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1.0 TEORETICKÝ ÚVOD 

 

Tak a je to tady. Konečně jsme o Břehnickém potoce zjistili vše, co se dalo a sepsáním to-

hoto závěrečného dokumentu pro nás soutěž Voda živá končí. Čtvrtá etapa pro nás byla ja-

kýmsi konečným shrnutím všech informací, které se nám podařilo vypátrat. Tyto informace 

jsme umístili do naší závěrečné zprávy, která se nachází v sekci praktických úkolů. Ovšem 

nespokojili jsme se pouze se sdružováním námi už dříve zjištěných faktů. Naše závěrečná 

zpráva také obsahuje záznam prezentace, kterou jsme předvedli žákům třídy 5. A jako závě-

rečný referát o Břehnickém potoce, novinový článek, který jsme si připravili, oskenované 

dokumenty z čistírny odpadních vod CHEVAK a výpověď pamětníka, kterého jsme potkali 

při natáčení video reportáže. Na tu jsme samozřejmě nezapomněli – pojali jsme ji tak trochu 

televizně a posíláme ji jako přílohu k tomuto dokumentu. 

A nyní k samotné závěrečné zprávě. Zahrnuli jsme do ní pouze informace, které se nám 

zdály užitečné či zajímavé. Pro lepší přehlednost je rozčleněna na části (úvod, popis přírodní-

ho prostředí, odlov bentických organismů, kvalita vody, další zjištěné informace, závěr, přílo-

hy), které vychází z osnovy, jež nám byla poskytnuta v dokumentu se zadáním čtvrté etapy. 

Doufáme, že se nám podařilo charakter Břehnického potoka a jeho okolí vystihnout co nejlé-

pe a že není příliš obsáhlá. 

Poslední sekci v tomto dokumentu, ke které je třeba něco úvodem napsat, je sekce Dobro-

volné úkoly. Do té jsme vložili řešení všech našich vypracovaných dobrovolných úkolů, které 

zahrnuje popis jednotlivých akcí spolu s fotodokumentací naší činnosti (např. u sběru odpad-

ků). Jednotlivé dobrovolné úkoly jsou členěny podle čísla etapy, ve které byly zadány. 

To je na úvod už opravdu vše, snad jsme jím alespoň trochu osvětlili uspřádání naší závě-

rečné zprávy. Snad Vás výsledek našeho skoro šestiměsíčního snažení zaujme, zalíbí se Vám 

a možná Vás dokonce i něco nového přiučí. 
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2.0 VYPRACOVÁNÍ 
 

ZAMĚŘENÍ:  
Shrnutí získaných informací 

 

2.1 PRAKTICKÝ ÚKOL: 
 

 Sepsání závěrečné zprávy 

 

 

Úvod 

 

První etapa soutěže Voda živá spočívala hlavně ve výběru vhodného vodního toku, 

který bude po celou dobu jejího trvání předmětem našeho pozorování. Naší volbou byl 

jednoznačně potok Břehnický – tento tok pramenící poblíž Dolního Pelhřimova je to-

tiž jediný v celém nejbližším okolí Chebu a jeho cesta k ústí do Ohře je opravdu spleti-

tá a zajímavá. Úvodem bychom Vás tedy s tímto vodním tokem velmi rádi seznámili a 

také se podělili o některé základní informace: 

 Pramen – potok pramení 100m od obce Svatý Kříž, okres Cheb, kraj Kar-

lovarský 

 Ústí – do řeky Ohře, 100 m od hráze přehradní nádrže Skalka, obec Cheb, 

okres Cheb, kraj Karlovarský 

 Celková délka potoka – 4,71 km 

 Směr toku – z jihu na sever 

 Počet přítoků – 4, z toho 3 levostranné a 1 pravostranný 

 Terén, kterým protéká – 2200 m vede skrz Přírodní park Smrčiny, 900 m 

protéká loukami, 700 m protéká městskou zástavbou, další úsek o délce 

500 m vede v potrubí pod zemí, posledních 400 m vede opět v korytě nad 

zemí a poté se vlévá do řeky Ohře 

 Koryto – na začátku má přírodní břehy, část potoka pod městskou zástav-

bou je svedena do betonové roury v zemi 

 Úmoří – Severního moře 

 Specifika potoka – potok je jedinečný tím, že protéká volnou krajinou v 

Přírodním parku Smrčiny, kde jsou jeho břehy lemovány břehovou zelení a 

nezpevněny, a protéká též soustavou celkem 7 rybníků. Jeden úsek jeho ko-

ryta je veden podzemními betonovými rourami pod budovami výrobního 

areálu a tenisovým areálem a následně se opět vynořuje na povrch zemský 

a má opět nezpevněné koryto s břehovou zelení a volně se tak vlévá do 

Ohře 
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 Povodí Ohře a dolního Labe – Řeka Ohře pramení v Bavorsku u města 

Wiesenstadt a vlévá se do řeky Labe ve městě Litoměřice. Protéká Cheb-

skou a Sokolovskou pánví.  V povodí Ohře je na teritoriu správního území 

obce s rozšířenou působností několik, z hlediska povodňové ochrany, vý-

znamných vodohospodářských soustav - na řece Ohři (nádrž Skalka), na 

řece Odravě (nádrž Jesenice) a nádrž Horka na Libockém potoce. 

