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Anotace 

V předložené práci je v úvodu zpracována základní charakteristika města Ostravy, 

její kanalizační sítě, včetně kanalizačního řádu. V další kapitole je věnována pozornost 

ftalátům a nonylfenolům. U těchto látek jsou podány informace o použití, fyzikálních a 

chemických vlastnostech, jejich vlivu na lidský organismus a životní prostředí, dále jejich 

stanovení a možnosti odstranění. Další část je věnována registrům znečišťujících látek IRZ 

a E-PRTR. V této části jsou z registrů vybrány hodnoty úniků sledovaných látek do vody a 

jejich přenosů v odpadech. Experimentální část je věnována sledovaným látkám v ÚČOV 

Ostrava a ve vybraných sběračích kanalizační sítě. V závěru práce jsou shrnuty dosažené 

výsledky.  

Klíčová slova: ftaláty, nonylfenoly, IRZ, E-PRTR, ÚČOV Ostrava 

Summary 

In the present work is in the introduction elaborated basic characteristics of the city 

of Ostrava, its sewerage system including drainage system. In the next chapter is attention 

devoted to phthalates and nonylphenols. For these substances are given informations 

regarding usage, physical and chemical properties, their effects on the human body and the 

environment, as well as their determination and removal options. Another section is 

dedicated to registers of pollutants IRZ and E-PRTR. In this section are from registers 

selected values of outflow of controlled substances into the water and its waste transfers. 

Experimental section is devoted to monitor substances in WWTP Ostrava and in selected 

collectors of sewerage system. The conclusion summarizes the results. 

Keywords: phthalates, nonylphenols, IRZ, E-PRTR, WWTP Ostrava 
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SEZNAM ZKRATEK 

AC – Aktivní uhlí 

BSK5 – Biochemická spotřeba kyslíku, který spotřebují organismy na rozklad znečištění za 

5 dní 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

DEHP – Di-(2-ethylhexyl)-ftalát 

E-PRTR - Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

CHSK – Chemická spotřeba kyslíku  

IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování 

znečištění) 

IRZ – Integrovaný registr znečišťování 

KŘ – Kanalizační řád 

NL – Nerozpuštěné látky 

NP – Nonylfenol 

NPE – Nonylfenol ethoxylát 

PVC - polyvinylchlorid 

US EPA – United States Environmental Protection Agency (Americká agentura pro 

ochranu životního prostředí) 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

zahrnuje tři kapitoly. První kapitola stručně popisuje město Ostrava, kanalizační síť, 

kanalizační řád a městskou ČOV. Ve druhé kapitole je věnována pozornost ftalátům,  

nonylfenolům a jejich ethoxylátům. Ftaláty i nonylfenoly můžou způsobit řadu 

nežádoucích účinků jak na člověka, tak na životní prostředí. Dále je v této kapitole řešeno 

stanovení, možnosti odstranění těchto látek a také legislativní úprava. V poslední kapitole 

teoretické části je pozornost věnována českému registru IRZ (Integrovaný registr 

znečišťování) a registru E-PRTR, což je evropský registr úniků a přenosů znečišťujících 

látek. V této kapitole jsou podány informace, proč se musí látky hlásit do těchto registrů a 

jaké změny přineslo přijetí nařízení o E-PRTR pro český registr IRZ. Dále se v této 

kapitole řeší informace o únicích DEHP, NP a NPE do vody a přenosech těchto látek v 

odpadech hlášených v obou registrech.  

Nonylfenoly se nejvíce používají jako meziprodukt při výrobě nonylfenol 

ethoxylovaných povrchově aktivních látek, mohou se také používat jako změkčovače a 

antioxidanty plastů a pryže. Používají se hlavně jako průmyslové detergenty (např. pro 

praní vlny, zpracování textilu, dřevoviny a papíru, přípravu nátěrů a pryskyřic nebo 

povrchovou úpravu kovů, při těžbě ropy a plynu a výrobě elektřiny). Další použití zahrnuje 

např. laboratorní detergenty, pesticidní přípravky nebo spermicidy (lubrikanty a 

antikoncepční prostředky). Nonylfenol ethoxyláty se vyskytují také v různých kapalných 

přípravcích pro čistění oděvů. Mohou být také složkou mazacích olejů a kosmetických 

přípravků (šampony, deodoranty, krémy, prostředky pro péči o vlasy atd.).  

Evropská Unie použití nonylfenol ethoxylátů v detergentech zakázala. Ohlašovací 

práh 1 kg si lze představit například jako vypouštěnou odpadní vodu z provozu, ve které je 

koncentrace nonylfenolu 0,1 mg.l
-1

. Ohlašovací práh je překročen při vypuštění 10 000 m
3
 

takové vody. Dalším příkladem může být čistící přípravek. Při používáni přípravku 

obsahujícího například 5 % hm. nonylfenol ethoxylátů je ohlašovací práh pro úniky a 

přenosy do vody dosažen při spotřebě 20 kg tohoto přípravku ročně. 
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DEHP se přidává do plastů (hlavně polyvinylchloridu, vinylchloridových pryskyřic a 

gumy) jako změkčovadlo. U některých plastů může obsah DEHP tvořit více než jednu 

třetinu hmotnosti. DEHP je přítomen v produktech jako jsou obklady stěn, ubrusy, 

podlahové dlaždice, čalounění nábytku a automobilů, sprchové zástěny, zahradní hadice, 

nepromokavé oděvy, dětské pleny, obalové materiály, nátěrové hmoty, imitace kůže, 

hračky, boty, ochranná vrstva drátů a kabelů a plastové materiály v lékařství (sáčky na 

skladování krve). Může se také vyskytovat v pesticidech, inkoustech, fotografických 

filmech, tekutých mýdlech a detergentech, kosmetice, lacích, čistém lihu, lepidlech, 

v činidlech pro snižování pěnivosti, mazacích olejích a olejích pro podtlaková čerpadla. 

Jelikož prahová hodnota pro úniky a přenosy těchto znečišťujících látek byla 

stanovena na 1 kg.rok
-1

 (z rozhodnutí 2000/479/EC), v experimentální části jsou sledované 

látky monitorovány ve vybraných sběračích kanalizační sítě a na odtoku z ÚČOV. Úniky 

látek do vody z ÚČOV jsou také porovnány, z hlediska jejich produkce na obyvatele za 

rok, s vybranými městy Evropy. Pozornost je také věnována množství sledovaných látek, 

které zůstalo v kalech a neuniklo do vody. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky. 

Cílem diplomové práce je zjištění hodnot DEHP ve vybraných odběrových místech 

kanalizační sítě města Ostravy a následného porovnání s vlivem BSK5, CHSK a těžkých 

kovů. Dalším cílem je zjištění hodnot úniku DEHP, NP a NPE z ÚČOV do vody 

v porovnání s koncentrací, která zůstala v kalech. 
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2. MĚSTSKÁ KANALIZACE A JEJÍ PROVOZ 

2.1 Charakteristika města 

Ostrava je se svou rozlohou 214,2 km
2
 třetím největším městem České republiky. 

Plocha území je využívána následujícím způsobem: zemědělská půda 83,3 km
2
, lesní půda 

24,7 km
2
, vodní plochy 9,5 km

2
, zastavěné plochy 20,1 km

2
 a ostatní plochy 76,6 km

2
. Ke 

dni 1. 1. 2013 činil počet obyvatel 305 998 s průměrnou hustotou osídlení 1500 

obyvatel/km
2
. (Magistrát města Ostravy, 2013). Stupněm koncentrace obyvatelstva se řadí 

v rámci ČR k nejhustěji zalidněným velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. 

Charakteristickým pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický 

průmysl. Přes silný útlum těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a 

kanalizační síť je rovněž ovlivňována starou ekologickou zátěží (KŘ/61/01, 2011). 

Poměrně členitý terén neumožňuje gravitační plošné odkanalizování celého území 

jedním stokovým systémem. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky 

jsou Opava, Porubka a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází 

desítky drobných vodních toků (KŘ/61/01, 2011). 

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 (Drozdová, 2012). 

2.2 Kanalizační síť 

Kanalizační síť (stoková síť) je definována jako soustava kanalizačních řádů, stok a 

objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích komor, uličních vpustí, 

kanalizačních výustí) včetně kanalizačních přípojek, sloužící na zachycování a odvádění 

odpadních vod z daného území (KŘ/61/01, 2011). Kanalizační síť je součástí 

kanalizačního systému, jenž je dále tvořen čistírnou odpadních vod a recipientem. 
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2.3 Kanalizační řád 

Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je 

zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu, dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č.428/2001 Sb., 

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

vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze 

zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením Nařízení vlády č. 229/2007 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění. Odpadní vody, které k 

dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být 

vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu (§ 18 zákona č.274/2001 

Sb.). Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001Sb. (ČEVAK 

a.s., 2010). 

Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro 

veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 51 občanského zákoníku v 

platném znění (fyzické osoby, občané), nebo § 269 obchodního zákoníku v platném znění 

(právnické osoby, podnikatelé) (ČEVAK a.s., 2010). 

2.3 Kanalizační řád města Ostravy 

Přípustné limity znečistění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu 

nejsou pro ftaláty ani nonylfenoly a jejich ethoxyláty v kanalizačním řádu města Ostravy 

stanoveny. Tyto limity nejsou stanoveny ani v kanalizačním řádu města Prahy. 

V brněnském kanalizačním řádu jsou stanoveny limitní hodnoty znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). 

Limit DEHP pro směsný vzorek je 100 µg.l
-1

 a pro prostý vzorek 200 µg.l
-1

 (Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s., 2010). 

Z kanalizačního řádu (KŘ/61/01, 2011) lze vyčíst, že významní producenti 

odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě společnosti 

OVAK a.s. jsou povinni provádět kontrolu jejich objemu a jakosti. Sleduje se: BSK5, 
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CHSKCr, NL, RL, NEL, EL, aniontové tenzidy, toxické kyanidy, rtuť, měď, chrom, olovo a 

další. Celkem se sleduje 38 ukazatelů.  

Významní producenti odpadních vod budou správci kanalizace, společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. předkládat 1 x ročně, a to v termínu nejpozději do 1. 

února následujícího kalendářního roku, laboratorní rozbory odebraných vzorků 

vypouštěných odpadních vod a jejich objem. Tato povinnost je splněna doložením kopií 

protokolů oprávněné laboratoře, která tyto rozbory provedla. Producenti mají povinnost 

evidence výsledků měření a rozborů po dobu 5-ti let od stanovení povinnosti této kontroly 

(KŘ/61/01, 2011). 

2.4 Čistírny odpadních vod 

Všechny provozované čistírny odpadních vod na stokové síti pro veřejnou potřebu 

jsou mechanicko – biologické. ÚČOV je navíc vybavena kalovým hospodářstvím 

s anaerobní stabilizací čistírenských kalů. Kaly vyprodukované na ostatních ČOV jsou 

dováženy na ÚČOV Ostrava nebo vypouštěny na některých stanovených stáčecích místech 

na síti. Ústřední čistírna odpadních vod čistí 98,7 % městských odpadních vod (KŘ/61/01, 

2011). 

