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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá studiem chování a forem výskytu rizikových prvků v městských 
odpadních vodách v kanalizační síti v Ostravě. Přísnější legislativní požadavky na kvalitu 
vyčištěných odpadních vod a na obsah polutantů v kalech vyžadují identifikaci podílů 
zdrojů znečištění.  

K identifikaci jednotlivých zdrojů znečištění byly využity hodnoty celkových obsahů 
rizikových prvků v odpadních vodách během bezdeštného období (bodové zdroje 
a splaškové odpadní vody) i během srážkového období (vliv nebodových zdrojů 
znečištění). Výzkum obsahu rizikových prvků ze 14 vzorkovacích míst (celkem 448 
vzorků) sloužil pro určení variability obsahu rizikových prvků v kanalizační síti. 
Statisticky významná variabilita byla prokázána u obsahů As, Cr, Cd, Cu, Zn, Mn a Fe.  

Pro určení pozaďových hodnot rizikových prvků v kanalizační síti byl uplatněn 
geochemický princip – stanovení geochemického pozadí. Hodnoty geochemického pozadí 
byly stanoveny na: 2,3 µg/l pro As, 8,5 µg/l pro Cr, 0,2 µg/l pro Cd, 35,0 µg/l pro Cu, 
11,5 µg/l pro Ni, 28,0 µg/l pro Pb, 0,3 µg/l pro Hg, 210,0 µg/l pro Zn, 161,5 µg/l pro Mn 
a 1305,0 µg/l pro Fe. 

Pro stanovení denní produkce rizikových prvků na jednoho ekvivalentního obyvatele, které 
se zachytí v odpadních vodách, bylo vzorkováno 10 odběrových míst po dobu 6 měsíců. 
Stanovené hodnoty produkce rizikových prvků na 1 EO za den činí pro As 361,52 µg/den, 
Cr 601,82 µg/den, Cu 9004,4 µg/den, Ni 2233,1 µg/den, Pb 5402,4 µg/den, 
Zn 43,8 mg/den, Mn 41,8 mg/den, Fe 155,2 mg/den. Tyto hodnoty byly použity pro 
výpočet podílu znečištění městských odpadních vod produkovaného domácnostmi. 
Domácnosti se podílí na celkové zátěži městských odpadních vod v kanalizační síti 
v Ostravě v rozsahu od 8 % (Fe) do 63 % (Cu).  

Při vyhodnocování analytických výsledků byl kladen důraz na správné statistické 
zpracování dat pomocí průzkumové a statistické analýzy s využitím řady statistických testů 
a grafických diagnostik. Na základě identifikace významných zdrojů znečištění městských 
odpadních vod rizikovými prvky s využitím metod vícerozměrné statistické analýzy dat 
bylo zjištěno, že splachy z povrchů střech a komunikací jsou významným nebodovým 
zdrojem Cu, Zn, Cr, Cd, Pb a Ni. 
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ABSTRACT 

The dissertation thesis focuses on the study of behavior of risk elements and their 

occurrence forms in urban wastewater in combined sewer systems in Ostrava. Stricter 

regulatory requirements on the quality of treated wastewater and the content of pollutants 
in sewage sludge require identification of pollution sources contribution.  

To determine  possible sources of risk elements the information about the contents of risk 
elements in wastewater during dry water periods (point sources and domestic wastewater) 
as well as during wet water periods (influence of non-point sources) was used. 
To determine variability in the contents of risk elements in combined sewer systems 
the research contents of risk elements from 14 sampling points (altogether 448 samples 
were obtained) was used. Statistically significant variability in the contents of As, Cr, Cd, 
Cu, Zn, Mn and Fe was demonstrated. 

To determine background concentrations of risk elements in combined sewer systems the 
geochemical principle was applied – calculation of geochemical background. For risk 
elements the geochemical background values are: 2,3 µg/l for As, 8,5 µg/l for Cr, 
0,2 µg/l for Cd, 35,0 µg/l for Cu, 11,5 µg/l for Ni, 28,0 µg/l for Pb, 0,3 µg/l for Hg, 
210,0 µg/l for Zn, 161,5 µg/l for Mn and 1305,0 µg/l for Fe. 

To estimate the daily production of risk elements per capita, which is captured in domestic 
wastewater, 10 sampling sites for 6 months was sampled. The amounts of the risk elements 
produced per person and day were estimated to As 361,52 µg/day, Cr 601,82 µg/day, 
Cu 9004,4 µg/day, Ni 2233,1 µg/day, Pb 5402,4 µg/day, Zn 43,8 mg/day, 
Mn 41,8 mg/day, Fe 155,2 mg/day. These values were used to calculate the contribution 
municipal wastewater pollution produced by households. Households are involved in 
the overall loads of municipal wastewater in the combined sewer systems in Ostrava in 
the range from 8 % (Fe) to 63 % (Cu).  

Emphasis was placed on the correct statistical data analysis the analytical results. 
The exploratory data analysis and statistical analysis for descriptive statistics using a series 
of statistical tests and graphical diagnostics were performed. To identify significant sources 
of pollution the multivariate statistical analysis were performed. It was found that runoff 
from roofs and roads are significant non-point sources for Cu, Zn, Cr, Cd, Pb a Ni. 
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MOTIVACE 

Cílem disertační práce bylo studium chování a forem výskytu rizikových prvků 
v městských odpadních vodách v kanalizační síti města Ostravy s následnou identifikací 
významných bodových a nebodových zdrojů znečištění. Tímto tématem jsem se rozhodla 
zabývat především proto, že městské odpadní vody, obsahující značné množství rizikových 
prvků, mohou být významným zdrojem zatížení životního prostředí. Zejména v obdobích, 
kdy velké množství dešťových srážek zvyšuje průtočné množství odpadních vod 
v kanalizační síti, je část odpadních vod bez předčištění vypouštěna přímo do povrchových 
toků. To má za následek zatížení povrchových vod a následnou akumulaci rizikových 
prvků ve všech složkách životního prostředí. Přítomnost vysokých obsahů rizikových 
prvků v městských odpadních vodách také významně ovlivňuje kvalitu vedlejšího 
produktu čistírenského procesu – čistírenského kalu. V případě překročení legislativních 
limitů pro obsahy rizikových prvků nelze následně čistírenské kaly aplikovat 
na zemědělskou půdu, nebo využít k rekultivaci povrchu terénu, což vede k nutnosti 
likvidace čistírenských kalů ekonomicky mnohem nákladnějšími způsoby.   

Důležitým motivačním faktorem bylo také velké množství a originalita dostupných 
analytických výsledků. Výzvou pro mne byl skutečnost, že studiem problematiky výskytu 
rizikových prvků v městských odpadních vodách v takovém rozsahu se dosud nikdo 
v rámci České republiky nezabýval. 
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1. Úvod a cíl práce 

V současnosti jsou obsahy rizikových prvků vzhledem k jejich toxicitě a negativním 
účinkům na člověka i životní prostředí sledovány snad ve všech oblastech lidské činnosti 
(Ma a Rao, 1997, Megateli et al., 2009). Jednou z oblastí, která má výrazný vliv na životní 
prostředí, je produkce a následné zpracování městských odpadních vod. Jelikož 
technologie čistíren odpadních vod jsou primárně navrhovány za účelem odstraňování 
biologicky odbouratelného organického znečištění, bylo dosud odstraňování rizikových 
prvků v těchto systémech považováno za vedlejší benefit (Karvelas et al., 2003, Wang et 
al., 2006). Vzhledem k neustále se zpřísňující legislativě v oblasti odpadového 
hospodářství je stále obtížnější plnění legislativních limitů pro odtok z ČOV a nastává 
potřeba se touto problematikou hlouběji zabývat. Významný vliv na veřejné mínění má 
také volně dostupný integrovaný registr znečištění (IRZ). Na základě ohlašovací 
povinnosti jsou  ČOV povinny do IRZ ohlašovat uniky vybraných rizikových prvků 
do jednotlivých složek životního prostředí a jejich přenosy v odpadních vodách. Vzhledem 
k obrovským objemům čištěných odpadních vod se následně ČOV jeví jako největší 
znečišťovatelé životního prostředí, což má za následek významný tlak na řešení uvedené 
problematiky také ze strany veřejnosti. V rámci České republiky dosud nebyla otázka 
chování a forem výskytu rizikových prvků v kanalizační síti řešena. Znalost forem výskytu 
rizikových prvků v odpadních vodách může být klíčovým faktorem pro vybudování takové 
technologie ČOV, která umožní jejich efektivní odstraňování. Další možností snížení 
zatížení městských odpadních vod rizikovými prvky je identifikace významných bodových 
a nebodových zdrojů znečištění a jejich následné omezení.  

Neméně významnou součástí čištění odpadních vod je následné využití, nebo zpracování 
vedlejšího produktu – čistírenského kalu. Stěžejním zákonem v oblasti nakládání 
s čistírenskými kaly je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v současném znění. Podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě jsou 
uvedeny ve vyhlášce MŽP 382/2001 Sb. Podmínky pro využívání odpadů na povrchu 
terénu stanovuje vyhláška č. 383/2001 Sb., v pozdějším znění (294/2005 Sb.) 
o podrobnostech nakládání s odpady (Raclavská, 2007). Pokud čistírenské kaly nesplňují 
podmínky pro aplikaci na zemědělské půdy či použití k rekultivačním účelům musejí být 
následně likvidovány jinými, mnohdy finančně velmi nákladnými způsoby 
např. spalováním.  

Veškeré limitní hodnoty koncentrací rizikových prvků v dané matrici uváděné v platných 
vyhláškách a nařízeních jsou dnes definovány pouze na základě celkových obsahů. 
Tyto hodnoty však ve skutečnosti dostatečně nevypovídají o jejich toxicitě a vlivu 
na životní prostředí. Pro správné nastavení limitních hodnot by měla být brána v úvahu 
také forma výskytu rizikových prvků, jelikož má značný vliv na jejich mobilitu, toxicitu 
a biologickou dostupnost. Stanovení forem výskytu rizikových prvků v kanalizační síti 
je taktéž důležité z hlediska určení a identifikace hlavních zdrojů znečištění.  
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Cílem disertační práce je studium chování a forem výskytu rizikových prvků v městských 
odpadních vodách s následnou identifikací významných zdrojů znečištění. Pro dosažení 
cíle práce jsem se zaměřila na:  

• Správné statistické zpracování dat s následným vyhodnocením vývoje obsahů 
rizikových prvků v městských odpadních vodách během bezdeštných a deštivých 
období.  

• Stanovení geochemického pozadí pro sledované rizikové prvky v městských 
odpadních vodách. 

• Identifikaci forem výskytu rizikových prvků v rozpuštěné a nerozpuštěné formě. 

• Stanovení způsobu vazby rizikových prvků v nerozpuštěné formě na jednotlivé 
frakce. 

• Identifikaci významných bodových a nebodových zdrojů znečištění rizikových prvků.  

• Stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO a následné stanovení podílu zatížení 
městských odpadních vod rizikovými prvky ve splaškových odpadních vodách 
produkovaných pouze domácnosti.  
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2. Metodika řešení doktorské práce 

Pro splnění cílů práce jsem zvolila následující postup řešení: 

1. Odběr vzorků a chemická analýza odpadních vod z kanalizační sítě v Ostravě, 
v letech 2008 až 2011, ve 14 měrných profilech s ohledem na technologické 
možnosti  OVAK a.s. 

2. Vyřešení obtíží s analytickým stanovením Pb a Ni na základě mezilaboratorních 
kontrolních testů v analytických laboratořích IGI VŠB – TU Ostrava, Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě, OVAK a.s. 

3. Sestavení databáze z analytických výsledků.  
4. Zpracování literární rešerše na téma „Formy výskytu a způsob vazby rizikových 

prvků v odpadních vodách“, „Zdroje rizikových prvků v odpadních vodách 
a možnosti jejich identifikace“, „Metody stanovení geochemického pozadí“. 

5. Vykreslení zjednodušeného schématu kanalizační sítě na základě mapové přílohy 
kanalizačního řádu č. 20 KŘ/61/01. Vymezení spádových oblastí pro jednotlivé 
sběrače na základě přístupu do geografického informačního systému Monet, jež je 
ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. K vykreslení byl použit grafický editor 
CorelDRAW X5. 

6. Zpracování informací o možných zdrojích znečištění na základě seznamu subjektů, 
jimž bylo uděleno povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě a jejich 
následná lokalizace v rámci kanalizační sítě. Informace poskytla společnost 
OVAK a.s. 

7. Průzkumová analýza dat a jejich následné statistické zpracování s využitím 
statistického softwaru QC-Expert 3.2, STATISTICA 8 a OriginPro 8.5. 

8. Vyšetření variability sledovaných ukazatelů s využitím Kruskal-Wallisova testu 
s využitím statistického softwaru NCSS 2007, STATISTICA 8, Minitab 15. 

9. Stanovení geochemického pozadí metodou vypočtené distribuční funkce. 
10. Specifické metody stanovení:  
- studium výskytu rizikových prvků v rozpuštěné a nerozpuštěné formě 
- sekvenční extrakční analýza metodou modifikované BCR tříkrokové sekvenční 

analýzy 
- analýza suspendovaných částic pomocí mikroanalýzy (EDS) 
- analýza kanalizačních sedimentů pomocí RTG fluorescenční analýzy a RTG 

difrakce 
11. Identifikace bodových a nebodových zdrojů znečištění prostřednictvím metod 

vícerozměrné statistické analýzy dat (využití analýzy shluků a analýzy hlavních 
komponent) a korelační analýzy. K výpočtům byl použit statistický software 
STATGRAFICS Plus 5.0, STATISTICA 8 a MINITAB 15. 

12. Odběr vzorků a chemická analýza odpadních vod pocházejících z domácností. 
Stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO. Následná identifikace zatížení 
kanalizační sítě rizikovými prvky pouze produkcí odpadních vod z domácností. 

13. Vyhodnocení a závěr.  
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2.1. Odběr vzorků a chemická analýza odpadních vod z kanalizační sítě  

Odběr vzorků odpadních vod probíhal od 4. 12. 2008 do 13. 12. 2011 zpravidla jednou 
měsíčně ze 14 odběrových míst. Odběr vzorků probíhal v souladu s požadavky ČSN ISO 
5667-10 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. 
V prosinci 2008 a listopadu 2009 byly provedeny odběry dvakrát měsíčně. Z důvodů 
technických problémů společnosti OVAK a.s. nebyly odběry vzorků odpadních vod 
provedeny v únoru 2009, březnu 2009, květnu 2009, září 2009, srpnu 2010 a lednu 2011.  

Celkem bylo odebráno a analyzováno 448 vzorků. Vzorky byly odebírány jako 24 
hodinové směsné vzorky pracovníky OVAK a.s. Odběr vzorků je uveden na obrázku 1. 
K odběrům byly využity ve 12 odběrových místech automatické přenosné vzorkovače 
Sigma 900. Tyto vzorkovače jsou po nastavení potřebných údajů upevněny na kovový kříž 
a zavěšeny do kanalizační šachty. Odpadní voda je vzorkovačem odebírána 1x za hodinu 
v objemu 200 ml. Vzorkovač Sigma 900, připevnění kříže a jeho zavěšení v kanalizační 
šachtě znázorňuje obrázek 2, 3 a 4. 

K odběru odpadních vod ze sběrače Novoveská a Novinářská slouží automatická 
monitorovací stanice, jež je umístěna na ulici Hornopolní. K odběrům jsou využívány dva 
stacionární automatické vzorkovače Isco 6712FR s chladící jednotkou. Odpadní voda 
je odebírána 1x za hodinu o objemu 200 ml. Automatická monitorovací stanice 
a vzorkovač Isco 6712FR s chladící jednotkou jsou uvedeny na obrázku 5 a 6.  

Po odběru byly vzorky odpadních vod přefitrovány přes sítko o průměru oka 1 mm 
a v plastových vzorkovnicích odvezeny pracovníky OVAK a.s. do analytických laboratoří 
IGI VŠB – TU Ostrava a OVAK a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Odběr vzorků pracovníky OVAK a.s. Obrázek 2: Automatický vzorkovač Sigma 900 
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V analytických laboratořích OVAK a.s. byly stanovovány rizikové prvky: As, Cr, Cd, Cu, 
Ni, Pb, Hg, Zn, Mn a Fe. V analytických laboratořích IGI VŠB – TU Ostrava byly 
stanovovány základní hydrochemické ukazatele: pH, vodivost, zákal, RL 105°C, RL 
550°C, NL, KNK4,5 (využito pro výpočet (HCO3)

-), (Cl)-, (SO4)
2-, (PO4)

3- (využito pro 
výpočet Pcelk.), Ca, Na, K, Ncelk., (NH4)

+ (využito k výpočtu (N-NH4)
+), (NO2)

- a (NO3)
- 

(spolu s Ncelk. a (N-NH4)
+ využito pro výpočet Norg.), CHSKCr, BSK5. Tyto hydrochemické 

ukazatele byly stanovovány především jako pomocný parametr pro identifikaci bodových 
a nebodových zdrojů znečištění. Navíc byly pravidelně stanovovány rizikové prvky: 
Pb a Ni.  

Obrázek 3: Připevnění kovového kříže na 
vzorkovač Sigma 900 

Obrázek 4: Zavěšení vzorkovače Sigma 900 
v kanalizační šachtě 

Obrázek 5: Automatická monitorovací stanice na 
ulici Hornopolní 

Obrázek 6: Stacionární vzorkovač Isco 6712FR 
s chladící jednotkou 
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V průběhu sledovaného období probíhaly mezilaboratorní kontrolní testy v laboratořích 
IGI VŠB – TU Ostrava a akreditovaných laboratořích Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě a OVAK a.s. Na základě výsledků byly identifikovány špatná stanovení Pb a Ni 
v laboratořích OVAK a.s. Obtíže byly vyřešeny změnou způsobu analytického stanovení 
těchto rizikových prvků v laboratořích OVAK a.s. v průběhu roku 2011. V rámci disertační 
práce byly z výše uvedeného důvodu zpracovávány analytické výsledky stanovení Pb a Ni 
z laboratoří IGI VŠB – TU Ostrava.  

Veškeré analytické výsledky stanovené z odebraných vzorků odpadních vod za celé 
sledované období byly přehledně sestaveny do databáze v programu MS Excel. Celkem 
bylo do databáze vloženo 10 777 analytických výsledků. Výsledky uvedené v databázi 
nelze zveřejnit v rámci doktorské práce. 

2.2. Specifické metody stanovení 

Za účelem stanovení výskytu rizikových prvků v rozpuštěné a nerozpuštěné formě bylo 
analyzováno celkem 6 vzorků odpadních vod odebraných 18. 8. 2009, 16. 10. 2009, 
6. 11. 2009, 11. 11. 2009, 11. 12. 2009 a 13. 1. 2010 ze všech 14 vzorkovacích míst. 
Modifikovaná BCR sekvenční extrakční analýza byla provedena celkem ze 4 vzorků 
odebraných 13. 1. 2010, 21. 4. 2010, 25. 5. 2010 a 22. 11. 2011. Rozpis odběrových míst 
je podrobně rozepsán v podkapitole 5.1. Sekvenční extrakční analýza. Analýza 
suspendovaných částic pomocí mikroanalýzy byla provedena na 1 vzorku odpadních vod 
odebraném dne 13. 12. 2012. Analýza byla provedena skenovacím elektronovým 
mikroskopem FEI Quanta 650 FEG s využitím energiově disperzního analyzátoru EDAX. 

 Chemické složení 2 vzorků kanalizačních sedimentů, odebraných dne 25. 8. 2012 bylo 
provedeno metodou RTG fluorescenční analýzy. Analýza byla provedena mobilním 
RTG-fluorescenčním spektrometrem DELTA Innov X. Mineralogický rozbor sedimentů 
byl proveden metodou RTG difrakce. Měření probíhalo na přístroji Bruker-AXS D8 

Advance (Německo) s 2Θ/Θ geometrií měření a s pozičně citlivým detektorem LynxEye 
za podmínek: Záření CoKα/Fe filtr, napětí 40kV, proud 40 mA, krokový režim s krokem 

0.014o 2Θ, integrace 25 opakování s časem na kroku 0.25s a s digitálním zpracováním 
výsledných dat. Jak pro měření, tak pro vyhodnocování byly použity firemní programy 
Bruker Diffrac Suite.    

Všechny výše uvedené specifické metody stanovení byly provedeny v laboratořích 
IGI VŠB – TU Ostrava.  

2.3. Odběr vzorků a chemická analýza splaškových odpadních vod 

Na základě konzultace s pracovníky OVAK a.s. bylo vytipováno celkem 10 lokalit, kde 
jsou na místní kanalizační síť napojeny pouze splaškové odpadní vody produkované 
domácnostmi a ústí bez předčištění přímo do recipientu. Následně byla provedena terénní 
rekognoskace a zaměření jednotlivých odběrových míst pomocí GPS navigace. Vzorky 
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splaškových odpadních vod jsem odebírala ze všech 10 vytipovaných odběrových míst 
jednou měsíčně v období od 22. 5. 2011 do 2. 10. 2011. Během vzorkovací kampaně 
nebylo možno v devíti případech odebrat vzorek odpadní vody, jelikož se odběrové místo 
z důvodu vyšších průtoků povrchové vody nacházelo pod hladinou recipientu.  

Odpadní vody byly odebírány z ústí jednotlivých kanalizačních sítí jako jednorázový 
bodový vzorek. Odběrová místa Antošovická v Koblově a Údolní V v Petřkovicích jsou 
uvedeny na obrázku 7 a 8. Po odběru byly vzorky přefiltrovány přes sítko o velikosti oka 
1 mm a v plastových vzorkovnicích o objemu 1,5 l uloženy do přenosného chladícího 
boxu. Během odběrů bylo in situ stanoveno pH a teplota vzorku pomocí přenosného pH 
metru, jak je uvedeno na obrázku 9. Dále byl během odběrů proveden odhad průtočného 
množství odpadní vody pomocí odměrné nádoby s trojnásobným opakováním. 
Po odběrech byly vzorky odvezeny do analytických laboratoří IGI VŠB – TU Ostrava. 
Celkem bylo během vzorkovací kampaně odebráno 51 vzorků.  

Veškeré chemické analýzy byly provedeny v analytických laboratořích IGI VŠB – TU 
Ostrava. Ve vzorcích splaškových odpadních vod byly stanovovány rizikové prvky: As, 
Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn a Fe. Dále byly stanovovány základní hydrochemické 
ukazatele: RL 105°C, RL 550°C, NL, vodivost, KNK4,5, (Cl)-, (SO4)

2-, (PO4)
3-, Ca, Na, K, 

Mg, zákal, Tcelk., (NH4)
+, (NO2)

-, (NO3)
-, CHSKCr a BSK5. Celkem bylo provedeno 

1396 analytických stanovení.  

 

   

      

 

Obrázek 7: Odběrové místo  Antošovická Obrázek 8: Odběrové místo Údolní V 
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Obrázek 9: Stanovení pH a teploty in situ 
 

2.4. Analytické metody stanovení 

Analýzy vzorků odpadních vod byly provedeny v akreditované laboratoři ČIA č. 1229 – 
Hydroanalytické laboratoře, OVAK a.s. Hlavní hydrochemické ukazatele byly stanoveny 
v analytických laboratořích IGI VŠB-TU Ostrava, která má osvědčení CSlab 
Č.j.: PT/CHA/4/2012 (PT31). Kontrolní vzorky byly analyzovány v akreditované 
laboratoři ČIA č. 1393 – Centrum hygienických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě.  

2.4.1. Standardizované postupy 

Rozklad vzorků odpadních vod ke stanovení kovů: 

ČSN 75 7315 Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou 

ČSN EN ISO 15587-1 Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě – 
Část 1: Rozklad lučavkou 
 
Stanovení kovů: 

ČSN EN ISO 15586 Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční 
spektrometrií s grafitovou kyvetou. 

ČSN 75 7385 Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové 
absorpční spektrometrie. 

ČSN ISO 8288 Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody 
plamenové atomové absorpční spektrometrie. 
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ČSN 757440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací 
a atomovou absorpční spektrometrií. 
 
Ostatní metody chemické analýzy odpadních vod: 

ČSN ISO 10523 Jakost vod - Stanovení pH 

ČSN EN 27888 Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985) 

ČSN EN ISO 7027 Jakost vod - Stanovení zákalu 

ČSN 75 7347 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních 
vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken 

ČSN 75 7350 Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek 

ČSN EN 872 Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem 
ze skleněných vláken 

ČSN EN ISO 10304-1 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, 
fosforečnanů a síranů 

ČSN ISO 9964-2 Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku 
metodou atomové absorpční spektrometrie 

ČSN ISO 6059 Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA 

ČSN EN ISO 9963-1 Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). 
Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3 

ČSN EN ISO 9963-2 Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). 
Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4) 

ČSN 75 7373 Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého 

ČSN ISO 15705 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda 
ve zkumavkách. 

ČSN EN 1899-1 - Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech 
(BSKn) - Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny 

ČSN ISO 7150-1 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální 
spektrometrická metoda 

ČSN EN ISO 11905-1  Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační 
mineralizace peroxodisíranem 
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2.4.2. Nestandardizované metody 

Stanovení rizikových prvků v rozpuštěné formě 

Za rozpuštěnou formu výskytu rizikových prvků se považuje podíl, který prošel 
membránovým filtrem o velikosti 0,45 µm (US EPA, 1996, Li a Zhang, 2010). 

Sekvenční extrakční analýza 

Nejrozšířenější je metodika podle Tessier et al., (1979) a podle Community Bureau of 
Reference (BCR) (Ure et al., 1993). Modifikovaná BCR tříkroková sekvenční analýza byla 
provedena podle Rauret et al. (1989, 1999). Rizikové prvky byly stanoveny metodou AAS 
v analytických laboratořích IGI VŠB-TU Ostrava. Vzhledem k tomu, že ke stanovení 
rizikových prvků v jednotlivých frakcích byla použita metoda AAS, byly postupy uvedené 
v Rauret et al. (1989,1999) modifikovány na vstupní navážku 10 g sušiny.    

Největším úskalím použití sekvenční extrakce bylo zajištění dostatečného množství 
vzorků. V současné době pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z povrchových vod platí 
ČSN ISO 5667-17 (757051) „Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr 
vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku“, pro nerozpuštěné látky 
v odpadních vodách v kanalizační síti nebyl připraven standardizovaný postup. Určité 
postupy jsou popsány v literatuře, ale ty neumožňují paralelně realizovat několik odběrů 
najednou, používá se čerpadlo a následně vakuová filtrace přímo na místě. Vzhledem 
k tomu, že odběr vzorků byl prováděn pracovníky OVAK a.s., nebyla tato varianta možná, 
navíc laboratoř IGI nedisponuje potřebným vybavením pro terénní práce.  Proto byla 
příprava vzorků pro sekvenční loužení realizována až na místě v laboratoři, kde byl vzorek 
o objemu 10 l odsedimentován. Sediment byl na vzduchu vysušen a adekvátní podíl byl 
použit pro chemickou analýzu.   
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3. Charakteristika oblasti 

Ostrava je se svou rozlohou 214,2 km2 třetím největším městem České republiky. Plocha 
území je využívána následujícím způsobem: zemědělská půda 83,29 km2, lesní půda 
24,67 km2, vodní plochy 9,55 km2, zastavěné plochy 20,07 km2 a ostatní plochy 76,62 km2 
(Magistrát města Ostravy, 2012). Ke dni 1. 1. 2012 činil počet obyvatel 306 128 
s průměrnou hustotou osídlení 1500 obyvatel/km2. 

Z geomorfologického hlediska převážná část území města Ostravy náleží do Alpsko-
himalájského systému, subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty, soustavy 
Vněkarpatské sníženiny. Centrální a východní část území náleží k podsoustavě Severní 
Vněkarpatské sníženiny, celek Ostravská pánev. Ostravská pánev je rovina a plochá 
pahorkatina se střední nadmořskou výškou 244 m n. m., tvořená různě mocnými 
tercierními mořskými sedimenty a kvartérními glacigenními, fluviálními a eolickými 
sedimenty, které nasedají na karbonské sedimenty s ložisky černého uhlí (Balatka et al, 
1987). Ostravská pánev se dále člení na podcelek Ostravská rovina s okrsky - Porubská 
plošina, Ostravská niva, Novobělská rovina, Antošovická rovina a podcelek Ostravská 
plošina s okrsky – Orlovská plošina, Havířovská plošina (Demek et al., 2006).  

Jihozápadní část území plynule přechází do podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, 
celek Moravská brána, podcelek Oderská brána. Jak uvádí Balatka et al. (1987) jedná 
se o plochou pahorkatinu se střední nadmořskou výškou 260,9 m n. m., tvořenou 
především sedimenty pleistocenního kontinentálního zalednění s rozsáhlými sprašovými 
pokryvy. Vyznačuje se plochým periglaciálním reliéfem s rozsáhlými plošinami a široce 
zaoblenými rozvodními hřbety. Výrazným geomorfologickým prvkem je široká říční niva 
s hlavní terasou řeky Odry. Podcelek se dále dělí na tyto okrsky: Klimkovická pahorkatina, 
Bartošovická pahorkatina, Oderská niva.  

Severovýchodní část území zasahuje do Hercynského systému, subsystému Hercynská 
pohoří, provincie Česká vysočina, soustava Krkonošsko-jesenická, podsoustava Jesenická, 
celek Nízký Jeseník, podcelek Vítkovská vrchovina. Vítkovská vrchovina je plochá 
vrchovina se střední nadmořskou výškou 429,8 m n. m., tvořená spodnokarbonskými 
drobami a břidlicemi. Místy se vyskytují četné denudační zbytky badenských sedimentů 
a sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění. Vyznačuje se erozně-denudačním 
reliéfem s plošinami a hlubokými údolími (Balatka et al., 1987). Podcelek se dále dělí 
na okrsek Děhylovská pahorkatina a okrsek Těškovická pahorkatina. 

Na severu zasahuje výběžek území města do subsystému Epihercynské nížiny, provincie 
Středoevropská nížina, soustava Středopolské nížiny, podsoustava Slezská nížina, celek 
Opavská pahorkatina, podcelek Hlučínská pahorkatina, okrsek Vřesinská pahorkatina. 
Jedná se o plochou pahorkatinu se střední nadmořskou výškou 259,1 m n. m., tvořenou 
pleistocenními sedimenty kontinentálního zalednění s periglaciálním erozně denudačním 
reliéfem pokrytým sprašovými sedimenty (Balatka et al., 1987). Plošné zastoupení 
geomorfologických okrsků na území města Ostravy včetně jednotlivých obvodů 
znázorňuje obrázek 10. 
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Obrázek 10: Geomorfologické okrsky a obvody na území města Ostravy (Ostravská Univerzita, 2008) 

 

Nejvyšší bod území leží v Krásném poli v nadmořské výšce 336 m n. m., zatímco nejníže 
položené místo ležící v nadmořské výšce 193 m n. m. je na křižovatce ulic Jan Marie 
a Grabova ve Slezské Ostravě (Magistrát města Ostravy, 2012).  

Reliéf celého území je silně poznamenán dlouhodobou těžbou černého uhlí a činností 
těžkého průmyslu. Vlivem důlní činnosti dochází na mnoha místech k poklesu terénu. 
Tyto poklesy mají výrazně negativní vliv na funkčnost kanalizační sítě. Způsobují změny 
spádových poměrů a snížení průtočné kapacity stok. V případě gravitační kanalizační sítě 
může docházet ke vzniku tzv. protispádů, čímž se části kanalizační sítě stávají nefunkční. 
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Na rozhraní větších poklesů dochází k vážným poškozením kanalizace, tzv. střihovým 
poruchám, které mohou vést až k přerušení kanalizační stoky.  

K výrazným změnám reliéfu vedlo také dlouhodobé ukládání hlušiny z důlní těžby černého 
uhlí a odpadních materiálů (např. struska, kaly, odprašky, chemické odpady) z průmyslové 
činnosti na tzv. haldy (odvaly). Z ukládaných materiálů se do prostředí uvolňuje značné 
množství síranů, těžkých kovů a dalších anorganických a organických látek (Shen et al., 
2004, Navarro et al., 2008, Kříbek et al., 2010, Zamarský et al., 2011, Gao a Wang, 2012). 
Jak uvádí Zamarský et al. (2011) na území města se v současnosti nachází cca 50 hald 
karbonské důlní hlušiny o celkové plošné rozloze 6 km2. Zamarský et al. (2011) dále 
uvádí, že celkové množství vytěžené hlušiny z ostravských dolů se pohybuje kolem 
90 milionů m3.  