 

Do řeky Ohře se vlévají tyto levostranné přítoky -  Libocký potok, Lesní potok, 

Střížovský potok, Slatinný potok, Doubský potok, Plesná, Sázek a další bezejmenné 

drobné vodní toky. Zprava do Ohře ústí Výhledský potok, Břehnický potok, Maškov-

ský potok, Odrava a drobné bezejmenné toky. Břehnický potok tedy patří do povodí 

řeky Ohře, povodí má rozlohu 5606,06 km². 

 

Správcem povodí Břehnického potoka je státní podnik Povodí Ohře. Potok pramení 

ve výšce 513 m n. m. a do Ohře ústí v nadmořské výšce 435 m n. m. Břehnický potok 

má celkem čtyři přítoky – největší z nich se jmenuje Zelenohorský potok, ostatní ne-

mají názvy. Převažující expozice svahů, kterými potok protéká, je jihovýchodní. 

 

Břehnický potok pramení na okraji lesíka asi 100 m od obce Svatý Kříž, která se 

nachází asi 2 km jižně od okraje okresního města Cheb. Pramen se nalézá v nadmoř-

ské výšce 530 m n. m. a začíná jako malý rybníček. První část o délce přibližně 2200 

m protéká Přírodním parkem Smrčiny. Půjdeme-li od pramene směrem po proudu po-

toka asi po 500 m, v místě zvaném U Cihelny, se na potoce nachází první z rybníků, 

zvaný Lesní rybník. Leží v nadmořské výšce 500 m. Z něj pokračuje potok dále smě-

rem na sever k obci Dolní Pelhřimov. Před ob-

cí, v místě zvaném U Sádek se Břehnický potok 

vlévá do menšího rybníčku, z něj do Černého 

rybníka a pak se přes soustavu dalších čtyř 

vodních nádrží dostává až do Dolního rybníka 

(viz Obr. 1), který má délku asi 0,42 km a oby-

vatelům Dolního Pelhřimova slouží jako záso-

bárna užitkové vody. Jeho koryto pokračuje do 

obce Pelhřimov, kde protéká pod silnicí Pe-

lhřimovská a tím opouští Přírodní park Smrči-

ny. Jeho koryto vede volnou krajinou, loukami 

směrem k osadě Zátiší na okraji města Cheb.  Tam je koryto nejprve vedeno pod že-

lezniční tratí a následně pod ulicí Vrbenského. Pokračuje sídlištěm Skalka v Chebu a 

pod ulicí Americká je jeho koryto svedeno do betonové roury, která prochází pod zemí 

pod výrobním areálem KOVO Cheb a tenisovými kurty Tenis klub Cheb. Na severo-

západní hranici areálu Tenisklubu Cheb se potok opět vynoří na povrch a pokračuje 

podél ulice Břehnická směrem k řece Ohře, kam se, v nadmořské výšce 450 m, vlévá. 

 

Obrázek 1 - Dolní rybník 
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Popis přírodního prostředí 

 

Celý tok Břehnického potoka jsme několikrát prošli. Sledovali jsme flóru na bře-

zích, ve vodě i v jeho okolí, dále faunu. Provedli jsme odběr vody na různých místech 

toku, za účelem zjištění přítomnosti zooplanktonu, případně drobných makroskopic-

kých organismů.   

 

Flóra: 

Vegetace (stávající stav vegetace)  

Stráně jsou zarostlé různověkou mozaikou náletových zejména listnatých dřevin, 

přímé výsadby jsou spíše ojedinělé. Ve stromovém patře dominují javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), dub letní (Quercus robur) a jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior). Z dalších dřevin jsou přimíšené jilm drsný (Ulmus 

glabra), buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný (Carpinus betulus), modřín opadavý 
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(Larix decidua), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jeřáb ptačí (Sorbus aucupa-

ria) aj. 

Keřové patro je tvořeno mladými dřevi-

nami stromového patra, řídce výsadbami pá-

melníku poříčního (Symphoricarpos albus) a 

tavolníku (Spiraea sp.), ojediněle pak přistu-

pují další druhy – např. hloh (Crataegus sp. 

div.), meruzalka (Ribes sp.), lípa srdčitá (Tilia 

cordata) a trnka obecná (Prunus spinosa). 