Odtok biologicky vyčištěných vod je zaústěn do Černého potoku. Na odtoku se 12x 

ročně odebírají vyčištěné odpadní vody, ve kterých se stanovují DEHP, nonylfenoly a 

nonylfenol ethoxyláty pro hlášení do integrovaného registru znečištění (IRZ). Odlehčované 

dešťové vody jsou mechanicky předčišťovány a následně zaústěny do řeky Odry a odpadní 

vody odlehčené před nátokem na ÚČOV jsou zaústěny do Černého potoku. Kaly vznikající 

při procesu čištění jsou následně zpracovány v kalovém hospodářství a předávány externí 

firmě na likvidaci. DEHP, nonylfenoly a nonylfenol ethoxyláty se stanovují také v kalech 

(1 x ročně) (KŘ/61/01, 2011). 

2.5 Údaje o jakosti a množství odpadních vod 

Následující tabulka ukazuje, že znečištění z průmyslu je ve všech ukazatelích větší 

než znečištění od obyvatelstva. Z přitékajícího množství odpadních vod na ÚČOV Ostrava 

v roce 2007 vyplývá, že 36,1 % tvoří splaškové vody a 59,4 % tvoří průmyslové odpadní 
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vody. V případě organického znečištění odpadních vod vyjádřené BSK5 tvoří organické 

látky od obyvatel až 38,6 %, a nerozpuštěné látky 34,4 %.  

Tabulka 1 - Údaje o množství a jakosti čištěných odpadních vod přiváděných na ČOV 

v roce 2007 (KŘ/61/01, 2009) 

Ukazatel Jednotka 
Původce znečištění Přítok na 

ČOV 

Znečištění [%] 

obyvatelstvo průmysl obyvatelstvo průmysl 

Q m
3
.r

-1
 12 857 552 21 148 000 35 627 332 36,1 59,4 

BSK5 t.r
-1

 2 982 4 744 7 726 38,6 61,4 

NL t.r
-1

 4 497 8 521 13 018 34,4 65,5 
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3. ORGANICKÉ MIKROPOLUTANTY V ODPADNÍCH 

VODÁCH 

3.1 Ftaláty  

Ftaláty jsou nehalogenované estery kyseliny ftalové, které nacházejí uplatnění 

v různých průmyslových a spotřebitelských aplikacích (Abdel Daiem et al., 2012). 

Jedná se o velkou skupinu sloučenin, které sdílejí základní chemické podobnosti. 

Nicméně jednotliví zástupci této skupiny mají jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti. 

Ftaláty patří k nejvýznamnějším znečišťujícím látkám v životním prostředí (Jarošová, 

2006, Kamrin, 2009). 

Společnost DEZA a.s. z Valašského Meziříčí je výrobcem základních organických 

látek určených pro další chemické využití. Zároveň je v České republice jediným 

výrobcem ftalátů - di(2-ethylhexyl)ftalát, dimethylftalát, di(2-propylheptyl)ftalát, 

dibutalftalát, diisononylftalát (DEZA a.s., 2013). 

3.1.2 Použití ftalátů 

Ftaláty se zhruba z 90 % využívají jako změkčovadla polymerů, převážně 

polyvinylchloridu (PVC). Jsou to nejčastěji používaná změkčovadla na světě. Změkčení 

původně tvrdého PVC pomocí ftalátů zvyšuje jeho pružnost a zlepšuje jeho 

zpracovatelnost. Měkčené PVC se používá v řadě spotřebních výrobků od obalů přes 

stavební materiály (podlahové krytiny, hadice, kabely) až po hračky nebo zdravotnické 

pomůcky. Ftaláty nejsou na polymeru PVC vázány chemicky a během používání výrobku 

se z něj zvolna uvolňují. Méně významnými aplikacemi ftalátů jsou např. složky inkoustů, 

adhezivních materiálů, nátěrů, těsnicích materiálů a materiálů pro povrchovou úpravu, 

rozpouštědel a fixačních činidel v parfémech či přísady v jiných typech kosmetiky. Dalším 

využitím ftalátu je polyetylentereftalát (PET), což je termoplast ze skupiny polyesterů 

(Šuta, 2008, DEHP Information centre, 2013) 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0301479712002721
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3.1.2 Fyzikálně – chemické vlastnosti  

Estery ftalové kyseliny jsou ve většině případů čiré, olejovité, nehořlavé kapaliny bez 

zápachu s nízkou tenzí par a s vysokým bodem varu. Jsou relativně značně lipofilní, a 

proto velmi málo rozpustné ve vodě. Je zřejmé, že s rostoucí relativní molekulovou 

hmotností klesá rozpustnost ftalátů ve vodě a stoupá hodnota rozdělovacího koeficientu 

oktan-1-ol/voda, který je mírou lipofility sloučenin. Se vzrůstající molekulovou hmotností 

také klesá tenze par. Vyšší ftaláty jsou při pokojové teplotě prakticky netěkavé, pouze u 

nižších esterů může docházet k významnějšímu odpařování (Velíšek, 1999). 

Esterifikovaná karboxylová skupina je hlavním faktorem, určujícím chemické 

vlastnosti ftalátů. Stejně jako u jiných esterů je hlavní reakcí hydrolýza (obrázek 1), která 

může být katalyzována kyselinami a zásadami. Díky malé rozpustnosti ftalátů ve vodě je 

však tato reakce velmi pomalá, i když ji lze urychlit zvýšením teploty. V praxi to znamená, 

že estery s rozvětveným postranním řetězcem, např. di-2-ethylhexyl-ftalát, jsou vůči 

hydrolýze mnohem odolnější než estery s přímým řetězcem (dibutyl-ftalát) (Velíšek, 

1999). 

 

Obrázek 1 - Hydrolýza ftalátů (Velíšek, 1999) 

Tabulka 2 - Fyzikálně – chemické vlastnosti vybraných ftalátů (Velíšek, 1999) 

Ftalát Mr 

Bod 

varu 

[°C] 

Bod 

tání 

[°C] 

Rozpustnost ve 

vodě v mg.dm
3 

[°C] 

Tenze par 

v Mpa   

[25 °C] 

pKOW 

dimethyl-ftalát 194,2 284 2 4000 [25] 220 1,53 

diethyl-ftalát 222,2 294 -41 1080 [25] 220 2,35 

dibutylftalát 278,4 340 -35 11,2 [25] 1,87 4,57 

benzylbutyl-ftalát 312,4 370 -35 2,69 [25] 1,15 4,91 

di-(2-ethylhexyl)-ftalát 390,6 384 -5 0,3 [25] 0,86 5,11 

dioktyl-ftalát 390,6 220 -25 0 [20] - - 

Vysvětlivky: Mr = relativní molekulová hmotnost v Da (Dalton - jednotka molekulové hmotnosti, jedna 

dvanáctina atomové hmotnosti uhlíku 
12

C, 1 Da = 1,66.10-27 kg), KOW = rozdělovací koeficient ve směsi 

oktan-1-ol/voda 
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3.2 Di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)  

Di-2-ethylhexylftalát (DEHP) je nejpoužívanějším a zároveň nejlépe prozkoumaným 

ftalátem, který je považován za nejproblematičtější z hlediska nežádoucích zdravotních 

účinků (Šuta, 2008) 

DEHP je řazen mezi endokrinní disruptory, je reproduktivním toxinem. DEHP je 

bezbarvá nebo nažloutlá olejovitá kapalina prakticky bez zápachu a jeho sumární vzorec je 

C24H38O4. S hustotou 980 kg.m
-3

 je jen nepatrně lehčí než voda. Ročně se vyrábí až 20.10
6
 

t DEHP (Integrovaný registr znečišťování). 

DEHP se nejvíce využívá jako změkčovadlo pro polyvinylchlorid (PVC) a další 

polymery, včetně gumy, celulózy a styrenu. DEHP se také využívá v kosmetice, jako 

repelent, líh, tekuté mýdlo, čistící prostředky, barevné inkousty, laky, munice, průmyslové 

a mazací oleje, odpěňovací činidla, při výrobě papíru a papírových kartonů a jako „nosič“ 

pro pesticidy. Dále se používá ve fotografických filmech, drátech, kabelech, lepidlech a 

pro vakuové pumpy (US EPA, 2010). 

3.1.1 Legislativa 

DEHP je uveden v Seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky v Příloze X 

rámcové směrnice 2000/60/ES, a to jako prioritní látka, která představuje významné riziko 

pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím a která je předmětem posuzování jako 

možná „prioritní nebezpečná látka“. Jen v Evropě je ročně vyprodukováno 5-10 miliónů 

tun ftalátů. Ftaláty byly poprvé vyrobeny v roce 1920 a ve velkém množství se začaly 

vyrábět od roku 1950 zároveň s výrobou PVC. 

Opatření, která jsou členské státy povinny provést podle ustanovení této směrnice, 

mají v konečném důsledku vést k odstranění znečištění povrchových vod DEHP. Pokud by 

environmentální cíle stanovené pro příslušný vodní útvar nebyly dosaženy, musí členský 

stát, kromě základních opatření, přijmout ještě opatření doplňková (čl. 11 odst. 5). Podle 

čl. 11 odst. 3 písm. k) musí programy na odstranění znečišťování vod DEHP být zahrnuty 

do programů opatření, zpracovávaných pro jednotlivé oblasti povodí.  

Hlavním legislativním nástrojem v ČR, upravujícím zastoupení DEHP ve vodním 

prostředí, je nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
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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, které stanovuje imisní standardy na 6 µg.l
-1

 pro obsah DEHP 

v povrchových vodách a požaduje nezvyšování obsahu DEHP v sedimentech, plaveninách 

a živých organismech. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, je DEHP 

nebezpečnou závadnou látkou (Registr povinností). 

Přestože jsou ftáláty silně kontroverzní z hlediska jejich vztahu k životnímu 

prostředí, jsou používány i v moderní elektronice (výroba iPod firmy Apple) a při výrobě 

personálních PC. Na základě zprávy, kterou publikoval Joint Research Centre, Institute for 

Health and Consumer Protection a European Chemicals Bureau bylo prokázáno, že 2 

předpokládané nebezpečné ftaláty DINP a DIDP nezpůsobují žádné riziko na lidském 

zdraví při současné úrovni jejich využití (Raclavska et al. 2008). 