Z pedologického hlediska, jak uvádí Havrlant et al. (1967), je převážná část území tvořena 
písčitohlinitými podzolovými půdami. Ve snížených oblastech údolních niv se vyskytují 
aluviální jílovité půdy. Pro jižní okraj území jsou typické sprašové hlíny větších mocností, 
jež původně tvořily půdní pokryv celé oblasti. Půdy jsou zde významně ovlivněny 
antropogenní činností. Jak uvádí Raclavská (2007) na území města Ostravy jsou půdy 
kontaminovány především kadmiem (0,79±0,16 mg/kg sušiny). Také Fidlerová (2004) 
uvádí prokázanou kontaminaci půd kadmiem a arsenem. Galušková (2010) ve své práci 
zabývající se kontaminací půd v městských parcích v Ostravě uvádí průměrné obsahy 
kadmia 0,9±0,45 mg/kg sušiny a arsenu 50±4,6 mg/kg sušiny. 

Z hydrologického hlediska náleží celé území do povodí Odry. Řeka Odra je páteřním 
tokem odvodňujícím významnou část území města Ostravy. Mezi její nejvýznamnější 
přítoky patří řeka Ostravice (ústí do řeky Odry v Hrušově) s přítokem Lučinou (ústí 
do řeky Ostravice ve Slezské Ostravě) a řeka Opava (ústí do řeky Odry v Třebovicích). 
Na území města se dále nachází množství potoků (např. Porubka, Ludgeřovický potok, 
Černý potok) a bezejmenných drobných vodních toků. 

Dle Köppenovy klasifikace se území města řadí do mírného klimatického pásma 
s podtypem podnebí listnatých lesů (typ Cfb), dle Quittovy klasifikace náleží do teplé 
klimatické oblasti (jednotka W2) a dle klasifikace Atlasu podnebí ČSR 1958 náleží 
do mírně teplé klimatické oblasti, podoblast mírně vlhká B3 (Atlas podnebí Česka, 2007). 
Průměrná roční teplota vzduchu je +8,3 °C, přičemž průměrná lednová teplota se pohybuje 
okolo -1 až -2 °C a červencová teplota okolo +18 až +19 °C. Průměrný roční úhrn srážek 
činí 700 až 800 mm. Převládající směr větru jihozápad-severovýchod je ovlivněn 
přítomností bariéry, která je tvořena Moravskoslezskými Beskydy na jihu a Oderskou 
vrchovinou s Hrubým a Nízkým Jeseníkem na západě (Havrlant, 1967). Průměrná roční 
rychlost větru se pohybuje okolo 2 až 3 m/s. 

3.1. Kanalizační síť 

Kanalizační síť (stoková síť) je definována jako soustava kanalizačních řádů, stok 
a objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích komor, uličních vpustí, 
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kanalizačních výustí) včetně kanalizačních přípojek, sloužící na zachycování a odvádění 
odpadních vod z daného území (KŘ/61/01). Kanalizační síť je součástí kanalizačního 
systému, jež je dále tvořen čistírnou odpadních vod a recipientem. 

Vykopávky v Pákistánské provincii Sindh, při nichž byly objeveny staré stoky z pálených 
cihel, dokazují, že se problematikou nakládání s odpadními vodami lidstvo zabývalo 
již před 5000 lety. Zbytky historických stok lze také nalézt v antických městech v Řecku 
a v Římě (zde se nachází největší stoka Cloaca maxima, jež byla považována za osmý div 
světa). V průběhu 19. století již byly vybudovány stokové sítě ve většině významných 
evropských měst.  

Vypouštění odpadních vod prostřednictvím stokových sítí přímo do recipientů však vedlo 
k významnému znečištění povrchových toků. Proto byla roku 1865 založena první Royal 
Commission on River Pollution, jejíž činnost vedla v roce 1876 k vydání zákona 
na ochranu řek před znečištěním (Rivers Pollution Prevention Act). Dalším významným 
krokem bylo v roce 1898 založení komise (Royal Commision on Sewage Disposal), 
jež koordinovala úsilí věnované poznání faktorů ovlivňujících kvalitu vody v recipientech 
a vývoji a ověřování čistírenských postupů (Hlavínek et al., 2001). Výsledkem těchto snah 
byla mimo jiné v roce 1908 doporučená metoda pro hodnocení organického znečištění 
v povrchových vodách stanovením BSK5, jež je používána dodnes. 

3.2. Charakteristika kanalizační sítě na území města Ostravy 

Výstavba kanalizační sítě se v sedmi moravských obcích (Moravská Ostrava, Přívoz, 
Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves, Zábřeh nad Odrou) před jejich 
sloučením v roce 1924, vyvíjela zcela samostatně a nezávisle. Jak uvádí Prokešová (2010) 
obec Vítkovice měla vybudovanou stokovou síť podle projektu již z roku 1903 (včetně 
čistírny odpadních vod) a v obci Moravská Ostrava byla vybudována kanalizace podle 
projektu z roku 1913. V ostatních obcích byla vybudována kanalizace bez jakékoliv 
koncepce. S výstavbou jednotné kanalizace se započalo v roce 1928, avšak práce byly 
v důsledku 2. světové války v roce 1940 přerušeny. V poválečném období byla výstavba 
kanalizace realizována pouze u nově vznikajících sídlišť. Dobudování soustavné stokové 
sítě pro území města Ostravy bylo zahájeno až v roce 1959. V roce 1967 
následovalo napojení stokové sítě na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v Ostravě 
– Přívoze a její uvedení do provozu. Z důvodu prudkého rozvoje města a dalšího 
rozšiřování kanalizační sítě došlo k zahájení výstavby nové Ústřední čistírny odpadních 
vod v Ostravě – Přívoze (ÚČOV), která byla do zkušebního provozu uvedena v polovině 
roku 1996 (KŘ/61/01). 

V současnosti je převážná část kanalizační sítě jednotná, pouze u části nově budovaných 
sídlišť se začalo s budováním oddílné kanalizace. Kanalizační síť je z hlediska použitého 
materiálu vybudována z betonu (52,8 %), kameniny (13,4 %), PVC (6,5 %), sklolaminátu 
(2,1 %) a polypropylenu (0,2 %), přičemž materiálové složení části kanalizační sítě (25 %) 
není známo (interní sdělení OVAK a.s.). Jak uvádí Novák et al. (2003) u jednotné 
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kanalizační soustavy jsou všechny druhy odpadních vod společně se srážkovými vodami 
odváděny jednou stokovou sítí na ČOV. Avšak u soustavy oddílné je vybudovaná jedna 
samostatná síť pro splaškové a ostatní odpadní vody, jež jsou dále odváděny na ČOV 
a druhá pro vody srážkové, jež jsou odváděny přímo do vodního toku. Odkanalizování 
části sídlišť nacházejících se v okrajové, ale i vnitřní části města je řešeno jako 
bezodtokové systémy s žumpami.  

Intenzita dešťových srážek významně ovlivňuje množství odpadních vod přitékajících 
na ÚČOV. V závislosti na tomto přitékajícím množství jsou městské odpadní vody 
rozdělovány na tzv. suché splašky a mokré splašky. Objem přitékající odpadní vody 
na ÚČOV je měřen denně na přítoku ze sběrače A před ÚČOV a na přítoku ze sběrače D 
před ÚČOV. Rozdělení se provádí na základě stanovené mezní hodnoty objemu 
přitékajících odpadních vod na ÚČOV. Tato mezní hodnota je stanovována pro celý 
kalendářní rok na základě výpočtu dle metodiky OVAK a.s. Pro rok 2009 byla stanovena 
mezní hodnota přítoku pro suché splašky na 75 000 m3, pro rok 2010 a 2011 na 90 000 m3. 
Suché splašky jsou městské odpadní vody zatížené pouze bodovými zdroji znečištění. 
Mokré splašky jsou městské odpadní vody, jejichž výsledné složení je ovlivněno jak 
bodovými tak nebodovými zdroji znečištění. Zjednodušené schéma znázorňující vznik a 
tok suchých a mokrých splašků v kanalizační síti je uvedeno na obrázku 11. 
 

 

Obrázek 11: Schéma vzniku a toku suchých a mokrých splašků v kanalizační síti 

 
Bodové zdroje znečištění jsou identifikovatelné body se stabilním množstvím a kvalitou 
vypouštěných odpadních vod, přičemž množství znečišťujících látek není ovlivněno 
meteorologickými faktory (Novotny a Chester, 1981). Dle této definice jsou hlavními 
bodovými zdroji průmyslové odpadní vody a splaškové odpadní vody. 
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Nebodové zdroje znečištění (difuzní zdroje) jsou rozptýlené dynamické zdroje, přičemž 
množství znečišťujících látek je úzce spjato s meteorologickými faktory, jako například 
dešťové srážky (Vink et al., 1999). Dle této definice jsou hlavními nebodovými zdroji 
znečištění splachy z povrchů, podzemní vody, koroze a eroze materiálů, atmosférické 
depozice a emise z dopravy. 

K ochraně kanalizační sítě před přetížením jsou budovány tzv. odlehčovací komory 
a stoky. Odlehčovací komory jsou součásti kanalizační sítě, které během deštivých období 
oddělují část objemu směsi odpadních a dešťových vod (mokrých splašků). Odpadní voda 
následně přepadá do odlehčovací stoky a je odváděna přímo do recipientu. Nevýhodou 
je v případě silně znečištěných odpadních vod významné zatížení povrchových vod 
v recipientu.  

Kanalizační síť v délce 843,9 km se 177,3 km kanalizačních přípojek odvádí odpadní vodu 
jak od obyvatelstva, tak z průmyslových podniků (Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
2010). Schématickou mapu jednotné kanalizační sítě včetně spádových oblastí 
jednotlivých sběračů a odběrových míst znázorňuje obrázek 12.  
 

 

Obrázek 12: Schématická mapa kanalizační sítě se spádovými oblastmi sběračů a odběrovými místy 
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Zjednodušené schéma kanalizační sítě jsem sestavila a graficky znázornila na základě 
mapové přílohy kanalizačního řádu č. 20 KŘ/61/01. Spádové oblasti pro jednotlivé sběrače 
jsem vymezila na základě přístupu do geografického informačního systému Monet, jež je 
ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. Počet obyvatel napojených na kanalizaci činí 
295 382 EO, z toho počet obyvatel napojených na kanalizaci s vyústěním na ČOV činí 
273 287 EO (KŘ/61/01). Množství odkanalizované vody činilo v roce 2011 cca 95,34 litru 
na osobu za den (Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 2011). 

Ze schématické mapy kanalizační sítě na obrázku 12 je patrné vzájemné ovlivnění 
některých odběrových míst jednotlivých sběračů: Martinovský a Třebovice, Vratimovský 
a Novinářská, Bohumínská a Sokolská. Do sběrače A před ÚČOV jsou kromě odpadních 
vod z dané spádové oblasti odváděny také odpadní vody ze sběrače Martinovský, 
Třebovice, Svinovský, Říční a Polanka. Podobně do sběrače D před ÚČOV jsou kromě 
odpadních vod z dané spádové oblasti odváděny odpadní vody ze sběrače Novoveská, 
Novinářská, Cihelní, Sokolská, Myslbekova, Bohumínská a Vratimovský. 

3.2.1. ÚČOV Ostrava - Přívoz 

Převážná část odpadních vod tj. 98,7 % je čištěna na Ústřední čistírně odpadních vod 
(ÚČOV) v Ostravě – Přívoze. Jsou zde čištěny odpadní vody z centra města Ostravy, 
Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, 
Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, 
Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, 
Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic, Svinova a Vratimova (Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., 2012). Dále jsou zde čištěny dovážené odpadní vody ze septiků, žump 
a nejrůznějších průmyslových a výrobních podniků. Zbývající odpadní vody z městské 
části Michálkovic, Heřmanic a ulice Zalužanského v Ostravě - Vítkovicích jsou čištěny 
na dalších čtyřech mechanicko-biologických čistírnách a to na ČOV Michálkovice, 
ČOV Heřmanice I, ČOV Heřmanice II, ČOV Vítkovice. Odpadní vody z těchto oblastí 
již není technicky možné odkanalizovat na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. 

ÚČOV je dimenzována na 638 850 EO s denním průtokem 184 372 m3/den (KŘ/61/01).  
Technologie čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění s nízkozatíženou 
aktivací s nitrifikací a předřazenou denitrifikací a anaerobní stabilizací čistírenských kalů. 
Vyčištěné odpadní vody jsou následně odváděny do recipientu Černý potok. V roce 2010 
činil přítok odpadních vod na ÚČOV cca 39 985 976 m3/rok a odtok vyčištěných 
odpadních vod z ÚČOV cca 37 090 799 m3/rok (KŘ/61/01). V tabulce 1 jsou uvedeny 
střední hodnoty celkových obsahů vybraných rizikových prvků v odpadních vodách 
v přítoku na ÚČOV a v odtoku z ÚČOV v roce 2011. Z uvedených hodnot vyplývá 
účinnost odstranění z odpadních vod během čistícího procesu pro As 71 %, Cr 64 %, Cd 74 
%, Cu 66 %, Ni 58 %, Pb 86 % a pro Zn 87 %.  
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Tabulka 1: Střední hodnoty rizikových prvků v přítoku o a odtoku z ÚČOV v roce 2011 

Rizikový prvek Přítok (µg/l) Odtok (µg/l) 

As 1,61 0,47 

Cr 14,2 5,1 

Cd 0,50 0,13 

Cu 35,0 12,0 

Ni 21,1 8,9 

Pb 21,4 3,0 

Hg <0,2 <0,2 

Zn 235,0 29,0 

 
Na základě seznamu subjektů, jimž bylo uděleno povolení k vypouštění odpadních vod 
do kanalizační sítě (interní sdělení OVAK a.s.), byl vypracován přehled možných zdrojů 
znečištění, tedy podniků, podnikatelských činností a dalších aktivit, jejichž vypouštěné 
odpadní vody mohou významně ovlivňovat složení odpadních vod v jednotlivých 
sběračích. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.  
 

Tabulka 2: Seznam významných podniků, podnikatelských a jiných aktivit ovlivňujících jednotlivé sběrače 

Sběrač Podniky/aktivity 

 
Martinovský 

Potravinářská výroba, zámečnictví, povrchová úprava kovů (elektrolytické zinkování a 
práškové lakování), úklidové práce a zahradnické služby 

Třebovice 

Potravinářská výroba, čerpací stanice pohonných hmot, myčky automobilů, nákupní 
střediska, autoservis, autopůjčovna, sportovní a rekreační zařízení, parkovací plochy, 
autobusové parkoviště, zdravotnická zařízení, drobná podnikatelská činnost 

Svinovský 

Čerpací stanice pohonných hmot, myčka automobilů, tepelná elektrárna Třebovice, 
autoservisy, vlakové nádraží Svinov, hypermarkety, zdravotnická zařízení, Sanatoria 
Klimkovice 

Říční 

Čerpací stanice pohonných hmot, zdravotnická zařízení, myčky automobilů, nákupní 
střediska, hypermarkety a supermarkety, hotely, sportovní a rekreační zařízení, 
autoservisy, parkovací plochy, tiskárna, Vítkovice a.s., drobná podnikatelská činnost 

Novoveská 

Koksovna Jan Šverma, Evraz Vítkovice Steel a.s., Vitkovice a.s., nákladní autodoprava, 
servis nákladních vozidel, autoservisy, ubytovna, čerpací stanice pohonných hmot, 
hypermarkety, zdravotnická zařízení, výroba podélně svařovaných trubek a dutých 
profilů – Ferona a.s., výroba materiálů pro povrchové úpravy (barvy, fasádní nátěry, 
lepidla, omítky atd.), parkovací plochy, úpravna vody Nová Ves, drobná podnikatelská 
činnost 

Novinářská 

Evraz Vitkovice Steel a.s., Vitkovice a.s., myčky automobilů, čerpací stanice pohonných 
hmot, autoservisy, zdravotnická zařízení, hypermarkety, supermarkety, nákupní 
střediska, hotely, sportovní a rekreační zařízení, potravinářská výroba, parkovací plochy, 
tiskárna, železniční stanice, povrchová úprava kovů (galvanické pokovení zinkem a 
zinkoslitinou), garáže, drobná podnikatelská činnost 

Cihelní 

Zdravotnická zařízení, autoservisy, nákupní střediska, pivovar, čerpací stanice 
pohonných hmot, hotely, parkovací plochy, parkoviště autobusů, drobná podnikatelská 
činnost 

Sokolská 

Zdravotnická zařízení, autoservisy, sportovní a rekreační zařízení, parkovací plochy, 
garáže, hotely, nákupní střediska, obchody, krytý bazén a venkovní koupaliště, drobná 
podnikatelská činnost 
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Pokračování tabulky 2: Seznam významných podniků, podnikatelských a jiných aktivit ovlivňujících 
jednotlivé sběrače 

Sběrač Podniky/aktivity 

Myslbekova 

Čerpací stanice pohonných hmot, parkovací plochy, hypermarkety, hotely, autoservis, 
zdravotnická zařízení, tváření a stříhání plechů, drobná podnikatelská činnost  

Bohuminská 

Povrchová úprava kovů (pokovování zinkem, chromem, niklem, mědí a mechanické 
leštění kovů), zámečnictví, čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, zdravotnická 
zařízení, nákupní středisko, drobná podnikatelská činnost  

Vratimovský 
ArcelorMitall Ostrava a.s., zámečnictví, čerpací stanice pohonných hmot, hotel, 
autoservis, drobná podnikatelská činnost 

Polanka 
Živočišná a rostlinná výroba, autovrakoviště, servis zemědělské techniky, autoservis, 
obchody, zámečnictví, drobná podnikatelská činnost 

A před ÚČOV 

Zdravotnická zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, nákladní autodoprava, nakládání 
s kovovými odpady a demontáže autovraků, tiskárna, nákupní středisko, drobná 
podnikatelská činnost  

D před ÚČOV 
Zdravotnická zařízení, parkovací plochy, BorsodChem MCHZ, supermarket, drobná 
podnikatelská činnost 

 

3.3. Základní ukazatele ovlivňující výsledné složení odpadních vod 

Odpadní vody jsou dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) v současném znění, § 38 odst. 1: „vody použité v obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, 
pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto 
staveb, zařízení, nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 
povrchových, nebo podzemních vod“ (Zákon o vodách a o změně některých zákonů, 2001). 
Městské odpadní vody jsou směsí splaškových, průmyslových, srážkových a jiných vod 
(např. z čištění ulic a veřejných prostranství) (Pitter, 2009). Podle původu a druhu 
znečištění se odpadní vody dělí na vody splaškové, průmyslové a srážkové (Groda et al., 
2007).  

Splaškové odpadní vody jsou odpadní vody z domácností, jídelen a restaurací, školských 
zařízení, ubytoven apod. Mají zpravidla šedou až hnědošedou barvu a jsou silně zakalené. 
Obsahují značné množství organických i anorganických látek pocházejících z mycích 
a čisticích prostředků, kuchyňských odpadů, moče a fekálií. Jak uvádí Pitter (2009) 
až 80 % organických látek ve splašcích pochází z moče a fekálií. Průměrně člověk 
produkuje asi 250 g fekálií o sušině 50 g za den, přičemž sušina je tvořena z 90 % 
organickými látkami (Hlavínek et al., 2001). Charakteristickými sloučeninami 
vyskytujícími se ve fekáliích jsou steroidní sloučeniny, žlučová barviva a žlučové kyseliny. 
Denně člověk vyloučí v průměru 1,5 l moče o sušině 60 g (Hlavínek et al., 2001). 
Organické látky jsou zde zastoupeny především dusíkatými sloučeninami (močovinou), 
z anorganických látek pak převládají chloridy, sodík, draslík, sírany a fosforečnany. 
V menší míře jsou přítomny hydrogenuhličitany a amoniakální dusík. Významným 
zdrojem polyfosforečnanů, zeolitů, tenzidů a silikátů jsou prací a čisticí prostředky.  
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Výsledné složení splaškových odpadních vod je taktéž závislé na kvalitě a složení 
používané pitné vody. V Ostravě se pro zásobování 30 – 35 % obyvatel využívá upravená 
podzemní voda. Z těchto zdrojů je zásobována centrální část Ostravy, Přívoz a Slezská 
Ostrava. Pro ostatní zásobování se využívá upravená povrchová voda z přehradních nádrží 
Kružberk a Šance. Upravená podzemní voda má vyšší obsah vápníku (57.20 – 84.60 mg/l) 
a hořčíku (8.53 – 12.40 mg/l) než voda z přehradních nádrží, kde se obsah vápníku 
pohybuje v rozmezí od 22.08 do 30.5 mg/l a hořčíku od 3.96 do 6.72 mg/l (interní sdělení 
OVAK a.s.). Obsahy ostatních sledovaných kovů v pitné vodě jsou pod mezí detekce u Cd 
(< 0.029 µg/l), Pb (< 0.65 µg/l), Cr (0.2 µg/l), Ni (1.2 µg/l), Cu (1.9 µg/l) a Fe (110 µg/l) 
(interní sdělení OVAK a.s.). Specifické množství splaškových odpadních vod přibližně 
odpovídá spotřebě pitné vody v dané oblasti. Spotřeba pitné vody na území města Ostravy 
činila v roce 2011 cca 105,02 litru na osobu za den (Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
2011). 

Průmyslové odpadní vody jsou odpadní vody z průmyslových podniků a výroben, případně 
odpadní vody ze zemědělské výroby, pokud jsou vypouštěny jako bodové zdroje 
(Malý a Malá, 2006). Složení a charakter průmyslových odpadních vod je velmi 
proměnlivé a je dáno typem výrobních procesů, při kterých vznikají. Jak uvádí Dohányos 
et al. (2007) jsou zpravidla směsí několika typů odpadních vod a to: 

- odpadní vody splaškové, vznikající při mytí zaměstnanců, ze závodních jídelen 
a sociálních zařízení podniku. 

- odpadní vody srážkové, odváděné z areálu podniku. Vypouštění těchto vod je na 
rozdíl od ostatních srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpoplatněno. 
Jejich kvalita je dána stupněm znečištění povrchů ploch v areálu podniku. 

- odpadní vody chladící. Zpravidla bývají málo znečištěné, občas se může vyskytnout 
znečištění vlivem průniku chlazeného produktu.  

- odpadní vody technologické, vznikající přímo při výrobních procesech. Látky 
v nich obsažené svým množstvím a charakterem tvoří většinou hlavní podíl 
znečištění.   

Množství a kvalitu průmyslových odpadních vod, jež je možné vypouštět do městské 
kanalizační sítě, určuje kanalizační řád, vypracovaný provozovatelem veřejné kanalizace 
a schválený místně příslušným vodoprávním úřadem.  

Srážkové odpadní vody jsou atmosférické srážky, zachycené na zpevněných (střechy, 
parkoviště, komunikace) a nezpevněných (plochy s vegetačním pokryvem) plochách, 
odvedené do kanalizační sítě prostřednictvím uličních a chodníkových vpustí (gul) (Pytl, 
2004). Mohou být výrazně zatíženy jak organickým tak anorganickým znečištěním. 
Mezi znečišťující látky anorganického původu patří zejména nerozpuštěné látky (písek, 
štěrk, prachové částice apod.), kovy (Cr, Cu, Pb, Cd, Co, Zn, Fe atd.), chloridy, sírany, 
sloučeniny dusíku a fosforu (Pitter, 2009). Zdrojem znečištění jsou např. otěry pneumatik 
a brzdového obložení automobilů, výfukové plyny, úkapy provozních kapalin, solení 
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a posyp komunikací, korodující okapy a střešní krytiny (Bergbäck et al., 2001, Gromaire 
et al., 2001, Sörme et al., 2001, Steiner et al., 2007, May a Sivakumar, 2009, Kang et al., 
2009, Buzier et al., 2011). Organické látky mohou být zastoupeny především ropnými 
látkami, chlorovanými uhlovodíky, PCB, PAU, dioxiny, pesticidy atd. (Hlavínek et al., 
2001). Množství srážkových vod přitékajících do kanalizační sítě je závislé na průměrném 
součiniteli odtoku v daném území, intenzitě dešťové srážky, ploše odkanalizovaného 
území, době trvání dešťové události a povrchové retenci území (Pytl, 2004).  

Vody balastní mohou pronikat do kanalizační sítě různými netěsnostmi (vody podzemní), 
nebo jsou tam záměrně sváděny drenážemi (vody povrchové). Tyto vody však do 
kanalizační sítě nepatří, neboť nejsou vodami odpadními a v mnoha případech významně 
zvyšují objem čištěných odpadních vod (Richter, 2005). 

V textu doktorské práce jsou jednotlivé druhy vod použity v souladu s autory uvedených 
publikací. 

Jedním ze základních ukazatelů charakterizujících zatížení odpadních vod organickými 
látkami jsou ukazatele CHSKCr a BSK5. Hodnota CHSKCr je mírou celkového obsahu 
biologicky rozložitelných i nerozložitelných organických látek (Dohányos et al., 2007). 
Jak uvádí Groda et al. (2007) jsou průměrné hodnoty CHSKCr ve splaškových odpadních 
vodách 300 až 800 mg/l. Chudoba et al. (1991) uvádí průměrné hodnoty CHSKCr 
pro městské odpadní vody 300 až 600 mg/l. U splaškových odpadních vod se předpokládá 
specifická produkce CHSKCr na 1 obyvatele za 1 den 120 g (Pitter, 2009). Hodnota BSK5 
je mírou celkového obsahu pouze biologicky rozložitelných organických látek (Dohányos 
et al., 2007). Groda et al. (2007) uvádí průměrnou hodnotu BSK5 pro splaškové odpadní 
vody v rozsahu 150 až 400 mg/l. Průměrné hodnoty BSK5 pro městské odpadní vody 
se pohybují v rozsahu 200 až 400 mg/l (Chudoba et al., 1991). U splaškových odpadních 
vod je předpokládaná specifická produkce 60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den (Pitter, 
2009), přičemž Richer (2005) uvádí tuto hodnotu 60 až 80 g. 

Velmi často se pro vyjádření stupně biologické rozložitelnosti organických látek 
v odpadních vodách využívá poměr BSK5/CHSKCr. Vysoké hodnoty poměru indikují 
přítomnost snadno biologicky rozložitelných organických látek, naopak nízké hodnoty 
indikují přítomnost organických látek biologicky obtížně rozložitelných. U odpadních vod 
obsahujících snadno biologicky rozložitelné organické látky se poměr  BSK5/CHSKCr 
pohybuje kolem hodnoty 0,5 až 0,8 (Tchobanoglous et al., 2003, Pitter, 2009). Jak uvádí 
Tchobanoglous et al. (2003), běžná hodnota poměru pro městské odpadní vody 
je v rozsahu 0,3 až 0,8. Mezi biologicky snadno rozložitelné organické látky patří 
především bílkoviny, sacharidy, tuky a fulvokyseliny (Yano et al., 2000, Gagnon a Huck, 
2001, Tchobanoglous et al., 2003, Fox a Makam, 2011). Mezi biologicky obtížně 
rozložitelné organické látky patří zejména tenzidy, fenoly, pesticidy, huminové kyseliny 
a lignin (Tchobanoglous et al., 2003, Kim et al., 2008, Kumar et al., 2010). 
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4. Statistické zpracování dat 

Veškeré stanovené hodnoty obsahů rizikových prvků a ostatních hydrochemických 
ukazatelů v jednotlivých sběračích kanalizační sítě byly sestaveny do přehledné databáze 
v programu MS Excel. Ze zkoumaného souboru, který obsahoval celkem 7725 dat, bylo 
vyřazeno 87 dat, jejichž extrémně anomální hodnoty jsou evidentně hrubými chybami 
(špatný zápis dat, chybné stanovení apod.). Následně byla s využitím statistického 
programu QC-Expert 3.2 provedena průzkumová (exploratorní) analýza dat (EDA). 
Na základě výsledků EDA byly zvoleny nejvhodnější metody pro následnou statistickou 
analýzu dat. 

4.1. Průzkumová analýza dat 

Průzkumová analýza dat je v současnosti široce využívaným nástrojem při statistickém 
zpracování dat. Základem EDA je využití řady grafických diagnostik (kvantilový graf, 
kruhový graf, histogram atd.) a statistických testů (test normality, test homogenity atd.) 
k vyšetření statistických zvláštností dat (přítomnost odlehlých hodnot, stupeň symetrie 
a špičatosti rozdělení atd.) a ověření předpokladu výběru dat (normalita rozdělení, 
nezávislost dat atd.). Diagnostika grafických výstupů je v EDA zásadní, jelikož statistické 
testy bývají často vágní až nespolehlivé. Jako příklad průzkumové analýzy dat, která byla 
provedena pro všechny sledované ukazatele v jednotlivých sběračích v suchých a mokrých 
splašcích, uvádím podrobný postup EDA pro Cd v suchých splašcích ve sběrači 
Novoveská: 

Kvantilový graf na obrázku 13 zobrazuje kvantily naměřených dat Cd, jež jsou proloženy 
kvantilovou funkcí normálního rozdělení. Zelená křivka znázorňuje normální rozdělení, 
červená asymetrické rozdělení. Z grafu je patrné asymetrické rozdělení dat zešikmené 
k vyšším hodnotám s jednou odlehlou hodnotou. Diagram rozptýlení na obrázku 14 
zobrazuje jednorozměrné promítnutí kvantilového grafu do osy x. V dolní části diagramu 
jsou stejná data náhodně rozmítnuta. Diagram rozptýlení ukazuje jak v horní tak v dolní 
části na jeden odlehlý bod.  

 

Obrázek 14: Diagram rozptýlení 
 

Obrázek 13: Kvantilový graf 
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Krabicový graf (boxplot) na obrázku 15 umožňuje zobrazení mediánu, 1. a 3. kvartilu, 
vnitřních hradeb a odlehlých měření. Z grafu je opět zřejmá asymetrie rozdělení 
a detekován jeden odlehlý bod. Graf polosum na obrázku 16 slouží k posouzení asymetrie 
rozdělení. Zelená přímka předsatvuje medián, červené přímky jeho meze intervalu 
spolehlivosti. Z grafu je zřejmé, že tři body pochází ze symetrického rozdělení, ostatní 
body mají rozdělení asymetrické. Graf symetrie na obrázku 17 a graf špičatosti 
na obrázku 18 mají podobný význam jako graf polosum. Z grafu symetrie je patrné, 
že většina bodů patří do asymetrického rozdělení. V grafu špičatosti rozdělení dat 
nevykazuje výrazně nenormální špičatost.  
 

 

 
Kvantil-kvantilový graf (Q-Q graf) na obrázku 19 slouží k identifikaci odlehlých dat 
a stanovení rozdělení dat. Jelikož většina bodů neleží na přímce, jedná se o asymetrické 
rozdělení s jedním odlehlým bodem. Graf rozptýlení s kvantily na obrázku 20 
je významově podobný kvantil-kvantilovému grafu. Obdélníky představují kvantilové 
obdélníky (kvartilový, oktilový a sedecilový obdélník), jejichž vzájemná poloha slouží 
k identifikaci rozdělení. Při symetrickém rozdělení jsou obdélníky umístěné vzájemně 
symetricky. Při asymetrickém rozdělení zešikmeném k vyšším hodnotám jsou vzdálenosti 
mezi hranami obdélníků ve spodní části výrazně kratší než v části horní. Dle grafu 

Obrázek 15: Krabicový graf Obrázek 16: Graf polosum 

Obrázek 17: Graf symetrie Obrázek 18: Graf špičatosti 
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je rozdělení dat asymetrické, zešikmené k vyšším hodnotám se dvěma odlehlými body. 
Histogram na obrázku 21 opět potvrzuje asymetrické rozdělení dat zešikmené k vyšším 
hodnotám. Graf hustoty pravděpodobnosti na obrázku 22 umožňuje srovnání průběhu 
normálního (Gaussova) rozdělení (zelená křivka) s jádrovým odhadem hustoty 
sledovaných dat (červená křivka). Z porovnání křivek v grafu je zřejmá silná asymetrie 
zešikmená k vyšším hodnotám.  
 

