsluhy. 

Za lagunou Bečva je 150 m potrubí, kterým se voda vypouští do Bečvy. 

 

Analytická metoda 

Analytickou kontrolu chemického čištění provádí zaměstnanci provozní laboratoře 

v souladu s PI 06/02/550 – Analytická kontrola vodního hospodářství. Odběr vzorků se 

provádí podle harmonogramu odběru vzorků do označených vzorkovnic. 

Rizikem můţe být záměna vzorkovnic, odběr jiného vzorku a tím i chybné 

stanovení. Jedná se o riziko, které se můţe stát v důsledku nepozornosti obsluhy.  

 

Nebezpečný odpad 

Nebezpečné odpady vznikají při různých činnostech provozovaných v podniku. 

Můţeme mezi ně zařadit látky vznikající při čištění laguny, jímek nebo při výměně náplně 

pískových filtrů. O způsobu likvidace se rozhoduje na základě výsledků rozboru.  

Lze zde také zařadit odpad vznikající při údrţbě a to odpadní oleje, roztoky 

chlornanu sodného, mazací oleje a další. Při úniku nebo ukápnutí těchto látek se znečištění 

odstraňuje savým materiálem a následným uloţením nasáklého sorbentu do uzavíratelných 

plechových nádob. 

Pokud tyto odpady nejsou správně zlikvidovány, mohou vniknout do vodního 

prostředí, zejména podzemních vod. 
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3.3.1 Analýza selhání a jejich následků 

Tato analýza je zaloţena na rozboru způsobu selhání a jejich následků. Umoţňuje 

vyhledání příčin jednotlivých rizik, jejich následků a stanovení opatření pro jejich sníţení. 

Slouţí ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Míra rizika se 

stanovuje podle vzorce  R = P · N · O, kde  

R ... míra rizika, 

P ... pravděpodobnost vzniku rizika, 

N ... závaţnost následků, 

O ... odhalitelnost rizika. 

 

U kaţdého rizika se posuzuje závaţnost následků N, jímţ se stanoví riziko 

závaţnosti rizika pro ţivotní prostředí. Pomocí pravděpodobnost vzniku P se stanoví 

pravděpodobnost vzniku rizika od velmi nepravděpodobného aţ po velmi pravděpodobný 

vznik. Posledním parametrem je odhalitelnost rizika, která udává jak rychle a jak snadno 

lze riziko odhalit. Pro zpracování analýzy a hodnocení rizik metodou FMEA je nutné znát 

hodnoty jednotlivých parametrů. Hodnoty se pohybují v rozmezí 1 aţ 5 a uvádí je Tabulka 

11. 

Tabulka 11: Hodnoty jednotlivých parametrů 

R Míra rizika N Závažnost následků 

1 - 10 bezvýznamné riziko 1 téměř ţádné 

11 - 25 akceptovatelné riziko 2 zanedbatelné 

26 - 60 mírné riziko 3 střední 

61 - 100 neţádoucí 4 poškození  

101 - 125 nepřijatelné 5 váţné poškození ŢP 

P Pravděpodobnost vzniku O Odhalitelnost rizika 

1 velmi nepravděpodobné 1 velmi vysoká 

2 moţné 2 střední 

3 reálné 3 nízká 

4 pravděpodobné 4 nesnadno odhalitelné  

5 velmi pravděpodobné 5 neodhalitelné 
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Dalším krokem analýzy je přiřazení parametrů jednotlivým rizikům, jejichţ seznam 

uvádí Tabulka 12, a výpočtem určit hodnotu míry rizika R. Tato hodnota se pohybuje 

v rozmezí <1,125>.  

Tabulka 12: Seznam rizik 

Číslo Název rizika P N O R 

1 Ruptura potrubních mostů 2 3 1 6 

2 Netěsnost havarijní nebo záchytné jímky 1 3 1 3 

3 Ucpání sběrných kanálků chemické kanalizace 1 3 1 3 

4 Poškození pláště zásobníků 2 3 1 6 

5 Zvýšení hladiny v zásobníku 2 2 2 8 

6 Chybné dávkování roztoku Fe2(SO4)3 3 4 2 24 

7 Sníţení mnoţství dodávaného ozónu 1 2 2 4 

8 Selhání dodávky elektrického proudu 1 5 2 10 

9 Zvýšení hladiny vody v laguně Bečva 3 4 2 24 

10 Analytická metoda 2 2 2 8 

11 Výbuch zásobníku 2 4 2 16 

12 Nebezpečný odpad 3 3 3 27 

13 Povodňové ohroţení 2 3 2 12 

14 Poruchy strojních zařízení 3 4 1 12 

 