3.2.1 Vliv DEHP na lidský organismus 

DEHP je podle studií prováděných na zvířatech jedovatá látka ohrožující schopnost 

reprodukce, způsobující vrozené vývojové vady (např. kosterní vady, oční vady, vady 

nervového systému), kardiovaskulární problémy, neplodnost a zvyšující pravděpodobnost 

úmrtí plodu uvnitř dělohy i riziko úmrtí novorozence po porodu. Člověk je vystaven vlivu 

DEHP z ovzduší, z pitné vody, potravin bohatých na tuk (např. oleje, mléka, sýrů, masa a 

ryb) a jídla baleného do PVC. DEHP není v PVC pevně vázán a během používání se 

uvolňuje do prostředí, či přímo do lidského těla. Inhalace DEHP zvyšuje riziko 

respiračních onemocnění (astmatu). Směrnice Evropské unie 67/548/EHS označila DEHP 

jako látku jedovatou z hlediska reprodukce. Zdroji DEHP jsou také zdravotnické pomůcky 

- měkčené hadičky využívané při hemodialýze nebo peritoneální dialýze, intravenózní a 

transfuzní sety apod. Pacienti jsou vystaveni vysokým dávkám ftalátů. Provedené výzkumy 

ukazují, že zdravotní péče může pacienty vystavit dávkám ftalátů, které mohou být 100 až 

1000 krát vyšší, než je běžný průměr zdravých lidí (Sýkorová et al., 2009, Šuta, 2007) 

Bezpečný příjem di-2-ethylhexyl ftalátu, vzhledem k poškození jater, činí 100 

mg.kg
−1

.den
−1

, k teratogenitě 70 mg.kg
−1

.den
−1

, ke karcinogenitě 116 mg.kg
−1

.den
−1

 a k 

ovlivnění samčích reprodukčních orgánů 1 mg.kg
−1

.den
−1

 (Stratil a Kubáň, 2005). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%BDza
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Podle U.S. EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) by z hlediska rizika měla 

být jeho denní dávka < 80 μg/den (Integrovaný registr znečišťování). 

Vlivy na lidské zdraví je nutné u ftalátů hodnotit individuálně, protože se u různých 

ftalátů liší. (Šuta, 2007) 

3.2.2 Vliv DEHP na životní prostředí 

DEHP se uvolňuje do vody, půdy a ovzduší během výroby, ale také během ukládání 

plastů na skládky, především z měkkých plastů. Toto množství je však malé, protože 

DEHP se špatně rozpouští ve vodě a je málo těkavý. Silně se váže na půdní částice a 

sedimenty, proto je koncentrace DEHP v podzemních vodách, v důsledku vyluhování 

z půd, velmi malá. V povrchových vodách je koncentrace vyšší z důvodu schopnosti 

DEHP sorbovat se na organické částice, přítomné ve vodě. V půdách a vodách se za 

aerobních podmínek může pomocí mikroorganismů pomalu rozkládat na netoxické 

sloučeniny. V hlubokých vrstvách půdy nebo na dně jezer a řek, kde není přítomen kyslík, 

však tyto reakce neprobíhají. Ve vzduchu se DEHP váže na prachové částice. Poměrně 

rychle se zde fotodegradačními reakcemi rozkládá. Může se dostávat do vody nebo půdy 

pomocí mokré nebo suché atmosférické depozice. Nejvíce DEHP se vyskytuje v půdě 

(77%), ve vodě se nachází jen asi 21% DEHP (Integrovaný registr znečišťování). 

Koncentrace v povrchových vodách se pohybují v rozmezí 0,33 - 97,8 µg/l (Fromme et al., 

2002).  

DEHP se vyskytuje v tělech organismů a může se hromadit v potravních řetězcích. 

Nebezpečí DEHP spočívá hlavně v jeho perzistenci a schopnosti kumulovat se v půdách a 

tukových tkáních organismů (bioakumulace). Nejvyšší obsahy DEHP se vyskytují v 

matricích s vyšším obsahem přirozených organických látek (kaly z ČOV a komposty). 

Komposty vyrobené z komunálního odpadu z domácností obsahují až 12,2 mg/kg sušiny 

DEHP, kaly z ČOV obsahují 27,9 - 154 mg/kg sušiny (Fromme et al., 2002) a kaly z 

anaerobní digesce až 20 mg/kg sušiny. V půdách není obsah DEHP v EU limitován, je 

nově limitován pouze obsah v potravinách 1,5 mg/kg (Integrovaný registr znečišťování).  

Podle (Park a Choi, 2007) je LC50 (96h) pro Daphnia Magna koncentrace 1,82 µg/l. 

Pozn. Koncentrace, v níž uhyne 50% perlooček Daphnia Magna za 96 hodin. 
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3.2.3 Stanovení di(2-ethylhexyl)-ftalátu  

Pro stanovení ftalátů ve vodách platí v ČR norma:  

 ČSN EN ISO 18856 (757587) Jakost vod – Stanovení vybraných ftalátů 

plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií. Datum vydání: Duben 

2006.  

Tato norma určuje metodu stanovení ftalátů ve vodě plynovou chromatografií s 

detekcí hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází. Metoda je použitelná pro 

stanovení vybraných 11 ftalátů s tím, že použitelnost metody, i pro jiné ftaláty, není 

vyloučena. Těchto vybraných možných ftalátů je 59. V každém případě je však její 

využitelnost zapotřebí zjišťovat. Vybraných 11 ftalátů obsahuje v molekule následující 

alkyly: methyl, ethyl, propyl, butyl, isobutyl, cyklohexyl, oktyl, decyl, undecyl a smíšené 

alkyly butyl-benzyl a ethyl-hexyl. Metoda je použitelná pro analýzu všech druhů vod, 

včetně vod odpadních. Ftaláty lze stanovit v koncentracích od 0,02 µg/l do 0,150 µg/l.  

 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Vydání 21. 

APHA, AWWA a WEF. Washington 2005.  

V amerických standardních metodách není pro stanovení di(2-ethylhexyl)-ftalátu 

uveden samostatný postup. Stanovuje se v podstatě stejným postupem, který je principem 

výše uvedené normy ČSN EN ISO 18856. Avšak vzorek není extrahován tuhou fází. 

Extrahuje se dichlormethanem. Mez detekce pro DEHP je 2,5 µg/l.  

Pro stanovení vybraných ftalátů, včetně di(2-ethylhexyl)-ftalátu, je k dispozici také 

metoda U.S. EPA 606 „Phthalate ester“. Jde o metodu plynové chromatografie 

s detektorem elektronového záchytu. Izolace ftalátů se provádí extrakcí dichlormethanem. 

Meze detekce se podle druhu ftalátu pohybují od 0,3 µg/l do 3 µg/l (Integrovaný registr 

znečišťování).  

3.3 Možnosti odstranění ftalátů 

3.3.1 Odstranění DEHP 

Finská studie zkoumala koncentrace Bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v různých 

stupních čištění v čistírnách odpadních vod. Účinnost odstranění DEHP z vodní fáze na 
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ČOV byla v průměru 94%. Hlavní proces odstraňování je sorpce na primárních a 

sekundárních kalech. Bylo vypočítáno, že v průměru 29% DEHP se odstraní v biologickém 

nitrifikačně-denitrifikačním procesu, což je mnohem méně, než se očekávalo dle 

laboratorních studií biodegradace, popsaných v literatuře. Přibližně 32% DEHP v odpadní 

vodě bylo odstraněno během anaerobního vyhnívání kalů. Zatímco 32% zůstalo ve 

vyhnilém a odvodněném kalu (Marttinen et al., 2003).  

3.3.2 Odstranění diethyl ftalátu 

V Mexiku se tamní profesor Nahum A. Medellin-Castillo a další vědci 

pokoušeli odstranit diethyl ftalát z vodných roztoků pomocí konvenčních technologií 

(adsorpce na aktivním uhlí, ozonizace) a technologiích založených na pokročilých 

oxidačních procesech (UV/H2O2, O3/AC, O3/H2O2). Diethyl ftalát (DEP) byl zvolen  jako 

modelová znečišťující látka, kvůli jeho vysoké rozpustnosti ve vodě (1080 mg.l
-1

 při 20°C) 

a toxicitě. Aktivní uhlí prokázalo vysokou adsorpční kapacitu pro adsorpci diethyl ftalátu z 

vodného roztoku (až 858 mg.g
-1

). Bylo zjištěno, že míra rozkladu DEP s metodami 

O3/H2O2 a O3/AC je rychlejší než pouze s O3. Výsledkem této práce bylo, že nejlepší 

technologie k vyčištění vody znečištěné DEP je O3/AC, protože dosáhla nejvyššího 

odstranění DEP a celkového organického uhlíku, při nízké míře vodní toxicity (Medellin-

Castillo et al., 2013). 

3.3.3 Odstranění esterů kyseliny ftalové z aktivovaného kalu 

Ve studii Dánských vědců byl zkoumán osud dimetylftalátu (DMP), dibutylftalátu 

(DBP), butylbenzylftalátu (BBP), a di-(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v aktivovaném kalu 

ČOV s biologickým odstraněním dusíku a fosforu. Průměrné koncentrace DMP, DBP, 

BBP a DEHP na přítoku do ČOV byly 1,9; 20,5; 37,9 a 71,9 µg.l
-1

. Méně než 0,1%, 42%, 

35% a 96%  těchto ftalátů  bylo v nerozpuštěných látkách. Celková mikrobiální degradace 

DMP, DBP, BBP a DEHP byla odhadnuta na 93%, 91%, 90% a 81%. Sedm až devět 

procent esterů kyseliny ftalové se objevilo v odtoku z ČOV (Roslev et al., 2007). 

3.3.4 Biodegradace di-n-butyl ftalátu z aktivovaného kalu 

V Číně bylo z aktivovaného kalu vyvinuto stabilní mikrobiální společenství HD-1, 

schopné mineralizovat di-n-butyl ftalát (DBP). Toto společenství může degradovat 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0048969712013447
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přibližně 90% z 1200 mg.l
-1

 DBP po 48 hodinách kultivace. Optimální podmínky 

degradace DBP byly 25-30 °C a pH 8,0–9,0. Degradace DBP byla ovlivněna přítomností 

dimethyl-ftalátu  (DMP) a diethyl-ftalátu (DEP).  Výsledky naznačují, že společenství HD-

1 může představovat slibnou aplikaci pro „biosanaci“ DBP (He, et al., 2013). 

3.5 Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) 

Nonylfenol je organická sloučenina, která patří do širší skupiny alkylfenolů. 

Nonylfenol je obvykle dostupný jako směs isomerů. V nonylfenolech je na benzenové 

jádro napojen uhlovodíkový řetězec s devíti atomy uhlíku. Tento řetězec se nejčastěji 

vyskytuje v poloze para (4). Polohy ortho (2) a meta (3) jsou méně častější. Alkylový 

řetězec může být lineární nebo rozvětvený. Za pokojové teploty je tato směs viskozní 

kapalina světle žluté barvy nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v alkoholech.  Bod tání 

nonylfenolu je –10 ºC a bod varu 295 – 320 ºC (Soares et al., 2008, Vincent a Sneddon, 

2009, Integrovaný registr znečišťování).  