 

 
Pravděpodobnostní graf (P-P graf) na obrázku 23 slouží k porovnání dat se symetrickým 
(normálním, rovnoměrným a Laplaceovým) rozdělením. Z grafu je zřejmé, že žádná křivka 
symetrického rozdělení nesouhlasí s teoretickou křivkou sledovaných dat. Rozdělení 
je tedy asymetrické. Kruhový graf na obrázku 24 taktéž slouží k ověření normality dat, 
přičemž černá kružnice vyjadřuje normální rozdělení. Dle grafu je rozdělení dat 
asymetrické, zešikmené k vyšším hodnotám.  

 

Obrázek 19: Kvantil-kvantilový graf Obrázek 20: Graf rozptýlení s kvantily 

Obrázek 21: Histogram Obrázek 22: Graf hustoty pravděpodobnosti 
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Test normality dle Jarqueho-Berra, který je založen na shodě šikmosti a špičatosti 
s normálním rozdělením, zamítnul normalitu rozdělení sledovaného souboru dat. Test 
nezávislosti (tzv. von Neummanův test) prokázal, že data jsou vzájemně závislá. Test 
vybočujících bodů metodou vnitřní hradby potvrdil přítomnost jednoho odlehlého bodu. 
Test homogenity zamítl homogenitu rozdělení výběru.  

Z EDA pro hodnoty Cd v suchých splašcích ve sběrači Novoveská vyplývá, že soubor dat 
nesplňuje předpoklad normálního rozdělení, data jsou asymetrická, zešikmená k vyšším 
hodnotám s jedním odlehlým bodem. 

Průzkumová analýza dat byla provedena pro všechny sledované parametry v jednotlivých 
sběračích v suchých a mokrých splašcích. Z výsledků vyplývá, že soubory dat mají 
asymetrické rozdělení s množstvím odlehlých hodnot. S ohledem na charakter dat a možné 
ztráty informací nelze odlehlé hodnoty vyloučit. Dle von Neummanova testu vykazují 
některé soubory dat vzájemnou závislost. Vzhledem k původu dat je možno tuto závislost 
akceptovat.    

Z výsledků EDA vyplývá, že pro následné statistické zpracování dat je nutné zvolit takové 
statistické metody stanovení a statistické testy, které jsou robustní vůči nesplnění 
předpokladu normálního rozdělení dat a přítomnosti odlehlých měření.   

4.2. Variabilita obsahů sledovaných ukazatelů v kanalizační síti 

Variabilitou je zde myšlena statisticky významná vzájemná rozdílnost/podobnost 
celkových obsahů sledovaných ukazatelů mezi jednotlivými sběrači v kanalizační síti. 
Z provedené literární rešerše vyplývá, že se problematikou variability kvality odpadních 
vod v jednotné kanalizační síti dosud zabýval pouze omezený počet autorů. Thévenot et al. 
(2007), Kafi et al. (2008), Gasperi et al. (2008a, 2008b) a Gasperi et al. (2010) ve svých 
studiích uvádějí, že kvalita odpadních vod v kanalizační síti je homogenní, bez ohledu na 
posuzovanou spádovou oblast. Naopak Sekabira et al. (2010) uvádí významné rozdíly 
v kvalitě odpadních vod mezi jednotlivými sekcemi kanalizační sítě. 

Obrázek 23: Pravděpodobnostní graf Obrázek 24: Kruhový graf 
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Vzhledem k asymetrickému rozdělení souborů dat a přítomnosti odlehlých měření byl 
za účelem zhodnocení variability celkových obsahů sledovaných ukazatelů v kanalizační 
síti mezi jednotlivými sběrači proveden Kruskal-Wallisův test na hladině významnosti 
0,05. Jedná se o neparametrický test, který je ekvivalentní klasické jednofaktorové analýze 
rozptylu (Blatná, 2009). Jak uvádí Pavelka a Klímek (2000) a Anděl (2007) je tato metoda 
vhodná pro soubory dat, které mají asymetrické rozdělení s případným výskytem odlehlých 
hodnot. Variabilita všech sledovaných ukazatelů mezi jednotlivými sběrači byla 
posuzována jak pro data naměřená v suchých splašcích, tak pro data naměřená v mokrých 
splašcích. Dále byla posouzena variabilita, tedy statisticky významná 
rozdílnost/podobnost, jednotlivých sledovaných ukazatelů mezi suchými a mokrými 
splašky souhrnně v celé kanalizační síti.  

Pro testování byl využit program NCSS 2007, přičemž pro potvrzení správnosti byly testy 
následně zopakovány v programech STATISTICA 8 a Minitab 15. Pro účely grafické 
diagnostiky variability všech sledovaných ukazatelů byly vytvořeny krabicové grafy. 
Výsledné krabicové grafy pro rizikové prvky v suchých a mokrých splašcích znázorňují 
obrázky 25 až 34.  

 

 

Obrázek 25: Krabicové grafy pro As v suchých a mokrých splašcích 

    Obrázek 26: Krabicové grafy pro Cr v suchých a mokrých splašcích 



Ing. Jarmila Drozdová: Formy výskytu rizikových prvků v kanalizační síti v Ostravě 

 
2012                                                                                                                                      27 
 

 

 

 

 

Obrázek 28: Krabicové grafy pro Cu v suchých a mokrých splašcích 

Obrázek 27: Krabicové grafy pro Cd v suchých a mokrých splašcích 

Obrázek 29: Krabicové grafy pro Ni v suchých a mokrých splašcích 
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Obrázek 30: Krabicové grafy pro Pb v suchých a mokrých splašcích 

Obrázek 31: Krabicové grafy pro Hg v suchých a mokrých splašcích 

Obrázek 32: Krabicové grafy pro Zn v suchých a mokrých splašcích 
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Testováním a diagnostikou krabicových grafů celkových obsahů sledovaných ukazatelů 
v suchých splašcích byla zjištěna významná variabilita mezi jednotlivými sběrači téměř 
ve všech sledovaných ukazatelích. Variabilita nebyla prokázána pouze u obsahů Ni, Pb 
a Hg. Taktéž v případě mokrých splašků byla Kruskal-Wallisovým testem a grafickou 
diagnostikou prokázána významná variabilita mezi jednotlivými sběrači ve většině 
sledovaných ukazatelů, vyjma obsahy As, Ni, Pb a Hg.  

Z výsledků je tedy zřejmé, že kvalita odpadních vod v suchých i mokrých splašcích je 
ve většině sledovaných ukazatelů mezi jednotlivými sběrači významně odlišná. Důvodem 
variability kanalizační sítě v suchých splašcích je patrně nestejnoměrné zatížení 
jednotlivých spádových oblastí vypouštěnými odpadními vodami z domácností 
a průmyslových podniků. Významný vliv na variabilitu má zejména počet obyvatel 
napojených na jednotlivé sběrače kanalizační sítě. Příčinou variability kanalizační sítě 
v mokrých splašcích je zřejmě rozdílné zatížení nebodovými zdroji znečištění (splachy 
z povrchů komunikací a staveb, emise z dopravy, průsaky z půd a antropogenních navážek 
apod.).  

Obrázek 33: Krabicové grafy pro Mn v suchých a mokrých splašcích 

Obrázek 34: Krabicové grafy pro Fe v suchých a mokrých splašcích 
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Testováním obsahů jednotlivých sledovaných ukazatelů v celé kanalizační síti mezi 
suchými a mokrými splašky byla prokázána statisticky významná variabilita u As, Cr, Cu, 
Ni, Hg, RL 105°C, NL, (HCO3)

-, CHSKCr, BSK5, (Cl)-, K, (N-NH4)
+, Pcelk., Ncelk. a Norg. 

Je zřejmé, že tyto ukazatele jsou značně ovlivňovány deštivými událostmi v rámci celé 
kanalizační sítě.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že zatížení odpadních vod je v jednotlivých sběračích 
kanalizační sítě jak v suchých, tak mokrých splašcích významně rozdílné. Proto nelze 
hodnotit zatížení odpadních vod v kanalizační síti jako homogenní celek, ale je vhodné 
hodnotit jej odděleně v jednotlivých sběračích.  

4.3. Stanovení geochemického pozadí 

V současnosti existuje mnoho textů definujících geochemického pozadí vzhledem 
ke zkoumané problematice. Např. Bouška et al. (1980) pro geochemickou prospekci 
rudních ložisek definuje geochemické pozadí jako koncentraci zkoumaného prvku 
v určitém vzorkovaném geologickém prostředí bez existence ložisek a aureol. Mrňa (1991) 
definuje geochemické pozadí jako průměrnou hodnotu obsahu zkoumaného prvku. Pro 
oblast environmentální geochemie definuje Porteous (2008) geochemické pozadí jako 
pozaďovou koncentraci znečišťujících látek – pokud je určitá oblast znečištěna nějakou 
látkou z určitého lokálního zdroje, pak geochemické pozadí je taková koncentrace 
sledované látky, která by existovala bez přítomnosti tohoto lokálního zdroje. Podle normy 
ČSN EN ISO 19258 Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí, je pedo-
geochemické pozadí definováno jako: „Statistická charakteristika obsahu látky v půdě, 
který pochází z přírodních geologických a pedologických procesů, s vyloučením jakéhokoli 
příspěvku lidského původu.“  

Přímé stanovení geochemického pozadí pro sledované ukazatele v kanalizační síti 
v Ostravě nebylo možné, jelikož všechny sledované spádové oblasti jsou v určité míře 
zatíženy průmyslem či drobnou podnikatelskou činností. Z tohoto důvodu byl hledán 
nejvhodnější statistický postup pro určení geochemického pozadí.  

V současnosti existuje mnoho metod a způsobů výpočtu geochemického pozadí. Mezi 
nejstarší a nejčastěji používané metody patří stanovení geochemického pozadí výpočtem 
aritmetického průměru (Bouška et al., 1980, Mrňa, 1991, Panno et al., 2006). Tato technika 
však nebere v úvahu možnost přítomnosti více populací a je vhodná jen pro data 
se symetrickým rozdělením (Sinclair, 1974, Bouška et al., 1980, Reimann a Garrett, 2005). 
V případě souboru dat s asymetrickým rozdělením a možnou přítomností více populací, 
je vhodné použít některou z neparametrických metod stanovení (Matschullat et al., 2000). 
Mezi tyto metody patří např. metoda využívající kumulativní grafy pravděpodobnosti 
(Sinclair, 1991, Panno et al., 2006), Lepeltierova metoda (Lepeltier, 1969), Iterační 2-σ 
technika (Matschullat et al., 2000), Metoda 4σ-outlier test (Matschullat et al., 2000) a další. 
Stanovení geochemického pozadí v půdách je upraveno normou ČSN EN ISO 19258 
Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí. Základem metody stanovení dle normy 
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je identifikace a následné vyloučení všech odlehlých hodnot pocházejících z bodových 
zdrojů znečištění. Vzhledem k charakteru kanalizační sítě nelze tuto podmínku splnit. 
Z výše uvedených důvodů norma ČSN EN ISO 19258 není vhodná pro stanovení 
geochemického pozadí v městských odpadních vodách.  

Pro stanovení geochemického pozadí sledovaných ukazatelů v kanalizační síti v Ostravě 
byla zvolena neparametrická metoda stanovení - metoda vypočtené distribuční funkce. Jak 
uvádí Matschullat et al. (2000) a Nakić et al. (2007), je tato metoda vhodná pro stanovení 
geochemického pozadí v případě antropogenních aktivit způsobujících nárůst (pozitivní 
anomálie) sledovaného parametru.  

4.3.1. Stanovení metodou vypočtené distribuční funkce 

Metoda vypočtené distribuční funkce nevyžaduje znalost rozdělení dat a je vhodná pro 
soubory obsahující minimálně 30 hodnot. Výpočet je založen na předpokladu, že data 
v rozsahu od minima do mediánové hodnoty představují soubor tvořený pozaďovými 
hodnotami sledovaného parametru (Matschullat et al., 2000). Jak uvádí Nakić et al. (2007) 
je prvním krokem výpočtu stanovení mediánové hodnoty souboru a následné odstranění 
všech hodnot větších než medián. Dalším krokem je tzv. „zrcadlení“ všech zbývajících 
hodnot, což se provede přičtením vzdálenosti zbylé hodnoty od původního mediánu pro 
každou hodnotu v redukovaném souboru (= vypočtená distribuční funkce). Následně je 
z výsledného souboru dat stanoveno geochemické pozadí a jeho variabilita výpočtem 
aritmetického průměru a směrodatné odchylky. Posledním krokem k ověření správnosti 
výpočtů je provedení Lillieforsova testu normality (na hladině významnosti α = 0,05). 
Testem se ověřuje, zda výsledný soubor dat splňuje předpoklad normální distribuce. 
Schéma výpočtu je podrobně znázorněno na obrázku 35.  

 
 

 

 

   

 

 

    

 

 
 

Obrázek 35: Schéma výpočtu metodou vypočtené distribuční funkce podle Nakić et al. (2007) 
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Vlastní výpočty geochemického pozadí a směrodatné odchylky (variabilita souboru) pro 
jednotlivé sledované parametry byly provedeny v prostředí Visual Basic macro 
BACKGROUND, jež vytvořili a publikovali Nakić et al. (2007). K výpočtům byly použity 
soubory hodnot stanovené v suchých splašcích (vzorky odebrané během bezdeštných 
období). Hodnoty stanovené v mokrých splašcích (vzorky odebrané během deštivých 
období) nebyly k výpočtům použity, jelikož mohou být významně zatíženy nebodovými 
zdroji znečištění. Stanovené geochemické pozadí plus dvojnásobnou hodnotu směrodatné 
odchylky (pro vyjádření prahové hodnoty) pro jednotlivé sledované parametry uvádí 
tabulka 3.  
 

Tabulka 3: Geochemické pozadí + dvojnásobek směrodatné odchylky v suchých splašcích stanovené metodou 
vypočtené distribuční funkce 

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

µg/l 

2,3+2,2 8,5+6,2 0,2+0,2 35,0+28,2 11,5+16,8 28,0+33,6 0,3+0,2 210,0+196,6 

Mn Fe RL 105oC NL (HCO3)
- (Cl)- (SO4)

2- Pcelk.  

µg/l mg/l 

161,5+128,2 1305,0+1142,6 700,0+384,2 205,0+190,8 370,6+168,6 102,8+71,6 101,2+72,4 2,7+2,4 

Ca Na K Ncelk. (N-NH4)
+ Norg CHSKCr BSK5 

mg/l 

72,1+43,6 105,1+75,2 14,9+7,0 42,0+22,2 31,0+28,8 10,3+7,0 452,0+401,7 155,0+158,8 

 

Stanovené hodnoty geochemického pozadí byly srovnány s hodnotami všech vzorků 
jednotlivých ukazatelů v jednotlivých sběračích stanovených v suchých splašcích. 
Výsledný počet překročení geochemického pozadí pro jednotlivé ukazatele 
v procentuálním vyjádření uvádí tabulka 4. Případy, ve kterých počet překročení 
geochemického pozadí přesáhl hodnotu 50 %, jsou v tabulce 4 vyznačeny barevně. 

Z výsledků je zřejmé, že v rámci všech sledovaných ukazatelů jsou nejvíce zatíženy 
sběrače A před ÚČOV a D před ÚČOV. U sběrače A před ÚČOV bylo překročeno 
geochemické pozadí u více než 50 % vzorků celkem u 17 ukazatelů, u sběrače D před 
ÚČOV celkem u 18 ukazatelů. Vysoké zatížení těchto sběračů vyplývá z jejich funkce 
a umístění v kanalizační síti. Sběrače A před ÚČOV a D před ÚČOV jsou páteřními 
sběrači (jsou do nich zaústěny sběrače všech spádových oblastí) celé kanalizační sítě 
s přímým vyústěním na ÚČOV.  

Nejvyšší počet překročení geochemického pozadí u rizikových prvků je patrný u sběrače 
Martinovský, Novoveská, Novinářská, Sokolská, Myslbekova a Bohumínská. Důvodem je 
zřejmě významné zatížení těchto sběračů bodovými zdroji znečištění. Nejnižší počet 
překročení geochemického pozadí ve všech sledovaných ukazatelích byl zjištěn u sběrače 
Polanka, Říční, Třebovice a Vratimov. S ohledem na jejich nejnižší zatížení sledovanými 
ukazateli v rámci celé kanalizační sítě, se tyto sběrače jeví jako nejvhodnější pro umístění 
odlehčovacích komor a stok. 
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Tabulka 4: Počet překročení geochemického pozadí pro jednotlivé ukazatele v suchých splašcích v procentuálním vyjádření 

Sběrač 
As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe RL 105

o
C NL 

% 
Martinovský  35 64 29 24 63 63 38 65 8 0 73 73 
Třebovice 0 29 44 44 38 38 33 69 8 42 30 70 
Svinovský 38 14 19 56 50 25 20 13 100 17 30 0 
Říční 31 29 38 31 25 38 20 25 0 8 40 70 
Novoveská 75 43 63 31 50 38 20 25 92 92 20 50 
Novinářská 38 79 63 50 13 50 27 69 83 100 90 50 
Cihelní 25 50 63 81 13 50 27 56 17 25 100 70 
Sokolská 12 47 88 71 25 38 19 65 46 54 46 73 
Myslbekova 19 36 56 69 38 50 13 44 92 92 100 10 
Bohumínská 29 47 71 65 50 50 13 53 23 54 27 55 
Vratimovský 65 20 29 12 50 38 19 18 15 31 0 9 
Polanka 19 29 31 0 38 38 13 13 58 33 0 0 
A před ÚČOV 36 67 71 86 71 29 8 86 80 90 89 78 
D před ÚČOV 21 42 71 64 57 57 31 86 80 80 56 100 

 
Pokračování tabulky 4: Počet překročení geochemického pozadí pro jednotlivé ukazatele v suchých splašcích v procentuálním vyjádření 

Sběrač 
(HCO3)

-
 (Cl)

- 
(SO4)

2- 
Pcelk. Ca Na K Ncelk. (N-NH4)

+
 Norg CHSKCr BSK5 

 %   
Martinovský  50 0 0 55 9 64 9 50 0 86 73 82 
Třebovice 80 20 0 100 10 40 70 83 90 50 80 80 
Svinovský 30 50 50 10 90 30 20 0 0 10 0 0 
Říční 30 50 90 40 60 50 90 67 30 83 70 50 
Novoveská 30 10 30 30 50 20 30 50 60 83 30 40 
Novinářská 10 100 100 40 20 100 0 10 20 67 44 67 
Cihelní 80 100 100 70 80 60 90 83 50 67 90 80 
Sokolská 91 55 55 82 64 64 91 71 91 43 73 82 
Myslbekova 100 100 100 70 100 60 90 33 80 0 30 40 
Bohumínská 18 36 18 73 18 55 55 57 64 43 55 46 
Vratimovský 0 18 9 36 9 9 9 29 27 43 9 18 
Polanka 0 10 0 0 80 0 10 0 0 67 10 0 
A před ÚČOV 100 100 100 33 78 89 78 80 100 20 44 44 
D před ÚČOV 78 67 67 44 33 67 78 100 90 20 89 67 
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4.4. Statistická analýza dat 

Na základě výsledů EDA byla pro vyjádření míry polohy (odhad střední hodnoty) 
a rozptýlení (odhad směrodatné odchylky) využita Box-Coxova transformace. Box-Coxova 
transformace je vhodná pro data, která nesplňují předpoklad symetrického rozdělení, jsou 
nehomogenní a jsou přítomna odlehlá měření. Je založena na přiblížení rozdělení souboru 
dat k rozdělení normálnímu a stabilizaci rozptylu dle rov. (1 a 2), kde λ vyjadřuje 
transformační parametr: 

= =	 						 ≠ 0                                                                                               (1) 

= = ln 									 = 0 	                                                                                             (2) 

Pro výpočet Box-Coxových transformací byl využit program STATISTICA 8. Ze srovnání 
kvantil-kvantilového grafu po Box-Coxově transformaci na obrázku 36 s kvantil-
kvantilovým grafem původních dat na obrázku 19 je zřejmé, že transformace vede 
k normalizaci rozdělení sledovaného výběru dat (obsahy Cd v suchých splašcích ve sběrači 
Novoveská).  

 

Obrázek 36: Kvantil-kvantilový graf po Box-Coxově transfrormaci 
 

Vypočtené hodnoty bylo následně nutné přepočíst pro původní proměnné, tzn. provést 
zpětnou transformaci. Zpětná transformace pro střední hodnotu (retransformovaný průměr 
– x̅R) byla vypočítána dle inverzní funkce k funkci původní. Jelikož tento způsob výpočtu 
nebere v úvahu variabilitu střední hodnoty, byly pro zpětnou transformaci směrodatné 
odchylky (retransformovaná směrodatná odchylka – s(x̅R)) využity rov. (3 a 4) jak uvádí 
Meloun a Militký (2006): 

s x = x      ( ≠ 0                                                                                    (3) 

x = x             = 0                                                                                    (4) 

Výsledné střední hodnoty a směrodatné odchylky pro všechny sledované ukazatele 
v jednotlivých sběračích v suchých a mokrých splašcích jsou uvedeny v tabulce 5 a 6.  
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Tabulka 5: Střední hodnota ± směrodatná odchylka sledovaných ukazatelů v jednotlivých sběračích v suchých splašcích 

Sběrač 
As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe RL 105

o
C NL 

µg/l mg/l 
Martinovský  2,52±1,09 10,90±3,28 0,16±0,09 24,4±11,2 14,0±10,8 39,3±10,4 0,47±0,39 413±400 71±41 959±251 1330±261 418±327 
Třebovice 0,97±0,49 7,34±2,49 0,22±0,10 36,4±16,6 13,2±13,5 34,2±9,9 0,39±0,21 236±151 108±25 1152±438 626±130 254±94 
Svinovský 2,16±1,50 5,15±2,72 0,14±0,06 61,0±84,2 12,8±2,6 26,2±21,9 0,38±0,22 111±88 967±242 575±332 670±194 56±36 
Říční 1,85±1,63 8,14±3,20 0,20±0,11 35,3±13,6 9,2±9,7 28,8±19,5 0,33±0,17 167±87 98±43 926±319 676±110 224±51 
Novoveská 3,95±3,13 9,53±5,56 0,26±0,17 30,5±16,2 14,6±12,2 25,9±20,3 0,31±0,18 177±63 1014±578 4829±4179 565±118 228±120 
Novinářská 2,59±1,13 16,15±7,94 0,26±0,17 38,4±29,6 3,0±2,6 42,9±20,7 0,42±0,14 351±215 237±109 2799±1548 874±83 233±148 
Cihelní 1,99±1,03 9,26±3,44 0,22±0,07 47,2±18,7 7,0±9,5 38,8±11,5 0,47±0,36 200±85 121±25 959±422 1025±226 328±184 
Sokolská 1,75±1,33 11,51±4,68 0,42±0,16 56,3±31,8 3,3±3,7 26,4±22,8 0,30±0,14 313±94 205±105 2827±1557 710±100 312±54 
Myslbekova 1,78±1,02 7,56±2,96 0,22±0,08 39,6±10,8 4,8±6,8 38,1±13,0 0,31±0,12 196±78 300±49 1939±673 862±122 160±33 
Bohumínská 2,40±2,30 9,32±5,39 0,29±0,23 39,9±20,9 16,9±16,3 26,0±23,9 0,24±0,05 261±163 151±71 1475±1153 685±376 325±230 
Vratimovský 4,91±3,46 5,95±3,38 0,14±0,08 23,5±8,8 11,7±9,8 27,0±16,7 0,34±0,17 102±93 130±60 1032±624 429±125 153±45 
Polanka 1,77±0,96 6,04±4,27 0,13±0,07 21,7±7,4 5,6±6,9 24,5±16,9 0,28±0,11 76±77 169±50 1082±529 514±63 55±33 
A před ÚČOV 1,72±1,66 15,15±7,88 0,40±0,31 51,2±14,1 28,6±8,2 25,5±18,8 0,27±0,09 285±80 463±339 4821±3632 957±230 437±133 
D před ÚČOV 1,59±1,42 11,08±6,41 0,35±0,21 39,2±14,9 15,3±19,2 32,5±6,1 0,37±0,15 288±105 322±222 3491±3443 840±150 327±61 

       
 
 

Pokračování tabulky 5: Střední hodnota ± směrodatná odchylka sledovaných ukazatelů v jednotlivých sběračích v suchých splašcích 

Sběrač 
(HCO3)

-
 (Cl)

-
 (SO4)

2-
 Pcelk. Ca Na K Ncelk. (N-NH4)

+
 Norg CHSKCr BSK5 BSK5/CHSKCr 

 mg/l  
Martinovský  412±255 57±18 53±22 2,6±1,5 49±20 203±180 12,5±2,2 42,2±15,9 2,2±2,9 23,5±5,4 639±89 367±82 0,51±0,12 
Třebovice 453±83 91±17 65±11 4,5±1,8 55±11 102±34 16,7±3,4 59,8±17,0 43,9±14,1 10,3±3,1 581±143 241±113 0,47±0,13 
Svinovský 349±82 99±48 104±17 1,2±0,7 109±30 72±42 12,6±2,1 19,4±4,5 11,3±4,7 8,1±2,1 243±95 68±19 0,26±0,09 
Říční 332±71 107±19 128±19 2,5±0,7 74±17 98±23 16,9±1,9 43,9±8,5 26,4±5,7 12,6±2,4 551±192 161±74 0,32±0,15 
Novoveská 359±99 81±15 98±22 1,8±1,0 68±8 82±23 13,5±2,6 39,8±7,2 30,4±8,7 11,4±3,8 332±117 136±49 0,40±0,12 
Novinářská 303±33 166±39 226±50 2,4±0,7 65±14 221±46 12,4±1,7 35,6±6,5 27,7±5,7 10,1±2,0 550±153 238±72 0,37±0,10 
Cihelní 421±58 129±24 179±28 3,4±2,6 100±17 127±47 18,3±5,0 44,9±4,1 31,7±7,8 11,3±2,6 674±189 334±101 0,50±0,12 
Sokolská 451±72 129±65 120±33 4,4±1,7 78±17 121±30 20,9±3,5 54,0±8,5 51,4±10,1 9,3±1,7 722±482 265±58 0,37±0,16 
Myslbekova 421±29 159±30 155±27 3,0±0,8 102±23 119±45 17,1±2,4 40,1±3,3 35,1±4,6 6,8±1,3 395±98 139±60 0,36±0,12 
Bohumínská 356±59 134±78 92±16 3,8±2,9 66±14 150±64 16,0±5,7 43,9±4,5 35,1±6,9 11,1±3,2 510±390 231±120 0,34±0,19 
Vratimovský 281±53 74±35 58±25 2,6±1,0 55±16 71±32 12,4±3,2 39,7±8,3 30,5±7,2 10,7±2,6 349±213 119±53 0,36±0,13 
Polanka 313±27 67±11 87±7 1,8±0,3 82±13 60±21 13,1±1,1 32,1±4,0 20,7±3,3 10,6±2,9 138±84 44±29 0,27±0,23 
A před ÚČOV 459±55 260±79 202±27 2,2±1,2 106±29 190±36 21,4±8,4 49,0±10,2 42,6±6,6 8,2±2,3 518±163 202±50 0,30±0,13 
D před ÚČOV 428±47 190±46 159±30 3,1±2,1 84±22 170±49 24,0±8,4 51,1±2,5 43,8±4,8 10,5±7,6 615±122 232±48 0,36±0,13 
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Tabulka 6: Střední hodnota ± směrodatná odchylka sledovaných ukazatelů v jednotlivých sběračích v mokrých splašcích 

Sběrač 
As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe RL 105

o
C NL 

µg/l mg/l 
Martinovský  2,54±0,96 17,60±11,86 0,26±0,15 35,0±15,5 13,3±12,5 27,6±20,0 0,40±0,22 367±316 98±41 1109±381 1124±577 322±144 
Třebovice 2,33±2,43 9,70±5,69 0,20±0,09 25,7±12,4 13,4±10,0 16,9±17,7 0,31±0,11 232±141 138±64 1600±1037 654±246 259±125 
Svinovský 1,82±1,08 9,54±4,11 0,16±0,09 29,2±31,3 10,8±10,6 23,2±21,2 0,24±0,05 155±141 708±176 1055±991 745±174 57±34 
Říční 1,50±0,74 9,84±6,19 0,22±0,15 27,2±16,8 14,0±11,5 20,0±19,8 0,29±0,10 224±156 107±54 1255±987 725±362 230±131 
Novoveská 4,87±3,20 10,85±4,23 0,22±0,08 20,8±16,5 13,9±10,1 18,0±12,5 0,22±0,03 187±116 720±481 4728±3789 652±180 209±64 
Novinářská 3,28±1,91 16,50±10,11 0,26±0,14 47,1±33,0 11,0±5,1 29,0±21,8 0,28±0,12 347±208 228±126 3005±1987 824±185 221±134 
Cihelní 4,23±2,77 12,03±3,87 0,21±0,11 41,2±39,8 17,7±12,9 26,0±23,8 0,28±0,10 235±106 150±66 1424±942 1104±754 352±305 
Sokolská 3,42±2,63 10,17±5,82 0,29±0,09 48,1±29,2 21,9±12,4 25,0±13,8 0,34±0,20 191±146 130±33 1342±855 551±182 176±81 
Myslbekova 3,73±3,25 7,22±3,51 0,22±0,08 30,5±13,4 13,9±9,4 19,9±22,9 0,27±0,09 205±115 305±44 2464±1150 870±113 148±65 
Bohumínská 3,57±2,29 18,02±11,41 0,44±0,32 47,2±34,0 13,5±11,0 26,9±23,9 0,24±0,05 213±223 213±115 2530±3152 452±151 136±145 
Vratimovský 4,77±3,23 7,01±3,27 0,15±0,09 17,9±10,1 13,9±12,2 26,9±20,5 0,31±0,15 100±94 123±62 880±420 331±97 98±48 
Polanka 3,75±4,29 9,13±8,02 0,16±0,10 29,9±24,6 12,6±7,3 22,0±18,4 0,34±0,09 163±201 187±73 1328±914 501±101 93±44 
A před ÚČOV 2,25±2,02 11,20±4,94 0,20±0,04 40,9±17,1 16,4±5,1 24,6±20,3 0,29±0,17 191±81 335±279 3367±1462 823±131 322±109 
D před ÚČOV 4,14±3,57 12,92±2,51 0,37±0,29 43,8±25,2 16,2±3,1 24,1±20,7 0,34±0,15 201±86 347±255 3703±2944 857±162 252±52 

KŘ/61/01 100 200 5 100 100 100 5 200 500 2000 1000 45 
RP-NEK 111 181 0,2* 141 20* 7,2* 0,05* 921 3001 10001 7501 201 

  1RP-NEK Nařízení vlády č. No. 23/2011, * RP-NEK Směrnice 2008/105/ES 
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Pokračování tabulky 6: Střední hodnota ± směrodatná odchylka sledovaných ukazatelů v jednotlivých sběračích v mokrých splašcích 

Sběrač 
(HCO3)

-
 (Cl)

-
 (SO4)

2-
 Pcelk. Ca Na K Ncelk. (N-NH4)

+
 Norg  CHSKCr BSK5 BSK5/CHSKCr 

mg/l  
Martinovský  556±576 48±22 47±21 1,6±1,3 51±17 150±136 13,9±6,8 49,0±43,0 2,2±2,6 16,7±14,2  560±194 270±108 0,48±0,10 
Třebovice 432±172 89±21 72±14 3,1±2,2 50±10 108±52 15,7±5,1 47,8±22,7 39,6±19,2 10,2±3,5  715±226 310±62 0,43±0,11 
Svinovský 318±45 133±47 111±20 0,9±0,5 109±15 100±50 14,7±2,0 12,4±6,7 8,0±5,7 3,2±2,2  235±157 71±50 0,28±0,21 
Říční 370±91 99±56 127±21 2,3±1,3 82±12 103±71 17,0±4,0 33,5±18,1 27,9±15,3 6,0±3,2  266±185 142±101 0,46±0,18 
Novoveská 329±59 85±47 111±58 1,6±0,8 76±14 98±57 13,2±1,5 26,4±10,6 25,2±7,5 3,6±2,5  191±105 116±43 0,49±0,25 
Novinářská 297±44 142±31 198±74 1,7±0,6 69±12 205±70 12,4±1,9 26,9±9,8 25,5±8,8 6,0±2,6  263±154 110±63 0,36±0,16 
Cihelní 407±308 132±17 183±26 2,7±1,8 104±19 163±140 20,4±8,2 30,4±10,1 22,1±11,8 8,9±3,3  655±418 355±72 0,49±0,19 
Sokolská 327±68 87±39 91±33 2,6±1,2 65±20 96±58 15,8±4,3 39,6±6,3 32,1±8,9 7,2±1,4  409±148 172±103 0,47±0,13 
Myslbekova 369±44 176±29 169±30 1,9±0,7 121±16 165±46 16,6±1,9 28,7±10,1 26,3±8,0 4,9±2,0  329±112 155±44 0,46±0,16 
Bohumínská 276±68 60±25 75±35 1,4±1,2 65±17 79±45 11,5±3,8 26,7±6,0 19,6±10,0 4,6±2,7  241±167 104±66 0,41±0,20 
Vratimovský 225±42 40±10 50±8 1,4±0,6 48±8 55±30 10,1±1,6 23,8±8,7 13,7±9,1 4,8±6,3  190±144 82±65 0,40±0,15 
Polanka 314±59 59±20 81±11 1,3±0,5 83±11 59±27 15,4±3,3 24,2±5,6 15,4±4,3 7,1±2,3  135±70 41±22 0,24±0,09 
A před ÚČOV 397±82 139±38 191±30 1,1±0,7 83±9 217±55 16,0±5,1 30,3±18,5 29,6±12,8 6,3±2,6  370±129 185±66 0,39±0,15 
D před ÚČOV 386±51 175±41 166±31 1,4±1,3 93±19 193±52 18,7±4,0 39,3±17,9 35,6±12,5 8,0±4,3  363±110 167±53 0,44±0,19 

KŘ/61/01 - 350 300 5 300 - - 15 2,5 -  120 50 - 
RP-NEK - 1501 2001 0,151 1901 - - 61 0,231 -  261 3,81 - 

  1RP-NEK Nařízení vlády č. No. 23/2011, * RP-NEK Směrnice 2008/105/ES 
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4.4.1. Vyhodnocení výsledků pro suché a mokré splašky 

Za účelem vyhodnocení výsledků byly střední hodnoty celkových obsahů všech 
sledovaných ukazatelů jak v suchých, tak v mokrých splašcích srovnány se stanovenými 
hodnotami geochemického pozadí. Jako významné překročení geochemického pozadí byly 
uvažovány pouze ty případy, kdy střední hodnota rizikového prvku překračovala 
stanovenou hodnotu geochemického pozadí minimálně o 50 %. Pro rizikové prvky 
v suchých a mokrých splašcích byly vytvořeny mapy překročení geochemického pozadí, 
jež jsou uvedeny na obrázcích 37 a 38. 
 