Bylinné patro je vzhledem k zástinu a 

značnému sklonu stráně většinou velmi řídké. 

Na některých místech v bylinném patře do-

minuje lipnice hajní (Poa nemoralis), v jižní 

části území je ve stráních hojnější bika hajní 

(Luzula luzuloides), na vlhčích místech pak netýkavka malokvětá (Impatiens parviflo-

ra). 

Vegetační kryt na několika místech odpovídá společenstvům přirozené vegetace 

kyselých doubrav (svaz Genisto germanicae-Quercion), na ostatních nelze fytocenolo-

gicky zařadit.  

Ve stráni se nachází drobné skalní výchozy. Tyto skalky nemají příliš vyvinutý 

rostlinný kryt charakteristický pro tento typ stanoviště. Většinou hostí běžnou náleto-

vou vegetaci (např. růže šípková – Rosa canina agg., ostružiník maliník – Rubus 

idaeus, srstka angrešt – Ribes uva-crispa, meruzalka – Ribes sp.) nebo naopak jsou po-

rostlé výsadbami a zplanělými porosty kulturních dřevin (např. skalník – Cotoneaster 

sp., pámelník poříční – Symphoricarpos albus) a bylin (např. rozchodník pochybný – 

Sedum spurium). Některé skalky jsou příliš zastíněné téměř bez bylinného patra, pouze 

s vyvinutým mechovým patrem.  

Údolní niva potoka je velmi úzká a kromě jižní části území zahrnuje pouze úzký 

pás při březích potoka. Stromové patro kolem toku tvoří výsadba dubu letního (Quer-

cus robur) a dále pak spontánně rostlé náletové dřeviny zasahující též do patra keřo-

vého. Jde zejména o olši lepka-

vou (Alnus glutinosa), javor klen 

(Acer pseudoplatanus), javor 

mléč (Acer platanoides), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior) a 

jilm drsný (Ulmus glabra). 

Bylinné patro kolem toku je 

silně eutrofizované, tvořené 

zejména porosty kopřivy dvou-

domé (Urtica dioica) a netýkav-

ky malokvěté (Impatiens par-

viflora). Z dalších druhů jsou na 
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březích potoka hojnější konopice 

dvouklaná (Galeopsis bifida), 

kerblík lesní (Anthriscus syl-

vestris), bršlice kozí noha 

(Aegopodium podagraria), dvoj-

zubec černoplodý (Bidens frondo-

sa), kozlík lékařský (Valeriana 

officinalis), rozrazil potoční (Ve-

ronica beccabunga) a pomněnka 

bahenní (Myosotis palustris agg.). 

V jižní části území, kde je niva 

potoka širší, se nachází spontánně 

narostlý porost olše lepkavé (Al-

nus glutinosa), který je v současné 

době udržovaný v parkové úpravě (prořezávka dřevin, pravidelná seč travních poros-

tů).  

 

Fauna: 

U toku Břehnického potoka bylo objeveno také spoustu exemplářů ze zvířecí říše, 

nebo alespoň stopy jejich výskytu. Zde je výčet těchto organismů: srnec obecný (Cap-

reolus capreolus), strakapoud velký (Dendrocopos major), prase divoké (Sus scrofa), 

rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora koňadra (Parus major), kachna divoká 

(Anas platyrhynchos), ledňáček říční (Alcedo atthis), šídlo sp. (Aeshna), sýkora mod-

řinka (Cyanistes caeruleus), potáp-

ník vroubený (Dytiscus marginalis), 

kachna divoká (Anas platyrhyn-

chos), jepice (Ephemeroptera), ko-

nipas bílý (Motacilla alba), komár 

pisklavý (Culex pipiens), rehek do-

mácí (Phoenicurus ochruros), 

potkan obecný (Rattus norvegicus), 

lín obecný (Tinca tinca), veverka 

obecná (Sciurus vulgaris), hltanovka 

bahenní (Erpobdella octoculata), 

labuť zpěvná (Cygnus cygnus) a 

vodní roztoči – např. vodule. 
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Odlov bentických organismů 

 

Při výběru místa vhodného k odlovu bezobratlých vodních živočichů jsme si na 

Břehnickém potoku všímali míst, kde je voda klidná a téměř stojatá, i jiných, kde se 

naopak čeřila a hýbala kvůli neustále dopadajícím malým peřejím. Byla tam místa 

hustě zarostlá vodním rostlinstvem či s kameny vydlážděným dnem. 