 
Obrázek 2 - Struktura 4-nonylfenolu (Integrovaný registr znečišťování) 

Tabulka 3 - Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 4-nonylfenolu (Soares et al., 2008) 

Sumární vzorec C15H24O 

Molekulová hmotnost 220,34 g.mol
-1

 

Hustota při 25ºC 0,952 g.cm
3
 

Rozpustnost ve vodě při 25ºC 4,9 mg.l
-1

 

Rozpustnost v organických rozpouštědlech všechna organická rozpouštědla 

pKa 10,33 

Rozdělovací koeficient log KOW 4,48 

Tenze par při 25ºC 7.10
-2

 

Henryho konstanta 2,8 Pa.m
3
.mol

-1
 

Vysvětlivka: pKa = záporný dekadický logaritmus disociační konstanty (pKa = -log Ka) 
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Obrázek 3 - Struktura nonylfenol ethoxylátu (Integrovaný registr znečišťování) 

3.5.1 Legislativa 

Legislativní rámec ES 

Hlavním legislativním nástrojem ES, upravujícím vypouštění nebezpečných látek do 

vodního prostředí, je rámcové směrnice 2000/60/ES, kde jsou nonylfenoly uvedeny v 

Seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky v Příloze X, a to jako prioritní látka, 

která představuje významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím. 

Opatření, která jsou členské státy povinny provést podle ustanovení této směrnice, mají v 

konečném důsledku vést k odstranění znečištění povrchových vod nonylfenoly. Pokud by 

environmentální cíle stanovené pro příslušný vodní útvar nebyly dosaženy, musí členský 

stát, kromě základních opatření, přijmout ještě opatření doplňková (čl. 11 odst. 5). Podle 

čl. 11 odst. 3 písm. k), musí programy na odstranění znečišťování vod nonylfenoly být 

zahrnuty do programů opatření, zpracovávaných pro jednotlivé oblasti povodí (Registr 

povinností). 

Národní legislativní rámec 

Hlavním legislativním nástrojem v ČR, upravujícím zastoupení nonylfenolů ve 

vodním prostředí, je nařízení vlády č. 229/2007 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, které stanovuje imisní standardy pro obsah 

nonylfenolů v povrchových vodách na 0,6 µg.l
-1

 a požaduje nezvyšování obsahu 

nonylfenolů v sedimentech, plaveninách a živých organismech. Nonylfenoly jsou v Příloze 

č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, uvedeny jako nebezpečná závadná 

látka (Registr povinností). 
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3.5.2 Použití nonylfenolů 

Nonylfenoly se nejvíce používají v chemickém průmyslu jako meziprodukt při 

výrobě nonylfenol ethoxylovaných povrchově aktivních látek, mohou se také používat jako 

změkčovače a antioxidanty plastů a pryže. Nonylfenol ethoxyláty patří mezi povrchově 

aktivní látky (snižují povrchové napětí). Používají se ve velkém množství (jen v USA bylo 

v roce 2004 použito 118 tis. tun nonylfenol ethoxylátů) (Integrovaný registr znečišťování). 

NPE jsou využívané jako surfaktanty, emulgátory, disperzní činidla a zvlhčující 

činidla v množství průmyslových a spotřebitelských aplikací. Ze 77 000 tun 

spotřebovaných v západní Evropě v roce 1997, bylo skoro 30 % využito jako průmyslové 

detergenty. Mezi významné oblasti patřilo i využití jako emulgátory, pro povrchovou 

úpravu textilií a kůže, jako přísada pesticidů a dalších agroproduktů, barviv na bázi vody, 

šamponů a výrobků osobní hygieny aj. Deriváty nonylfenolu se používají též jako 

antioxidanty v některých plastech (Šuta, 2008). 

Nonylfenol ethoxyláty se používají v mnohem větším množství než ostatní 

alkylfenol ethoxyláty. Nonylfenol ethoxyláty tvoří 80 % trhu (Integrovaný registr 

znečišťování). 

3.5.3 Zdroje úniků 

Nonylfenol se může uvolňovat do prostředí při výrobě a používání přípravků s jeho 

obsahem. V České republice není výroba nonylfenolu realizována. Často se také nachází 

v odpadních vodách jako produkt rozkladu nonylfenol ethoxylátů. Nonylfenol ethoxyláty 

se obdobně jako nonylfenoly dostávají do prostředí při procesech výroby a nakládání 

s nimi. Odhaduje se, že z nonylfenol ethoxylátů vypouštěných do splaškových stok 37 % 

dosáhne vodních ekosystémů v nezměněné podobě, 46 % se dostane do půdy a 17 % se 

rozloží (Integrovaný registr znečišťování).  

Zdroje úniků můžeme shrnout následovně: 

 výroba nonylfenolu; 

 navazující chemický průmysl (výroba detergentů, plastů, antioxidantů, 

pryskyřic a barviv); 
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 používání mycích, odmašťovacích a čisticích prostředků s obsahem 

povrchově aktivních látek (zejména průmyslové přípravky); 

 používání přípravků, obsahujících nonylfenol ethoxyláty (pesticidní 

přípravky, pryskyřice a nátěry) (US EPA, 2010, Integrovaný registr 

znečišťování). 

3.5.4 Dopady na zdraví člověka, rizika 

Ohledně působení nonylfenolu na lidské zdraví není k dispozici příliš mnoho údajů. 

Proto většina informací vychází z výsledků studií na zvířatech. Nonylfenoly se mohou 

dostat do těla vdechováním, požitím kontaminované potravy nebo vody nebo kontaktem 

s kůží. Vstřebávání z trávícího traktu je rychlé a 100 %. Předpokládá se rychlá inhalační 

adsorpce (75 %) a minimální adsorpce kůží. Požití NP může bezprostředně způsobit 

nevolnost, podráždění trávícího traktu, zvracení a průjem. Distribuce probíhá po celém těle 

a nejvyšší koncentrace se nacházejí v tucích. Akutní expozice vyvolává ztrátu tělesné 

hmotnosti, změny na játrech a krvácení. Nonylfenol ethoxyláty jsou látky se silným 

odmašťovacím a dehydratačním účinkem, proto jsou nebezpečné a dráždivé zejména při 

potřísnění pokožky nebo vniknutí do oka (Mergel, 2011, Integrovaný registr znečíšťování).  

Údaje z testů na zvířatech a in vitro studií naznačují, že nonylfenol má estrogenní 

účinky i na člověka (ovlivňuje reprodukci a dospívání). Ačkoli je zřejmé, že nonylfenol 

vykazuje určitý potenciál k ovlivňování funkcí estrogenu v organismu, výzkumné studie 

spíše naznačují, že považovat tuto vlastnost za zásadní a kritickou, by bylo nyní poněkud 

neadekvátní. 

Na dané téma probíhají další studie. Schopnost nonylfenolů a nonylfenol ethoxylátů 

vyvolávat rakovinu nebyla hodnocena, ale v některých produktech (prostředcích osobní 

péče) se však může vyskytovat 1,4-dioxan, který karcinogenní je (Integrovaný registr 

znečíšťování). 

3.5.5 Nonylfenoly a jejich ethoxyláty v českých řekách 

Přestože jsou výroba a použití NP i NPE v EU i ČR zakázány, stále unikají do 

českých i evropských řek. Na to ostatně poukázala i loni vydaná analýza Greenpeace - 

Heads in the sand over Europe’s most dangerous chemicals. Velmi pravděpodobnou 
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příčinou je textilní zboží dovážené ze zemí mimo EU. Jak ukázala studie Greenpeace 

Špinavé prádlo II, NPE byly nalezeny v 52 výrobcích ze 78 testovaných textilních 

produktů. Testované zboží bylo zakoupeno na různých místech na světě, včetně ČR. Jak 

studie ukázaly, jsou tyto látky obsaženy nejen v dováženém textilu, ale uvolňují se z něho i 

při praní. Pokud se oblečení s obsahem NPE vypere, je velká pravděpodobnost, že se 

uvolní do odpadní vody a skrze čistírny dostane do řeky, kde se přemění na NP. Čistírny 

NPE nezlikvidují, naopak často ještě urychlí jeho přeměnu na toxický nonylfenol, který je 

pak hrozbou pro vodní organismy. Vše je navíc legální, zákaz NP a NPE se nevztahuje na 

jeho obsah v dovážených konečných výrobcích, tedy i v textilu. 

Tento problém se týká i ČR. Greenpeace v rámci projektu DETOX tour 2011 

odebrali vzorky sedimentů u čistíren odpadních vod z velkých měst a nechali je analyzovat 

na přítomnost nonylfenolu, jeho ethoxylátů a oktylfenolu. Výsledky (Tabulka 4) odhalily 

přítomnost uvedených látek ve všech odebraných vzorcích. Koncentrace nonylfenolu ve 

všech vzorcích navíc překročily Normu environmentální kvality (NEK), stanovenou pro 

hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice, která je 180 μg/kg. 

Nálezy v sedimentech dokumentují dlouhodobější vypouštění těchto látek z čistíren 

odpadních vod (ČOV) do řek. Dřívější analýzy, které provedl Výzkumný ústav 

vodohospodářský, prokázaly přítomnost těchto látek přímo ve vzorcích vody vytékající z 

výpustí ČOV. 

Tabulka 4 - Koncentrace nonylfenolu a jeho ethoxylátů v říčních sedimentech odebraných 

v blízkosti vybraných čistíren odpadních vod (Greenpeace, 2011) 

Místo odběru  
Datum 

odběru 

Nonylfenol 

[µg/kg] 

Nonylfenol-

monoethoxylát 

[µg/kg] 

Nonylfenol-

diethoxylát 

[µg/kg] 

ČOV Ústí - Neštěmice 20.7.2011 257,3 24,7 56,8 

ČOV Ústí - Neštěmice 14.9.2011 824,9 65,5 45,3 

ČOV Kolín 21.7.2011 239,3 23,4 150,5 

ČOV Kolín 8.9.2011 627,3 62,9 124,2 

BČOV Pardubice 21.7.2011 359,0 274,0 145,5 

BČOV Pardubice 6.9.2011 211,8 11,4 16,6 

ČOV Hradec Králové  21.7.2011 414,9 45,4 295,7 

ČOV Troja 5.9.2011 413,6 54,3 49,7 

ČOV Mělník 12.9.2011 359,4 64,8 33,8 
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Obrázek 4 – Oblečení a jeho globální cyklus (Greenpeace, 2011) 

V textilních komplexech, které touto látkou kontaminují řeky, se vyrábí oblečení 

světových oděvních značek – Nike, Adidas, Puma, Calvin Clein, Lacoste, a mnohých 

dalších. Obchodní vazby s továrnou má i česká firma Blažek (Greenpeace, 2011). 

3.5.6 Toxicita na vodní organismy 

Nonylfenol je toxický pro vodní organismy a ovlivňuje i jejich reprodukci. Při 

chronické expozici se snižuje růst řas a dalších vodních rostlin, u ryb dochází ke snížení 

tělesné hmotnosti a pomalejšímu dospívání. Patří mezi hormonální disruptory – může se 

vázat na receptory estrogenu. Ovlivňuje tak reprodukci ryb a způsobuje tzv. feminizaci 

(zvyšuje poměr počet samic/počet samců). Údaje o toxicitě jsou uvedeny v následující 

tabulce (Integrovaný registr znečišťování). 
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Tabulka 5 - Údaje o toxicitě na ryby (nespecifikovaný druh) (US EPA, 2010) 

Koncentrace 
Působení NP 

28 dní 33 dní 

NOEC [mg/l] 0,05-0,07 0,007 

LOEC [mg/l] 0,12-0,19 0,014 

Vysvětlivky: NOEC (No observed effect concentration) - nejvyšší koncentrace, při které nebyly pozorovány 

žádné změny, LOEC (Lowest observed effect concentration) - nejnižší koncentrace, při které 

jsou pozorovány účinky 

3.5.7 Stanovení nonylfenolu 

Pro stanovení vybraných alkylfenolů je k dispozici norma:  

 ČSN EN ISO 18857-1 (75 7568) Jakost vod – Stanovení vybraných 

alkylfenolů –  Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce 

kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí. 