 

Obrázek 37: Mapa překročení geochemického pozadí pro rizikové prvky v suchých splašcích 
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Z mapy překročení geochemického pozadí pro střední hodnoty rizikových prvků v suchých 
splašcích na obrázku 37 je zřejmé, že u sběračů Třebovice, Polanka, Říční a Bohumínská 
nedošlo k významnému překročení geochemického pozadí u žádného z rizikových prvků. 
Lze předpokládat, že uvedené sběrače nejsou významně zatíženy bodovými zdroji 
znečištění. V ostatních sběračích překračovaly střední hodnoty celkových obsahů As, Cr, 
Cd, Cu, Ni, Pb, Hg a Zn stanovené geochemické pozadí nejvíce dvojnásobně. V případě 
Mn a Fe byly hodnoty překročeny čtyř až šestinásobně. U těchto sběračů je možné 
předpokládat existenci významných bodových zdrojů znečištění. 

Střední hodnoty celkových obsahů As v suchých splašcích v jednotlivých sběračích 
vykazovaly nízkou variabilitu a pohybovaly se v rozsahu 0,97 – 2,59 µg/l. Zvýšené 
hodnoty vykazovaly pouze sběrače Novoveská (3,95 µg/l) a Vratimovský (4,91 µg/l), 
ve kterých byla hodnota geochemického pozadí překročena přibližně dvojnásobně. Střední 
hodnoty obsahů Cd, Pb a Hg byly taktéž málo proměnlivé a jsou srovnatelné s hodnotami 
publikovanými Rule et al. (2006) a Gasperi et al. (2008a). Obsahy Cr se pohybovaly 
v rozsahu 5,15 – 11,51 µg/l, přičemž dvojnásobné překročení geochemického pozadí 
vykazoval sběrač A před ÚČOV (15,15 µg/l) a sběrač Novinářská (16,15 µg/l). Hodnoty  
Cu se pohybovaly v rozsahu 21,7 – 61,0 µg/l, přičemž Svinovský sběrač se ve srovnání 
s ostatními výrazně lišil vysokou směrodatnou odchylkou. Je tedy zřejmé, že ve 
Svinovském sběrači jsou celkové obsahy Cu velmi proměnlivé. Obsahy Ni se pohybovaly 
v rozmezí 3,0 – 16,9 µg/l, přičemž zvýšené hodnoty vykazoval pouze sběrač A před 
ÚČOV (28,6 µg/l). Obsahy Cr, Cu a Ni jsou srovnatelné s hodnotami publikovanými 
Houhou et al. (2009) a Buzier et al. (2011). Vyšší variabilita středních hodnot celkových 
obsahů mezi sběrači byla zaznamenána u Zn, kde se hodnoty pohybovaly v rozsahu 
od 76 do 413 µg/l. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami, které ve svých studiích 
uvádí Wilkie et al. (1996) a Gasperi et al. (2008a). Vysoká variabilita středních hodnot 
celkových obsahů je zřejmá také u Mn a Fe. Střední hodnoty Mn se pohybovaly v rozmezí 
71 – 463 µg/l. Výrazně vyšší hodnoty, jež překračovaly až šestinásobně hodnotu 
geochemického pozadí, vykazoval sběrač Svinovský (967 µg/l ) a sběrač Novoveská 
(1014 µg/l). Střední hodnoty Fe se pohybovaly v rozmezí 575 – 3491 µg/l. Výrazně vyšší 
hodnoty překračující až čtyřnásobně hodnotu geochemického pozadí vykazoval sběrač 
Novoveská (4829 µg/l) a sběrač A před ÚČOV (4821 µg/l). Celkové obsahy Mn a Fe jsou 
ve shodě s hodnotami publikovanými Rawat et al. (2003) a Sekabira et al. (2010).   

U ostatních sledovaných ukazatelů nebylo v suchých splašcích zaznamenáno významné 
překročení geochemického pozadí pro obsahy (HCO3)

-, Ca, K, Ncelk., (N-NH4)
+ a Norg. 

Pouze u sběrače Martinovský je ve srovnání s ostatními sběrači patrný výrazně nižší obsah 
(N-NH4)

+ a vyšší obsah Norg (2,2 mg/l; 23,5 mg/l). Pro obsahy RL 105°C byla dvojnásobně 
překročena hodnota geochemického pozadí pouze u sběrače Martinovský (1330 mg/l). 
Vyšší variabilitu středních hodnot vykazovaly obsahy NL, přičemž hodnoty 
geochemického pozadí byly dvojnásobně překročeny u sběračů Martinovský, Cihelní, 
Sokolská, Bohumínská, A před ÚČOV a D před ÚČOV. Dále byly ve srovnání 
s geochemickým pozadím identifikovány zvýšené hodnoty (Cl)- a (SO4)

2- ve sběračích 
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Novinářská, Myslbekova, A před ÚČOV a D před ÚČOV.  Pro obsahy Pcelk. jsou patrné 
zvýšené hodnoty u sběračů Třebovice (4,5 mg/l) a Sokolská (4,4 mg/l). Zvýšené obsahy Na 
vykazují sběrače Martinovský, Novinářská, A před ÚČOV a D před ÚČOV. Hodnoty 
CHSKCr se pohybovaly v rozsahu 138 – 722 mg/l, hodnoty BSK5 v rozsahu 44 – 367 mg/l. 
Zjištěné hodnoty CHSKCr a BSK5 jsou ve shodě s hodnotami publikovanými Wilkie et al. 
(1996) a Kafi et al. (2008). 

Z hodnot poměrů BSK5/CHSKCr v suchých splašcích vyplývá, že v odpadních vodách 
ve sběračích Martinovský, Třebovice a Cihelní převažují organické látky biologicky 
snadno rozložitelné. U ostatních sběračů hodnoty poměrů indikují přítomnost organických 
látek biologicky obtížně rozložitelných. Nejvyšší zatížení biologicky obtížně 
rozložitelnými látkami lze předpokládat u sběrače Svinovský. Nízkou hodnotu poměru má 
také sběrač Polanka, avšak vzhledem k poměrně vysoké směrodatné odchylce nelze 
charakter přítomných organických látek posoudit. 
 

 

Obrázek 38: Mapa překročení geochemického pozadí pro rizikové prvky v mokrých splašcích 
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Z mapy překročení geochemického pozadí pro střední hodnoty rizikových prvků 
v mokrých splašcích na obrázku 65 vyplývá, že v žádném sledovaném sběrači nedošlo 
k překročení geochemického pozadí v případě Cu, Pb a Hg. Je zřejmé, že vlivem 
dešťových srážek dochází ke snížení jejich obsahu v kanalizační síti. Stejně jako v suchých 
splašcích nedošlo u sběrače Třebovice a sběrače Říční k významnému překročení 
geochemického pozadí u žádného z rizikových prvků. Avšak na rozdíl od suchých splašků 
došlo u sběrače Bohumínská k dvojnásobnému překročení geochemického pozadí 
v případě As, Cr, Cd a Fe a u sběrače Polanka k dvojnásobnému překročení v případě As. 
Z výsledků je také patrný nárůst překročení geochemického pozadí zejména u As a Cr. 
U sběračů, ve kterých došlo ve srovnání se suchými splašky k nárůstu překročení 
geochemického pozadí pro některý ze sledovaných rizikových prvků lze předpokládat 
existenci významného nebodového zdroje znečištění. 

Procentuální nárůst/pokles celkových obsahů sledovaných ukazatelů v jednotlivých 
sběračích v mokrých splašcích oproti suchým splaškům uvádí tabulka 7. Z výsledků 
vyplývá, že během deštivého období dochází u většiny sběračů k nárůstu celkového obsahu 
As (nárůst o 0,7 – 160,2 %), Cr (nárůst o 2,2 – 93,2 %), Cd (nárůst o 0,2 – 63,7 %), 
Ni (nárůst o 2,0 – 564,0 %) a Fe (nárůst o 6,1 – 83,7 %). Střední hodnoty celkového 
obsahu Cr jsou srovnatelné s hodnotami uváděnými Soonthornnonda a Christensen (2008). 
Nárůst celkového obsahu Cd během deštivého období je ve shodě se závěry publikovanými 
Chebbo et al. (2001), Kafi et al. (2008) a Gasperi et al. (2008b). Dále byl zaznamenán 
u většiny sběračů pokles celkového obsahu Cu (pokles o 12,6 – 52,2 %), Pb (pokles o 0,3 – 
50,4 %) a Hg (pokles o 8,8 – 41,2 %). Avšak Chebbo et al. (2001), Kafi et al. (2008) 
a Gasperi et al. (2008b) publikovali, že během deštivých období dochází naopak 
v kanalizační síti ke zvýšení celkových obsahů Cu a Pb. Ve srovnání s těmito 
publikovanými daty, byly celkové obsahy Cu v mokrých splašcích v kanalizační síti 
v Ostravě 2 až 7 krát nižší a celkové obsahy Pb 1,5 až 12 krát nižší. U celkových obsahů 
Zn a Mn v jednotlivých sběračích v mokrých splašcích byly oproti suchým splaškům 
zaznamenány jak nárůsty, tak poklesy. Hodnoty Zn se pohybovaly v rozsahu 100 – 367 
µg/l, přičemž k nejvyššímu nárůstu došlo u sběrače Polanka (nárůst o 116,1 %). Střední 
hodnoty Zn jsou srovnatelné s hodnotami, jež uvádí Exall et al. (2009), avšak ve srovnání 
s hodnotami uváděnými Gromaire et al. (2001) a Gasperi et al. (2011) jsou obsahy Zn 
v mokrých splašcích v Ostravě 2 až 15 krát nižší. Celkové obsahy Mn se pohybovaly 
v rozsahu 98 – 720 µg/l.  Kromě výrazně vyšších hodnot ve sběrači Novoveská (720 µg/l) 
a Svinovský (708 µg/l) jsou hodnoty srovnatelné s výsledky, které ve své studii uvádí Exall 
et al. (2009).  

U ostatních sledovaných ukazatelů došlo během deštivých období u všech sběračů 
k poklesu Pcelk. a Norg. Taktéž došlo u převážné většiny sběračů k poklesu NL, (Cl)-, Ncelk., 
(N-NH4)

+, CHSKCr a BSK5. Je zřejmé, že vlivem dešťových srážek dochází u uvedených 
ukazatelů ke snížení jejich celkového obsahu v kanalizační síti. Pokles celkových obsahů 
těchto sledovaných ukazatelů je ve shodě se závěry publikovanými Exall et al. (2009) 
a Gasperi et al. (2011).  
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Tabulka 7: Procentuální nárůst/pokles celkových obsahů sledovaných ukazatelů v jednotlivých sběračích v mokrých splašcích oproti suchým splaškům 

Sběrač 
As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Mn Fe RL 105

o
C NL (HCO3)

-
 (Cl)

- 
 

% 
Martinovský  0,7 61,4 63,7 43,6 -4,9 -29,8 -15,1 -11,0 37,3 15,6 -15,5 -23,0 34,9 -14,2 
Třebovice 140,8 32,2 -8,9 -29,2 2,0 -50,4 -19,3 -1,7 27,9 38,9 4,3 2,1 -4,7 -1,7 
Svinovský -15,7 85,3 13,8 -52,2 -15,8 -11,6 -37,0 39,3 -26,8 83,7 11,2 2,7 -8,9 34,7 
Říční -19,1 20,9 10,7 -23,0 52,2 -30,7 -10,9 34,7 9,1 35,5 7,3 2,6 11,3 -7,1 
Novoveská 23,1 13,9 -14,9 -32,0 -4,7 -30,6 -30,2 5,7 -29,0 -2,1 15,3 -8,2 -8,4 5,8 
Novinářská 26,7 2,2 0,2 22,6 270,3 -32,4 -33,1 -1,3 -3,8 7,4 -5,7 -5,1 -2,0 -14,3 
Cihelní 113,0 30,0 -4,6 -12,6 152,1 -33,0 -41,2 17,7 23,9 48,5 7,7 7,3 -3,3 1,7 
Sokolská 95,1 -11,7 -31,2 -14,5 564,0 -5,1 13,8 -39,1 -36,6 -52,5 -22,4 -43,5 -27,5 -32,7 
Myslbekova 109,9 -4,4 1,6 -22,9 188,2 -47,9 -11,9 4,8 1,7 27,0 0,9 -7,3 -12,5 11,0 
Bohumínská 48,9 93,2 54,4 18,1 -19,8 3,7 0,3 -18,4 41,0 71,5 -34,0 -58,2 -22,5 -54,8 
Vratimovský -2,8 17,7 7,9 -23,9 18,7 -0,3 -8,8 -2,2 -4,8 -14,8 -23,0 -36,1 -19,7 -45,1 
Polanka 112,1 51,3 23,4 37,9 126,3 -10,2 21,1 116,1 10,3 22,7 -2,5 71,0 0,4 -11,6 
A před ÚČOV 30,6 -26,0 -49,2 -20,2 -42,5 -3,5 6,6 -33,0 -27,8 -30,2 -14,1 -26,3 -13,5 -46,4 
D před ÚČOV 160,2 16,7 7,4 11,7 5,8 -25,8 -8,9 -30,4 7,5 6,1 2,0 -22,8 -9,8 -7,9 

       
 

Pokračování tabulky 7: Procentuální nárůst/pokles celkových obsahů sledovaných ukazatelů v jednotlivých sběračích v mokrých splašcích oproti suchým splaškům 

Sběrač 
(SO4)

2-
 Pcelk. Ca Na K Ncelk. (N-NH4)

+ Norg CHSKCr BSK5 BSK5/CHSKCr 

% 
Martinovský  -11,6 -39,9 4,4 -26,2 11,5 16,1 -2,3 -28,9 -12,3 -26,5 -6,2 
Třebovice 11,0 -31,5 -9,4 5,7 -6,1 -20,1 -9,9 -1,1 23,1 28,4 -7,6 
Svinovský 6,4 -26,9 -0,1 38,2 16,6 -36,3 -29,2 -59,9 -3,5 4,0 7,7 
Říční -1,4 -7,6 10,3 5,0 0,8 -23,7 5,4 -52,6 -51,8 -11,5 43,8 
Novoveská 13,2 -12,1 12,2 19,5 -2,3 -33,7 -17,1 -68,6 -42,4 -14,3 24,3 
Novinářská -12,2 -28,7 7,3 -7,0 -0,4 -24,2 -8,0 -41,0 -52,2 -53,7 -3,3 
Cihelní 2,6 -20,6 3,9 28,5 11,2 -32,2 -30,3 -21,1 -2,8 6,3 -2,2 
Sokolská -24,5 -41,0 -16,5 -20,5 -24,2 -26,8 -37,4 -22,4 -43,4 -34,9 27,2 
Myslbekova 9,2 -38,6 18,8 38,3 -2,9 -28,6 -25,1 -27,6 -16,7 11,8 25,1 
Bohumínská -18,7 -61,8 -1,7 -47,3 -28,2 -39,3 -44,2 -58,9 -52,8 -55,0 22,5 
Vratimovský -14,8 -46,5 -12,9 -23,1 -18,6 -40,0 -55,3 -55,0 -45,6 -31,0 10,2 
Polanka -7,4 -30,0 1,5 -1,5 16,9 -24,6 -25,6 -32,7 -2,5 -6,6 -12,1 
A před ÚČOV -5,0 -51,8 -21,6 14,2 -25,1 -38,2 -30,4 -22,9 -28,7 -8,1 31,1 
D před ÚČOV 4,1 -55,4 11,4 13,7 -21,9 -23,1 -18,7 -23,6 -41,1 -27,9 23,7 
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K významnému nárůstu NL došlo pouze ve sběrači Polanka (nárůst o 71 %).  Vzhledem 
k intenzivní zemědělské činnosti ve spádové oblasti tohoto sběrače, jsou nárůsty NL 
zřejmě způsobeny splachy půdních částic z přilehlých pozemků. Celkové obsahy 
RL 105°C, (HCO3)

-, (SO4)
2-, Ca a K v mokrých splašcích jsou srovnatelné s hodnotami 

naměřenými v suchých splašcích. Hodnoty Na se v mokrých splašcích pohybovaly 
v rozsahu 71 – 221 mg/l, přičemž ve sběračích jsou patrné jak poklesy, tak nárůsty.    

Z hodnot poměrů BSK5/CHSKCr v mokrých splašcích vyplývá, že během deštivých období 
ve sběračích Martinovský, Říční, Novoveská, Cihelní, Sokolská a Myslbekova převažují 
organické látky biologicky snadno rozložitelné. Z výsledků uvedených v tabulce 7 je 
patrné, že u většiny sběračů došlo k nárůstu hodnoty poměru BSK5/CHSKCr. Příčinou je 
zřejmě nestejnoměrné ředění a rozpouštění organických látek biologicky snadno a obtížně 
rozložitelných.  Ke stejnému závěru došli ve svých studiích Suárez a Puertas (2005) 
a Exall et al. (2009).  

Pro porovnání ovlivnění povrchových vod přepadajícími (odlehčovacími) odpadními 
vodami během deštivých období byly střední hodnoty celkových obsahů sledovaných 
ukazatelů v mokrých splašcích srovnány s průměrnými ročními hodnotami normy 
environmentální kvality (RP-NEK) pro povrchové vody, uvedenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti 
vodní politiky pro kadmium, nikl, olovo a rtuť. Ostatní sledované parametry byly srovnány 
s limity RP-NEK dle nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
Toto nařízení vlády je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky.  

Střední hodnoty celkových obsahů As, Cr, (SO4)
2- a Ca splňovaly limity RP-NEK ve všech 

sledovaných sběračích. Hodnota Ni mírně překročila RP-NEK pouze ve sběrači Sokolská. 
Jelikož byl limit překročen jen o 1,9 µg/l, lze vzhledem k velikosti směrodatné odchylky 
toto překročení zanedbat. Taktéž hodnoty (Cl)-, Cd a RL 105°C překročily daný limit 
pouze mírně. Celkové obsahy Cu, Pb, Hg, Zn, NL, Pcelk., Ncelk., (N-NH4)

+, CHSKCr a BSK5 
překročily RP-NEK ve všech sledovaných sběračích. Taktéž u obsahu Fe byly kromě 
sběrače Vratimovský překročeny RP-NEK ve všech sběračích. Celkové obsahy Mn 
překročily výrazně RP-NEK ve sběrači Svinovský (překročení o 408 µg/l) a sběrači 
Novoveská (překročení o 420 µg/l).    

Z prioritních látek podle směrnice 2008/105/ES, které se vyskytují v přepadajících 
odpadních vodách, zatěžuje povrchové toky nejvíce Hg a Pb. Hodnoty RP-NEK  byly u Hg 
překročeny čtyř- až desetinásobně, u Pb dvou- až čtyřnásobně. Podle nařízení vlády 
č. 23/2011 Sb. byly významně překročeny hodnoty RP-NEK pro Cu (2 - 3x), Zn (2 – 4x), 
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Fe (2 – 5x), NL (3 – 18x), Pcelk. (6 – 21x), Ncelk. (2 – 8x), (N-NH4)
+ (10 – 172x), CHSKCr (5 

– 28x) a BSK5 (19 – 93x). 

Střední hodnoty celkových obsahů byly také porovnány s hodnotami přípustné míry 
znečištění vod vypouštěných do kanalizace s vyústěním do toku dle KŘ/61/01. Z výsledků 
vyplývá, že přípustná míra znečištění pro As, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, (Cl)-, (SO4)

2-, Pcelk. 

a Ca nebyla překročena v žádném sběrači. K mírnému překročení došlo v některých 
sběračích u Zn, Mn, Fe (kromě sběrače Novoveská) a RL 105°C. Ve shodě s předchozími 
závěry, byly významně překročeny hodnoty NL, Ncelk., (N-NH4)

+, CHSKCr a BSK5.     
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5. Rizikové prvky v rozpuštěné a nerozpuštěné formě 

Znalost forem výskytu rizikových prvků v rozpuštěné a nerozpuštěné formě je důležitá 
zejména pro stanovení, jakou část zatížení odpadních vod rizikovými prvky je možné 
v rámci technologie ČOV odstranit. Umožňuje následné nastavení technologie čištění 
odpadních vod tak, aby bylo dosaženo co nejnižších obsahů rizikových prvků 
ve vyčištěných odpadních vodách na odtoku z ČOV. Formy výskytu rizikových prvků 
v odpadních vodách v přítoku na ČOV primárně ovlivňují výsledný charakter čistírenských 
kalů (Raclavská, 2007). Jelikož formy výskytu významně ovlivňují mobilitu, toxicitu 
a biologickou dostupnost rizikových prvků, jsou tyto informace důležité, pro možnou 
následnou aplikaci čistírenských kalů na zemědělské půdy, využití při rekultivaci povrchu 
terénu, či zavážení prostor po ukončené povrchové těžbě nerostných surovin. Znalost 
forem výskytu rizikových prvků může být také významná z hlediska určení a identifikaci 
významných zdrojů znečištění.  

Z provedené literární rešerše vyplývá, že problematikou forem výskytu rizikových prvků 
a jejich chováním v kanalizační síti se doposud zabývalo pouze několik zahraničních 
autorů. Rizikové prvky se v městských odpadních vodách nachází v rozpuštěné 
i nerozpuštěné formě. V kanalizační síti pak prochází nejrůznějšími fyzikálně-chemickými 
přeměnami jako je např. srážení na sulfidické, nebo fosfátové minerály, nebo sulfurizace 
částic kovových slitin v anaerobních podmínkách (El Samrani et al., 2004, Houhou et al., 
2005). Gasperi et al. (2010) došel při srovnání složení odpadních vod na vstupu a výstupu 
z kanalizační sítě k závěru, že zde dochází ke změně formy výskytu rizikových prvků 
srážecími nebo komplexotvornými reakcemi a adsorpci na suspendované látky 
a kanalizační sedimenty. 

Volné kovové ionty se v městských odpadních vodách vyskytují poměrně vzácně (Sterritt 
a Lester, 1984). Jak uvádí Carletti et al. (2008) rizikové prvky se ve splaškových 
odpadních vodách vyskytují především adsorbované na suspendované částice prioritně 
vázané na organické látky, zatímco v průmyslových odpadních vodách jsou přítomny 
převážně v rozpuštěné formě. Tyto závěry potvrzuje studie Helmreich et al. (2010), jež 
prezentuje průměrné hodnoty rozpuštěné formy z celkového obsahu prvku 27 % pro Zn, 
21 % pro Cu a 17 % pro Ni. Pb se nacházelo pouze v nerozpuštěné formě. Dle Kafi et al. 
(2008) je 95 % Pb a Cu v odpadních vodách přítomno v nerozpuštěné formě. Pro Cd a Zn 
uvádí přítomnost nerozpuštěné formy cca ze 70 %. Pravděpodobnou vazbu Cd, Co, Cr, Cu, 
Fe a Pb na organické látky potvrzuje Buzier et al. (2006). Dále uvádí, že Cr, Cu, Fe and Pb 
se nachází v odpadní vodě především v nerozpuštěné formě (medián > 73 %), zatímco Cd 
a Ni hlavně ve formě rozpuštěné (medián 86 % a 78 %). Taktéž Buzier et al. (2011) uvádí, 
že Al, Cr, Cu, Fe a Pb se v odpadních vodách vyskytují především v nerozpuštěné formě 
(> 70 %), avšak Ni především ve formě rozpuštěné (> 60 %). Dle Gasperi et al. (2008a) 
je Pb a Cu v jednotné kanalizační síti přítomno v nerozpuštěné formě zhruba z 90 %, 
Zn ze 71 % a Cd ze 75 %. Goldstone, Kirk a Lester (1990) stanovili množství Ni a Zn 
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v rozpuštěné formě v odpadních vodách na 71 % a 35 %. Pb bylo primárně vázáno 
v nerozpuštěné formě.  

Za účelem stanovení výskytu sledovaných rizikových prvků v rozpuštěné a nerozpuštěné 
formě v odpadních vodách v kanalizační síti v Ostravě bylo analyzováno celkem šest sad 
vzorků z jednotlivých sběračů. Jelikož bylo k dispozici pro každý rizikový prvek 
v jednotlivých sběračích pouze 6 hodnot, stanovila jsem střední hodnotu metodou Hornova 
postupu. Jak uvádí Meloun a Militký (2004) Hornův postup poskytuje v případě malých 
výběrů (pro 4 ≤ n ≤ 20) nejlepší odhad střední hodnoty (odhad parametru polohy) 
vyjádřený pivotovou polosumou (PL).  

Výpočetní postup odhadu střední hodnoty metodou Hornova postupu dle Meloun a Militký 
(2004) je následující: 

Prvním krokem ve výpočetním postupu je seřazení hodnot od nejmenší po největší. Dalším 
krokem je výpočet hloubky pivotu H dle rov. (5 a 6), kde n je počet hodnot a int je celé 
číslo před desetinnou čárkou: 

= /2  (pro n liché)                (5) 

= + 1 /2 (pro n sudé)               (6) 

  
Následně je stanovena hodnota dolního pivotu xD = x(H) a horního pivotu xH = x(n+1-H). 
Posledním krokem je výpočet pivotové polosumy PL (odhad střední hodnoty) dle rov. (7): 

= 	
                                                                      (7) 

  
Stanovení střední hodnoty pro Hg nebylo v případě sběračů Třebovice, Svinovský 
a Polanka možné, jelikož všechny analytické výsledky byly pod mezí detekce. Vypočtené 
střední hodnoty rizikových prvků pro jednotlivé sběrače v rozpuštěné a nerozpuštěné 
formě jsou uvedeny v procentuálním zastoupení na obrázcích 39 až 48. 
 

  Obrázek 39: Podíl As v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 40: Podíl Cr v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 
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Obrázek 46: Podíl Zn v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 45: Podíl Hg  v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 44: Podíl Pb v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 43: Podíl Ni v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 42: Podíl Cu v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 41: Podíl Cd v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 
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Z výsledků vyplývá, že ve většině sběračů je významná část As, Cr, Zn, Pb a Fe přítomna 
v nerozpuštěné formě. V rozpuštěné formě byla dominantní část potvrzena pouze pro Hg. 
U ostatních sledovaných rizikových prvků, tedy u Cd, Cu, Ni a Mn, je chování 
v jednotlivých sběračích proměnlivé a nelze jednoznačně určit dominantní zastoupení 
v rozpuštěné, či nerozpuštěné formě. Ve většině sběračů je u těchto rizikových prvků podíl 
zastoupení v obou formách přibližně stejný, tedy 50 %.  

V případě Cd je zřejmý významně vyšší podíl v rozpuštěné formě (vyšší o více než 20 % 
ve srovnání s podílem v nerozpuštěné formě) ve sběračích Martinovský (71 %), Svinovský 
(65 %) a Říční (64 %). Pro Cu je významně vyšší podíl v rozpuštěné formě patrný pouze 
u Martinovského sběrače (63 %), pro Ni pouze u sběrače Říční (63 %) a pro Pb pouze 
u sběrače Vratimovský (65 %). V případě Mn je zastoupen významně vyšší podíl 
v rozpuštěné formě ve sběračích Vratimovský (74 %), Polanka (62 %) a D před ÚČOV 
(63 %). U výše uvedených sběračů může dominantní podíl rizikového prvku v rozpuštěné 
formě indikovat přítomnost zdroje znečištění průmyslového původu.  

Pro souhrnné vyhodnocení výskytu rizikových prvků v rozpuštěné a nerozpuštěné formě 
v kanalizační síti v Ostravě byly stanoveny střední hodnoty ze všech měření ve všech 
sběračích. Jelikož celkové soubory dat pro každý sledovaný prvek nesplňovaly předpoklad 
normálního rozdělení s přítomností odlehlých měření, byla pro stanovení střední hodnoty 
využita Box-Coxova transformace. Vypočtené střední hodnoty rizikových prvků pro celou 
kanalizační síť v rozpuštěné a nerozpuštěné formě jsou uvedeny v procentuálním 
zastoupení na obrázku 49. 

Z výsledků je zřejmé, že v rámci celé kanalizační sítě je v nerozpuštěné formě přítomno 
primárně Pb a Fe (89 % a 83 %), následně As (69 %), Cr (65 %), Ni (62 %), Zn (62 %), 
Cu (61 %). V rozpuštěné formě je primárně přítomna Hg (76 %). Cd a Mn se v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě nachází v přibližně stejném množství, rozdíl činí pouze 11 %. 
Přítomnost rizikových prvků v nerozpuštěné formě lze definovat v následujícím pořadí: 

Pb > Fe > As > Cr > Ni = Zn = Cu > Cd > Mn > Hg 

Obrázek 48: Podíl Fe v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 

Obrázek 47: Podíl Mn v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě vyjádřený v % 
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5.1. Sekvenční extrakční analýza 

Způsob vazby rizikových prvků v nerozpuštěné formě na jednotlivé frakce v městských 
odpadních vodách má rozhodující vliv na účinnost jejich záchytu v čistírenském kalu 
v rámci technologie ČOV.   

Za účelem stanovení způsobu vazby vybraných rizikových prvků v nerozpuštěné formě 
na jednotlivé frakce byla provedena sekvenční extrakční analýza. Jedná se o široce 
využívanou analýzu, kterou považují někteří autoři za nejlepší dostupnou metodu pro 
získání informací o původu, způsobu vzniku, biologické dostupnosti a mobilitě kovů 
(Ma a Rao, 1997, Sutherland, 2010, Nemati et al., 2011, Leleyter et al., 2012). Tato metoda 
je založena na postupné extrakci kovů extrakčními činidly se vzrůstající extrakční silou. 
Výsledkem je stanovení množství kovu přítomného ve vyměnitelné formě a vázaného 
na karbonáty (výměnná frakce), vázaného na oxidy Fe a Mn (redukovatelná frakce), 
vázaného na organickou hmotu a sulfidy (oxidovatelná frakce) a vázaného v silikátové 
matrici (reziduální frakce).  