 

Nakonec jsme pro odlov zvolili místo, kde se voda jen pozvolna hýbala kupředu, 

kde rostlo jen malé množství vodních rostlin a kde byla na dně silná vrstva bahnitého 

až písčitého materiálu, ve kterém by se mohli drobní živočichové ukrývat. U tohoto 

vybraného místa na dolním toku Břehnického potoka jsme tedy zůstali a pustili se zde 

do díla. 

 

Nejprve jsme do nádoby nabrali trochu materiálu ze dna. Jednalo se o směs zetle-

lých rostlin a listí s pískem, příměsí větviček a drobnými kamínky. Po přidání vody 

jsme pozorovali pohyb lapených živočichů. 

 

Po odlovu drobných bezobratlých živočichů ze dna Břehnického potoka jsme své 

úlovky přenesli do budovy školy, abychom je mohli určit a pomocí tabulky uvedené v 

zadání první etapy podle nich určit kvalitu vody Břehnického potoka. Některé živoči-

chy jsme poznali hned, jiné jsme určili pomocí mikroskopu a určovacího klíče. 

Nejprve jsme ke každé skupině přiřadili hodnoty založené na míře jejich citlivosti 

ke znečištění vody:  

 

Jméno živočišné skupiny 
Počet 

bodů 
Jméno živočišné skupiny 

Počet 

bodů 

Pijavice 3 
Beruška vodní (korýši, stej-

nonožci) 
3 

Larvy vodních brouků 5 Larvy pakomárů 2 

Plovoucí nymfy jepic 10 Ploštěnci 4 

Bruslařka 5 Kroužkovci 1 

 

Hodnoty jsme pak sečetli a výsledek vydělili počtem námi objevených skupin: 

 

3 + 5 + 10 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1

8
=  

33

8
= 4,125 

 



 

p. uč. Radka Králová 
Gymnázium Cheb  Jana Komůrková 
Nerudova 7  Lucie Krutinová 
35002 Cheb  10  Tomáš Lener 

Výsledkem je číselná hodnota 4,125 z možného rozmezí 0-10, přičemž čím vyšší je 

hodnota, tím menší je míra znečištění. Břehnický potok je tedy slabě pod průměrem. 

 

Kvalita vody 

 

Čistota vody v Břehnickém potoce: 

Břehnický potok spadal až do roku 2012 pod správu Státní zemědělské správy, kte-

rá zanikla. Jejím nástupnickým orgánem a tedy novým správcem Břehnického potoka 

je Povodí Ohře, s. p. Tato organizace nikdy nesledovala a ani nesleduje jakost či kvali-

tu vody Břehnického potoka. Jediná jeho kontrolní činnost spočívá ve sledování 

množství mechanických nečistot a jejich případném odstraňování (V roce 2015 byly 

odstraněny poházené pneumatiky v místě, kde je koryto Břehnického potoka svedeno 

rourou pod areál bývalého podniku KOVO Cheb.). 

Jediným měřicím zařízením pro Břehnický potok je povodňové čidlo, které se na-

chází na druhé straně silnice Vrbenského, pod kterou potok podtéká. Toto čidlo zde 

umístili pracovníci Oddělení životního prostředí MÚ Cheb. 

Vzhledem k tomu, že Břehnický potok protéká pastvinami, zástavbou i podél prů-

myslovým areálů, je pravděpodobné, že jeho voda bude znečišťována. Voda našeho 

potoka se vlévá do Ohře, a tak se možné znečišťující látky mohou dostat do jejího to-

ku. Po cca 3 km se na řece Ohři nachází městská čistírna odpadních vod CHEVAK 

Cheb, a. s. Poněvadž nás zajímalo, jakým způsobem probíhá čištění odpadních vod a 

zároveň jedním z dobrovolných úkolů je zjistit, jak se mohou nečistoty z domácnosti 

dostat do vodního toku, obrátili jsme se na odborníka z této čistírny. Poskytl nám 

spoustu užitečných informací.  

Část Břehnického potoka (od soutoku s Ohří přes intravilán Chebu) sice spadá pod 

záplavová území České republiky, ale přesto zde není riziko povodní nijak vysoké 

vzhledem k velikosti potoka. Záplavové území je území v blízkosti vodního toku, kte-

ré vzhledem ke své členitosti terénu bývá při zvýšeném 

průtoku vody ve vodním korytu (tání sněhu, přívalové 

deště) zaplavováno vodou. Mapy takových území 

spravuje na místně příslušném stavebním úřadu odbor 

vodního hospodářství.  