Datum vydání: Ŕíjen 2006.  

Tato část normy specifikuje metodu stanovení 4-nonylfenolu v pitné, podzemní a 

povrchové vodě v desetinách až tisícinách µg/l v závislosti na stanovované látce. Metodu 

lze použít i pro analýzu odpadních vod, obsahujících analyzované sloučeniny v 

koncentračním rozmezí od 0,1 µg/l do 50 µg/l.  

V návrhu je norma, podle které lze stanovit jednotlivé isomery nonylfenolu nebo 

jejich sumu:  

 ISO/DIS 24293 Water quality – Determination of individua isomer sof 

nonylphenol – Method using solid phase extraction (SPE) and gas 

chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Zkratka DIS znamená, že jde o 

návrh dokumentu („enquiry draft“) 2007.  

Metoda specifikuje normu na stanovení vybraných individuálních isomerů 

nonylfenolu ve všech druzích vod. Lze stanovit 10 různých isomerů na bázi 

dimethylheptylfenolu (nonylfenolu). Tyto isomery lze stanovit v koncentracích od 0,001 

µg/l do 0,1 µg/l a také sumu 4-nonylfenolu (Integrovaný registr znečišťování). 
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3.6 Možnosti odstranění nonylfenolu 

3.6.1 Odstranění a biodegradace nonylfenolu 

Odstranění a biodegradace nonylfenolu imobilizovanými buňkami Chlorella vulgaris 

byly prováděny v Číně. Ačkoliv imobilizace Chlorella vulgaris významně snížila růst a 

účinnost biodegradace nonylfenolu, odstranění nonylfenolu bylo zvýšeno během krátké 

doby. Výsledky ukázaly, že imobilizováné buňky Chlorella vulgaris při optimálních 

podmínkách biomasy a fotoautotrofních podmínkách jsou účinné při odstraňování 

nonylfenolu. (Gao et al., 2011) 

Pozn. Chlorella vulgaris je jednobuněčná sladkovodní řasa bohatá na chlorofyl. 

3.6.2 Degradace nonylfenolu impulsním elektrickým výbojem ve vodě 

Tým českých vědců zkoumal degradaci technické směsi nonylfenolů korónovým 

výbojem ve vodě. Ukázalo se, že netepelná plazma generovaná výbojem může efektivně 

odstranit nonylfenol z vody. Účinnost odstranění byla závislá na elektrolytické 

konduktivitě vody, přičemž vyšší míry degradace bylo dosaženo při vyšší vodivosti. 

Oxidace nonylfenolu radikálem OH byla navržena jako možný mechanismus degradace 

(Tóthová et al., 2009).  

Pozn. Korona je druh elektrického výboje, vznikající v okolí silně zakřivených vodičů.  

3.6.3 Odstranění nonylfenolu a jeho estrogenní aktivity z kalů 

Cílem práce francouzských vědců bylo prozkoumat, do jaké míry aerobní mezofilní 

vyhnívání v kontinuálních reaktorech umožňuje odstranění nonylfenolu z kalu a jak tento 

proces může být účinný při úpravě anaerobně stabilizovaného kalu. Za anaerobních 

podmínek nebyla pozorována žádná degradace nonylfenolu ani jeho estrogenní aktivity. 

Naproti tomu došlo k vysokému odstranění nonylfenolu v aerobních podmínkách, stejně 

jako v dodatečné aerobní úpravě anaerobně vyhnilého kalu, se současnou doprovodnou 

redukcí estrogenních účinků kalu (Hernandez-Raquet et al., 2007).  
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4. PŘENOSY A ÚNIKY FTALÁTŮ A NONYLFENOLŮ Z 

ČOV 

4.1 IRZ 

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných 

mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů 

znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto 

mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací 

o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a 

tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. 

Ke splnění závazků bylo nutné doplnit legislativu v České republice o nové právní 

nástroje, které výše uvedené procesy umožnily. Dne 5. února 2002 byl přijat zákon 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon 

o integrované prevenci). Zákon č. 76/2002 Sb. založil integrovaný registr znečišťování 

životního prostředí (dále jen integrovaný registr znečišťování – IRZ) jako veřejně 

přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek. Veřejná přístupnost 

kvalitativně odlišila IRZ od ostatních, již provozovaných registrů v oblasti životního 

prostředí a klade daleko větší požadavky na správu a provoz registru. 

Kompetentními orgány v rámci IRZ jsou Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí (Integrovaný registr znečišťování) 

4.2 Důvody zařazení látky do IRZ 

4.2.1 Legislativa EU 

 rozhodnutí o EPER: „Rozhodnutí Komise 2000/479/ES, o vytvoření 

Evropského registru emisí znečišťujících látek podle článku 15 směrnice 

Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)“ 

http://www.irz.cz/node/23#aarhuska_umluva
http://www.irz.cz/node/23#protokol_prtr
http://www.irz.cz/node/23#protokol_prtr
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb034-02.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb034-02.pdf
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 nařízení o E-PRTR: „Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského 

registru vypouštění a přenosů znečišťujících látek“ (Integrovaný registr 

znečišťování) 

4.2.2 Legislativa ČR 

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

 Nařízení vlády č. 229/2007 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 

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

změně některých zákonů 

 Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 

týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků 

 Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a 

o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

(Integrovaný registr znečišťování) 

4.2.3 Mezinárodní dokumenty 

 Montrealský protokol: Montrealský protokol o látkách poškozujících 

ozónovou vrstvu Země 

 Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických 

polutantech 

 CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a 

související protokoly 

 UNFCCC Kyóto: Rámcová úmluva organizace spojených národů o změně 

klimatu a související „Kyótský Protokol“(Integrovaný registr znečišťování) 
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4.3 E-PRTR 

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Releases 

and Transfer Register; dále „E-PRTR“ nebo „Evropský PRTR“) je veřejně přístupná 

databáze o znečišťujících látkách, jejich únicích a přenosech. Zavedení E-PRTR má za cíl 

zlepšit přístup veřejnosti k informacím, týkajícím se znečišťování životního prostředí 

prostřednictvím koherentního a integrovaného evropského registru znečišťování, což 

následně přispěje k prevenci a snížení znečištění, dodávání údajů subjektům podílejícím se 

na rozhodovacím procesu a zapojení veřejnosti do rozhodování týkajícího se životního 

prostředí (E-PRTR, Inegrovaný registr znečišťování). 

4.4 Změny integrovaného registru znečišťování životního prostředí 

Přijetí nařízení o E-PRTR mělo samozřejmě podstatný dopad i na český integrovaný 

registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Česká republika musela změny evropské 

legislativy reflektovat a adaptovat národní právní předpisy pro nové fungování IRZ 

(zákonem č. 25/2008 Sb.). Poprvé povinné subjekty ohlašovaly data v souladu s novým 

evropským nařízením za rok 2007 do 31. 3. 2008. 

Ustanovení nařízení o E-PRTR neovlivňují právo členských států zachovat nebo 

zavést obsáhlejší či veřejnosti přístupnější registr úniků a přenosů znečišťujících látek. 

Členský stát tak může ve svém registru shromažďovat i údaje, které ke sledování 

nestanovuje evropský předpis. V případě České republiky se zejména jedná o sledování 

chemických látek v odpadech (Integrovaný registr znečišťování). 

4.5 Ohlašovací prahy pro látky  

Ohlašovací prahy jsou určeny jako množství látky (kg/rok). Povinnost ohlásit 

příslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze při jejich překročení. Provozovatel 

ovšem může ohlásit do IRZ i údaje o únicích a přenosech v případech, kdy k překročení 

ohlašovacího prahu nedošlo (došlo například pouze k dosažení prahu nebo je množství 

nižší než ohlašovací práh) (Maršák et al., 2012). 
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4.6 Úniky do vody 

Jako relevantní látky, znečišťující vodu, je ve sloupci 1b tabulky v příloze II nařízení 

E-PRTR specifikováno celkem 71 znečišťujících látek. Musí být ohlášeny úniky 

znečišťujících látek do vody, které překročí prahové hodnoty uvedené ve sloupci 1b. Tento 

případ se týká všech 71 látek znečišťujících vodu. Úniky znečišťujících látek do vody musí 

být ohlášeny z hlediska množství uvolněných znečišťujících látek v kg/rok. Prahová 

hodnota pro únik do vody je pro Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) a Nonylfenol a 

nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) shodně 1 kg/rok (Maršák et al., 2012). 

4.7 Úniky DEHP do vody 

V evropském E-PRTR nahlásilo úniky DEHP do vody 250 komunálních ČOV, 

celkové množství za rok 2010 představuje 24,6 tun. Suverénně největší množství 

nahlásila Anglie, a to 21,2 tun na 130 ČOV. Druhá Francie nahlásila 782 kg DEHP na 8 

ČOV. ČR je s nahlášenými 224 kg na osmém místě, což je v polovině všech zemí hlásící 

úniky DEHP do vody. Ovšem v E-PRTR není nahlášena ÚČOV Ostrava. 
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Tabulka 6 - Úniky DEHP do vody z ČOV za rok 2010 podle E-PRTR 

Stát Množství [kg/rok] počet obyvatel 
DEHP/obyvatele/rok 

[g] 

Velká Británie 21 200 63 181 775 0,336 

Francie 782 65 605 000 0,012 

Španělsko 431 47 265 321 0,009 

Portugalsko 377 10 562 178 0,036 

Itálie 375 59 499 534 0,006 

Irsko 319 4 585 400 0,070 

Norsko 259 5 051 275 0,051 

Česká republika 224 10 516 125 0,021 

Německo 206 81 993 000 0,003 

Švédsko 184 9 566 945 0,019 

Finsko 54 5 433 730 0,010 

Polsko 26 38 533 789 0,001 

Belgie 20 11 149 625 0,002 

Rakousko 6 8 488 511 0,001 

Slovinsko 4 2 059 509 0,002 

Dánsko 1 5 602 628 0,000 

 

Tabulka 7 - Úniky DEHP z čistíren odpadních vod v jednotlivých letech podle IRZ 

ČOV 
Únik DEHP do vody [kg/rok] 

2007 2008 2009 2010 2011 

Brno - Modřice 118,41 118,41 213,4 221 259 

Uherský Brod 2,41 2,33 2,83 3,18 - 

Uherské Hradiště - - 27,91 31,16 24,45 

ÚČOV Ostrava - - - - 254 

Z uvedené tabulky je patrné, že úniky DEHP do vody mají vzrůstající tendenci. V E-

PRTR jsou dostupné hodnoty od roku 2007 do roku 2010. V této databázi nejsou 

zaznamenány všechny úniky z čistíren odpadních vod oproti databázi IRZ. Úniky DEHP z 