V současnosti patří mezi nejpoužívanější metody Tessierovo sekvenční vyluhování 
a metoda BCR (Community Bureau of Reference) (Ure et al., 1993, Raclavská a Matýsek, 
2004, Abollino et al., 2011). Hlavním rozdílem BCR od Tessierovy metody je spojení 
dvou samostatných kroků, a to stanovení výměnné frakce a frakce vázané na karbonáty 
do jedné frakce (Ure et al., 1993, Bacon a Davidson, 2008, Pueyo et al., 2008). Nevýhodou 
BCR je její velká časová náročnost (Jamali et al., 2007, Sutherland, 2010).  

Pro stanovení vazby vybraných rizikových prvků v odpadních vodách v kanalizační síti 
byla zvolena modifikovaná BCR tříkroková sekvenční analýza, jež je podrobně popsána 
v publikacích Rauret et al., (1999), Sahuquillo et al., (1999), Mossop a Davidson (2003). 
V prvním kroku byl pro stanovení výměnné frakce a frakce vázané na karbonáty použit 
octan sodný. Zde se uvolní kovy vázané v karbonátové matrici a kovy vázané výměnnou 
formou (frakce 1). Ve druhém kroku byl pro stanovení redukovatelné frakce použit 
hydroxylamin hydrochlorid ve 25 % kyselině octové (frakce 2). V této fázi dochází 
k uvolnění kovů vázaných na oxidy a hydroxidy Fe a Mn. Ve třetím kroku byl použit 
peroxid vodíku za účelem stanovení oxidovatelné frakce (frakce 3). Zde se uvolňují kovy 

Obrázek 49: Podíl rizikových prvků v rozpuštěné 
a nerozpuštěné formě v kanalizační síti vyjádřený v % 
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vázané v organické hmotě a v sulfidech. Na závěr byla reziduální frakce vyloužena 
obrácenou lučavkou (Lučavka Leffortova) za účelem stanovení kovů vázaných v silikátové 
matrici (frakce 4).  

V průběhu literární rešerše nebyly nalezeny žádné publikace, ve kterých by byla sekvenční 
extrakční analýza použita přímo na suspendované částice v městských odpadních vodách. 
Avšak bylo nalezeno množství odborných publikací zabývajících se čistírenskými kaly, 
v nichž byla sekvenční extrakční analýza použita za účelem identifikace stupně 
nebezpečnosti uvolňování rizikových prvků do prostředí v případě aplikace na 
zemědělskou půdu, či využití pro rekultivační účely. Ke srovnání výsledků jsem tedy 
použila publikované výsledky stanovení vazby rizikových prvků v primárním (surovém) 
kalu pocházejícím z městských odpadních vod. 

Analyzovány byly tři sady vzorků odpadních vod z jednotlivých sběračů ze dne 13. 1. 2010 
(suché splašky), 21. 4. 2010 (mokré splašky; kromě sběrače A před ÚČOV a D před 
ÚČOV, jelikož tyto nebyly v daném dni vzorkovány) a 22. 11. 2011 (suché splašky). 
Vzhledem ke specifickému charakteru Martinovského sběrače (odváděny pouze odpadní 
vody z výroby, průmyslu a podniků) byla navíc provedena analýza vzorků ze dne 
25. 5. 2010 (mokré splašky) pouze z tohoto sběrače. Výsledky sekvenční extrakce pro 
jednotlivé rizikové prvky jsou uvedeny na obrázcích 50 až 85. Výsledky pro všechny sady 
vzorků jsou uvedeny v procentuálním zastoupení v jednotlivých frakcích. Pro sadu vzorků 
z 13. 1. 2010 jsou výsledky uvedeny také v absolutních hodnotách koncentrací.  

Arsen 

Z níže uvedených výsledků je zřejmé, že převážná část As je vázána na reziduální frakci, 
tedy v nemobilní formě. Velmi proměnlivé chování As mezi jednotlivými odběry 
vykazoval pouze Martinovský sběrač. Ze srovnání s měřenými průtoky odpadních vod 
ve sledovaných dnech vyplývá, že během deštivých období dochází k nárůstu množství As 
vázaného v oxidovatelné frakci. Z výsledků vyplývá, že As se v městských odpadních 
vodách váže do jednotlivých frakcí s následující prioritou: 

As - suché splašky: reziduální > redukovatelná > oxidovatelná > výměnná 

As - mokré splašky: reziduální > oxidovatelná > redukovatelná > výměnná 

Obrázek 50: Distribuce As v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 51: Distribuce As v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 
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Chrom 

Z výsledků extrakční analýzy vyplývá, že ve výměnné frakci je vázáno jen nepatrné 
množství Cr. Převážná část stanovení zde byla pod detekčním limitem. Nejvyšší obsahy Cr 
(42 – 90 %) jsou u všech sběračů primárně vázány na reziduální frakci. Výrazně odlišný 
vývoj vykazoval pouze Martinovský sběrač ve vzorku ze dne 13. 1. 2010. Výsledky jsou 
ve shodě se závěry, jež ve své práci uvádí Wang et al. (2006a), Jamali et al. (2007) 
a Alonso et al. (2009). Avšak Álvarez et al. (2002), Fuentes et al. (2004) a Lasheen 
a Ammar (2009) došli ve svých studiích k závěru, že převážná část Cr je v kalech 
z městských odpadních vod vázána v oxidovatelné frakci. Dále je patrné, že množství Cr 
vázaného na jednotlivé frakce není významně ovlivňováno srážkovými událostmi. Vazbu 
Cr do jednotlivých frakcí lze definovat následovně: 

Cr: reziduální > oxidovatelná > redukovatelná > výměnná 

 
 

 

Obrázek 52: Distribuce As v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 53: Distribuce As v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011  

Obrázek 54: Distribuce rizikových prvků 
v Martinovském sběrači – 25. 5. 2010 
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Kadmium 

Z výsledků vyplývá, že převážná část Cd je vázána v oxidovatelné a redukovatelné frakci 
(56 – 100 %), přičemž vyšší podíl Cd je ve většině sběračů vázán v oxidovatelné frakci. 
Výrazně odlišné hodnoty vykazoval pouze Svinovský sběrač ve vzorku ze dne 21. 4. 2010, 
kde bylo Cd primárně vázáno ve výměnné frakci (67 %). Dominantní vazba Cd 
na oxidovatelnou frakci je ve shodě se závěry publikovanými Fuentes et al. (2008). 
Ze srovnání výsledků v jednotlivých odběrech je patrné, že v mokrých splašcích dochází 
k mírnému nárůstu Cd vázaného ve výměnné frakci. Vazbu Cd do jednotlivých frakcí lze 
definovat s následující prioritou: 

Cd – suché splašky: oxidovatelná > redukovatelná > reziduální > výměnná 

Cd – mokré splašky: oxidovatelná > redukovatelná > výměnná > reziduální 
 
 

Obrázek 55: Distribuce Cr v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 56: Distribuce Cr v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 57: Distribuce Cr v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 58: Distribuce Cr v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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Měď 

Z níže uvedených výsledků je zřejmé, že Cu je z převážné části vázána v reziduální 
a oxidovatelné frakci (85 – 99 %), přičemž dominantní zastoupení je u většiny sběračů 
ve frakci reziduální. Výrazně odlišný vývoj vykazoval opět pouze Martinovský sběrač 
ve vzorku ze dne 13. 1. 2010. Ze srovnání s měřenými průtoky odpadních vod 
ve sledovaných dnech bylo zjištěno, že během deštivých období dochází k poklesu podílu 
Cu vázané v oxidovatelné frakci ve prospěch frakce residuální. Příčinou jsou zřejmě podíly 
Cu vázané na málo rozpustné sulfidy mědi, jež jsou odolné oxidaci peroxidem vodíku 
(Jamali et al., 2007). Jak uvádí Houhou et al. (2009) a Gasperi et al. (2010) sulfidy mědi 
jsou během zvýšených průtoků odpadních vod v kanalizační síti ve značné míře 
uvolňovány z erodovaných kanalizačních sedimentů. Z výsledků dále vyplývá, že na oxidy 
a hydroxidy Fe a Mn je vázáno pouze nepatrné množství Cu (0 – 4 %). Ve většině sběračů 
byl taktéž zaznamenán velmi nízký podíl Cu ve výměnné frakci. Uvedené výsledky jsou 
ve shodě se závěry, jež ve své studii uvádí Jamali et al. (2007). Srovnatelné výsledky 

Obrázek 59: Distribuce Cd v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 13. 1. 2010 

 

Obrázek 60: Distribuce Cd v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 61: Distribuce Cd v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 62: Distribuce Cd v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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publikovali také Wang et al. (2005) a Wang et al. (2006b). Vazbu Cu na jednotlivé frakce 
lze vyjádřit s následující prioritou: 

Cu: reziduální > oxidovatelná > výměnná > redukovatelná  
 

 

 
Nikl 

Z výsledků sekvenční extrakce vyplývá, že Ni je v městských odpadních vodách vázán 
primárně na reziduální frakci. Ve vzorcích ze dne 13. 1. 2010 (kromě sběrače Polanka), 
21. 4. 2010 a 25. 5. 2010 (sběrač Martinovský) se vazba Ni v reziduální frakci pohybovala 
v rozmezí 29 až 98 %. Wang et al. (2006a) uvádí dominantní vazbu Ni na reziduální frakci 
v rozsahu 77 až 84 %. Taktéž Jamali et al. (2007) uvádí, že v surovém kalu splaškových 
odpadních vod je v reziduální frakci vázáno 36,4 % Ni. Odlišné chování Ni vykazuje část 
sběračů ve vzorcích odebraných 22. 11. 2011, kde je Ni vázán především v oxidovatelné 
a redukovatelné frakci. Obecně lze vazbu Ni na jednotlivé frakce vyjádřit následovně: 

Ni: reziduální > oxidovatelná > redukovatelná > výměnná 

Obrázek 63: Distribuce Cu v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 64: Distribuce Cu v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 65: Distribuce Cu v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 66: Distribuce Cu v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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Olovo 

Graf celkových obsahů Pb v absolutních hodnotách koncentrací v jednotlivých frakcích 
není uveden, jelikož všechna stanovení byla pod mezí detekce. Z výsledků sekvenční 
extrakce je patrné, že Pb je primárně vázáno v oxidovatelné frakci, což znamená, 
že převážná část Pb prioritně adsorbuje na organickou složku, případně je vázána 
v sulfidech. Výjimku tvoří pouze sběrač Novoveská, kde je Pb vázáno hlavně na reziduální 
frakci (69 – 92 %). Významný podíl Pb je také vázán v reziduální frakci. U Martinovského 
sběrače je opět patrné proměnlivé chování Pb mezi jednotlivými odběry. Dále je zřejmé, 
že ve výměnné frakci je vázáno jen nepatrné množství Pb, přičemž většina stanovení byla 
pod mezí detekce. Tyto výsledky se shodují se závěry, jež byly zveřejněny v publikacích 

Staelens et al. (2000), Fuentes et al. (2004) a Wang et al. (2006a, 2006b). Wang et al. 
(2006a) uvádí, že 48 – 62 % Pb je vázáno v oxidovatelné frakci, 26 – 38 % v reziduální 
frakci a méně než 20 % ve frakci redukovatelné a výměnné. Vazbu Pb na jednotlivé frakce 
lze vyjádřit s následující prioritou: 

Pb: oxidovatelná > reziduální > redukovatelná > výměnná 

Obrázek 68: Distribuce Ni v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 70: Distribuce Ni v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 

Obrázek 67: Distribuce Ni v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 13. 1. 2010 

Obrázek 69: Distribuce Ni v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2011 
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Zinek 

U Martinovského sběrače je opět patrné velmi proměnlivé chování Zn mezi jednotlivými 
odběry. Zn je dominantně vázán na redukovatelnou frakci (48 – 85 %), tedy na oxidy 
a hydroxidy Fe a Mn. Významný podíl je také vázán v oxidovatelné frakci (11 – 39 %). 
Nejnižší podíl Zn je vázán na výměnnou frakci. Výsledky jsou srovnatelné se závěry 
uváděnými Zufiaurre et al. (1998), Wang et al. (2006b), García-Delgado et al. (2007), 
Chen et al. (2008) a Chanpiwat et al. (2010).  Z výsledků vyplývá, že Zn se v městských 
odpadních vodách váže do jednotlivých frakcí s následující prioritou: 

Zn: redukovatelná > oxidovatelná > reziduální > výměnná 

 

Obrázek 71: Distribuce Pb v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 72: Distribuce Pb v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 73: Distribuce Pb v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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Mangan 

Z výsledků je zřejmé, že největší podíl Mn je vázán v redukovatelné frakci (38 – 91 %). 
Zcela odlišné chování vykazuje Martinovský sběrač, u kterého je poměrné zastoupení 
v jednotlivých frakcích velmi variabilní a v každém odběru zcela jiné. Významná část Mn 
je také vázána v reziduální frakci (7 – 57 %). Výjimkou je pouze Svinovský sběrač, kde 
ve vzorku ze dne 22. 11. 2011 je v reziduální frakci vázáno pouze 2,4 % Mn. Álvarez et al. 
(2002) a Lasheen a Ammar (2009) však došli k závěru, že převážná část Mn je vázána 
ve výměnné a redukovatelné frakci. Dominantní vazbu Mn na redukovatelnou frakci uvádí 
pouze Chanpiwat et al. (2010). Naopak Wang et al. (2006b) uvádí, že Mn je prioritně 
vázán v reziduální frakci. Vazbu Mn na jednotlivé frakce lze vyjádřit s následující 
prioritou: 

Mn: redukovatelná > reziduální > oxidovatelná > výměnná 

Obrázek 74: Distribuce Zn v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 75: Distribuce Zn v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 76: Distribuce Zn v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 77: Distribuce Zn v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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Železo 

Z výsledků vyplývá, že Fe je primárně vázáno v reziduální frakci (46 – 84 %). Významný 
podíl Fe je také vázán v oxidovatelné a redukovatelné frakci (15 – 54 %). Dále je zřejmé, 
že ve výměnné frakci je vázáno jen nepatrné množství Fe (do 1,4 %). Závěry jsou ve shodě 
s výsledky, jež publikovali Zufiaurre et al. (1998), Álvarez et al. (2002), Fuentes et al. 
(2004), Wang et al. (2006b), Fuentes et al. (2008) a Lasheen a Ammar (2009). Vazba Fe 
v případě Martinovského sběrače byla v případě Fe jednoznačně ve shodě s ostatními 
sběrači kanalizační sítě. Vazbu Fe do jednotlivých frakcí lze definovat s následující 
prioritou: 

Fe: reziduální > oxidovatelná > redukovatelná > výměnná 
 
 

Obrázek 78: Distribuce Mn v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 79: Distribuce Mn v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 80: Distribuce Mn v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 81: Distribuce Mn v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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Z výše uvedených výsledků sekvenční extrakce pro jednotlivé rizikové prvky vyplývá, 
že As, Cr, Cu, Ni, Fe a částečně Pb a Mn jsou primárně vázány v reziduální frakci. V této 
frakci jsou pevně vázány v silikátové matrici, případně v málo rozpustných sulfidech. Jak 
uvádí Leleyter et al. (2012) rizikové prvky vázané v reziduální frakci jsou v přírodních 
podmínkách nemobilní a tedy nepředstavují riziko pro životní prostředí. Dále bylo zjištěno, 
že největší podíl Cd a Pb je v odpadních vodách vázán na oxidovatelnou frakci, tedy na 
organické látky, případně na sulfidy. Na oxidovatelnou frakci je také vázán významný 
podíl Zn. Rizikové prvky vázané v oxidovatelné frakci jsou považovány za velmi málo 
mobilní, avšak při změně podmínek a vzniku oxidačního prostředí, může docházet 
k oxidaci sulfidů a biodegradaci organických látek s následným uvolňováním do okolního 
prostředí (Jamali et al., 2007, Kumpiene et al., 2006, Fuentes et al., 2008, Long et al., 
2009). V redukovatelné frakci se dominantně váže Zn, Mn a částečně Cd. Rizikové prvky 
jsou zde vázány na oxidy a hydroxidy Mn a Fe a v aerobních podmínkách při neutrálním 
pH vykazují velmi nízkou mobilitu (Øygard et al., 2008). Při změně oxidačně redukčních 
podmínek, tedy v kyselém redukčním prostředí, dochází k rozpouštění oxidů a hydroxidů 
Mn a Fe, rizikové prvky se stávají mobilní a dochází k jejich uvolňování do okolního 

Obrázek 82: Distribuce Fe v jednotlivých frakcích 
v  procentuálním zastoupení - 13. 1. 2010 

Obrázek 83: Distribuce Fe v jednotlivých frakcích 
v absolutních hodnotách koncentrací – 13. 1. 2010 

Obrázek 84: Distribuce Fe v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 21. 4. 2010 

Obrázek 85: Distribuce Fe v jednotlivých frakcích 
v procentuálním zastoupení – 22. 11. 2011 
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prostředí (Zufiaurre et al., 1998, Jamali et al., 2007, Øygard et al., 2008, Fuentes et al., 
2008, Alonso et al., 2009). Takové prostředí s pH 5,5 je v acidegenní fázi v rámci 
anaerobní digesce (tedy ve vyhnívacích nádržích), kam je veden sediment z nádrží 
usazovacích (Straka, 2003). Vazba na výměnnou frakci tvořila nejnižší podíl u všech 
sledovaných rizikových prvků, přičemž hodnoty byly velmi často pod mezí detekce.  

Dále z výsledků vyplývá, že během deštivých období (mokré splašky) dochází k nárůstu 
podílu As v oxidovatelné frakci, Cu v reziduální frakci a mírnému nárůstu Cd ve frakci 
výměnné. V případě Cu se zřejmě jedná o důsledek eroze kanalizačních sedimentů, 
na které je Cu adsorbována.  

V případě Martinovského sběrače bylo zastoupení As, Cu, Ni, Pb, Zn a Mn v jednotlivých 
frakcích velmi proměnlivé a nelze jednoznačně určit, do jakých frakcí se zde sledované 
rizikové prvky primárně vážou. Příčinou je zřejmě nekonstantnost složení a množství 
vypouštěných odpadních vod z podniků a výroby, které jsou tímto sběračem odváděny.  

Pro souhrnné vyhodnocení způsobu vazby rizikových prvků v nerozpuštěné formě 
na jednotlivé frakce v kanalizační síti v Ostravě byly stanoveny střední hodnoty z celého 
souboru dat. Jelikož soubory dat pro každý sledovaný prvek měly výrazně asymetrické 
rozdělení s množstvím odlehlých hodnot, byla pro stanovení středních hodnot opět využita 
Box-Coxova transformace. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 86. Za účelem identifikace 
změny způsobu vazby vybraných rizikových prvků během čistírenského procesu byly 
výsledky následně srovnány s výsledky modifikované BCR tříkrokové sekvenční analýzy 
provedené ve vyhnilém kalu z ÚČOV, jež znázorňuje obrázek 87. 
 

 
V souladu s předchozími závěry z výsledků na obrázku 86 vyplývá, že v nerozpuštěných 
látkách v odpadních vodách kanalizační sítě v Ostravě dominantně vázán v reziduální 
frakci z více než 60 % As, Cr, Cu, Ni a Fe. V oxidovatelné frakci je dominantně vázáno 
přibližně 56 % Cd a Pb. V redukovatelné frakci je dominantně vázán z více než 60% Zn 
a Mn. Ve výměnné frakci se nachází u všech sledovaných rizikových prvků méně než 6 % 
celkového obsahu z nerozpuštěné formy. 

Obrázek 86: Distribuce rizikových prvků 
v jednotlivých frakcích v odpadních vodách 

v kanalizační síti Ostrava v % 

Obrázek 87: Distribuce rizikových prvků 
v jednotlivých frakcích ve vyhnilém kalu z ÚČOV 

v % 
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Z výsledků uvedených v tabulce 1 vyplývá, že se v kalech zachytí 64 % (Cr) až 87 % (Zn) 
rizikových prvků přitékajících na ÚČOV. Ke změně vazby rizikových prvků vázaných 
na nerozpuštěné látky v odpadních vodách může dojít ve vyhnívacích nádržích (anaerobní 
digesce), kde dochází k rozkladu organických látek doprovázených uvolněním rizikových 
prvků v iontových formách.  Po rozkladu organických látek ve vyhnívací nádrži musí dojít 
ke změně poměru mezi „nerozloženou organickou složkou“ a anorganickou složkou kalu 
ve vyhnilém kalu, a tím pravděpodobně i ke změnám poměru v jednotlivých frakcích 
sekvenčního vyluhování. 

Druhým procesem, kde může docházet k určitým změnám je aktivace, kde dochází 
k rozkladu organických látek činností mikroorganismů. Do aktivační nádrže je přiváděn 
přepad z usazovací nádrže a tzv. vratný kal (zbytky mikroorganizmů). V aktivační nádrži 
může docházet k sorpci rizikových prvků na biomasu aktivovaného kalu, nebo po rozkladu 
organických látek mohou uvolněné rizikové prvky v iontové formě vytvářet nové 
komplexy a odcházet do odtoku.   

Třetím procesem, kde může docházet ke změně vazby rizikových prvků je koagulace 
využívaná k odstraňování fosforu, ke které se využívají speciální směsi na bázi síranu 
železitého (PIX, firma Kemifloc). Schéma postupu čištění odpadních vod je uvedeno 
na obrázku 88. 
 

 

Obrázek 88: Schéma postupu čištění odpadních vod (Ocelka et al., 2003) 
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Z obrázku 86 a 87 vyplývá, že podíly prvků As, Cr, Ni a Fe vázané do nerozpuštěných 
látek v kanalizační síti a ve vyhnilém kalu jsou přibližně podobné. Významné rozdíly 
se vyskytují u Cd, Cu, Mn, Pb a Zn. U Cu, Cd a Pb došlo ke změně mezi podílem vázaným 
na organické látky (oxidovatelná frakce) v nerozpuštěných látkách odpadních vod 
ve prospěch reziduální frakce u vyhnilého kalu. Vazba na reziduální frakci nepředstavuje 
vazby rizikových prvků do silikátů, ale pravděpodobně na fosfáty, které se ve vyhnilém 
kalu vyskytují v koncentraci až do 7% (Raclavská, 2007).  

Fosfátů je v přírodě velké množství druhů, většina však patří ke vzácným až velmi 
vzácným minerálům. Základním strukturním motivem minerálů této třídy je tetraedrická 
skupina [PO4]

3-, která má analogickou prostorovou stavbu jako tetraedrická skupina 
[SiO4]

4-. Proto lze mezi strukturami fosforečnanů a silikátů nalézt zcela shodné krystalové 
struktury. To se projevuje rovněž v izomorfní zastupitelnosti obou útvarů (Zamarský et al., 
2008). 

K významné změně došlo i ve vazbě Zn a Mn, kde bylo v nerozpuštěných látkách 
cca 60 % z celkového obsahu vázáno na oxidickou formu (oxidohydroxidy Fe a Mn) a ve 
vyhnilém kalu se zvýšila vazba obou prvků do reziduální frakce. I v tomto případě může 
být vazba v reziduální frakci ovlivněna výskytem fosfátů, což je doloženo na výsledcích 
odvodněného kalu z mikrosondy na obrázku 89.  
 

 

Obrázek 89: Výsledky mikroanalýzy odvodněného kalu 
 

Výše uvedené výsledky dokumentují význam sekvenčního vyluhování, ale pro správnou 
interpretaci musí být pravděpodobně využity ve spojení i s jinými metodami fázové 
analýzy (RTG-difrakce a mikroanalýza). 

5.2. Mikroanalýza 

Za účelem studia vazby rizikových prvků v suspendovaných částicích v městských 
odpadních vodách v kanalizační síti v Ostravě byla provedena mikroanalýza s využitím 
energiově disperzního analyzátoru (EDAX). Celkem bylo analyzováno 184 částic. 
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Analyzovány byly částice získané z odpadních vod z jednotlivých sběračů odebraných 
pracovníky OVAK a.s. dne 13. 12. 2011. Mikroanalýza byla provedena v laboratořích IGI 
VŠB-TU Ostrava. Pro oddělení suspendovaných částic byl vzorek odpadní vody odstředěn 
na centrifuze. Sediment byl poté nanesen na karbonovou podložku připevněnou 
na mosazný stub a v laboratorních podmínkách odpařen dosucha.   

Z výsledků chemického složení suspendovaných částic byly sestaveny dva typy tabulek. 
V tabulce 8 jsou uvedeny identifikované minerály, které mohou být antropogenního 
původu (nově vznikající v důsledku lidské činnosti – inkrusty na bázi karbonátů, nebo pyrit 
vznikající činností bakterií redukujících síru – BRS), nebo byly původně součástí jiných 
matric (půdy), případně stavebních materiálů. Výsledky chemické fázové analýzy ostatních 
částic jsou uvedeny v tabulce 9 až 12, kde jsou seřazeny podle převažujících prvků. 
U chemických analýz částic se projevoval vliv organické matrice, nebo vliv karbonové 
podložky (zvýšená koncentrace uhlíku). Vliv této chyby byl eliminován přepočtem 
koncentrací s vyloučením naměřené koncentrace uhlíku. 
  

Tabulka 8: Identifikované minerály 

Minerální fáze Sběrače 

Magnetit Novinářská 

Hematit 
Myslbekova, Bohumínská, Třebovice, Svinovský, Říční, Martinovský, 
Novoveská, Novinářská, A před ÚČOV 

Pyrit Bohumínská 
Siderit Třebovice, Říční, Vratimovský 
Mackinawit  Svinovský 
Sfalerit Bohumínská 
Křemen Cihelní, Bohumínská 

Baryt 
Třebovice, Bohumínská, Martinovský, Polanka, Svinovský, A před ÚČOV, 
D před ÚČOV 

Anglesit Myslbekova 
Zirkon Martinovský, Novoveská 
Ilmenit Svinovský, Vratimovský 
Anatas/Rutil  Martinovský 

               

Hematit a baryt byly minerály, které se v suspendovaných částicích vyskytovaly s nejvyšší 
četností. Částice odpovídající hematitu je uvedena na obrázku 90. Dále byly detekovány 
pouze tři částice odpovídající magnetitu, jedna pyritu, čtyři částice sideritu (obrázek 91), 
jedna částice nestabilního sulfidu Fe mackinawit (FeS), jedna částice sfaleritu, tři částice 
křemene (obrázek 92), jedna částice anglesitu, čtyři částice zirkonu, tři částice ilmenitu 
(obrázek 93) a jedna částice oxidů titanu - anatas/rutil.  
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      Obrázek 93: Částice ilmenitu 

 
Městské odpadní vody přitékající do kanalizační sítě obsahují jen velmi malé (případně 
žádné) množství sulfidů. Množství sulfidů, které se tvoří v kanalizační síti, je ovlivněno 
především přítomností síranů, organických látek a sulfát-redukujících baterií. Tyto sulfát-
redukující bakterie svou činností přeměňují sírany a organické látky na sulfidy a H2S. H2S 
unikající v plynné formě do okolního prostředí je následně aerobními bakteriemi, jež tvoří 
nárosty slizových vrstev na stěnách potrubí nad hladinou odpadních vod v aerobním 
prostředí, oxidován na H2SO4 (Boon, 1992, Nica et al., 2000, Yamanaka et al., 2002, 
Zhang et al., 2008, Nielsen et al., 2008). Schéma cyklu síry a vznik koroze stěn 
v kanalizačním potrubí znázorňuje obrázek 94.  

Sulfát-redukující bakterie vytvářejí v anaerobním prostředí rozsáhlé kolonie v nárostových 
slizových vrstvách (biofilmu) na stěnách kanalizačního potrubí. V těchto slizových 
vrstvách se vytváří převážná část sulfidů. Malé množství sulfidů vzniká také přímo 
v odpadní vodě vlivem rozptýlených sulfát-redukujících bakterií. Biofilm je na stěnách 
kanalizace tvořen několika vrstvami s rozdílnými adhezivními vlastnostmi. V primární 

Obrázek 92: Částice křemene 

Obrázek 90: Částice hematitu Obrázek 91: Částice sideritu 
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vrstvě jsou z důvodu nejnižšího redox potenciálu zastoupeny především methanogenní 
mikroorganismy, které vytvářejí stabilní biofilm těsně se přimykající k stěnám kanalizace. 
Na této vrstvě se následně vytváří sekundární vrstva sulfát-redukujících bakterií, která se 
při překročení určité mocnosti v důsledku nízké adheze často odlupuje. Optimální hodnoty 
redox potenciálu pro vznik sekundární vrstvy a činnost sulfát-redukujících bakterií se 
pohybuje v rozmezí -200 až -300 mV při pH 6,5 až 8 (Boon, 1992, Satoh et al., 2009).  
 

 

Obrázek 94: Schéma cyklu síry a vznik koroze stěn v kanalizačním potrubí (St John et al., 1998)  
 
Nárosty biofilmu v tlakových a spádových kanalizačních sítích se na základě existence 
rozdílných podmínek liší umístěním, tloušťkou i aktivitou. V obou případech však 
obsahuje nárostová vrstva anaerobní zónu, uvnitř které se snižuje redox potenciál tak, že je 
umožněn růst nejen sulfát redukujících bakterií, ale také ostatních anaerobních bakterií 
včetně methanogenů. V případě spádových kanalizačních sítí je tvorba sulfidů omezena na 
oblast pod hladinou proudících odpadních vod. V tomto anaerobním prostředí vznikají 
příhodné podmínky pro růst sulfát-redukujících bakterií a následnou tvorbu sulfidů (Boon, 
1992, Dipayan, 2008, Jensen et al., 2011).  