Na záplavových územích rozhodně není ekonomic-

ky výhodné stavět budovy. Protože vždy, když na jaře 

přijdou povodně, domy jsou samozřejmě zaplaveny a 

jejich obyvatelé poté bojují s plísněmi a vysouší jako o 

život, nemluvě o škodě na majetku (např. nábytek, spo-

třebiče) a možném narušení základů domu (pokud byl 

postaven na zemi, která se pod ním působením vody 

vymlela). My bychom tedy pro naši nemovitost volili 

výše položenou lokalitu. Dle našeho názoru se ale v 

místě častých záplav stavební povolení k výstavbě do-
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mu ani nevydává.  

Na toku Břehnického potoka jsme si nevšimly žádných protipovodňových zařízení. 

Potencionální ochranou před povodněmi může být soustava rybníků nad místní částí 

Pelhřimov. Při jarním tání sněhu dochází k napuštění této soustavy rybníků, čímž do-

jde k zachycení velkého množství vody a tím se sníží riziko záplav v dolních částech 

vodního toku.  

Rybníky jsou jako protipovodňová opatření velmi vhodná, protože jsou šetrné k ži-

votnímu prostředí. To proto, že jejich využitelnost netkví pouze ve zmírňování výšky 

hladiny celého toku na jaře po tání, ale mohou například sloužit i jako chovné rybníky 

pro ryby, zásobárny vody či prostředí pro život mnoha vodních živočichů a rostlin. 

Mimoto také zachycují přebytečnou vodu v krajině. Dost možná že i díky nim záplavy 

na Břehnickém potoce nezpůsobují nijak závratné škody.  

 

Měření teploty a pH vody:  

Naše měření jsme zanesli do tabulky, kterou můžete vidět níže. Uvedli jsme i data, 

kdy jsme jednotlivá měření uskutečnili. Fotodokumentace z některých měření je uve-

dena pod tabulkou. 

 

Tabulka měření pH a teploty Břehnického potoka 
 Datum pH Teplota 

1. měření 30. 11. 2015 5,42 7,1°C 

2. měření 10. 12. 2015 5,57 6,5°C 

3. měření 14. 12. 2015 5,71 6,1°C 

4. měření 22. 12. 2015 5,5 5,3°C 

5. měření 28. 12. 2015 5,66 4,6°C 

6. měření 4. 1. 2016 5,61 3,4°C 

7. měření 6. 1. 2016 5,78 3,2°C 
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Další zjištěné informace 

 

Při našem pátrání nás ale zajímala i historie osídlení okolí Břehnického potoka a 

vliv člověka na potok samotný i na jeho okolí. Navštívili jsme Okresní archiv v Chebu 

a získali jsme i publikace od pracovníků Muzea Cheb. 

 

Získané informace a dobové fotografie se nám ale také podařilo obohatit i o auten-

tické výpovědi dvou pamětníků. 

 Prvním pamětníkem je pan Karel O. Z jeho vyprávění vybíráme následující: „V 

roce 1951 vznikla Pohraniční stráž. V roce následujícím jsem byl z Hané převelen k 

útvaru Pohraniční stráže do Chebu. Byl jsem vojákem z povolání. Jedna část naší roty 

se nacházela v Dolním Pelhřimově. Bydleli jsme v bývalém kostele, ke kterému byly 

postupně přistavěny dvě místnosti. V přízemí se nacházela jednotřídní základní škola. 

V přízemí byla i kuchyně, ve které se vařily dětem obědy.  Vodu na pití i na vaření jsme 

brali ze studny, která byla v této obci napájená vodou z Břehnického potoka. Od obce 

Dolní Pelhřimov až k dnešní hlavní silnici směr Cheb - Pomezí (ulice Vrbenského) 

existovalo několik studen s pumpami, které byly zásobovány vodou z Břehnického po-

toka.  Studny postupně zanikly. Dnes jsou v terénu vidět pouze nefunkční, rozpadlé 

zbytky několika z nich.“ 

 

Druhým pamětníkem je pan J. K., který žije v Chebu již od konce 2. světové války. 

Přišel do Chebu jako šestiletý se svými rodiči. Z jeho pamětí vybíráme:  

„Břehnický potok protékal od pramene přírodní, částečně obhospodařovanou kra-

jinou až do místa, kde se dnes zanořuje do roury pod zemí. Na tomto místě stála od 30. 

let 20. století strojírenská továrna Premier. Již v té době bylo koryto potoka svedeno 

do krátkého potrubí pod budovou továrny. Do konce 2. světové války se v továrně vy-

ráběly mimo jiné i proutěné dětské kočárky. Proutí na jejich výrobu se dováželo ze za-

hraničí. Za budovou továrny potok protékal loukou, která byla téměř trvale zamokře-

ná. Továrna Premier toho využila a mokřad osadila vrbami. Z jejich proutí se pak vy-

ráběly kočárky. Po skončení 2. světové války výroba kočárků skončila a od té doby zů-

stala na mnoho let louka zarostlá vrbičkami. Přibližně v 60. letech přišlo město Cheb s 

projektem využití této louky, a to pro výstavbu tenisových kurtů. Proto bylo koryto 

Břehnického potoka svedeno pod celým tímto územím do betonové roury.“ (Tenisové 

kurty byly však vybudovány až v roce 2006, jako jeden ze dvou projektů Krajinné pře-

shraniční výstavy.)  