ÚČOV Ostrava nejsou uvedeny v E-PRTR, ale pouze v IRZ za rok 2011. Dále je 

z databáze E-PRTR pro všechny země zřejmé, že 98,2 % úniků DEHP do vody je z čistíren 

odpadních vod.  
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4.8 Úniky nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátu do vody 

Tabulka 8 - Úniky NP a NPE do vody z ČOV za rok 2010 podle E-PRTR 

Stát 
Množství 

[kg/rok] 

počet 

obyvatel 

NP a 

NPE/obyvatele/rok 

[g] 

Velká Británie 18 622 63 181 775 0,295 

Itálie 13 676 59 499 534 0,230 

Španělsko 837 47 265 321 0,018 

Rakousko 358 8 488 511 0,042 

Švédsko 150 9 566 945 0,016 

Německo 139 81 993 000 0,002 

Francie 84 65 605 000 0,001 

Polsko 77 38 533 789 0,002 

Portugalsko 69 10 562 178 0,007 

Česká republika 61 10 516 125 0,006 

Belgie 32 11 149 625 0,003 

Slovensko 20 5 445 324 0,004 

Irsko 15 4 585 400 0,003 

Finsko 11 5 433 730 0,002 

Norsko 9 5 051 275 0,002 

Slovinsko 7 2 059 509 0,003 

Rumunsko 1 19 043 767 0,000 

V rámci EU do evropské databáze E-PRTR nahlásilo za rok 2010 únik NP a NPE 

223 komunálních ČOV. Celkové nahlášené množství z těchto ČOV reprezentovalo 34,1 

tun NP a NPE. Nejvíce NP a NPE v tomto roce uniklo z italské ČOV. Tento únik byl 11 

tun, což je o 8,6 tun více než z druhé ČOV nejvíce vypouštějící NP/NPE (také v Itálii).  

V databázi IRZ ani v E-PRTR není v rámci ČR do roku 2008 uveden žádný únik 

nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátu. V roce 2009 je ohlášený únik 1,8 kg/rok z čistírny 

odpadních vod v Brně – Modřicích. V roce 2010 ohlásilo únik nonylfenolů a 

nonylfenolethoxylátů do IRZ celkem 9 čistíren odpadních vod. Ovšem v evropském 

registru je uvedených pouze 6 ČOV.  V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty úniků 

(NP/NPE) do vody. ČOV nahlášené jak v IRZ, tak v E-PRTR jsou vyznačeny tučně. 
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Tabulka 9 - Úniky NP/NPE do vody za rok 2010 podle IRZ 

ČOV 
Únik do vody 

[kg/rok] 
Počet obyvatel 

NP a NPE/obyvatele/rok 

[g] 

ÚČOV Ostrava 27 310464 0,09 

Havířov 13,09 80985 0,16 

Opava 11,56 58 709 0,20 

Frýdek - Místek 10,98 59807 0,18 

Brno - Modřice 8,49 404 688 0,02 

Třinec 3,17 37 200 0,09 

BČOV Pardubice 2 15 671 0,13 

Hranice 1,27 18 933 0,07 

Přerov 1,1 45778 0,02 

 

 

Graf 1 - Úniky NP/NPE do vody v ČR za rok 2010 

Z grafu lze vyčíst, že v roce 2010 uniklo do vody z ÚČOV Ostrava 2krát více 

nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátu, než uniklo z druhé ČOV nejvíce vypouštějící NP a 

NPE (Havířov). Pokud přepočteme hodnotu úniků na počet připojených obyvatel, tak se na 

první místo dostává Opava, dále následuje Frýdek-Místek a Havířov. Je pravděpodobné, že 

v případě těchto polutantů a jejich úniku rozhoduje velikost – kapacita ČOV. 
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Tabulka 10 - Úniky NP/NPE do vody v rámci všech zemí E-PRTR v roce 2010 

v průmyslových činnostech (E-PRTR) 

Průmyslová činnost NP/NPE [kg/rok] 

Městské ČOV 34 072,78 

Průmysl základních organických chemických látek 1 327,79 

Povrchová úprava kovů a plastů 631,00 

Minerální oleje a rafinérie plynů 299,75 

Produkce papíru a dalších základních dřevěných produktů 256,00 

Likvidace odpadů, které nejsou nebezpečné 190,70 

Ostatní 133,25 

 

 

Graf 2 - Procentuální srovnání úniků NP/NPE do vody (E-PRTR) 

 

Tabulka 11 - Úniky DEHP a NP/NPE ve všech zemích hlásící úniky do vody v rámci E-

PRTR 

Úniky a počty ČOV 
Rok 

2007 2008 2009 2010 

Únik DEHP [kg/rok] 5204,96 20866,59 22749,79 24560,04 

Počet ČOV 84 177 249 250 

Únik NP/NPE [kg/rok] 107313,87 108271,18 28936,77 34072,78 

Počet ČOV 178 245 184 223 

 

 



Bc. Marcel Motal – Ftaláty a nonylfenoly v městských odpadních vodách 

2013  30 

 

Graf 3 - Vývoj úniků DEHP a NP/NPE do vody 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že úniky DEHP do vody mírně vzrůstají. Na druhé 

straně rozdíly úniků nonylfenolů a jejich ethoxylátů mezi roky 2008 a 2009 výrazně 

poklesl. Můžeme také vyčíst, že počet ČOV nemá vliv na množství úniků. 

4.9 Přenos látek v odpadech 

MŽP přijalo novelu nařízení vlády č. 145/2008 Sb., (nařízení vlády č. 450/2011 Sb.), 

ve které dochází k výrazné změně seznamu látek, sledovaných v odpadech přenášených 

mimo provozovnu. Z původního počtu 72 látek v příloze č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 

Sb. bylo zachováno 26 znečišťujících látek (přičemž ohlašovací prahy zůstávají u 

předmětných látek na původních hodnotách). Provozovatelé se novelou nařízení vlády 

budou řídit již při podávání hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2011 (viz přechodné 

ustanovení v nařízení vlády č. 450/2011) (Integrovaný registr znečišťování). 

Pro přenos DEHP v odpadech mimo provozovnu je v novele prahová hodnota 100 

kg/rok. Nonylfenoly mezi sledovanými látkami nejsou zahrnuty. V nařízení vlády č. 

145/2008 Sb. (před novelou) byla jejich prahová hodnota 5 kg/rok (Integrovaný registr 

znečišťování). 

V E-PRTR v letech 2007 - 2010 nejsou hlášené přenosy DEHP, ani NP a NPE 

v odpadech pro žádnou ČOV v ČR, ani žádné jiné zemi hlásící přenosy látek v odpadech. 
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Přenosy DEHP, NP a NPE  v odpadech nahlášené v IRZ jsou uvedené v 

následujících tabulkách. 

Tabulka 12 - Přenosy DEHP v odpadech podle IRZ 

ČOV 

Přenos DEHP v odpadech 

[kg/rok] 

2010 2011 

BČOV Pardubice 171,9 129,6 

 

Tabulka 13 - Přenosy NP a NPE v odpadech podle IRZ 

ČOV 

Přenos NP + NPE v odpadech 

[kg/rok] 

2009 2010 

Uherské Hradiště 7,74 - 

Uherský Brod 7,27 8,98 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

DEHP, nonylfenoly a jejich ethoxyláty se sledovaly z důvodu jejich zařazení do IRZ 

a E-PRTR, což jsou registry vypouštění a přenosů znečišťujících látek. Jejich prahové 

hodnoty pro úniky do vody jsou shodně 1kg/rok, tyto informace si navíc od ÚČOV 

Ostrava vyžádalo ČIŽP.  

OVAK, a.s. monitoruje kvalitu vody v kanalizační síti na odběrových profilech. Na 

odběrových místech, které jsou na obrázku 5, byly v průběhu roku 2010 – 2012 sledovány 

jedenkrát měsíčně obsahy kovů (As, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn), byl proveden základní 

chemický rozbor, ekotoxicita a v letech 2011 a 2012 byl sledován také DEHP.   

 

Obrázek 5 - Schematická mapa kanalizační sítě se spádovými oblastmi sběračů a 

odběrovými místy (Drozdová, 2012) 

Na odtoku z ÚČOV byla provedena analýza překročení prahových hodnot v roce 

2010 – 2012.  Do registru musí být ohlášeny látky, které překročí prahové hodnoty podle 
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nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006.  Pro 

zjištění situace ve výskytu těchto látek byly dne 2. 11. 2010 a 7. 11. 2012 odebrány vzorky 

vody na odtoku z ÚČOV, které byly analyzovány v akreditovaných laboratořích ZUOVA. 

Pro určení závislosti mezi DEHP a ostatními látkami v kanalizační síti (organické 

znečištění) jsem použil informace o průměrné hodnotě koncentrace BSK5 a CHSK za 

vzorkované období 2010 - 2012 (Doškářová , 2012).  Základní charakteristika městských 

odpadních vod ve sběračích je dána hodnotou CHSK, BSK5 a jejich poměrem. Poměrné 

zastoupení biologicky rozložitelných látek se stanovuje z poměru BSK5/CHSK. Čím je 

hodnota poměru vyšší, tím vyšší je obsah biologicky snadno rozložitelných látek. U 

odpadních vod obsahujících snadno biologicky rozložitelné látky se poměr BSK5/CHSK  

pohybuje v rozmezí asi od 0,5 až do 0,75, u biologicky vyčištěných odpadních vod bývá 

tento poměr v rozmezí 0,1 až 0,2 a u čistých povrchových vod bývá menší než 0,1  (Pitter, 

2009). Tento způsob vyjádření poměrného zastoupení biologicky rozložitelných látek je 

spočítán pro každý sběrač.  Medián hodnoty CHSK pro sledovaný soubor byl 331,2 mg/l. 

Medián hodnoty BSK5 pro sledovaný soubor byl 120 mg/l. 