Převážná většina analyzovaných částic neodpovídá svým chemickým složením minerálům. 
Částice sice mají shodné prvkové složení, ale liší se koncentracemi. 
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Tabulka 9: Ostatní částice – chemická fázová analýza: Fe - fáze 

Částice č. 
Koncentrace (%) 

O Fe Ca Si Mg Al P S Cr Na K Mn Ti Cu Zn Co Mo Ni V 
1 - 93,18 0,83 4,10 - 0,70 0,63 0,53 - - - - - - - - - - - 
2 5,39 90,79 - 1,30 - 1,17 0,84 0,51 - - - - - - - - - - - 
3 4,46 88,67 1,19 1,92 - 1,17 1,31 1,28 - - - - - - - - - - - 
4 8,94 85,28 1,05 0,89 - 1,83 0,93 1,07 - - - - - - - - - - - 
5 2,78 81,57 0,66 0,92 - 0,56 0,66 0,57 12,27 - - - - - - - - - - 
6 14,63 80,48 0,75 0,96 - 0,55 0,54 0,28 - - - 1,81 - - - - - - - 
7 6,70 79,15 0,93 6,16 0,47 3,53 0,61 0,42 - - 0,73 0,41 - 0,89 - - - - - 
8 8,79 77,92 11,79 0,40 0,06 0,43 0,42 0,18 - - - - - - - - - - - 
9 20,03 71,71 4,39 1,06 - 0,68 0,72 0,44 - - - 0,98 - - - - - - - 
10 18,85 70,60 1,72 4,24 0,78 0,90 0,28 0,26 0,14 0,82 0,49 - 0,93 - - - - - - 
11 15,93 69,21 1,98 1,08 1,50 1,76 1,43 0,53 - - 0,32 6,26 - - - - - - - 
12 19,66 64,33 0,50 0,75 3,41 1,60 0,32 0,28 0,79 - - 8,36 - - - - - - - 
13 10,02 61,55 0,32 1,06 - 0,70 - - 17,24 - - - - - - - 1,31 7,80 - 
14 27,73 59,59 0,53 1,13 3,39 0,79 - - 1,09 - - 5,29 0,46 - - - - - - 
15 37,62 57,61 0,88 1,11 - 1,23 0,52 0,38 - - - 0,65 - - - - - - - 
16 18,07 56,24 4,97 8,24 - 5,31 2,54 1,27 - - 0,91 1,20 1,25 - - - - - - 
17 14,13 53,92 3,23 - - - - 28,72 - - - - - - - - - - - 
18 10,21 52,42 2,06 14,00 0,46 4,03 0,59 0,35 - - 1,24 1,89 0,57 - 12,20 - - - - 
19 42,79 52,04 1,17 1,46 - 1,58 0,54 0,43 - - - - - - - - - - - 
20 38,21 51,11 0,87 5,26 0,38 3,34 0,32 0,18 - - 0,33 - - - - - - - - 
21 44,55 50,19 0,81 1,64 - 1,73 0,67 0,41 - - - - - - - - - - - 
22 24,19 46,58 0,70 2,90 - 1,82 1,19 22,61 - - - - - - - - - - - 
23 28,90 40,84 3,71 2,53 0,90 7,04 0,75 - - - - 6,85 6,05 - - - - - 2,44 
24 13,16 29,94 11,67 15,92 1,13 5,39 3,39 3,59 - - 7,02 - 2,64 2,26 3,27 0,62 - - - 
25 50,68 26,99 6,65 8,12 - 2,69 2,82 2,05 - - - - - - - - - - - 
26 48,18 25,95 3,01 13,93 0,79 5,13 1,22 0,73 - - 1,06 - - - - - - - - 
27 52,08 16,59 10,78 9,01 1,26 4,68 2,64 1,69 - - 0,62 - 0,66 - - - - - - 
Magnetit 27,64 72,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hematit 30,06 69,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pyrit - 46,55 - - - - - 53,45 - - - - - - - - - - - 
FeSO4 42,13 21,11 - - - - - 36,76 - - - - - - - - - - - 
Mackinawit - 63,53 - - - - - 36,48 - - - - - - - - - - - 
Ilmenit 31,64 36,81 - - - - - - - - - - 31,56 - - - - - - 
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Tabulka 10: Ostatní částice – chemická fázová analýza: Zn – fáze, Cu – fáze, Pb - fáze 

Částice č. 
Koncentrace (%) 

O Zn Fe Ca Si Mg Al P S Cd Cr K Ti Cu Cl Co Ni Pb 
Zn - fáze 

1 5,52 88,14 1,19 0,87 1,65 - 1,25 0,57 0,81 - - - - - - - - - 
2 4,80 81,53 - 0,97 0,79 - 1,00 0,53 9,95 - - 0,43 - - - - - - 
3 3,99 80,44 1,29 1,21 2,49 - 1,11 2,16 4,81 - - 0,59 - - 1,91 - - - 
4 21,81 69,71 0,39 0,71 2,06 3,31 1,42 0,59 - - - - - - - - - - 
5 21,53 68,72 0,52 0,59 1,72 4,02 1,15 0,54 0,22 - - - - 0,94 - - - - 
6 12,32 55,16 2,69 0,71 7,01 - 2,13 1,18 14,42 - - - 4,40 - - - - - 
7 28,91 54,37 - 2,08 1,40 1,52 1,37 1,88 8,03 - - 0,46 - - - - - - 
8 14,31 53,55 1,14 1,16 1,32 - 0,95 0,90 26,26 - - 0,40 - - - - - - 
9 16,60 45,97 2,08 - 4,01 - 3,40 1,45 19,71 - - 0,94 5,85 - - - - - 
10 21,77 41,91 2,12 - 4,46 - 4,08 1,49 14,77 - - 0,83 7,54 1,02 - - - - 
11 24,05 41,74 3,45 1,97 1,30 - 0,85 1,54 4,64 20,46 - - - - - - - - 
12 24,34 41,23 2,74 1,76 1,19 - 1,00 1,46 4,80 20,12 - - - - - - 1,35 - 
13 18,75 31,92 6,36 0,82 3,70 - 1,62 1,20 25,34 - - - - 10,17 - 0,12 - - 
Sfalerit - 67,10 - - - - - - 32,90 - - - - - - - - - 
Zinkosit 39,64 40,50 - - - - - - 19,86 - - - - - - - - - 
Zinkit 19,66 80,34 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cu - fáze 
1 4,22 35,13 - - 0,97 - 1,26 - - - - - 0,85 57,57 - - - - 
2 8,37 - 9,36 0,73 1,40 - 0,77 - 23,43 - - - - 55,94 - - - - 
3 4,66 38,19 0,53 - 1,15 - 1,22 - - - - - 0,83 53,43 - - - - 
4 10,85 - 3,81 5,51 2,80 - 1,64 4,01 17,38 - - 1,25 - 52,74 - - - - 
5 17,34 - 2,95 5,19 1,70 - 1,22 2,60 16,50 - - 0,77 - 51,72 - - - - 
6 5,53 - 11,83 1,36 15,92 - 1,38 0,57 11,92 - - 0,61 - 50,89 - - - - 
7 9,79 - 11,37 - 1,57 - 0,98 0,56 22,63 - - - 2,38 50,71 - - - - 
8 8,68 32,92 0,54 - 1,11 - 3,93 - - - - - 0,77 50,48 - - - 1,58 
9 11,99 9,40 8,85 0,72 1,40 - 1,02 0,76 18,36 - - - - 45,24 - - - - 
Cuprit 11,18 - - - - - - - - - - - - 88,82 - - - - 
Covelin - - - - - - - - 33,54 - - - - 66,46 - - - - 
Chalkosin - - - - - - - - 20,15 - - - - 79,85 - - - - 
Chalkopyrit - - 30,43 - - - - - 34,94 - - - - 34,63 - - - - 
CuSO4 33,39 - - - - - - - 33,46 - - - - 33,15 - - - - 
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Tabulka 11: Ostatní částice – chemická fázová analýza: Pb – fáze, Sn – fáze, Si - fáze 

Částice 
č. 

Koncentrace (%) 
O Fe Ca Si Mg Al P S Pb Na K Mn Ti Cu Zn Cl Sn Ni Co Cr F 

Pb - fáze 
1 8,04 1,00 - - - 1,00 0,29 10,94 72,74 - - - 2,99 2,19 - - - - - - - 
2 18,77 0,74 1,27 1,02 - 0,78 0,66 2,44 70,99 - - - - 1,56 - - - - - 1,78 - 
3 8,74 2,17 1,04 - - 0,53 0,91 13,58 70,56 - - - - 1,64 - - - 0,82 - - - 
4 13,54 2,87 1,38 - - 1,31 0,71 12,42 66,28 - - - - 1,49 - - - - - - - 
5 9,45 1,69 3,44 1,21 - 0,88 1,56 3,88 59,39 - - - - 2,71 - - - - - 15,78 - 
6 23,70 0,96 1,73 1,20 - 0,83 1,41 3,89 55,72 - - - - 0,98 - - - - - 9,58 - 
Galenit - - - - - - - 13,40 86,60 - - - - - - - - - - - - 
Anglesit 21,10 - - - - - - 10,57 68,32 - - - - - - - - - - - - 
Krokoit 19,80 - - - - - - - 64,11 - - - - - - - - - - 16,09 - 

Sn - fáze 
1 10,10 0,89 - 1,56 - 0,93 0,62 18,20 - - - - - - - - 67,70 - - - - 
2 10,30 4,68 - 1,18 - 0,72 0,53 17,72 - - - - - - - - 64,87 - - - - 
3 30,73 0,71 5,18 0,82 - 0,68 - 0,47 - - - - - 1,61 - 0,27 59,53 - - - - 
Kasiterit 21,23 - - - - - - - - - - - - - - - 78,77 - - - - 

Si - fáze 
1 42,26 - - 55,49 - 2,25 - - - - - - - - - - - - - - - 
2 17,56 2,59 9,34 54,74 - 6,20 1,53 0,98 - - 7,05 - - - - - - - - - - 
3 42,25 0,98 0,77 49,21 - 1,06 0,39 1,64 - - 0,40 - - 3,29 - - - - - - - 
4 54,73 0,78 0,42 36,04 0,57 1,64 0,66 0,35 - - 0,44 - - - - - - - - - - 
5 27,25 4,41 2,61 32,17 1,07 2,06 - - 7,65 - 3,22 0,63 - - 18,92 - - - - - - 
6 44,69 6,90 - 30,13 1,71 12,32 0,54 0,26 - - 1,94 - 1,52 - - - - - - - - 
7 39,61 6,70 1,81 29,43 2,23 12,90 0,96 0,39 - - 3,13 - 0,29 - - - - - 0,17 - - 
8 49,37 1,05 0,77 29,17 0,31 11,13 0,40 0,19 - 7,12 0,48 - - - - - - - - - - 
9 47,48 5,69 - 26,81 - 10,98 0,83 0,30 - - 7,60 0,31 - - - - - - - - - 
10 46,69 1,94 1,43 24,48 0,66 19,56 0,46 - - 0,53 2,55 - 0,73 0,47 - - - - - - 0,51 
11 53,15 6,77 - 22,87 0,79 12,14 - - - - - - 4,27 - - - - - - - - 
12 50,92 2,57 3,46 20,53 0,83 10,68 1,90 1,56 - 1,00 2,04 - - - - - - - - - - 
Křemen 53,26   46,74                  
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Tabulka 12: Ostatní částice – chemická fázová analýza: Zr – fáze, Ba – fáze 

Částice č. 
Koncentrace (%) 

O Fe Ca Si Mg Al P S Ba Na K Ti Cu Zn Zr Co Cl 
Zr - fáze 

1 38,02 0,85 0,55 15,51 - 1,46 - - - - - 7,18 - - 36,42 - - 
2 56,45 1,59 3,32 3,40 - 2,14 - - - - 0,81 - - - 32,29 - - 
Zirkon 34,91 - - 15,32 - - - - - - - - - - 49,77 - - 
Baddeleyit 25,96 - - - - - - - - - - - - - 74,04 - - 

Ba - fáze 
1 3,81 3,02 2,85 2,26 - 1,17 0,97 5,55 79,88 - 0,49 - - - - - - 
2 14,75 - 0,94 1,61 - 0,89 0,40 12,55 68,86 - - - - - - - - 
3 11,50 - 2,19 2,29 0,39 0,97 0,73 11,31 68,79 - 0,46 - 1,39 - - - - 
4 9,58 2,51 4,25 2,44 - 1,10 1,46 12,40 65,71 - - - - - - 0,55 - 
5 14,66 0,97 1,39 1,92 - 1,33 0,73 13,02 65,43 - 0,54 - - - - - - 
6 19,48 1,62 2,13 1,98 - 1,03 0,96 12,66 60,14 - - - - - - - - 
7 17,14 1,56 3,77 1,44 - 1,02 0,79 13,14 59,94 - - - - 1,20 - - - 
8 11,44 10,82 0,57 12,02 1,18 5,45 0,42 0,14 53,79 0,11 0,21 - - - - - - 
9 29,99 1,96 1,81 2,47 - 1,06 0,80 11,19 49,37 - - - - 1,36 - - - 
10 31,25 - 0,71 0,82 - 3,58 1,23 9,94 46,82 - 0,64 - 1,01 - - - - 
11 37,84 0,67 1,45 3,10 - 2,00 0,77 10,32 42,75 0,83 0,25 - - - - - - 
12 35,03 - 2,57 3,53 - 5,07 2,05 9,29 41,94 - 0,51 - - - - - - 
13 22,07 4,42 10,99 5,18 0,86 1,70 2,10 10,68 41,18 0,29 0,46 - - - - - 0,08 
14 30,17 4,92 6,20 4,23 - 2,86 2,37 10,11 39,15 - - - - - - - - 
15 40,73 - 0,42 6,37 0,31 2,95 0,78 9,10 38,95 - 0,39 - - - - - - 
16 36,89 - 1,63 4,33 - 3,15 1,14 9,44 37,05 - 0,72 - - 1,48 - - - 
17 24,47 - 10,80 6,06 - 4,66 4,38 11,77 36,10 1,76 - - - - - - - 
18 21,55 3,86 4,63 17,90 0,57 5,98 2,86 7,78 34,04 - 0,83 - - - - - - 
19 45,72 3,08 8,57 8,47 - 1,56 1,51 8,10 23,00 - - - - - - - - 
20 43,32 2,17 8,14 6,20 0,80 5,76 3,97 6,83 21,40 0,76 0,65 - - - - - - 
21 46,48 5,61 6,60 3,61 0,78 1,18 2,11 7,71 19,58 - - - - - - - - 
22 56,04 1,00 3,14 3,91 - 3,98 2,29 4,67 16,75 - 0,61 - - - - - - 
Baryt 27,42       13,74 58,84         
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Z tabulek 9 až 12 vyplývá, že v suspendovaných látkách mají nejvyšší zastoupení částice 
s obsahem Fe (27 částic) a Ba (22 částic). Vyskytují se jak metalické částice Fe, tak částice 
na bázi oxidů železa s proměnlivým obsahem Fe v rozmezí 50 až 85 % (obrázky 95 až 98), 
Fe-S-O a částice se silikátovou matricí Fe-Ca-Si-Al-O odpovídající popílkům. Z hlediska 
určení zdroje částic je významné studium přítomnosti dalších rizikových prvků vázaných 
na Fe-částice. Ve studovaném souboru byla zjištěna jedna částice s vysokým obsahem Cr 
(12 %) a jedna částice s vysokým obsahem Cr (17 %) a Ni (7,8 %). Dále bylo 
identifikováno 10 částic Fe s obsahem Mn, který se pohyboval v rozmezí 0,65 až 8,36 %, 
odpovídající spinelidům vznikajících při spalování fosilních paliv. 

Dále bylo identifikováno 13 částic obsahujících Zn, přičemž se většinou jednalo o částice 
Zn-O (obrázek 99) a Zn-S-O. Byly identifikovány dvě Zn-částice s vysokým obsahem Cd 
(Zn 41 % a Cd 20 %) a tři částice s obsahem Cu v rozmezí 0,94 až 10,17 %.   

Vysoké obsahy Cu (> 45 %) byly identifikovány v devíti částicích. U třech částic 
s obsahem Cu v rozmezí 45 až 56 % byly zjištěny i vyšší obsahy Zn (32 až 38 %), které by 
odpovídaly slitinám na bázi Cu-Zn (mosaz) a jedna částice s obsahem 9 % Zn. Ostatní 
částice mají charakter Cu-S-O (obrázek 100). 

Zvýšené obsahy Pb (až 73 %) byly identifikovány v šesti částicích, přičemž částice mají 
charakter Pb-S-O. U všech částic s obsahem Pb byla stanovena Cu v koncentraci od 0,98 
do 2,71 % a u tří z těchto šesti částic byly stanoveny obsahy Cr v rozmezí 1,78 až 16 %. 
Částice na bázi Pb-Cr (obrázek 101) mohou pocházet z pigmentů.  

Ve třech částicích byly identifikovány vysoké koncentrace Sn (60 až 68 %). Částice 
odpovídají fázi Sn-O (obrázek 102) a fázi Sn-S-O.  

Vyšší obsahy Ba (16,75 až 79,88 %) byly identifikovány ve 22 částicích (obrázek 103), 
přičemž všechny částice obsahovaly také S a O. Baryt, obsahující cca 59 % Ba, se používá 
v pneumatikách jako plnivo, je součástí brzdových destiček, spojek a základových nátěrů 
automobilů (U.S. Geological Survey, 2008). Zdrojem Ba v suspendovaných částicích 
z odpadních vod mohou být emise z dopravy. Na území ostravsko-karvinského revíru 
může být baryt akcesoricky přítomen také v hlušinách (Dopita et al., 1997).   

Dále byly identifikovány čtyři částice s vyšším obsahem prvků vzácných zemin, které 
pravděpodobně pochází z půd (obrázek 104), dvě částice s obsahem Ag (obrázek 105) 
a jedna částice s obsahem W (obrázek 106).  

Z výsledků uvedených v tabulkách 9 až 12 vyplývá, že identifikované fáze mají velmi 
proměnlivé složení. Vzhledem k tomu, že zatím není k dispozici databáze suspendovaných 
částic, které se mohou vyskytovat v průmyslových vodách, nelze zjištěné výsledky využít 
k identifikaci zdrojů znečištění.  
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Obrázek 95: Částice Fe-Ca-Si-Al-O Obrázek 96: Částice Fe-Cr 

Obrázek 97: 1. částice Fe-O  Obrázek 98: 2. částice Fe-O  

Obrázek 99: Částice Ba-S Obrázek 100: Částice Zn-O 
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Obrázek 101: Částice Cu-S-O Obrázek 102: Částice Pb-Cr 

Obrázek 103: Částice Sn-O Obrázek 104: Částice vzácných zemin 

Obrázek 105: Částice Ag Obrázek 106: Částice W 
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5.3. Sedimenty kanalizační sítě 

Za účelem studia charakteru sedimentů vyskytujících se v kanalizační síti v Ostravě byly 
dne 25. 8. 2012 odebrány pracovníky OVAK a.s. dva vzorky sedimentů ze sběrače 
Novoveská (obrázek 107a,b) a Novinářská (obrázek 108a,b). Celková hmotnost vzorku 
odebraného ze sběrače Novoveská činila 2,56 kg a vzorku odebraného ze sběrače 
Novinářská 2,89 kg.  
 

                                                                                                           

Stanovení kvantitativního složení vzorků sedimentů bylo provedeno metodou RTG 
fluorescenční analýzy. K vlastní analýze byly použity vzorky v zrnitostní třídě pod 2 mm, 
přičemž výsledná hmotnost vzorku k analýze po přesetí ze sběrače Novoveská činila 
0,46 kg (18 % celého odebraného vzorku) a ze sběrače Novinářská 1,13 kg (39 % celého 
odebraného vzorku). Před analýzou byly vzorky homogenizovány a pomlety v kulovém 
mlýnku FRITCH Pulverissette. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce 13. Jelikož se ve 
výsledcích významně projevovalo rozdílné množství sedimentů v zrnitostní třídě 
pod 2 mm ve vzorcích, byl za účelem srovnání zatížení sedimentů ve sběračích Novoveská 

Obrázek 107 a): Vzorek sedimentu ze sběrače 
Novoveská 

Obrázek 107 b): Detail vzorku sedimentu ze sběrače 
Novoveská 

Obrázek 108 a): Vzorek sedimentu ze sběrače 
Novinářská 

Obrázek 108 b): Detail vzorku sedimentu ze sběrače 
Novinářská 
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a Novinářská tento vliv eliminován přepočtem výsledků na koncentraci při 100 % 
množství zrnitostní třídy pod 2 mm. Výsledné koncentrace po přepočtu jsou taktéž 
uvedeny v tabulce 13. 
 

Tabulka 13: Prvkové složení vzorků kanalizačních sedimentů 

Prvek 

Sběrač 
Novoveská 

Sběrač 
Novinářská 

Sběrač Novoveská Sběrač Novinářská 

Koncentrace (mg/kg) 
Koncentrace při 100% 

množství zrnitostní třídy pod 
2 mm (mg/kg) 

Koncentrace při 100% 
množství zrnitostní třídy pod 

2 mm (mg/kg) 

As 29,63 31,25 5,32 12,22 

Ba 789,90 460,69 141,94 180,13 

Co < LOD  < LOD < LOD < LOD 

Cr 1755,40 712,29 315,42 278,51 

Cu 301,92 192,74 54,25 75,36 

Hg 18,29 < LOD 3,29 < LOD 

Ni < LOD < LOD < LOD < LOD 

Pb 426,70 124,64 76,67 48,73 

Sn 296,95 < LOD 53,36 < LOD 

Zn 722,25 668,15 129,78 261,25 

V 170,31 88,24 30,60 34,50 

 Koncentrace (%) 
Koncentrace při 100% 

množství zrnitostní třídy pod 
2 mm (%) 

Koncentrace při 100% 
množství zrnitostní třídy pod 

2 mm (%) 

Ca 6,24 5,53 1,12 2,16 

Ti 0,19 0,11 0,03 0,04 

Mn 0,81 0,31 0,15 0,12 

Fe 10,26 3,87 1,84 1,51 
< LOD mez detekce 

                     
Z výsledků uvedených v tabulce 13 jsou patrné velmi vysoké koncentrace Hg a Sn 
ve vzorku sedimentu ze sběrače Novoveská. Ze srovnání výsledných koncentrací prvků 
z obou sběračů jsou v sedimentu sběrače Novoveská patrné také vyšší hodnoty Pb. 
Na základě těchto výsledků lze u sběrače Novoveská předpokládat možnou existenci 
zdrojů znečištění Hg, Sn a Pb. Ve sběrači Novinářská je zřejmé vyšší zatížení sedimentů 
As, Cu a Zn. Je zřejmé, že odpadní vody ve sběrači Novinářská mohou být významně 
zatěžovány zdroji uvedených prvků.  

Dále byly stanovené koncentrace prvků v sedimentech srovnány se stanovenými středními 
hodnotami sledovaných rizikových prvků v městských odpadních vodách jak v suchých, 
tak v mokrých splašcích. Ze srovnání vyplývá, že během deštivých i bezdeštných období, 
jsou ve sběračích s vyššími obsahy Cu a Zn (sběrač Novinářská), Mn a Fe 
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(sběrač Novoveská) v odpadních vodách také přítomny vyšší koncentrace těchto prvků 
v kanalizačních sedimentech. Důvodem je pravděpodobně sedimentace, srážení a změna 
formy výskytu Cu, Zn, Mn a Fe během transportu odpadních vod kanalizační sítí 
(Gromaire et al., 2001, El Samrani et al., 2004, Houhou et al., 2009). Je zřejmé, 
že kanalizační sedimenty mohou být v těchto sběračích v případě velmi vysokých průtoků 
odpadních vod významným zdrojem znečištění uvedených rizikových prvků.       

Koncentrace Cu, Pb a Zn v kanalizačních sedimentech jsou srovnatelné s hodnotami, jež 
ve své publikaci uvádí Houhou et al. (2009), avšak koncentrace Cr jsou ve srovnání 
s publikovanými daty 3-33x vyšší. 

Za účelem identifikace mineralogického složení kanalizačních sedimentů byla provedena 
RTG difrakce. Vzorky sedimentů v zrnitostní třídě pod 2 mm byly pro analýzu vysoušeny 
na vzduchu, podrceny, kvartovány a následně pomlety pomocí mikromletí ve speciálním 
mlýnu McCrone Micronising Mill v izopropanolu na zrnitost pod 5 µm (mletí 5 minut/g 
vzorku). Následně byly vzorky vtlačeny do skleněné kyvety o hloubce 1,2 mm. Výsledky 
analýz (RTG záznam včetně mineralogického složení) jsou uvedeny na obrázku 109 a 110. 

Z výsledků RTG difrakce je patrné, že nejvyšších koncentrací v sedimentech studovaných 
vzorků dosahuje křemen (70 – 74 %). Ostatní minerály jsou zastoupeny v koncentracích 
od 0,53 % do 10 %.  Z fotografií vzorků sedimentů (obrázek 109 a 110) a množství částic 
v zrnitostní třídě nad 2 mm (více než 50 %) vyplývá, že zrnitostní charakter kanalizačních 
sedimentů odpovídá štěrkům. 
 

 

Obrázek 109: RTG záznam a mineralogické složení sedimentu ze sběrače Novoveská 
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Dominantním zdrojem sedimentů je zřejmě erodovaný materiál – beton, z něhož jsou 
kanalizační sběrače z převážné části vybudovány. Ke korozi betonu dochází působením 
H2SO4 (vznikající činností aerobních bakterií oxidujících volný H2S) na betonové stěny 
kanalizačních sběračů, což vede k rozpouštění cementového tmelu a uvolňování štěrkové 
složky (Boon, 1992, Davis et al., 1998, Dipayan, 2008, Vollertsen et al., 2008, Jensen et 
al., 2011, Valix et al., 2012). Schéma koroze betonového kanalizačního potrubí je uvedeno 
na obrázku 94 v předchozí podkapitole.  
 

 

Obrázek 110: RTG záznam a mineralogické složení sedimentu ze sběrače Novinářská 
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6. Identifikace zdrojů znečištění s využitím metod vícerozměrné 
 statistické analýzy dat 

Cílem této kapitoly je identifikovat významné bodové a nebodové zdroje znečištění 
městských odpadních vod v kanalizační síti v Ostravě pomocí aplikace metod 
vícerozměrné (multiparametrické) statistické analýzy dat a korelační analýzy. Pro 
identifikaci zdrojů byly následně prověřeny dostupné informační databáze IRZ 
(Integrovaný registr znečišťování) a SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) 
a seznam subjektů, jimž bylo uděleno povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizační 
sítě (interní sdělení OVAK a.s.).  

6.1. Potenciální zdroje rizikových prvků 

Potenciálních zdrojů rizikových prvků, které se vyskytují v městských odpadních vodách, 
je celá řada. Jedná se jak o bodové zdroje znečištění (odpadní vody z průmyslových 
podniků, domácností, myček automobilů apod.) tak nebodové zdroje znečištění (splach ze 
silnic, střech a jiných povrchů, otěry z pneumatik, emise z dopravy apod.). Definice 
bodových a nebodových zdrojů je uvedena v podkapitole 3.2. Charakteristika kanalizační 
sítě na území města Ostravy. Možné potenciální zdroje rizikových prvků publikované 
různými zahraničními autory jsou uvedeny v tabulce 14.  
 

Tabulka 14: Potenciální zdroje rizikových prvků dle literatury 

Rizikový 
prvek 

Potenciální zdroj 

As 
čistící prostředky12,13, prací prostředky12,13, fungicidy13, pesticidy13,17, sklo13, přípravky na 
ochranu dřeva13, spalování hnědého uhlí13, vedlejší produkt tavení kovů13, antropogenní 
navážky (hlušina z těžby uhlí)16, antropogenní navážky (hutní strusky)20,21 

Zn 

brzdové obložení1,10, pneumatiky1,10,13,24, pozinkované materiály1,13, myčky automobilů1,8, 
Zn produkty1,11, minerální hnojiva1,19, detergenty1, splachy z povrchů střech5,7, splachy 
z komunikací6,9, asfaltové povrchy1, vodovodní baterie11, mosazné aplikace11,13, výrobky 
pro péči o tělo13, pokovování13, pesticidy13,19, přípravky na ochranu dřeva13, antiseptika13, 
kosmetika (oxidy Zn)13, barvy a nátěry13, antropogenní navážky (hutní strusky)20,21 

Cr 
nerezová ocel1,11,13, katalyzátory1, pneumatiky1,10, asfaltové povrchy1,10, beton11, myčky 
automobilů8,11, barvy a nátěry11,13, antropogenní navážky (hutní strusky)20,22  

Ni 

chemikálie používané na čistírnách odpadních vod1, pneumatiky1, asfaltové povrchy1,13, 
myčky automobilů8, nerezová ocel11,13, pozinkované materiály13, fekálie14, 
mince13,neželezné slitiny13, Ni-Cd baterie13, výrobky pro elektroúčely13, minerální hnojiva18, 
pesticidy19, antropogenní navážky (hutní strusky)22  

Hg 
dentální amalgám1,13, atmosférické depozice z uhelných elektráren4,23, teploměry13, 
elektrické vypínače13, žárovky13, pesticidy13, antibakteriální mýdla13, přípravky na ochranu 
dřeva13, stříbrné zrcadla13  

Pb 

spoje v kanalizačním potrubí1,13, brzdové obložení1, pneumatiky1, asfaltové povrchy1, 
splachy z povrchů střech5,7, splachy z komunikací6,9, myčky automobilů8, akumulátory11, 
komínové aplikace11, olůvka11, střelivo11,13, fekálie13, sklo13, ocel13, spalování uhlí13, 
pesticidy13,19, kosmetika13, slitiny13, stabilizátory v plastech13, antorpogenní navážky (hutní 
strusky)20,21  
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Pokračování tabulky 14:  Potenciální zdroje rizikových prvků dle literatury 

Rizikový 
prvek 

Potenciální zdroj 

Cd 
umělecké barvy (červená a žlutá)1,13, stabilizátory (venkovní PVC)1,11,13, slitiny1,13, splachy 
z povrchů střech5, myčky automobilů8,10, pneumatiky10,13, nečistoty v Zn produktech11,13, 
prací prostředky13, Cd-Ni baterie8,13, minerální hnojiva18,19  

Cu 

výrobky pro elektroúčely (kabely, generátory, transformátory, kondenzátory)1,11,13, brzdové 
obložení1,10,13,15, pneumatiky1,24, vodovodní potrubí1,2,3,11,13, splachy z povrchů střech1, 
okapy5, sedimenty kanalizační sítě7, asfaltové povrchy1, splachy z komunikací9, vodovodní 
kohoutky11,13, mosazné aplikace11, prádelny12,13, pesticidy13, přípravky na ochranu dřeva13, 
pyrotechnika13, kuchyňské nádobí13, minerální hnojiva19, antropogenní navážky (hutní 
strusky)21 

Mn splachy z komunikací9, pesticidy19 

Fe 
splachy z komunikací6,9, ocelové a železné výrobky13, kosmetika13, flokulant pro čištění 
vody13, barvy13, potrubí13, pesticidy19, antropogenní navážky (hutní strusky)21,22 

1Sörme a Lagerkvist (2002), 2Houhou et al. (2009), 3Rule et al. (2006), 4Soonthornnonda a Christensen 
(2008), 5Chebbo et al. (2001), 6Memon a Butler (2005), 7Gasperi et al. (2011), 8Bergbäck et al. (2001), 9Birch 
et al. (2006), 10Hjortenkrans et al. (2007), 11Sörme et al. (2001), 12Jenkins (1998), 13Tjadraatmadja a Diaper 
(2006), 14Moriyama et al. (1989),15Wikie et al. (1996), 16Gao et al. (2012), 17Datta et al. (2006), 18Carbonell 
et al. (2011), 19Gimeno-García et al. (1996), 20Kříbek et al. (2010), 21Navarro et al. (2008), 22Shen et al. 
(2004), 23Pacyna et al. (2010), 24Old et al. (2004)          
 

Někteří autoři uvádí i koncentrace rizikových prvků v odpadních vodách a včetně jejich 
zdrojů. Houhou et al. (2009) uvádí, že významný podíl koncentrace Cu v odpadní vodě 
(33,2±22,2 µg/l) je ovlivněn charakterem pitné vody, která obsahuje až (14,2±6,1 µg/l). 
Rizikové prvky obsažené ve splachu z komunikací během zvýšené srážkové činnosti 
popsali Memon a Butler (2005). Nejvyšší koncentrace zjistili pro Fe (5070 – 15120 µg/l), 
Pb (726 –1278 µg/l) a Zn (50 – 511 µg/l).  

Při studiu chování rizikových prvků v kanalizační síti, se objevují také výsledky, které 
potvrzují, že během srážkové činnosti může docházet ke snížení obsahu rizikových prvků 
v odpadních vodách vlivem jejich adsorpce na suspendované látky a kanalizační sedimenty 
(Chebbo et al. (2001), Kafi et al. (2008) a Gasperi et al. (2010)). Chebbo et al. (2001 došli 
při porovnání množství kovů ve splachu z různých městských povrchů během deštivých 
období a ve sběrné výpusti k závěru, že během transportu odpadní vody kanalizační sítí 
dochází ke značným ztrátám Pb (30%), Zn (41 %) a Cd (9 %).  Naopak Gasperi et al. 
(2011) uvádí, že během deštivých období se ze sedimentů kanalizační sítě uvolní 30 – 70 
% z celkového obsahu Cu přítomné v odpadní vodě.  

6.2. Použité vícerozměrné statistické metody a korelační analýza - princip 

K identifikaci možných zdrojů znečištění prostřednictvím vícerozměrné statistické analýzy 
dat byla využita analýza shluků (CLU – Cluster analysis) a analýza hlavních komponent 
(PCA – Principal component analysis). CLU a PCA patří v současnosti mezi nejčastěji 
využívané metody vícerozměrné statistické analýzy v mnoha environmentálních studiích 
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(Pérez a Valiente, 2005, Li et al., 2009, Sekabira et al., 2010). Tyto metody umožňují 
uživateli odhalit skryté závislosti a určení struktury a vazeb v datech. 