„Pokud budeme pokračovat dále po proudu Břehnického potoka, v místě, kde se 

dnes nacházejí opuštěné tovární budovy, již před 2. světovou válkou fungovala jedna 

strojírenská továrna a jedna výrobna kosmetiky. Po druhé světové válce se ze strojí-

renské části stal podnik ‚Údržba státního obchodu‘ a druhá část zůstala opuštěná. Na 

sousedním pozemku dlouhou dobu fungoval Chebský kynologický klub. V rámci pro-
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jektu Krajinné přeshraniční výstavy pořádané v roce 2006 byl na jeho místě vybudo-

ván areál minigolfu.  

A dostáváme se na místo, kde se Břehnický potok vlévá do řeky Ohře. Kousek dál 

po proudu, v místech, kde se dnes nacházejí dětská hřiště a sportoviště vybudovaná ja-

ko součást projektu 

Krajinné výstavy 

2006, fungovala již 

před 2. světovou 

válkou městská 

plovárna. V letech 

1962-64 byla na 

řece Ohři, asi 100 

m proti proudu od 

ústí Břehnického 

potoka do Ohře, 

vybudována hráz a 

vznikla přehradní 

nádrž Skalka – ‚Vodní dílo Skalka‘.“ (Byla vybu-

dována za účelem zásobování vodou průmyslo-

vých podniků a a jako ochrana proti povodním. 

Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie.) 

„V místech, kde se terén zvedá směrem k hrázi, až 

do této doby stávala jedna z letních restaurací. 

Koryto řeky se změnilo, zanikla restaurace i plo-

várna.“  

 

V materiálech poskytnutých Státním okresním 

archivem v Chebu se nám podařilo najít dobové 

fotografie dokumentující území od soutoku Bře-

hnického potoka s řekou Ohří. 

 

 

V současné době se v bezprostřední blízkosti Břehnického potoka nevyskytují žád-

né průmyslové podniky. Část toku, která je vedena pod budovami bývalého průmyslo-

vého podniku KOVO a.s., nemůže být tímto podnikem znečišťována, protože zde již 

žádná výroba neprobíhá.  

První část koryta Břehnického potoka protéká mezi poli, kde by mohlo docházet ke 

znečišťování vody, a to splachem hnojiv.  
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 Na levém břehu koryta potoka, cca 200 metrů před jeho ústím do řeky Ohře, se na-

chází dvě budovy bývalé opravny automobilů. Ta však již několik let není funkční, 

takže nemůže být znečišťovatelem vody Břehnického potoka. 

 

Z našich zjištěných informací a z dobových fotografií je zřejmé, že jediným znečiš-

ťovatelem byla koželužna, která stála však na levém břehu Ohře, až cca 500 m od sou-

toku s Břehnickým potokem. A jediným novodobým znečišťovatelem byl, dnes již za-

niklý, průmyslový podnik KOVO a.s. Cheb.  

 
 

Závěr 
 

Na závěr zbývá shrnout ve zkratce všechno, co jsme o Břehnickém potoce zjistili, 

poukázat na materiály v přílohách a říct, co nás na soutěži Voda živá nejvíce zaujalo. 

Co se týče Břehnického potoka, vypátrali jsme nejprve jeho obecné vlastnosti (dél-

ka, příslušnost k povodí, místo pramenu, počet přítoků,…), poté jsme se zaměřili na 

vegetaci v blízkosti jeho toku, zvířata v okolí a bentické organismy. Dále jsme zjišťo-

vali, do čí správy Břehnický potok spadá a jak se v jeho okolí hospodaří (průtok ob-

cemi, poli, atd.). Následovalo zjišťování kvality vody, ať už svými vlastními měření-

mi, nebo použitím dat z úřadů. Kontaktovali jsme společnost CHEVAK, a. s. a dozvě-

děli se, jak funguje tato čistírna odpadních vod. Poté jsme zjišťovali informace o funk-

ci úpravny vod v Nebanicích, vydali se do archivu a vypátrali, jak vypadalo povodí 

Břehnického potoka dříve. Také jsme vypracovali např. řešení dobrovolných úkolů, 

prezentace, článek do novin a rozhovory s dvěma pamětníky. 