Posledním krokem je vyhledání příčin vzniku vyjmenovaných rizik a stanovení 

jejich následků. Tyto informace uvádí Tabulka 13. Jsou zde také uvedena stávající 

bezpečnostní opatření, pomocí nichţ DEZA, a.s. minimalizuje negativní dopady. 
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Tabulka 13: Příčiny, následky a bezpečnostní opatření u jednotlivých rizik 

Číslo Název rizika Příčina Následek 
Stávající bezpečnostní 

opatření 

Návrh bezpečnostních 

opatření 

1. 
Ruptura na 

potrubních mostech 

Koroze, pád větví, 

zvýšení tlaku, 
Únik dopravované vody Vizuální kontrola 

Častější vizuální 

kontrola a údrţba 

2. 
Netěsnost havarijních 

a záchytných jímek 
Staří Únik nebezpečných látek  

Vizuální kontrola, 

1x za 5 let revize 

Opatření vnitřní strany 

jímky ochranou folií 

nebo nátěrem 

3. 

Ucpání sběrných 

kanálků chemické 

kanalizace 

Nedostatečná údrţba 

okolí 

Vytečení vod určených 

k dalšímu procesu čištění 

na nezpevněnou plochu 

- 
Opatření krytem, 

pravidelné čištění 

4. 
Poškození pláště 

zásobníků 

Náraz, koroze, 

opotřebení 

Únik skladovaných látek, 

výbuch 

Pojistka podtlak – přetlak, 

vizuální kontrola 

Měření tloušťky stěny, 

instalace ochranných 

konstrukcí v okolí 

zásobníků 

5. 
Zvýšení hladiny 

v zásobníku 
Porucha čidel Únik skladovaných látek 

2 reţimy alarmu, 

plovákový systém 

Instalace přepouštěcího 

zásobníku 

6. 
Chybné dávkování 

roztoku Fe2(SO4)3 
Nepozornost obsluhy 

Nedostatečné odstranění 

kyanidů 

Úvodní koagulační pokus, 

provozní praxe 

Častější provádění 

koagulačního pokusu, 

namátkové kontroly 
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7. 
Sníţení mnoţství 

dodávaného ozónu 

Nepozornost obsluhy, 

nedodání kyslíku 

dodavatelem 

Nedokonale provedené 

čištění a zvýšení 

koncentrace kyanidů 

ve vodě 

- 

Pravidelné 

certifikování měřidel, 

vyhledání náhradního 

dodavatele kyslíku 

8. 
Selhání dodávky 

elektrického proudu 

Přetrţení drátů, zkrat, 

výpadek trafostanice 

Výpadek řídícího 

systému, 

UPS pro řídící systém, 

smluvní zajištění 

náhradního zdroje 

elektrické energie. 

Pravidelné provozní 

zkoušky a revize UPS 

9. 
Zvýšení hladiny vody 

v laguně Bečva 

Chybná regulace 

přítoku, větší 

sráţkový úhrn 

Přepad vody do bočního 

kanálu a odtok do Bečvy 
Pravidelné monitorování 

Instalace plovákového 

systému, revize 

10. Analytická metoda 

Nepozornost obsluhy, 

chybně zvolená 

metoda 

Mylné údaje o 

koncentraci kyanidů, 
1x ročně ověření správnosti 

Častější provádění 

referenčních testů 

11. Výbuch zásobníku 

Selhání 

signalizačních 

zařízení, nedodrţení 

zákazů a poţadavků 

na poţární 

bezpečnost, porucha 

těsnosti 

Vznik zplodin hoření, 

kontaminace podzemních 

vod, emise do ovzduší 

Protivýbuchová ochrana, 

bezpečnostní čidla 

Vizuální kontroly, 

opatření zásobníku 

světlým nátěrem 
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12. Nebezpečný odpad 
Nepozornost, 

netěsnost zásobníků 
Únik nebezpečných látek Spalování, recyklace 

Zřízení speciálních 

míst ke skladování, 

informační štítky 

na obalech 

13. 
Poruchy strojních 

zařízení 

Opotřebení, 

nedostatečná údrţba 

Nesprávné fungování a 

ovlivnění procesu čištění 
Údrţba, signalizace 

Zavedení proaktivní 

údrţby 

14. Podzemní vody 

Nedodrţení pravidel 

zacházení a 

skladování NL 

Kontaminace 

podzemních vod 
Hydraulická bariéra - 
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3.3.2 Vyhodnocení 

Z provedené analýzy vyplynulo, ţe většina nalezených rizik spadá do kategorie 

bezvýznamného a akceptovatelného rizika. Tento výstup z analýzy je ovlivněn mj. 

uvedením detoxikace chemicky předčištěných odpadních vod na principu ozonizace 

do stávajícího provozu. Tato investice proběhla v roce 2008. I přes tuto investici se 

výjimečně objevují situace, kdy dochází k úniku odpadních vod se zvýšeným mnoţstvím 

kyanidů. 