Podstatou CLU je seskupování objektů do shluků na základě jejich podobnosti, případně 
rozdílnosti (Schwalbová, 2010). Hlavní výhodou CLU je schopnost zobrazení 
vícerozměrných souborů dat do n-rozměrného prostoru, kde n je počet sledovaných 
proměnných. CLU neposkytuje absolutní výsledky, vytváří pouze hypotézy o přítomnosti 
podobných skupin uvnitř souboru objektů (Lukasová a Šarmanová, 1985). Grafickým 
výstupem analýzy je dendrogram, nazývaný též stromový diagram, či vývojový strom. 
Dendrogram znázorňuje hierarchické slučování objektů do shluků (clusterů). Při aplikaci 
CLU lze využít řadu výpočetních postupů. Zá účelem identifikace významných zdrojů 
znečištění v městských odpadních vodách jsem použila metodu shlukování Ward-Wishart 
s eukleidovskou metrikou. Tato metoda se jeví jako nejvhodnější při aplikaci CLU na 
hydrochemická data (Navrátilová et al., 2004). Za účelem eliminace vlivu rozdílů stupnic 
(hodnotového rozpětí) mezi jednotlivými proměnnými byla data standardizována. 

Podstatou PCA je lineární transformace dat původních proměnných do menšího počtu 
vzájemně nekorelovaných latentních proměnných, nazývaných v PCA hlavní komponenty 
(Meloun et al., 2005). Každá hlavní komponenta je pak lineární kombinací původních 
proměnných, přičemž první hlavní komponenta popisuje největší část rozptylu původních 
dat, druhá hlavní komponenta popisuje část rozptylu původních dat neobsažený v první 
hlavní komponentě atd. Pro stanovení počtu významných hlavních komponent (tzn. 
komponent, které poskytují důležité informace) jsem použila Cattelův (indexový) graf 
úpatí vlastních čísel (Scree Plot) a součet hodnot v rozptylu původních proměnných 
popisovaných hlavními komponentami. Dle Cattelova grafu úpatí vlastních čísel jsou 
významné ty hlavní komponenty, které jsou odděleny prvním zlomovým místem (úpatím). 
Jak uvádí Meloun et al. (2005) dostačující je obvykle takový počet hlavních komponent, 
jež popisuje alespoň 70 % celkového rozptylu původních proměnných. Pro grafické 
vyjádření výsledků analýzy jsem zvolila biplot (v současnosti se v české literatuře objevuje 
také pod názvem dvojný graf). Biplot je výhodnou kombinací grafu komponentních vah 
(slouží k identifikaci vzájemných vztahů mezi proměnnými, což jsou v tomto případě 
sledované ukazatele) a rozptylového diagramu komponentního skóre (slouží k identifikaci 
vzájemných vztahů mezi objekty, což jsou v tomto případě jednotlivé sběrače kanalizační 
sítě). Jak uvádí Meloun et al. (2005) jsou v biplotu jednotlivé proměnné znázorněny 
průvodiči, přičemž velikost úhlu mezi průvodiči je nepřímo úměrná velikosti korelace mezi 
proměnnými. Délka průvodiče je přímo úměrná velikosti příspěvku proměnné do hlavní 
komponenty. Objekty (jednotlivé sběrače) jsou v biplotu zobrazeny jako body, přičemž 
vzájemně podobné objekty vytvářejí shluky. Pokud se objekt (v tomto případě sběrač) 
vyskytuje v blízkosti určitého průvodiče, znamená to, že obsahuje významný podíl dané 
proměnné (v tomto případě sledovaného ukazatele). Stejně jako v CLU byla za účelem 
eliminace vlivu rozdílů stupnic (hodnotového rozpětí) mezi jednotlivými proměnnými data 
standardizována. 
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Za účelem potvrzení existence zjištěných lineárních korelačních závislostí mezi 
sledovanými rizikovými prvky v rámci PCA byla provedena korelační analýza s využitím 
Spearmanova korelačního koeficientu (rs) na hladině významnosti 0,05 (α = 0,05). 
Spearmanův korelační koeficient je robustní parametr nevyžadující předpoklad normálního 
rozdělení, málo citlivý na přítomnost odlehlých hodnot (Meloun a Militký, 2006, Anděl, 
2007). Významnost korelační závislosti na dané hladině významnosti se stanovuje na 
základě srovnání vypočtené hodnoty rs s kritickou tabelární hodnotou rs

*(α;n). Pokud je 
stanovená hodnota rs ≥ kritická hodnota rs

*(α;n) můžeme označit korelační závislost mezi 
sledovanými proměnnými za statisticky významnou. Ke korelační analýze byly použity 
stanovené hodnoty celkových obsahů rizikových prvků ze všech odebraných vzorků 
v jednotlivých sběračích. 

6.3. Identifikace významných bodových zdrojů znečištění  

Za účelem identifikace významných bodových zdrojů znečištění městských odpadních vod 
byly pro provedení CLU a PCA použity stanovené střední hodnoty celkových obsahů 
vybraných ukazatelů v jednotlivých sběračích v suchých splašcích, jež jsou uvedeny 
v tabulce 5. Stanovené střední hodnoty celkových obsahů v suchých splašcích byly použity 
na základě předpokladu, že během bezdeštných období nejsou městské odpadní vody 
významně zatíženy nebodovými zdroji znečištění. Do CLU a PCA nebyly zařazeny 
sběrače A před ÚČOV a D před ÚČOV, jelikož se jedná o páteřní sběrače, do kterých ústí 
sběrače všech spádových oblastí. Odpadní vody v těchto sběračích jsou tudíž významně 
ovlivněny přitékajícími odpadními vodami z ostatních sběračů a nelze u nich jednoznačně 
identifikovat zdroje znečištění. CLU a PCA byly provedeny pro vybrané sledované 
ukazatele a následně pouze pro sledované rizikové prvky.  

Výsledný dendrogram provedené CLU pro jednotlivé sběrače na základě vybraných 
sledovaných ukazatelů v suchých splašcích znázorňuje obrázek 111.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dendrogramu je patrné rozdělení sběračů do čtyř shluků. V prvním shluku je pouze 
sběrač Martinovský, který se od ostatních oddělil na základě nejvyšší hodnoty celkového 

Obrázek 111:  Dendrogram jednotlivých sběračů pro vybrané sledované ukazatele v suchých splašcích 
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obsahu Zn a Norg a zvýšených hodnot Cr, Hg, Ni, Pb, Na, BSK5 a CHSKCr. Odpadní vody 
sběrače Martinovský jsou významně ovlivňovány vypouštěnými vodami z průmyslu 
(což indikují zvýšené hodnoty rizikových prvků a CHSKCr) a potravinářské výroby 
(což indikují zvýšené hodnoty Norg, Na a BSK5). Ve druhém shluku se seskupily sběrače 
Třebovice, Bohumínská, Říční, Myslbekova, Cihelní a Sokolská. Tento shluk je 
charakterizován zvýšenými hodnotami Pcelk., (Cl)-, Ncelk. a (N-NH4)

+. Odpadní vody 
v těchto sběračích mají především charakter splaškových odpadních vod. Na základě 
zvýšených obsahů Cr, Pb, As, Zn, Fe, Na, (Cl)-, (SO4)

2- se do samostatného třetího shluku 
vyčlenil pouze sběrač Novinářská. Spádová oblast tohoto sběrače je specifická vysokým 
počtem domácností, hypermarketů, zdravotnických zařízení, hotelů, ubytoven, restaurací, 
kancelářských prostor a dalších drobných podniků. Charakter odpadních vod v tomto 
sběrači odpovídá smíšeným průmyslovým a splaškovým odpadním vodám. Ve čtvrtém 
shluku se seskupily sběrače Svinovský, Novoveská, Vratimovský a Polanka na základě 
zvýšených obsahů Mn a As a nejnižších obsahů ostatních sledovaných parametrů. 
Charakter odpadních vod v uvedených sběračích je dán jak nízkým počtem připojených 
domácností o ostatních producentů splaškových odpadních vod, tak nízkým zatížením 
průmyslovými odpadními vodami.  

Po provedení PCA vybraných sledovaných ukazatelů v suchých splašcích byly získány tři 
významné hlavní komponenty. První hlavní komponenta (PC1), druhá hlavní komponenta 
(PC2) a třetí hlavní komponenta (PC3) popisují 35,4 %, 20,5 % a 15,2 % z celkového 
rozptylu, což znamená, že první tři hlavní komponenty vysvětlují 71,1 % z celkového 
rozptylu. Biplot pro PC1 vs. PC2 znázorňuje obrázek 112. Biplot pro PC1 vs. PC3 
znázorňuje obrázek 113. 

Do PC1 významně přispívají Mn, As a Ni s patrným shlukem sběračů Novoveská, 
Vratimovský, Svinovský a Polanka. Z umístění sběračů Svinovský a Novoveská 
v biplotech vyplývá významné zatížení Mn. Zdrojem vysokých celkových obsahů Mn ve 
sběračích Svinovský a Novoveská jsou zřejmě emise z železniční dopravy. V blízkosti 
sběrače Svinovský se nachází vlakové nádraží Ostrava – Svinov a v blízkosti sběrače 
Novoveská se nachází vlakové nádraží Ostrava – Mariánské Hory s intenzivní nákladní 
vlakovou dopravou. Jak uvádí Bukowiecki et al. (2007) a Gehrig et al. (2007) Mn 
je typický prvek, který byl ve zvýšeném množství zjištěn v emisích ze železniční dopravy. 
Dále jsou patrné zvýšené hodnoty As a Ni u sběrače Novoveská a As u sběrače 
Vratimovský. Provedením korelační analýzy mezi celkovými obsahy As a Ni ve sběrači 
Novoveská nebyla potvrzena významná korelační závislost. Příčinou zvýšených celkových 
obsahů As a Ni ve sběrači Novoveská mohou být čerpané podzemní vody z hydraulické 
bariéry Nová Ves. Během monitoringu prováděného v rámci analýzy rizika bývalého 
areálu DEZA a.s. byly v oblasti zjištěny vysoké obsahy Ni a As v podzemních vodách 
(SEKM, 2012). Přestože čerpané podzemní vody z hydraulické bariéry jsou vypuštěny 
do lokální kanalizace s vyústěním do nedalekého recipientu, dochází zřejmě k přestupu 
části povrchových, případně podzemních vod do sběrače Novoveská. Zvýšené hodnoty As 
ve sběrači Vratimovský jsou pravděpodobně způsobeny emisemi firmy ArcelorMitall 
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Ostrava a.s., zabývající se hutní a koksárenskou výrobou. Přestože ve sběrači Polanka 
nejsou vzhledem k ostatním sběračům přítomny zvýšené hodnoty As, Mn a Ni, je jeho 
umístění na PC1 dáno nízkými hodnotami všech ostatních sledovaných ukazatelů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Do PC2 významně přispívají Zn, Pb, Hg, Na, BSK5 a Norg. Ve shodě s výsledky CLU 
je na PC2 patrný odlehlý sběrač Martinovský, přičemž z jeho umístění v biplotu je zřejmé 
zatížení odpadních vod uvedenými ukazateli. Výsledky potvrzují přítomnost významných 
bodových zdrojů znečištění, tedy potravinářské výroby a průmyslové výroby. V PC3 jsou 
vysvětlujícími proměnnými Cd, Norg, CHSKCr, BSK5, Pcelk., (N-NH4)

+ a Ncelk., přičemž je 
zde patrný odlehlý sběrač Sokolská. Z jeho umístění v biplotu v blízkosti průvodičů Cd 
a CHSKCr lze u tohoto sběrače předpokládat přítomnost významného bodového zdroje 
znečištění. Dále je z biplotů patrný odlehlý sběrač Novinářská, který je na PC3 negativně 
korelovaný vůči ostatním sběračům významným zastoupením Cr, Hg, Cu, Pb, Fe, (Cl)-, 
(SO4)

2- a Na. Výsledky potvrzují, že odpadní vody ve sběrači Novinářská jsou zatíženy jak 
množstvím menších bodových zdrojů z drobné podnikatelské činnosti (znečištění 

Obrázek 112: Biplot pro PC1 vs. PC2 vybraných sledovaných ukazatelů v suchých splašcích 

Obrázek 113: Biplot pro PC1 vs. PC3 vybraných sledovaných ukazatelů v suchých splašcích 
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především organického původu), tak významným bodovým zdrojem rizikových prvků.    
Umístění sběračů Třebovice, Bohumínská, Cihelní, Myslbekova a Říční v biplotech 
potvrzuje předchozí závěr z CLU, že odpadní vody zde mají během bezdeštných období 
především charakter splaškových odpadních vod.  

Výsledný dendrogram CLU provedené pro jednotlivé sběrače pouze na základě středních 
hodnot celkových obsahů rizikových prvků znázorňuje obrázek 114.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V dendrogramu se sběrače rozdělily do čtyř shluků. V prvním shluku se seskupily sběrače 
Martinovský a Novinářská, které se od ostatních sběračů oddělily na základě vyšších 
hodnot Cr, Pb, Zn a Hg. Do druhého shluku se zařadily sběrače Novoveská, Sokolská 
a Bohumínská na základě vyšších hodnot Fe, Cd a Zn. Z výsledků CLU vyplývá, že 
odpadní vody ve sběračích seskupených v prvním a druhém shluku jsou ovlivňovány 
bodovými zdroji uvedených rizikových prvků. Ve třetím shluku jsou v souladu 
s předchozími analýzami seskupeny sběrače Třebovice, Říční, Myslbekova a Cihelní. 
V těchto sběračích jsou odpadní vody nejméně zatíženy rizikovými prvky, z čehož 
vyplývá, že pravděpodobně nebudou významně ovlivněny bodovými zdroji znečištění. Ve 
čtvrtém shluku se seskupily sběrače Svinovský, Vratimovský a Polanka na základě nízkých 
hodnot Cr, Cd, Pb, Zn a Fe. Je zřejmé, že odpadní vody v těchto sběračích nejsou 
významně zatíženy bodovými zdroji uvedených rizikových prvků.  

Provedením PCA pouze pro rizikové prvky v suchých splašcích byly získány tři významné 
hlavní komponenty. PC1, PC2 a PC3 popisují 32,2 %, 22,8 % a 16,2 % z celkového 
rozptylu, což znamená, že první tři hlavní komponenty vysvětlují 71,2 % z celkového 
rozptylu. Biplot pro PC1 vs. PC2 znázorňuje obrázek 115. Biplot pro PC1 vs. PC3 
znázorňuje obrázek 116. 

Na PC1 je v souladu s předchozími závěry (včetně identifikovaných zdrojů znečištění) 
patrný shluk sběračů Novoveská, Vratimovský, Polanka a Svinovský. Z výsledků lze u 
sběrače Novoveská identifikovat další bodový zdroj zatížení, v tomto případě Mn a Fe. U 
uvedeného sběrače byla korelační analýzou potvrzena významná korelační závislost mezi 

Obrázek 114: Dendrogram jednotlivých sběračů pro rizikové prvky v suchých splašcích 
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celkovými obsahy Mn a Fe (rs = 0,72). Korelační analýzou nebyla potvrzena významná 
korelační závislost mezi celkovými obsahy Fe i Mn s As, Ni, proto usuzuji na další zdroj 
znečištění. Významným bodovým zdrojem Mn a Fe ve sběrači Novoveská jsou vypouštěné 
odpadní vody z úpravny vody Nová Ves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 

PC2 je v souladu s výsledky dendrogramu patrný shluk sběračů Myslbekova, Třebovice, 
Cihelní a Říční, přičemž je opět zřejmé nízké zatížení rizikovými prvky. Do PC3 
významně přispívají Cr, Zn, Pb, Hg a v menší míře Fe s odlehlými sběrači Martinovský a 
Novinářská. Jelikož se celkové obsahy Hg v kanalizační síti pohybovaly ve velmi malém 
rozsahu (od 0,24 µg/l do 0,47 µg/l), nelze u tohoto prvku předpokládat přítomnost 
významného bodového zdroje znečištění. Velmi malý úhel mezi průvodiči Cr, Zn a Pb 
ukazuje na významnou korelační závislost mezi těmito prvky. Korelační analýzou nebyla 
významná korelační závislost pro Zn, Cr a Pb ve sběrači Martinovský prokázána. Ve 
sběrači Novinářská byla prokázána významná korelační závislost mezi Cr a Zn (rs = 0,76). 
Významným bodovým zdrojem Cr, Zn a Pb jsou v odpadních vodách sběračů Martinovský 

Obrázek 115: Biplot pro PC1 vs. PC2 pro rizikové prvky v suchých splašcích 

Obrázek 116: Biplot pro PC1 vs. PC3 pro rizikové prvky v suchých splašcích 
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a Novinářská vypouštěné odpadní vody z podniků GALVAN CZ s.r.o. a Cyprián s.r.o., 
zabývajících se povrchovou úpravou kovů zaměřenou na galvanické pokovování Zn. Na 
základě těchto výsledků byly pracovníky společnosti OVAK a.s. odebrány vzorky 
odpadních vod vypouštěných těmito společnostmi. Analýzami odpadních vod z uvedených 
podniků byly výše uvedené závěry potvrzeny.  

Na biplotech je dále patrný odlehlý sběrač Sokolská s vysokými obsahy Cu, Zn a Cd. 
Korelační analýzou byla prokázána významná korelační závislost mezi Cu a Zn (rs = 0,69). 
Sběrač Sokolská odvádí odpadní vody ze spádové oblasti historického jádra města. 
Významným zdrojem Cu a Zn je zde vodovodní systém tvořený mosazným 
a pozinkovaným potrubím, mosaznými aplikacemi a vodovodními kohoutky a odpadní 
vody z domácností (Sörme et al., 2001, Houhou et al., 2009). Vzhledem ke geochemické 
podobnosti Zn a Cd lze předpokládat, že se Cd uvolňuje společně se Zn z vodovodních 
materiálů (Bergbäck et al., 2001, Chebbo et al., 2001, Sörme et al., 2001). 

Z provedených analýz dále vyplývá, že během bezdeštných období jsou městské odpadní 
vody významně zatěžovány jak bodovými zdroji znečištění, tak určitým typem 
nebodových zdrojů znečištění. Jedná se zejména o přestupy znečištěných povrchových 
a podzemních odpadních vod do kanalizační sítě, emise z železniční dopravy a rizikové 
prvky uvolňované z vodovodního potrubí v historické části města.  

6.4. Identifikace významných nebodových zdrojů znečištění  

Za účelem identifikace významných nebodových zdrojů znečištění městských odpadních 
vod byly pro provedení CLU a PCA použity stanovené střední hodnoty celkových obsahů 
vybraných ukazatelů v jednotlivých sběračích v mokrých splašcích, jež jsou uvedeny 
v tabulce 6. Stanovené střední hodnoty celkových obsahů v mokrých splašcích byly 
použity na základě předpokladu, že během intenzivní srážkové činnosti dochází vlivem 
splachů z nejrůznějších povrchů (nebodové zdroje znečištění) k významnému zatížení 
městských odpadních vod. Do CLU a PCA nebyly z důvodů uvedených v předchozí 
kapitole zařazeny sběrače A před ÚČOV a D před ÚČOV. CLU a PCA byly provedeny pro 
vybrané sledované ukazatele a následně pouze pro sledované rizikové prvky.  

Výsledný dendrogram provedené CLU pro jednotlivé sběrače na základě vybraných 
sledovaných ukazatelů v mokrých splašcích znázorňuje obrázek 117.  

V dendrogramu se sběrače rozdělily do tří shluků. V prvním shluku se seskupily sběrače 
Martinovský, Novinářská a Bohumínská na základě zvýšených hodnot Cr, Cd, Cu, Zn, Pb 
a Fe, což indikuje přítomnost významného nebodového zdroje znečištění. Ve druhém 
shluku se seskupily sběrače Třebovice, Říční, Myslbekova, Cihelní a Sokolská. Tento 
shluk je charakterizován zvýšenými hodnotami Pcelk., Ncelk. a (N-NH4)

+, CHSKCr a BSK5. 

Je zřejmé, že odpadní vody v těchto sběračích mají během deštivých období především 
charakter splaškových odpadních vod produkovaných domácnostmi. Ve třetím shluku se 
stejně jako v případě suchých splašků seskupily sběrače Svinovský, Novoveská, 
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Vratimovský a Polanka na základě zvýšených obsahů As a Mn s nízkými obsahy ostatních 
sledovaných ukazatelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po provedení PCA vybraných sledovaných ukazatelů v mokrých splašcích byly získány tři 
významné hlavní komponenty. PC1, PC2 a PC3 popisují 31,0 %, 19,1 % a 17,1 % 
z celkového rozptylu, což znamená, že první tři hlavní komponenty vysvětlují 67,2 % 
z celkového rozptylu. Dle Cattelova grafu úpatí vlastních čísel PC1, PC2 a PC3 dostatečně 
popisují proměnlivost v datech. Biplot pro PC1 vs. PC2 znázorňuje obrázek 118. Biplot 
pro PC1 vs. PC3 znázorňuje obrázek 119. 

Do PC1 významně přispívají Mn, As a Fe s patrným shlukem sběračů Novoveská, 
Vratimovský, Svinovský a Polanka. Zdroje těchto rizikových prvků byly již identifikovány 
v PCA pro suché splašky. Na PC2 je patrný odlehlý sběrač Martinovský se značným 
zatížením TN a Norg. Je zřejmé, že i během deštivých událostí jsou odpadní vody 
v Martinovském sběrači významně ovlivňovány vypouštěnými odpadními vodami 
z potravinářské výroby provozované v průmyslovém areálu Martinov.  

V souladu s výsledky dendrogramu je na PC3 patrný shluk sběračů Martinovský, 
Novinářská a Bohumínská. Z biplotu na obrázku 98 je u těchto sběračů zřejmé značné 
zatížení Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, přičemž malý úhel mezi jejich průvodiči ukazuje na 
významnou vzájemnou interakci. Provedenou korelační analýzou byla prokázána 
významná korelační závislost u sběračů Novinářská a Bohumínská mezi Zn a Cu (rs = 
0,60), Zn a Cr (rs =  0,60), Cr a Cd (rs = 0,64), Cr a Cu (rs = 0,50). U Martinovského 
sběrače významná korelační závislost potvrzena nebyla. Ve spádových oblastech těchto 
sběračů probíhá intenzivní automobilová doprava, která je během deštivých období 
významným nebodovým zdrojem uvedených rizikových prvků. Jak uvádí Memon a Butler 
(2005), během deštivých období se z povrchů vozovek uvolňuje významné množství Fe, 
Pb a Zn. Sörme et al. (2001), Old et al. (2004) a Hjortenkrans et al. (2007) ve svých 
publikacích uvádí, že emise z brzdového obložení a pneumatik automobilů jsou 

Obrázek 117: Dendrogram jednotlivých sběračů pro vybrané sledované ukazatele v mokrých splašcích 
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významným nebodovým zdrojem Cr, Cu, Pb, Zn a Cd. U ostatních sběračů není z biplotů 
patrné významné zatížení nebodovými zdroji znečištění. 

Ve srovnání s PCA pro suché splašky je z biplotů zjevná vyšší variabilita celkového 
složení městských odpadních vod v jednotlivých sběračích kanalizační sítě. Je zřejmé, že 
srážkové události významně ovlivňují zatížení městských odpadních vod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Výsledný dendrogram CLU provedené pro jednotlivé sběrače pouze na základě středních 
hodnot celkových obsahů rizikových prvků v mokrých splašcích znázorňuje obrázek 120. 
V dendrogramu se sběrače rozdělily do čtyř shluků. První shluk je totožný s výsledky CLU 
provedené pro vybrané sledované ukazatele. Ve druhém shluku se vyčlenily sběrače 
Cihelní a Sokolská na základě zvýšených hodnot Cu a Ni, což indikuje přítomnost dalšího 
nebodového zdroje znečištění. Ve třetím shluku se seskupily sběrače, ve kterých odpadní 

Obrázek 118: Biplot pro PC1 vs. PC2 vybraných sledovaných ukazatelů v mokrých splašcích 

Obrázek 119: Biplot pro PC1 vs. PC3 vybraných sledovaných ukazatelů v mokrých splašcích 
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vod nejsou významně zatěžovány rizikovými prvky vlivem deštivých období. Ve čtvrtém 
shluku se nachází pouze sběrač Novoveská z důvodu nejvyšších obsahů As, Mn a Fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedením PCA pouze pro rizikové prvky v mokrých splašcích byly získány tři 
významné hlavní komponenty. PC1, PC2 a PC3 popisují 35,1 %, 24,0 % a 15,8 % 
z celkového rozptylu, což znamená, že první tři hlavní komponenty vysvětlují 74,9 % 
z celkového rozptylu. Biplot pro PC1 vs. PC2 znázorňuje obrázek 121. Biplot graf pro PC1 
vs. PC3 znázorňuje obrázek 122.  

Na PC1 je ve shodě s výsledky dendrogramu patrný shluk sběračů Třebovice, Říční, 
Myslbekova, Polanka, Vratimovský a Svinovský bez významného zatížení rizikovými 
prvky. Dále na PC1 lze identifikovat odlehlý sběrač Novoveská zatížený As, Mn a Fe. 
Zdroje těchto rizikových prvků již byly identifikovány v textu uvedeném výše. Je zřejmé, 
že i během deštivých událostí jsou odpadní vody ve sběrači Novoveská významně 
ovlivňovány identifikovanými bodovými zdroji znečištění.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 120: Dendrogram jednotlivých sběračů pro rizikové prvky v mokrých splašcích 

Obrázek 121: Biplot pro PC1 vs. PC2 pro rizikové prvky v mokrých splašcích 
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Do PC2 významně přispívá především Hg s patrným  shlukem sběračů Martinovský, 
Sokolská a Cihelní. Jelikož se hodnoty celkových obsahů Hg pohybovaly mezi 
jednotlivými sběrači ve velmi malém rozsahu (od 0,24 µg/l do 0,40 µg/l), nelze u tohoto 
prvku předpokládat přítomnost významného nebodového zdroje znečištění.V PC3 jsou 
vysvětlujícími proměnnými Cu, Cd, Pb a Ni s patrným shlukem sběračů Sokolská 
a Cihelní. Provedenou korelační analýzou nebyla statisticky významná závislost mezi 
těmito rizikovými prvky prokázána. Významným nebodovým zdrojem uvedených 
rizikových prvků jsou zde zřejmě splachy z povrchů měděných střech a okapů (obrázek 
123), které jsou v těchto spádových oblastech vybaveny olověnými armaturami a střešními 
doplňky z nerezové oceli (Chebbo et al., 2001, Gasperi et al., 2011). Uvolňování Cu ze 
střech a okapů ve spádové oblasti sběrače Sokolská potvrzuje obrázek 124. Během 
deštivých období zde dochází k uvolnění Cu a následné tvorbě malachitu na dláždění 
z krystalického vápence před budovou Nové radnice. Toto pozorování je ve shodě 
s podobnými nálezy, jež uvádí ve svých publikacích Sundberg a Jonsson (2005) a 
Wallinder et al. (2009).  

V biplotu uvedeném na obrázku 122 je patrný shluk sběračů Martinovský, Novinářská a 
Bohumínská významně zatížených Zn, Cu, Cd, Cr a Pb. Jak už bylo uvedeno dříve, 
významným nebodovým zdrojem jsou emise z intenzivní automobilové dopravy. 

dále lze identifikovat významný nebodový zdroj As ve sběračích Martinovský, Třebovice, 
Novoveská, Novinářská, Cihelní, Sokolská, Myslbekova, Bohumínská a Polanka. Tento 
zdroj nebyl prokázán analýzami CLU a PCA, avšak je patrný ze srovnání středních hodnot 
v suchých a mokrých splašcích v jednotlivých sběračích, kde je zřejmý nárůst celkových 
obsahů As během deštivých období. Nebodovým zdrojem As jsou během deštivých období 
pravděpodobně výluhy z antropogenních navážek, které se ve spádových oblastech těchto 
sběračů nacházejí. Vzhledem k prokázané kontaminaci půd As na území města Ostravy 
(Fidlerová, 2004, Galušková, 2010) mohou být významným nebodovým zdrojem As také 
půdní výluhy.  

Obrázek 122: Biplot pro PC1 vs. PC3 pro rizikové prvky v mokrých splašcích 
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Přítomnost identifikovaných bodových a nebodových zdrojů znečištění v jednotlivých 
sběračích v suchých a mokrých splašcích přehledně uvádí tabulka 15. Z výsledků vyplývá, 
že pouze sběrač Říční není jak v bezdeštných, tak deštivých obdobích ovlivněn 
významnými zdroji znečištění. Dále nejsou v bezdeštném období významně ovlivňovány 
zdroji znečištění odpadní vody ve sběračích Třebovice, Cihelní, Myslbekova, Bohumínská 
a Polanka a v deštivém období sběrače Svinovský a Vratimovský. Je zřejmé, že odpadní 
vody mají v uvedených obdobích charakter splaškových odpadních vod. Nejvíce zatíženy 
bodovými i nebodovými zdroji znečištění jsou odpadní vody ve sběračích Martinovský 
a Novoveská.   
 

Obrázek 124: Krystalizace malachitu na dláždění před Novou radnicí v Ostravě  

Obrázek 123: Uvolňování Cu z plastiky na budově Nové radnice v Ostravě 
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Tabulka 15: Přítomnost bodových a nebodových zdrojů znečištění v jednotlivých sběračích 

Sběrač 
Suché splašky Mokré splašky 

Bodové zdroje Nebodové zdroje Bodové zdroje Nebodové zdroje 

Martinovský √ - √ √ 

Třebovice - - - √ 

Svinovský - √ - - 

Říční - - - - 

Novoveská √ √ √ √ 

Novinářská √ - - √ 

Cihelní - - - √ 

Sokolská - √ - √ 

Myslbekova - - - √ 

Bohumínská - - - √ 

Vratimovský √ - - - 

Polanka - - - √ 

  √ přítomnost zdroje znečištění, - nepřítomnost zdroje znečištění  
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7. Stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO 

Za účelem stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO a následné identifikace zatížení 
kanalizační sítě rizikovými prvky pouze produkcí odpadních vod z domácností bylo 
v období od 22. 5. 2011 do 2. 10. 2011 provedeno vzorkování splaškových odpadních vod 
vypouštěných z domácností. Vzorky byly odebírány celkem z 10 odběrových míst 
lokálních kanalizačních sítí s různým počtem napojených obyvatel v různých městských 
částech Ostravy. Lokalizaci odběrových míst znázorňuje obrázek 125. Charakteristiku 
jednotlivých lokálních kanalizačních sítí a odběrových míst uvádí tabulka 16. Podrobný 
popis vzorkování, včetně výčtu stanovovaných rizikových prvků a základních 
hydrochemických ukazatelů, je uveden v podkapitole 2.3. Odběr vzorků a chemická 
analýza splaškových odpadních vod. 
 

Veškeré analytické výsledky byly sestaveny do přehledné databáze v programu MS Excel. 
Z výsledného zkoumaného souboru, který obsahoval celkem 1174 dat, byly vyřazeny 
4 data, jejichž extrémně anomální hodnoty jsou evidentně hrubými chybami (špatný zápis 
dat, chybné stanovení apod.). Dále byly z následného hodnocení vyřazeny hodnoty 
celkových obsahů Fe a Mn, stanovené ve splaškových odpadních vodách z odběrových 

Obrázek 125: Odběrová místa splaškových odpadních vod z lokálních kanalizačních sítí ústících 
do recipientu 
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míst Údolní a U Jana. Při odběrech vzorků bylo v těchto odběrových místech zjištěno 
množství usazenin charakteru Fe-Mn. Odběrová místa Údolní a U Jana s patrnými 
usazeninami Fe a Mn jsou uvedeny na obrázku 126 a 127. Taktéž celkové obsahy Fe a Mn 
byly ve vzorcích splaškových odpadních vod z uvedených odběrových míst výrazně vyšší 
než v ostatních analyzovaných vzorcích. Jelikož se ani po konzultaci s pracovníky OVAK 
a.s. nepodařilo určit možný zdroj Fe a Mn, bylo nakonec 24 dat z celkového hodnocení 
vyřazeno.      