 

p. uč. Radka Králová 
Gymnázium Cheb  Jana Komůrková 
Nerudova 7  Lucie Krutinová 
35002 Cheb  15  Tomáš Lener 

V přílohách můžete nalézt materiály, které se vztahují k celé naší závěrečné zprávě 

a nevešly se do textu nebo je nebylo vhodné tam umístit. Jedná se např. o dokumenty 

od spol. CHEVAK, a. s., o již zmíněný novinový článek nebo třeba fotodokumentaci 

z výpravy za účelem vyčištění toku Břehnického potok od odpadků a z naší prezentace 

u příležitosti světového dne záchodů. 

Nakonec už jen zbývá dodat, co nás na soutěži zaujalo. Nejvíce se nám asi líbilo 

zaměření soutěže. Žáci mají možnost seznámit se lépe se svým okolím a hlavně také 

přiučit o něm i své spolužáky a vysvětlit jim, proč je nutné chránit životní prostředí. 

Jak lépe lze ukázat dopady nešetrného chování než předvedením fotek kdysi krásného 

místa, které se dnes utápí v odpadcích a hemží potkany? Také je dle našeho mínění 

skvělé, že jsme jim mohli ukázat, kde a jak jsme prováděli jednotlivá měření a oni tato 

místa často poznali, a tak si mohli naši činnost představit živěji. Samozřejmě se nám 

na soutěži líbily i jiné věci, například její rozčleněnost do etap podle zaměření nebo 

některé zajímavé úkoly, které obsahovala. Obzvlášť jsme si užili odlov bentických or-

ganismů, měření pH, čistění toku a prezentace. 

Tímto naše závěrečná práce pomalu končí. Samozřejmě ještě následuje sekce Přílo-

hy, na které jsme si dali rozhodně záležet. Každopádně děkujeme této soutěži za 

spoustu zajímavých vědomostí, kterými nás obohatila a doufáme, že podobným způ-

sobem zapůsobila i na ostatní družstva. 

 

 

Přílohy 

 

 Novinový článek 

 

Studenti Gymnázia Cheb zkoumali Břehnický potok 
 

Žáci Gymnázia Cheb Jana Komůrková, Tomáš Lener a Lucie Krutinová provedli 

pod vedením paní učitelky Radky Králové biologický výzkum týkající se Břehnického 

potoka a jeho okolí. Výzkum byl realizován v rámci soutěže Voda živá, kterou pořádá 

česká nezisková organizace Arnika. Této akce jsme se zúčastnili poprvé a doufáme, že 

jsme si v jednotlivých úkolech vedli dobře a že jsme o Břehnickém potoce zjistili do-

statek informací. 

Výsledky své práce jsme se snažili zveřejnit pomocí závěrečné zprávy či prezenta-

ce, kterou jsme předvedli svým spolužákům. Pojednávala o celém našem výzkumu – 

od začátku soutěže v září až po její konec v lednu. Chronologicky zachycovala všech-

ny úkoly, jimiž jsme se v průběhu soutěže zabývali. 

V naší závěrečné zprávě byly uvedeny jak základní informace o Břehnickém poto-

ce, tak i některá odbornější fakta. Zaměřili jsme se na to, která zvířata a rostliny lze v 

okolí jeho toku nalézt, a také jsme popsali odlov bentických organismů. Zastavili jsme 

se také u kvality vody Břehnického potoka, zabývali jsme se eutrofizací vody a funkcí 

čistírny odpadních vod CHEVAK. Dostali jsme se i k úpravně vod v Nebanicích a její 
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funkci. Další důležitou složkou naší práce byla část pojednávající o historii Břehnic-

kého potoka. V této pasáži jsme použili mnoho obrázků z průběhu let a mohli jsme 

sledovat, jak se povodí potoka měnilo nejen po stránce biologické, ale i hospodářské. 

Součástí naší závěrečné zprávy byla také videoreportáž a rozhovor s pamětníkem, je-

hož příběh nás opravdu zaujal. Závěrečná zpráva byla samozřejmě proložena i mnoha 

obrázky a mapkami. 

Nejprve jsme svou práci představili ostatním studentům Gymnázia Cheb, pak jsme 

do závěrečné zprávy přidali fotodokumentaci své prezentace. Zveřejněním námi vybá-

daných informací byl výzkum Břehnického potoka z naší strany ukončen. Je škoda, že 

tento potůček je pro většinu obyvatel Chebu spíše bezejmennou stružkou, a tak jsme 

rádi, že jsme s ním mohli seznámit právě vás. Na závěr zbývá dodat, že tato soutěž 

nám přinesla mnoho nových vědomostí o městě, ve kterém žijeme, a zavedla nás na 

spoustu míst, o kterých jsme dříve neměli ani tušení. Náš výzkum Břehnického potoka 

tedy skončil úspěšně a těšíme se, co přinese další rok s Vodou živou. 
 