Mezi nejvýznamnější rizika uvedená v analýze a ovlivňující výskyt kyanidů 

v odpadních vodách patří: 

 Chybné dávkování roztoku Fe2(SO4)3, 

 Zvýšení hladiny vody v laguně Bečva, 

 Nebezpečný odpad. 

3.3.3 Návrh opatření pro snížení úniků odpadních vod 

Návrhem vhodných opatření k analýzou vybraným rizikům se zamezí úniku 

znečištěných odpadních vod do vodního prostředí.  

 

Chybné dávkování roztoku Fe2(SO4)3 

Největší problém spatřuji v dávkování mnoţství koagulantu na základě provozní 

praxe zaměstnanců. I kdyţ tuto činnost provádějí pravidelně po dobu několika let můţe 

nastat situace, kdy mnoţství neurčí správně. Doporučuji provádět v pravidelných 

intervalech nebo při jakýchkoliv odchylkách koagulační testy.  

Dalším opatřením je provádění i namátkových kontrol nadřízenými pracovníky 

o dodrţování těchto opatření. 

 

Zvýšení hladiny vody v laguně BEČVA 

Aby nedošlo k přetečení nedostatečně biologicky vyčištěné vody přetéct přes okraj, 

navrhuji instalovat plovákový systém ke sledování výšky hladiny.  

Dalším mnou navrţené opatření spočívá ve zvýšení okrajů laguny, zejména 

prostřední části oddělující vodu s dešťové kanalizace a části, kde je prováděno biologické 

čištění.  
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Nebezpečný odpad 

Největší riziko pro vodní prostředí představují odpady ve formě kalů nebo kapalin, 

které mohou uniknout do podzemních vod.  

Odpady se nelikvidují hned – je to dáno mj. kapacitou a provozními moţnostmi. 

Z tohoto důvodu můj návrh opatření směřuje k vymezení vhodného prostoru pro dočasné 

skladování vzniklých nebezpečných odpadů a skladování v bezpečnostních nádobách. 

Doporučuji také kaţdou nádobu opatřit informačním štítkem s názvem látky, datem 

naplnění nádoby a maximální moţnou dobou skladování.  
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4 Závěr 

Pro splnění cíle diplomové práce, a to návrhu nejoptimálnějšího způsobu 

zpracování odpadních vod, bylo nutné provést několik kroků. 

První krok zahrnoval popis technologie čištění odpadních vod. V podniku vzniká 

10 druhů odpadních vod, které se liší chemickým sloţením. Já jsem se zaměřila na odpadní 

vody s vyšším obsahem kyanidů, protoţe jejich výskyt v odpadních vodách tohoto podniku 

kolísá. Dalším důvodem je nepříznivý vliv kyanidů na vodní prostředí. 

Dalším krokem bylo provedení analýzy rizik, jejímţ úkolem bylo identifikovat 

rizika, která mohou mít za následek únik znečištěných odpadních vod do vodního 

prostředí. Analýza byla provedena pomocí metody FMEA neboli Analýzy selhání a jejich 

následků.  

Z analýzy rizik vyplynulo, ţe stávající systém čištění odpadních vod je optimální a 

není nutné razantním způsobem zasahovat do systému nebo navrhovat nový způsob čištění. 

Problém s kolísáním hladiny kyanidů lze odstranit realizováním mnou navrţených 

opatření.  

Diplomová práce byla zpracována pro podnik DEZA, a.s., kde bude vyuţívána pro 

vnitřní potřebu podniku zejména pro potřeby interních auditů a managementu rizik. DEZA 

a.s. ovšem není jediný chemický podnik v České republice u něhoţ se vyskytují kyanidy 

v odpadních vodách. Tato diplomová práce můţe slouţit jako studijní podklad nebo 

pomocný nástroj pro další chemické podniky, které se s touto problematikou potýkají. Jsou 

v ní přehledně uvedeny informace o kyanidech, o negativním dopadech a také o opatřeních 

ke sníţení těchto dopadů zejména na vodní prostředí. 
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