V grafu 4 je uvedena průměrná hodnota CHSK městských odpadních vod v 

jednotlivých sběračích. Nejvyšší hodnoty CHSK byly zjištěny ve sběrači: Martinovský, 

Cihelní, Třebovice, Říční a sběrač D. Nejnižší hodnoty organického znečištění byly 

zjištěny v odpadních vodách ve sběrači Vratimovský, Svinovský a Polanecký. V grafu 5 je 

znázorněn poměr BSK5/CHSK, který byl vypočten jako průměr z hodnot poměrů 

jednotlivých měření. Největší množství snadno odbouratelných látek je přítomno 

v odpadních vodách ve sběrači Cihelní, Martinovský, Třebovice a Polanecký, nejvyšší 

obsah biologicky špatně rozložitelných látek byl zjištěn v odpadních vodách sběrače A a 

D, a v Novinářské (Doškářová, 2012).  
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Graf 4 - Průměrné hodnoty CHSK a BSK5 v jednotlivých sběračích 

 

Graf 5 - Poměr BSK5/CHSK v jednotlivých sběračích 

Ze schematické mapy kanalizační sítě na obrázku 5 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 (Drozdová, 

2012). 
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5.1 DEHP v jednotlivých odběrových místech 

Tabulka 14 - Koncentrace DEHP v kanalizační síti a charakter organického znečištění 

Odběrové místo 
DEHP [µg/l] 

BSK5/CHSK 
2011 2012 

1 Polanka < 1,5 < 1,5 0,51 

2 Svinov < 1,5 1,94 0,49 

3 Říční 12 17 0,44 

4 Novoveská 7,6 11,6 0,47 

5 Novinářská 9,3 13,2 0,38 

6 Cihelní 2,4 1,54 0,56 

7 Myslbekova 3,1 4,32 0,46 

8 Martinov 7,6 9,65 0,54 

9 Třebovice 9,9 12,36 0,51 

10 Vratimov 2,8 3,1 0,45 

11 Bohumínská 18 24 0,49 

12 Sokolská 8,8 10,2 0,49 

13 D-ÚČOV 6,6 7,8 0,42 

14 A-ÚČOV 7,6 8,4 0,39 

 

 

Graf 6 - Poměr BSK5/CHSK a koncentrace DEHP v odpadní vodě ve sběračích v roce 

2011 

Z tabulky 14 je zřejmé, že nejvyšší koncentrace DEHP byly zjištěny ve sběrači 

Bohumínská, Říční, Třebovický a Novinářská.  
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Statisticky významná závislost mezi poměrem BSK5/CHSK a koncentrací DEHP se 

nepotvrdila. Statisticky významná závislost byla zjištěna mezi CHSK a koncentrací DEHP 

(r = 0,59) a pro BSK5 a DEHP byla zjištěna významnější statistická závislost (r=0,75). 

Statisticky významnější závislost mezi BSK5 a DEHP splňuje podmínku hodnoty 

kritického koeficientu korelace (r=0,70) při hladině významnosti 0,005. V případě CHSK 

tato podmínka splněna není, zjištěná hodnota koeficientu korelace splňuje podmínku 

kritické hodnoty koeficientu korelace (r=0,59) při hladině významnosti 0,025. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že koncentrace DEHP v kanalizační síti je ovlivněna 

BSK5, což může souviset jednak s biologickou degradací těchto látek, případně se zdrojem 

znečištění – převaha splaškových vod.  

 

Graf 7 a 8 - Závislost mezi CHSK, BSK5 a DEHP ve sběračích OVAK, a.s. 

V tabulce 15 jsou uvedeny mediány koncentrací obsahy rizikových prvků pro 

jednotlivé sběrače, které byly vzorkovány jedenkrát měsíčně v období let 2010 – 2012. 

Koncentrace těžkých kovů ve sběračích mohou pomoci identifikovat zdroj DEHP.  Z grafu 

č. 9 je zřejmé, že nejvyšší obsahy těžkých kovů byly identifikovány ve sběrači 

Martinovský, Novinářská a Bohumínská.  
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Tabulka 15 - Medián koncentrace v µg/l rizikových prvků ve sběračích (2010 – 2012) 

(Drozdová, 2012) 

 

 

 

Graf 9 - Koncentrace těžkých kovů v jednotlivých sběračích 

DEHP As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn Celkem

Martinovský 7,6 2,52 10,9 0,16 24,4 14 39,3 0,47 413 504,75

Třebovice 9,9 0,97 7,34 0,22 36,4 13,2 34,2 0,39 236 328,72

Svinovský 1,5 2,16 5,15 0,14 21 12,8 26,2 0,38 56 118,83

Říční 12 1,853 8,14 0,2 35,3 9,2 28,8 0,33 267 350,82

Novoveská 7,6 3,95 9,53 0,26 30,52 14,6 25,9 0,31 177 262,07

Novinářská 9,3 2,59 16,15 0,26 38,4 3 42,9 0,42 351 454,72

Cihelní 2,4 1,99 9,26 0,22 47,2 7 38,8 0,47 200 304,94

Sokolská 8,8 1,75 11,51 0,42 56,3 3,3 26,4 0,3 313 412,98

Myslbekova 3,1 1,782 7,56 0,22 39,6 4,8 38,1 0,31 196 288,37

Bohumínská 18 2,4 9,32 0,29 39,9 16,93 26 0,24 361 456,08

Vratimovský 2,8 4,91 5,95 0,14 23,5 11,7 27 0,34 102 175,54

Polanka 1,5 1,77 6,04 0,13 21,7 5,6 24,5 0,28 76 136,02

A před ÚČOV 7,6 1,72 15,15 0,4 51,2 28,6 25,5 0,27 285 407,84

D před ÚČOV 6,6 1,592 11,08 0,35 39,2 15,3 32,5 0,37 288 388,39
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Graf 10 - Závislost mezi obsahem těžkých kovů a DEHP ve sběračích. 

Z tabulky 15 je zřejmé, že nejvyšší koncentraci ze sledovaných těžkých kovů 

v kanalizační síti vykazuje Zn, který se také rozhodujícím způsobem podílí na statisticky 

významné hodnotě koeficientu korelace mezi koncentrací kovů a DEHP (r = 0,70). 

Statisticky významná závislost mezi koncentrací Fe a DEHP nebyla prokázána.  

Ze závislosti mezi koncentrací Zn a DEHP v Bohumínském sběrači vyplývá, že 

v tomto případě souvisí nejvyšší zjištěná koncentrace DEHP s provozy povrchové úpravy 

kovů (tabulka 16).  Koncentrace DEHP v Bohumínském sběrači je cca 2.5x vyšší, než 

hodnota mediánu celého souboru. Podobná situace bude i ve sběrači Novinářská, kde je 

provozováno pokovování Zn. U ostatních sběračů lze, na základě závislosti DEHP na 

BSK5 , předpokládat vliv odpadních vod z domácností.  

Tabulka 16 - Přehled průmyslových aktivit napojených na jednotlivé sběrače (Drozdová, 

2012) 

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 
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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 

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 

5.2 Úniky DEHP 

V roce 2010 uniklo do vody z brněnské ČOV v Modřicích 221 kg/rok DEHP, což je 

srovnatelné s Ostravskou ÚČOV. Nejvíce DEHP v tomto roce uniklo ve Velké Británii ve 

východním Londýně z tamní ČOV a bylo to 2,16 tun. 
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Ústřední čistírna odpadních vod v roce 2011 naměřila na odtoku z ÚČOV 

koncentraci 6,20 µg/l (přítok vody 37 579 330 m
3
), což produkuje 233 kg DEHP/rok a 

v roce 2012 byla v odtoku naměřeno 7,6 µg/l (při přítoku 34 323 680 m
3
), což produkuje 

260 kg DEHP/rok. Prahová hodnota (1 kg/rok) byla v obou letech více než 200x 

překročena. V roce 2011 bylo na přítoku do ÚČOV naměřeno 7,6 µg/l a v odtoku 6,2 µg/l. 

Rozdíl koncentrace mezi přítokem a odtokem je pouze 1,4 µg/l.  Z těchto výsledků 

vyplývá, že DEHP se během technologického procesu pouze minimálně rozkládá (18%).  

V roce 2012 ale byla zjištěn zcela jiný průběh chování DEHP v rámci technologie ÚČOV. 

Na přítoku do ÚČOV bylo zjištěno 260 kg DEHP/rok a na odtoku byly všechny naměřené 

hodnoty pod mezí detekce metody, tzn., že by se téměř kompletně odbouraly přitékající 

DEHP. Výsledky DEHP v roce 2012 na odtoku byly získány během jednoho měsíce 

(listopad 2012) nejednalo se, tak jak v roce 2011, o pravidelný měsíční odběr. Je tedy 

možné, že DEHP na odtoku z ÚČOV nebyl zachycen.  Pro posouzení chování DEHP 

v technologii ÚČOV je nutné během roku 2013 zajistit „pravidelný monitoring“ odtoku z 

ÚČOV. 

Množství DEHP zjištěné na odtoku z ÚČOV v Ostravě patřilo v roce 2011 k velmi 

vysokým. Přibližně 10násobně je překročena průměrná hodnota a cca 5x je překročena 

hodnota produkovaná na obyvatele.  
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Tabulka 17 - Hlášené úniky DEHP na komunálních ČOV v Evropě a ÚČOV Ostrava 

Stát Komunální ČOV 
DEHP 

[kg/rok] 

Počet 

obyvatel 

DEHP/obyvatele/rok 

[g] 

ČR 

 

Brno - Modřice 118 404747 0,292 

Uh. Brod 2,32 17533 0,132 

Ostrava 232 310464 0,747 

 

 

 
SRN 

Frankfurt 20 671927 0,030 

Kiel 18,4 238049 0,077 

Hanau 8,03 88358 0,091 

Mannheim 34 311969 0,109 

Neumunster 3,2 76955 0,042 

Stuttgart-Plieningen 4,77   

Ravensburg 2,11 49418 0,043 

Reutlingen 26,8 112132 0,239 

Stuttgart 8,63 601645 0,014 

 
Rakousko 

Amstetten 15 22595 0,664 

Achental - Zillertal 3,32 189284 0,018 

Salzburg 63,9 150269 0,425 

 

 

 

 
UK 

Blackburn 1,2 105085 0,011 

Machester-Bolton 1,01 139403 0,007 

Coventry 1,03 309800 0,003 

Manchester-Davyhulme 2,5   

Edinburg 2,66 477660 0,006 

Liverpool 1,89 434900 0,004 

Nottingham 1,57 292400 0,005 

Paisley 49,3 74000 0,666 

Dublin-Portobello 16,1 506201 0,032 

Manchester-Wigan 1,42 81203 0,017 

Leicester-Wanlip 1,43 15800 0,091 

 

 
Francie 

Lille - Houplet 2,78   

Lille - Marquitte 79,2   

Lille - Wattreles 15   

STEP Marseille 4760 852395 5,584 

Strasbourgh 48,2 272975 0,177 

 Průměr 25,43  0,157 

 St.odchylka 48,30  0,232 

 Median 4,77  0,042 

V roce 2012 bylo provedeno 8 analýz DEHP na odtoku z ÚČOV. Ve všech 

případech byly naměřené hodnoty pod mezí detekce (<0,50 µg/l). Vzorky byly 

analyzovány v akreditovaných laboratořích ZUOVA (vzorek č. 110848, 110267, 109651, 

109331, 108994, 108325, 108324, 107497).  Z uvedených výsledků je zřejmé, že v roce 

2012 nevznikla ÚČOV ohlašovací povinnost pro únik DEHP.   
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5.3 DEHP v kalech 

Pro přenos DEHP v odpadech – kalech není v IRZ v roce 2009 uvedena hodnota u 

žádné ČOV. Výskytem DEHP v kalech se zabývali Cousins et al. (2007) ve Švédsku, kteří 

uvádí obsah v rozmezí 15 – 26 µg/kg sušiny (průměr ze 33 vzorků kalů).  Nebyl prokázán 

velký rozdíl mezi jednotlivými ČOV.  V roce 2011 bylo v kalu z ÚČOV Ostrava naměřeno 

14 µg/kg DEHP. Celková produkce kalové sušiny byla v roce 2011 7800 t. V kalech se 

celkem zachytilo 109,2 g DEHP/rok. Z uvedených výsledků je zřejmé, že ÚČOV 

nevznikla ohlašovací povinnost pro DEHP v kalu.  