 
Tabulka 16: Charakteristika lokálních kanalizačních sítí a odběrových míst splaškových odpadních vod 

Odběrové místo GPS souřadnice Počet 
napojených 

obyvatel 
Materiál 

 
Recipient 

 Název Městská část N E 

Mitrovická Nová Bělá 49⁰44'45,9'' 18⁰16'17,3'' 86 beton Mitrovický potok 

Eldorádo Michálkovice 49⁰50'36'' 18⁰21'13,1'' 27 kamenina Michálkovický potok 

Žabník Koblov 49⁰52'20,9'' 18⁰17'9,2'' 33 beton řeka Odra 

Antošovická Koblov 49⁰53'58,7'' 18⁰18'51,1'' 42 beton Antošovický potok 

Hluboká Petřkovice 49⁰52'32,8'' 18⁰15'38,6'' 125 beton Ludgeřovický potok 

Údolní V Petřkovice 49⁰52'20'' 18⁰15'43'' 272 beton Ludgeřovický potok 

Údolní Petřkovice 49⁰52'7'' 18⁰15'21,6'' 4 beton Ludgeřovický potok 

U Jana Petřkovice 49⁰52'1,5'' 18⁰15'21,7'' 11 beton Ludgeřovický potok 

Bratří Sedláčků Svinov 49⁰48'52,6'' 18⁰12'18,8'' 29 beton potok Porubka  

Fibichova Svinov 49⁰48'34,2'' 18⁰12'0,7'' 25 beton potok Mlýnka  

 

  

Obrázek 126: Odběrové místo Údolní Obrázek 127: Odběrové místo U Jana 
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Pro stanovení střední hodnoty a směrodatné odchylky sledovaných rizikových prvků 
a základních hydrochemických ukazatelů v jednotlivých odběrových místech jsem 
vzhledem k malému počtu dat (data z šesti odběrů) použila metodu Hornova postupu. 
Výpočetní postup odhadu střední hodnoty metodou Hornova postupu je podrobně popsán 
v kapitole 5. Rizikové prvky v rozpuštěné a nerozpuštěné formě. Směrodatná odchylka 
(odhad parametru rozptýlení) je v případě Hornova postupu vyjádřena pivotovým rozpětím 
(RL). Dle Meloun a Militký (2004) se výpočet odhadu směrodatné odchylky metodou 
Hornova postupu, kde xD je hodnota dolního pivotu a xD je hodnota horního pivotu, 
vypočte dle rov. (8): 

=	 −	                                                                                                                     (8) 
 
Výsledné stanovené střední hodnoty a směrodatné odchylky pro jednotlivá odběrová místa 
uvádí tabulka 17. Jelikož se v případě odběrového místa Údolní V podařilo během 
vzorkovacího období odebrat pouze jeden vzorek (z důvodu vysoké hladiny povrchové 
vody v recipientu v ostatních odběrových dnech), byly místo střední hodnoty použity 
přímo naměřené hodnoty bez odhadu směrodatné odchylky.  

Za účelem výběru správné metody stanovení střední hodnoty sledovaných rizikových 
prvků a základních hydrochemických ukazatelů ze všech měření ve všech odběrových 
místech byla provedena průzkumová analýza dat. Výsledné krabicové grafy pro sledované 
rizikové prvky znázorňuje obrázek 128. Provedením EDA bylo zjištěno, že všechny 
soubory dat rizikových prvků, kromě souboru dat pro As, nesplňují podmínku normality a 
jsou přítomny odlehlé hodnoty. Výrazná asymetrie souboru dat celkových obsahů 
rizikových prvků je zřejmá i z krabicových grafů na obrázku 128. Stejně tak i většina 
souborů dat základních hydrochemických ukazatelů měla výrazně asymetrické rozdělení 
s přítomností odlehlých hodnot. Na základě těchto výsledků, byla pro stanovení střední 
hodnoty a směrodatné odchylky využita metoda Box-Coxovy transformace. Výsledné 
střední hodnoty a směrodatné odchylky pro všechny sledované ukazatele ze všech 
odběrových míst ve splaškových odpadních vodách jsou uvedeny v tabulce 17.  
 

 

    Obrázek 128: Krabicové grafy sledovaných rizikových prvků ve splaškových odpadních vodách 
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Tabulka 17: Střední hodnota ± směrodatná odchylka sledovaných ukazatelů ve splaškových odpadních vodách produkovaných domácnostmi 

Odběrové místo 
Q As Cr Cd Cu Ni Pb Zn Mn Fe RL 105

o
C NL Cl

-
 

l/s µg/l mg/l 

Mitrovická 0,449±0,462 0,77±1,11 0,64±0,68 ˂ 1  4,0±4,0 4,5±3,0 6,0±8,0 53,0±46,0 168,5±135,0 213,0±74,0 465,0±123,3 34,0±44,0 68,4±22,1 

Eldorádo 0,0498±0,000 1,04±0,21 0,37±0,04 ˂ 1  6,5±3,5 6,0±0 12,0±1,0 59,0±32,0 251,5±169,5 542,0±156,0 603,3±63,3 58,0±22,0 136,9±16,1 

Žabník 1,055±0,510 0,77±0,94 0,49±0,13 ˂ 1  1,5±1,0 4,0±6,0 6,0±8,0 46,0±34,0 128,0±168,0 164,0±62,0 506,6±20,0 21,0±22,0 65,1±25,0 

Antošovická 0,200±0,000 0,35±0,47 1,20±0,56 ˂ 1  10,5±3,0 2,0±2,0 8,0±8,0 106,5±19,0 78,0±16,0 481,5±253,0 558,3±23,4 130,0±24,0 87,7±8,4 

Hluboká 0,630±0,480 0,34±0,45 1,06±1,07 ˂ 1  10,0±6,0 3,5±3,0 8,0±10,0 87,5±53,0 82,0±24,0 440,5±163,0 461,7±56,7 138,0±64,0 53,8±8,7 

Údolní V 0,372 1,12 1,68 ˂ 1  - 9,0 20,0 - 140,0 1091,0 523,3 312,0 83,2 

Údolní 1,800±0,660 0,48±0,45 0,16±0,07 ˂ 1  1,0±0 3,0±6,0 7,0±8,0 24,5±19,0 - - 225,0±3,3 15,0±10,0 15,5±0,4 

U Jana 3,925±0,270 0,49±0,39 0,31±0,10 ˂ 1  4,0±6,0 1,0±0 9,0±14,0 23,5±15,0 - - 306,7±33,3 15,0±18,0 30,3±11,2 

Bratří Sedláčků 0,425±0,210 0,55±0,56 1,24±1,23 ˂ 1  11,0±6,0 2,5±3,0 13,5±19,0 87,5±85,0 82,5±11,0 267,5±137,0 720,0±106,7 116,0±80,0 99,8±10,8 

Fibichova 0,0415±0,043 0,45±0,47 1,56±2,58 ˂ 1  13,0±18,0 2,5±1,0 12,0±16,0 107,0±80,0 64,5±49,0 259,0±162,0 725,0±30,0 114,0±76,0 93,8±33,2 

Všechny vzorky - 0,54±0,44 0,59±0,54 ˂ 1  5,7±5,9 3,2±2,8 6,2±5,8 58,0±45,1 90,3±48,9 291,8±186,6 507,2±195,6 54,8±61,8 66,9±33,7 

 

Pokračování tabulky 17: Střední hodnota ± směrodatná odchylka sledovaných ukazatelů ve splaškových odpadních vodách produkovaných domácnostmi 

Odběrové místo 
(SO4)

2-
 Pcelk. Ca Na Mg K (N-NO2)

+
 (N-NO3) 

+
 (N-NH4)

+
 Norg Ncelk. CHSKcr BSK5 

mg/l 

Mitrovická 45,2±15,2 4,6±5,6 55,1±22,7 68,7±35,1 13,0±8,4 16,4±7,4 0,08±0,13 0,42±0,52 39,0±38,4 3,9±0,3 31,8±7,2 118,9±107,0 43,0±36,0 

Eldorádo 44,2±3,8 1,9±1,0 86,0±3,4 95,2±24,9 21,0±10,4 11,7±1,0 0,01±0,00 0,16±0,00 24,8±10,2 5,5±1,0 30,5±11,2 150,7±77,3 101,0±48,0 

Žabník 78,4±11,6 1,7±1,3 86,7±11,4 59,8±21,9 18,1±2,8 18,6±1,6 0,27±0,25 1,14±1,70 16,0±12,1 6,7±1,6 25,4±5,6 54,8±11,6 26,5±41,0 

Antošovická 40,3±11,6 8,7±2,7 35,8±2,9 108,4±11,6 15,1±9,6 22,4±3,4 0,01±0,00 0,16±0,01 70,4±9,7 6,8±1,7 72,6±11,3 340,8±30,4 169,5±47,0 

Hluboká 69,1±11,2 4,0±1,5 57,5±14,7 59,7±23,8 15,8±6,5 14,8±2,4 0,01±0,00 0,16±0,00 35,7±10,9 13,3±3,3 55,5±4,0 312,8±86,4 182,5±89,0 

Údolní V 41,4 6,2 33,2 117,8 25,5 20,1 0,01 0,16 58,8 11,0 70,0 708,0 387,0 

Údolní 52,4±1,3 0,3±0,0 42,8±1,5 16,5±2,1 15,0±11,4 2,4±0,3 0,01±0,00 0,20±0,01 0,9±1,0 3,2±0,2 4,6±0,0 5,8±4,5 5,5±9,0 

U Jana 55,6±5,9 0,2±0,0 54,2±6,1 30,1±5,8 17,1±6,5 4,0±0,9 0,02±0,01 0,37±0,06 1,9±1,3 2,1±0,5 4,1±0,9 14,0±8,72 27,5±43,0 

Bratří Sedláčků 77,7±54,3 7,6±4,2 71,4±35,9 124,3±55,0 22,7±1,8 24,3±3,1 0,01±0,00 0,16±0,00 70,6±22,1 15,9±5,0 98,6±6,8 316,6±82,8 121,5±81,0 

Fibichova 68,4±87,3 6,1±6,3 69,5±26,0 114,1±28,6 27,8±5,6 23,6±6,9 0,01±0,00 0,16±0,02 78,0±59,6 10,5±0,1 88,7±29,9 310,6±94,8 161,0±86,0 

Všechny vzorky 56,5±21,7 2,7±3,3 59,8±19,8 70,2±45,5 17,1±6,9 15,7±8,4 0,01±0,01 0,19±0,05 26,7±32,1 6,8±4,5 42,2±35,8 138,8±169,7 72,9±89,3 
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Pro stanovení znečištění v odpadních vodách je v současnosti dostupné nařízení vlády 
č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů 
množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod. 
Základem výpočtu množství znečištění je zde stanovení aritmetického průměru. Je zřejmé, 
že v případě malého počtu dat a v případě asymetrického rozdělení dat s případným 
výskytem odlehlých hodnot dojde při použití výpočtu dle tohoto nařízení k nesprávnému 
a nadhodnocenému odhadu znečištění. Z výše uvedených důvodů nebyl pro výpočet 
znečištění odebraných splaškových vod postup dle nařízení vlády č. 143/2012 Sb. použit. 

Z výsledků uvedených v tabulce 9 vyplývá, že střední hodnoty sledovaných ukazatelů 
v jednotlivých odběrových místech jsou při vzájemném porovnání poměrně málo rozdílné.  
Vyšší variabilita je patrná u N-NH4

+, TN, CHSKCr a BSK5. Dále jsou z výsledků patrné 
často poměrně vysoké hodnoty směrodatné odchylky. Jelikož byly vzorky odebírány vždy 
v neděli dopoledne jako jednorázový bodový odběr, je příčinou patrně rozdílná aktivita 
obyvatel, jejich aktuální činnost, případně přítomnost v domácnosti v době vzorkování. 

S cílem nalézt co nejlepší výpočetní metodu pro stanovení produkce rizikových prvků na 
1 EO jsem použila tři výpočetní postupy: 

1. Výpočet dle Sörme a Lagerkvist (2002) 
2. Výpočet na základě látkové bilance s odhadem počtu připojených obyvatel  
3. Výpočet na základě látkové bilance se známým počtem připojených obyvatel  

Pro Cd nebylo možné produkci na 1 EO stanovit, jelikož stanovená střední hodnota ve 
splaškových odpadních vodách jak v jednotlivých odběrových místech, tak v souboru ze 
všech vzorků byla pod mezí detekce. Za účelem výběru nejlepší metody výpočtu byla také 
stanovena hodnota produkce BSK5 na EO za den. Jak uvádí Pitter (2009) a Dohányos et al. 
(2007) hodnota BSK5 činí přibližně 60 g na osobu za den. 

Ad1) Metoda výpočtu dle Sörme a Lagerkvist (2002) 

Sörme a Lagerkvist (2002) ve své publikaci vypočetli množství produkovaných rizikových 
prvků na 1 EO za den vynásobením střední hodnoty rizikového prvku (µg/l) stanovené ve 
splaškových odpadních vodách průměrnou hodnotou spotřeby pitné vody na osobu za den 
(l/den) ve sledované oblasti.  

Pro stanovení produkce rizikových prvků a BSK5 na 1 EO za den dle této metody jsem do 
výpočtu použila střední hodnoty rizikových prvků a BSK5 vypočtené ze všech vzorků a 
průměrnou hodnotu spotřeby pitné vody na území města Ostravy, která v roce 2011 činila 
cca 105,02 litrů na osobu za den. Výsledky stanovení dle této metody uvádí tabulka 18. 
 

Tabulka 18: Produkce rizikových prvků na 1 EO za den stanovená dle Sörme a Lagerkvist (2002) 

  As Cr Cu Ni Pb Zn Mn Fe BSK5 

  µg/den mg/den g/den 

Ostrava 56,37 61,62 599,8 333,6 651,1 6,1 9,5 30,6 7,7 
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Ze srovnání stanovené hodnoty produkce BSK5 na 1 EO za den s předpokládanou 
produkcí, kterou uvádí Pitter (2009) a Dohányos et al. (2007) vyplývá, že hodnota BSK5 
stanovená dle výše uvedené metody je přibližně 7x nižší. Je zřejmé, že stanovení produkce 
rizikových prvků na 1 EO za den metodou, kterou uvádí Sörme a Lagerkvist (2002), 
poskytuje významně podhodnocené výsledky. 

Ad2) Výpočet na základě látkové bilance s odhadem počtu připojených obyvatel 

Prvním krokem při výpočtech dle této metody bylo stanovení objemu splaškových 
odpadních vod, které protečou jednotlivými odběrovými místy za 1 den. Výpočet byl 
proveden vynásobením středních hodnot průtočných množství splaškových odpadních vod 
v jednotlivých odběrových místech hodnotou 86 400 (počet sekund za 1 den). Jelikož 
specifické množství splaškových odpadních vod přibližně odpovídá spotřebě pitné vody 
v dané oblasti, bylo druhým krokem stanovení počtu EO dle rov. (9): 

= 	 /
, 	 /                                                                                                                 (9)                                 

xEO	 		 počet	EO	
V		 	 objem	vody,	který	proteče	odběrovým	místem	za	1	den	
105,4		 průměrná	spotřeba	pitné	vody	na	území	města	Ostravy	na	1	EO	za	den	
Třetím krokem bylo stanoveno množství rizikových prvků a BSK5, které projde odběrným 
místem za 1 den. Výpočet byl proveden vynásobením středních hodnot rizikových prvků 
a BSK5 v jednotlivých odběrových místech hodnotou objemu splaškových odpadních vod, 
které odběrovým místem protečou za 1 den. V dalším kroku byly stanoveny hodnoty 
produkce rizikových prvků a BSK5 na 1 EO za den v jednotlivých odběrových místech. 
Stanovení bylo provedeno výpočtem podílu množství rizikových prvků a BSK5, které 
projde odběrným místem za 1 den a stanoveného počtu EO (druhý krok dle rov. (9)). 
Posledním krokem bylo stanovení střední hodnoty produkce rizikových prvků a BSK5 na 1 
EO ze všech odběrových míst. Pro soubory dat s počtem hodnot ≥ 8 je již možné pro odhad 
střední hodnoty použít klasické, či robustní metody odhadu (Meloun a Militký, 2004).    
Provedením EDA bylo zjištěno, že všechny soubory dat splňují podmínku normality a 
pouze u souborů dat pro Ni a Fe byla detekována jedna odlehlá hodnota. Na základě 
výsledků EDA, byly střední hodnoty pro soubory dat pro As, Cr, Cu, Pb, Zn, Mn a BSK5 
stanoveny aritmetickým průměrem a pro soubory dat Ni a Fe mediánem. Výsledky 
stanovení dle uvedené metody výpočtu uvádí tabulka 19. 

Na základě předchozí terénní rekognoskace odběrových míst a informací získaných od 
připojených obyvatel lze označit odhadnutý počet EO dle výše uvedeného výpočetního 
postupu v jednotlivých odběrových místech za nereálný a významně nadhodnocený. 
Příčinou jsou zřejmě vysoké hodnoty průtočného množství splaškových odpadních vod, 
způsobené přestupy povrchových vod z recipientů do lokálních kanalizačních sítí. Části 
lokálních kanalizačních sítí se často nacházejí pod úrovní hladiny povrchových toků, což 
způsobuje přestup významného množství povrchových vod a významné zvýšení (až 70 %) 
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objemu odkanalizovaných vod (interní sdělení OVAK a.s.). Ze srovnání stanovené 
hodnoty produkce BSK5 na 1 EO za den s předpokládanou produkcí, kterou uvádí Pitter 
(2009) a Dohányos et al. (2007) vyplývá, že hodnota BSK5 stanovená dle výše uvedené 
metody je přibližně 5x nižší. Je zřejmé, že stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO 
za den dle výše uvedené metody poskytuje významně podhodnocené výsledky. 
 

Tabulka 19: Produkce rizikových prvků na 1 EO za den stanovená na základě látkové bilance s odhadem 
počtu připojených obyvatel 

Odběrné místo 
Stanovený 
počet EO 

As Cr Cu Ni Pb Zn Mn Fe BSK5 

   µg/den mg/den g/den 

Mitrovická 368 81,53 67,25 421,6 474,3 632,4 5,6 17,8 22,5 4,5 

Eldorádo 41 109,25 39,37 685,1 632,4 1264,8 6,2 26,5 57,1 10,6 

Žabník 865 80,95 51,54 158,1 421,6 632,4 4,8 13,5 17,3 2,8 

Antošovická 164 36,52 126,48 1106,7 210,8 843,2 11,2 8,2 50,8 17,9 

Hluboká 516 36,10 112,20 1054,0 368,9 843,2 9,2 8,6 46,4 19,2 

Údolní V 305 117,63 177,18 - 948,6 2108,0 - 14,8 115,0 40,8 

Údolní  1476 51,01 17,13 105,4 316,2 737,8 2,6 - - 0,6 

U Jana 3217 51,54 32,83 421,6 105,4 948,6 2,5 - - 2,9 

Bratří Sedláčků 348 58,44 130,27 1159,4 263,5 1422,9 9,2 8,7 28,2 12,8 

Fibichova 34 47,17 164,16 1370,2 263,5 1264,8 11,3 6,8 27,3 17,0 

Ostrava  1 EO 67,01 91,84 720,2 342,6 1069,9 7,0 13,1 37,3 12,9 

 

Ad3) Výpočet na základě látkové bilance se známým počtem připojených obyvatel 

Stejně jako v předchozí uvedené metodě bylo prvním krokem při výpočtech dle této 
metody stanovení objemu splaškových odpadních vod, které protečou jednotlivými 
odběrovými místy za 1 den. Stanovení bylo provedeno vynásobením středních hodnot 
průtočných množství splaškových odpadních vod v jednotlivých odběrových místech 
hodnotou 86 400 (počet sekund za 1 den). Druhým krokem bylo stanoveno množství 
rizikových prvků a BSK5, které projde odběrným místem za 1 den. Výpočet byl proveden 
vynásobením středních hodnot rizikových prvků a BSK5 v jednotlivých odběrových 
místech hodnotou objemu splaškových odpadních vod, které odběrovým místem protečou 
za 1 den. Třetím krokem výpočetního postupu bylo stanovení hodnot produkce rizikových 
prvků a BSK5 na 1 EO za den v jednotlivých odběrových místech. Stanovení bylo 
provedeno výpočtem podílu množství rizikových prvků a BSK5, které projde odběrným 
místem za 1 den a známého počtu EO. Informace o počtu připojených EO na sledované 
lokální kanalizační sítě byly poskytnuty pracovníky OVAK a.s. Posledním krokem bylo 
stanovení střední hodnoty produkce rizikových prvků a BSK5 na 1 EO ze všech 
odběrových míst. Provedením EDA bylo zjištěno, že většina souborů dat nesplňuje 
předpoklad normálního rozdělení a ve všech souborech byla detekována přítomnost 
odlehlých hodnot. Na základě těchto výsledků byla pro stanovení střední hodnoty ze všech 
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odběrových míst použita Box-Coxova transformace. Výsledky stanovení dle uvedené 
metody výpočtu uvádí tabulka 20. 
 

Tabulka 20: Produkce rizikových prvků na 1 EO za den stanovená na základě látkové bilance se známým 
počtem připojených obyvatel 

Odběrné 
místo 

Známý 
počet 
EO 

As Cr Cu Ni Pb Zn Mn Fe BSK5 

   µg/den mg/den g/den 

Mitrovická 86 348,92 287,79 1804,4 2029,9 2706,5 23,9 76,0 96,1 19,4 

Eldorádo 27 165,18 59,52 1035,8 956,2 1912,3 9,4 40,1 86,4 16,1 

Žabník 33 2121,36 1350,71 4143,3 11048,7 16573,1 127,1 353,6 453,0 73,2 

Antošovická 42 142,56 493,71 4320,0 822,9 3291,4 43,8 32,1 198,1 69,7 

Hluboká 125 149,14 463,54 4354,6 1524,1 3483,6 38,1 35,7 191,8 79,5 

Údolní V 272 131,87 198,63 - 1063,5 2326,3 - 16,5 128,9 45,7 

Údolní  4 18817,92 6318,00 38880,0 116640,0 272160,0 952,5 - - 213,8 

U Jana 11 15075,43 9603,26 123316,4 30829,1 277461,8 724,5 - - 847,8 

Bří Sedláčků 29 702,11 1565,03 13928,3 3165,5 17093,8 110,8 104,5 338,7 153,8 

Fibichova 25 64,18 223,38 1864,5 358,6 1721,1 15,3 9,3 37,1 23,1 

Ostrava  1 EO 361,52 601,82 9004,4 2233,1 5402,4 43,8 41,8 155,2 61,5 

 

Z výsledků vyplývá, že stanovená střední hodnota (při Box-Coxově transformaci 
označována též jako retransformovaný průměr) produkce BSK5 na 1 EO za den je 
srovnatelná s předpokládanou produkcí BSK5, kterou uvádí Pitter (2009) a Dohányos et al. 
(2007). Lze tedy předpokládat, že stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO za den dle 
výše uvedené metody poskytuje nejreálnější výsledky ze všech tří použitých výpočetních 
postupů. Stanovené hodnoty produkce rizikových prvků na 1 EO za den na území města 
Ostravy byly následně srovnány s hodnotami stanovenými v zahraničí, jež jsou uvedeny 
v tabulce 21.  
 

Tabulka 21: Srovnání stanovených hodnot produkce rizikových prvků na 1 EO za den se zahraničím 
 As Cr Cu Ni Pb Zn Mn Fe 

 
µg/den mg/den 

Ostrava 361,52 601,82 9004,4 2233,1 5402,4 43,8 41,8 155,2 

Evropa1 
- 204 7700 1680 3020 34,3 - - 

Japonsko2 
- 800-1400 9400-55800 1600-1900 3500-6800 44,3-62,7 8,2-19,3 111-293 

Francie 
(Paříž)3 - - 8500 1000 1400 - - 123 
Švédsko 

(Vibyasen)4 - 332 7670 988 231 19,2 4,5 60 
Švédsko 

(Stockholm)5 - 51 14300 690 28 13,6 - - 
1Meinzinger a Oldenburg (2009), 2Chino et al. (1991), 3Buzier et al. (2011), 4Palmquist a Hanaeus (2005), 
5Sörme a Lagerkvist (2002) 
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Z tabulky 20 vyplývá, že hodnoty produkce Cu, Ni, Pb, Zn a Fe na 1 EO v Ostravě jsou 
srovnatelné s publikovanými hodnotami stanovenými v zahraničí. Vyšší hodnoty ve 
srovnání s publikovanými jsou patrné zejména u Mn (2-9x vyšší), případně Cr (2-12x 
vyšší, vyjma hodnot stanovených v Japonsku). Významné rozdíly mezi stanovenými 
hodnotami produkce rizikových prvků na 1 EO jsou zřejmé i mezi publikovanými 
hodnotami jednotlivých autorů. Důvodem významných rozdílů hodnot produkce 
rizikových prvků na 1 EO může být rozdílný technický stav a materiálové složení 
kanalizační sítě, stáří a četnost používání praček a myček nádobí, spotřeba pitné vody, 
kvalita a složení pitné vody, výživa a životní styl obyvatelstva (Tjadraatmadja a Diaper, 
2006). Další možnou příčinou rozdílných hodnot rizikových prvků ve splaškových 
odpadních vodách může být využívání užitkových vod a již použitých vod z praní prádla 
a mytí nádobí ke splachování toalet.      

7.1. Určení podílu zatížení kanalizační sítě v Ostravě splaškovými 
 odpadními vodami z domácností 

Stanovení podílu zatížení kanalizační sítě rizikovými prvky pouze produkcí odpadních vod 
z domácností bylo vypočteno pomocí látkové bilance. V prvním kroku bylo vypočteno 
množství jednotlivých rizikových prvků pocházející od obyvatel v přítoku na ÚČOV za 
jeden den. Výpočet byl proveden vynásobením stanovených hodnot produkce rizikových 
prvků na 1 EO za den počtem napojených obyvatel na kanalizační síť s vyústěním na 
ÚČOV. Druhý krok spočíval ve stanovení celkového obsahu rizikových prvků v přítoku 
městských odpadních vod na ÚČOV za den. Výpočet byl proveden vynásobením středních 
hodnot rizikových prvků v přítoku na ÚČOV a průměrným množstvím městských 
odpadních vod přitékajících na ÚČOV za den. Posledním krokem bylo procentuální 
vyjádření podílu zatížení městských odpadních vod pouze vodami produkovanými 
domácnostmi. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 22. 
 
Tabulka 22: Podíl zatížení kanalizační sítě rizikovými prvky ve splaškových odpadních vodách z domácností 

Rizikový prvek 
Přítok na ÚČOV 

(kg/den) 
Domácnosti na ÚČOV 

(kg/den) 

Podíl 
domácností 

(%) 

As 0,18 0,10 55 

Cr 1,56 0,16 10 

Cu 3,83 2,43 63 

Ni 2,31 0,60 26 

Pb 2,34 1,46 62 

Zn 25,74 11,82 46 

Mn 47,33 11,27 24 

Fe 508,64 41,86 8 

 

Z výsledků uvedených v tabulce 22 vyplývá, že se podíl rizikových prvků pocházejících ze 
splaškových odpadních vod v městských odpadních vodách v kanalizační síti v Ostravě 
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pohybuje v rozsahu od 8 % (Fe) do 63 % (Cu). Je zřejmé, že přibližně 45 % As, 90 % Cr, 
27 % Cu, 74 % Ni, 38 % Pb, 54 % Zn, 76 % Mn a 92 % Fe pochází z jiných zdrojů 
znečištění. Hodnoty podílu rizikových prvků produkovaných domácnostmi na celkovém 
znečištění městských odpadních vod jsou, vyjma Pb, ve shodě s hodnotami, jež publikovali 
Sörme a Lagerkvist (2002). Sörme a Lagerkvist (2002) stanovili podíl domácností na 
celkové zátěži městských odpadních vod na 59 % Cu, 30 % Zn, 0,9 % Pb, 2,4 % Cr a 16 % 
Ni. Thévenot et al. (2007) stanovil podíl domácností na celkové zátěži městských 
odpadních vod na 91 % Cu, 15 % Pb a 37 % Zn. Uváděný podíl Zn je ve shodě se 
stanoveným podílem zátěže Zn domácnostmi v Ostravě.  
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8. Závěr 

Hlavní náplní této disertační práce bylo studium chování, forem výskytu a identifikace 
možných významných bodových a nebodových zdrojů rizikových prvků v městských 
odpadních vodách v kanalizační síti v Ostravě.  

Za stěžejní výsledky mé disertační práce považuji: 

• S využitím Kruskal-Wallisova testu na hladině významnosti 0,05 bylo prokázáno, že 
zatížení městských odpadních vod rizikovými prvky v jednotlivých sběračích je jak 
v bezdeštných, tak deštivých obdobích významně rozdílné. V rámci kanalizační sítě 
v Ostravě je tedy nezbytné hodnotit zatížení odpadních vod odděleně v jednotlivých 
sběračích.  

• Stanovení hodnot geochemického pozadí pro rizikové prvky v městských odpadních 
vodách metodou vypočtené distribuční funkce: As 2,3 µg/l, Cr 8,5 µg/l, Cd 0,2 µg/l, 
Cu 35,0 µg/l, Ni 11,5 µg/l, Pb 28,0 µg/l, Hg 0,3 µg/l, Zn 210,0 µg/l, Mn 161,5 µg/l, 
Fe 1305,0 µg/l. 

• Určení procentuálního podílu rizikových prvků v městských odpadních vodách 
v nerozpuštěné formě: Pb 89 %, Fe 83 %, As 69 %, Cr 65 %, Ni 62 %, Zn 62 %, Cu 
61 %, Cd 50 %, Mn 50 %, Hg 23 %. Na základě těchto výsledků byla definována 
přítomnost rizikových prvků v nerozpuštěné formě v následujícím pořadí:  
Pb > Fe > As > Cr > Ni = Zn = Cu > Cd > Mn > Hg 

• Na základě modifikované BCR tříkrokové sekvenční analýzy bylo prokázáno, že 
v nerozpuštěných látkách v městských odpadních vodách kanalizační sítě v Ostravě je 
dominantně vázán v reziduální frakci z více než 60 % As, Cr, Cu, Ni a Fe, 
v oxidovatelné frakci cca 56 % Cd a Pb a v redukovatelné frakci z více než 60 % Zn a 
Mn. Ve výměnné formě se v nerozpuštěných látkách nachází méně než 6 % 
celkového obsahu sledovaných rizikových prvků.    

• Bylo prokázáno, že vazba Cu, Cd, Pb, Zn a Mn v reziduální frakci ve vyhnilém kalu 
nepředstavuje pouze vazbu na silikáty, ale pravděpodobně i na fosfáty. Vazba 
rizikových prvků v reziduální frakci na fosfáty nebyla dosud v žádné literatuře 
publikována.   

• Identifikaci významných bodových a nebodových zdrojů znečištění městských 
odpadních vod v kanalizační síti v Ostravě na základě použití vícerozměrné 
statistické analýzy dat. Bylo zjištěno, že sběrač Říční není ovlivněn žádným 
významným zdrojem znečištění. Nejvíce zatíženy bodovými i nebodovými zdroji 
znečištění jsou sběrače Martinovský, Novoveská a Novinářská. U sběrače 
Vratimovský byl identifikován jediný bodový zdroj znečištění, a to emise firmy 
ArcelorMitall Ostrava a.s. U ostatních sběračů byly identifikovány pouze významné 
nebodové zdroje znečištění. 

• Sestavení výpočetního postupu a identifikace nejvhodnější metody výpočtu pro 
stanovení produkce rizikových prvků na 1 EO za den. 
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• Stanovení produkce vybraných rizikových prvků na 1 EO za den na území města 
Ostravy: As 361,52 µg/den, Cr 601,82 µg/den, Cu 9004,4 µg/den, Ni 2233,1 µg/den, 
Pb 5402,4 µg/den, Zn 43,8 mg/den, Mn 41,8 mg/den, Fe 155,2 mg/den.  

• Určení podílu zatížení městských odpadních vod v kanalizační síti v Ostravě 
rizikovými prvky ve splaškových odpadních vodách produkovaných pouze 
domácnostmi. Stanovený podíl činí: Cu 63 %, Pb 62 %, As 55 %, Zn 46 %, Ni 26 %, 
Mn 24 %, Cr 10 % a Fe 8 %.  

Z průběhu zpracování disertační práce také vyplývá, že pro správnou interpretaci 
analytických výsledků je nezbytná podrobná statistická analýza dat, správná volba 
použitých statistických metod, testů a vhodných výpočetních postupů. 

Disertační práce je v rámci problematiky odpadních vod významným příspěvkem, jelikož 
chování a formy výskytu rizikových prvků v městských odpadních vodách v kanalizační 
síti dosud nebyly v tomto rozsahu v České republice řešeny.  
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