Tabulka 18 - Obsah DEHP v mg/kg sušiny v kalech z komunálních ČOV 

 Minimum Maximum  Median 

Smith et al. (2009) 0.3 1020 110 

I když jsou koncentrace ftalátů v kalu nízké, mohou se ftaláty podílet na jejich 

ekotoxicitě. Podle vyhlášky č294/2005 Sb. byl z kalu připraven vodný výluh, ve kterém 

byly zjištěny koncentrace ftalátů, které jsou uvedeny v tabulce 19. Ve sloupci č. 2 jsou 

uvedeny výsledky, které byly zjištěny po přídavku 10 % aktivního uhlí (AC) ke kalu, ze 

kterého byl následně připraven výluh podle platné metodiky vyhlášky č.294/2005 Sb.   

Z výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, že k nejvýznamnější sorpci na aktivní uhlí 

došlo u Di-n-butylftalátu, esterů kyseliny ftalové a dimetylftalátu (cca 65 %).   

Tabulka 19 - Analýza ftalátů ve vodném výluhu z kalů a po přídavku aktivního uhlí 

Ftalát Výluh [mg/l] Výluh + 10 %AC [mg/l] 

Benzylbutylftalát < 0,0003 < 0,0005 

Bis(2-ethylhexyl)ftalát 0,0288 0,0254 

Di-n-butylftalát 0,0246 0,0162 

Di-n-oktylftalát < 0,0006 < 0,0009 

Suma esterů kyseliny ftalové 0,0834 0,053 

Dimetylftalát 0,0271 0,0115 

Di-n-ftalát 0,0029 < 0,0032 

5.4 Úniky nonylfenolů a nonylfenol ethoxylátů  

V následujícím přehledu jsou vybrány země, které nahlásily únik NP a NPE, včetně 

přepočtu produkovaného množství NP+NPE na obyvatele.  
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Tabulka 20 - Hlášené úniky NP+NPE na komunálních ČOV v Evropě a ÚČOV Ostrava 

(za rok 2010). 

Stát Komunální ČOV 
NP+NPE 

[kg/rok] 
Počet obyvatel 

NP/obyvatele/rok 

[g] 

 

SRN 

Stuttgart 115 601645 0,191 

Hanau 1,61 88358 0,018 

Neumunster 3,5 76955 0,045 

Niederrad 55 22667 2,426 

Kiel 9,59 238049 0,040 

 

Rakousko 

Amstetten 10 22595 0,443 

Linz 8,21 189284 0,043 

Salzburg 3,34 150269 0,022 

Anglie Cambridge 219 122800 1,783 

 

 

Francie 

STEP Marseille 395 852395 0,463 

Strasbourgh 25,1 272975 0,092 

Cannes 17 71970 0,236 

Watrelos 41,5 42753 0,971 

 Ostrava 44,23 310464 0,142 

Průměrná produkce NP a NPE/obyvatele je 0,5 kg/rok. Z tohoto pohledu je produkce 

0,142 g/obyvatele/rok pro ÚČOV Ostrava poměrně nízká. 

Nonylfenol a nonyfenol ethoxyláty byly v rámci technologie ÚČOV sledovány 

pouze na odtoku z ÚČOV. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 21.  
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Tabulka 21 - Nonylfenol a nonylfenolethoxylát na odtoku z ÚČOV 

Měření ZUOVA Datum odběru 
Nonylfenol 

[µg/l] 

Nonylfenol ethoxylát 

[µg/l] 

 15.10.2010 0,39 0,57  

02.11.2010 0,21 0,38 

09.11.2010 < 0,1 0,066 

11.11.2010 < 0,1 0,075 

15.11. 2010 0,16 0,74 

17.11. 2010 0,19 0,79 

22.11. 2010 0,17 0,49 

24.11. 2010 2 3,5 

01.12. 2010 0,31 0,56 

06.12. 2010 0,34 0,86 

09.12. 2010 0,24 0,49 

13.12. 2010 0,25 0,54 

15.12. 2010 0,28 0,72 

Průměr  0,41 0,767 

St. odchylka  0,56 µg/l 0,89 µg/l 

Median  0,245 µg/l 0,55 µg/l 

Bilance NP + NPE 

2010 průměr 
44,23 kg/rok 2010 

Bilance NP+NPE 

2010 median 
29,87 kg/rok 2010 

Bilance NP+NPE 

2011 
6,18+14,07 kg/rok 2011 (20,25 kg/rok) 

5.5 NP a NPE v kalech v roce 2010 

V tabulce 22 jsou uvedeny výsledky rozboru NP/NPE provedených v roce 2009 z 

vybraných čistíren odpadních vod „A – do 5000 EO“, „B > 100 000 EO“ a „C 50 – 

100 000 EO“. Podle zpřísněného návrhu draftu Směrnice Rady č. 86/278/EC6 patří 

v současnosti nonylfenoly mezi doporučené sledované organické polutanty v kalech 

v případě jejich zemědělského i dalšího využití -  kompostování. Doporučovaný, a zatím 

neschválený, limit pro tento ukazatel NP/NPE dle tohoto 3. Pracovního dokumentu draftu 

Směrnice Rady č. 86/278/EC6 z roku 2000 je 50 mg/kg sušiny kalu, respektive z roku 

2003 je to 450 mg/kg sušiny kalu. V současné době jsou tyto hodnoty uváděné též ve 

zprávě pro EK7 (Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge 

on land – Final Report Part III: Project Interim Reports z února 2010). 
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Z tabulky je zřejmé, že NP+NPE v kalech z ČOV do 5000 EO je významně nižší, 

zatímco obsahy pro ostatní 2 čistírny jsou srovnatelné, v literatuře není uveden konkrétní 

počet EO pro obě sledované čistírny.  

Tabulka 22 - Obsah nonylfenolu  v mg/kg sušiny v kalech z komunálních ČOV + 

databáze IRZ 2009 

 
ČOV 5000 EO 

ČOV 50 – 100 000 

EO 
ČOV > 100 000 EO 

Průměr ± st. odchylka  3,47 ± 1,60 12,34 ± 3,42 13,78 ± 4,33 

Median 3,37 13,80 12,60 

ÚČOV Ostrava 138,8 kg NP+NPE/rok 2010  

ČOV Uh. Brod 7,26 kg NP+NPE/rok 2009 z IRZ 

ČOV Uh. Hradiště 7,73 kg NP+NPE/rok z IRZ 

 Minimum Maximum  Průměr 

Smith et al. (2009) 256 824 351 

 

Tabulka 23 - NP a NPE v kalech z ÚČOV v roce 2011 

Ukazatel Kaly 2011 Jednotka 
Přepočteno na 7800 t 

[kg] 

Ohlašovací prahová 

hodnota [kg/rok] 

nonylfenol  13 mg/kg 101,4 - 

nonylfenol 

ethoxyláty 
5,6 mg/kg 43,68 - 

Pozn. Ohlašovací prahová hodnota pro NP a NPE byla 5kg/rok a platila do roku 2010. 

 

 

Graf 11 -  Distribuce NP a NPE mezi kal a vody na odtoku z ÚČOV (2011) 
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Z grafu 11 je zřejmé, že na rozdíl od DEHP, které se v kalu nezachytily a odtékají 

z ÚČOV snížené o cca 18 %, se téměř 95 % NP a NPE  zachytí v kalu.  
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6. ZÁVĚR 

DEHP byl sledován na odběrových profilech v letech 2010 a 2011 spolu s výše 

uvedenými kovy. Nejvyšší koncentrace v kanalizační síti vykazuje Zn. Ze závislosti DEHP 

a Zn vyplývá, že Zn významně ovlivňuje koncentraci DEHP, což může být způsobeno 

průmyslovou činností, jako je např. povrchová úprava kovů nebo pozinkování. 

Dále se v letech 2010 – 2012 sledovaly průměrné koncentrace BSK5 a CHSK. 

Z poměru mezi BSK5/CHSK se stanovily biologicky rozložitelné látky. Závislost mezi 

poměrem BSK5/CHSK a koncentrací DEHP nebyla potvrzena. Závislost BSK5 a DEHP 

splnila podmínky kritického koeficientu korelace. Z této závislosti je zřejmé, že 

koncentrace DEHP v kanalizační síti je ovlivněna BSK5, což může souviset s biologickou 

degradací, případně se zdrojem znečištění (převaha splaškových vod). 

Únik DEHP z ÚČOV do vody byl v roce 2011 6,20 µg/l, což při přítoku 37,6 mil m
3
 

produkuje 233 kg DEHP/rok. V roce 2010 byl tento únik 7,6 µg/l = 260 kg DEHP na rok 

(přítok 34,3 mil m
3
). V obou případech byla prahová hodnota 1kg/rok překročena více než 

200x. Rozdíl mezi přítokem a odtokem DEHP v roce 2011 byl pouze 1,4 µg/l, z čehož 

plyne pouze cca 18% rozklad DEHP v technologickém procesu ÚČOV. Ovšem v roce 

2012 byl přítok 260 kg/rok, ale na odtoku byly všechny naměřené hodnoty pod mezí 

detekce. To mohlo být způsobeno odběrem vzorků pouze během jednoho měsíce, na rozdíl 

od roku 2011, kdy byl prováděn pravidelný měsíční odběr během celého roku. DEHP na 

odtoku z ÚČOV v roce 2011 přibližně 10x překročena průměrná hodnota a cca 5x 

překročena hodnota produkovaná na obyvatele. V roce 2012 bylo všech 8 analýz na odtoku 

z ÚČOV pod mezí detekce a nevznikla tak ohlašovací povinnost. 

Množství DEHP v kalech na ÚČOV v roce 2011 bylo 14 µg/kg. V kalech se na 

celkové produkci 7800 t zachytilo 109,2 g a také zde nevznikla ohlašovací povinnost. 

Co se týká úniků nonylfenolu a jejich ethoxylátů z ÚČOV, tak v roce 2010 byl únik 

NP a NPE 44,23 kg/rok. Při přepočtu této hodnoty na obyvatele/rok je v Ostravě produkce 

0,142 g/obyvatele/rok, což je poměrně nízká hodnota. V roce 2011 byla bilanční hodnota 

úniků NP a NPE do vody 20,25 kg/rok. 
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Suma NP a NPE v kalech z ÚČOV v roce 2010 byla 138,8 kg/rok. V roce 2011 bylo 

v kalech 101,4 kg NP/rok a 43,7 kg NPE/rok. NP a NPE se z téměř 95% zachytí v kalech, 

na rozdíl od DEHP, který se v kalu nezachycuje a odtéká z ÚČOV snížený o zhruba 18%. 

Doporučuji provádět pravidelný měsíční monitoring DEHP a NP+NPE na vybraných 

odběrových místech a také na odtoku z ÚČOV. Při pravidelném měření můžeme obdržet 

spolehlivé hodnoty sledovaných látek. 
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