Lucie Krutinová 

 
 

 Dokumenty společnosti CHEVAK, a.s. 
 

 

 



 

p. uč. Radka Králová 
Gymnázium Cheb  Jana Komůrková 
Nerudova 7  Lucie Krutinová 
35002 Cheb  17  Tomáš Lener 

 

Čistírna odpadních vod v Chebu a její funkce: 
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Ostatní čistírny odpadních vod v okolí Chebu: 
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 Fotodokumentace čištění toku 
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 Prezentace u příležitosti Světového dne záchodů 

 

 
 

 

 Závěrečná prezentace 
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 Historické fotografie z archivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapy 
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2.2 DOBROVOLNÉ ÚKOLY: 
 

 Shrnutí všech našich dobrovolných úkolů. 
 

Řešení všech našich vypracovaných dobrovolných úkolů jsme vždy připojili k do-

kumentům jednotlivých etap, ale všechny jsme je uvedli i zde, kam jsme je shrnuli a 

seřadili podle čísla etapy, ke které přísluší. 

 

 

 

Etapa 1 
 

1. Jaká je délka toku v kilometrech? 

Celková délka toku je 4.71km 
 

2. Jaká je plocha celého povodí v kilometrech čtverečních? 

Břehnický potok patří do povodí řeky Ohře, povodí má tedy rozlohu 5606,06 

km². 
 

3. Kdo je správcem povodí? 

Správcem povodí Břehnického potoka je státní podnik Povodí Ohře. 
 

4. V jaké nadmořské výšce potok či říčka pramení a v jaké se vlévá do většího 

toku? 

Potok pramení ve výšce 513 m n. m. a do Ohře ústí v nadmořské výšce 435 m 

n. m. 
 

5. Existují přítoky? Pokud ano, jaký je největší? 

Břehnický potok má celkem čtyři přítoky – největší z nich se jmenuje Zeleno-

horský potok, ostatní nemají názvy. 
 

6. Jaká je převažující expozice svahů, kterými potok/říčka protéká (severní, již-

ní, západní, východní)? 

Převažující expozice svahů je jihovýchodní. 

 

 

 

Etapa 2 
 

1. Víte, kam odchází voda z vaší domácnosti? 

Voda z domácností všech členů našeho týmu odchází do veřejné kanalizace 

čistírna odpadních vod CHEVAK – denně se zde vyčistí cca 9 500 m3 odpadní vo-

dy z Chebu a Františkových Lázní! 
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Čistírna odpadních vod CHEB: 

Stavba „Cheb – intenzifikace ČOV“ představovala komplexní rekonstrukci a 

intenzifikaci stávajícího vodohospodářského díla mechanicko-biologické ČOV 

Cheb. Intenzifikace čištění odpadních vod v ČOV Cheb z roku 2013 zahrnuje pře-

devším podstatné rozšíření biologické linky jako stěžejního článku celé čistírny a 

dále i intenzifikaci kalového hospodářství. Řešení intenzifikace předpokládá rekon-

strukci objektů stávající čistírny a výstavbu objektů nových. Intenzifikace čištění 

odpadních vod si vyžádala výstavbu nových objektů především v části biologického 

čištění (dosazovací nádrže, regenerace, dmychárny, čerpací stanice kalů apod.), dá-

le pak nové stavební objekty dešťová zdrž, stáčecí jímka fekálních vod, zahuštění 

kalů, homogenizační a fugátová jímka, dávkování chemikálií, mikrofiltrace. Navr-

hovaná řešení intenzifikace směřují především do biologického stupně majícího pr-

vořadý vliv na kvalitu vyčištěné odpadní vody a to nejen z pohledu organického 

znečištění vyjádřeného jako CHSK a BSK5, ale především znečištění dusíkem a 

fosforem. Původní systém aktivačních nádrží denitrifikace nitrifikace (D N) je roz-

šířen o proces regenerace, tedy na systém re-generace denitrifikace-nitrifikace (R D 

N). K plnění limitů dusíku přispěje dále vybudování dávkování externího substrátu 

(methanolu). V rámci intenzifikace je dále rozšířen třetí stupeň čištění v rozsahu in-

tenzifikace stávajícího dávkování anorganického koagulantu a nově je vybudována 

mikrofiltrace vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV. V kalovém hospodář-

ství je vybudováno nové strojní zahuštění přebytečného kalu a gravitační zahuštění 

primárního kalu, které umožní dosažení vyšší koncentrace sušiny surového směs-

ného kalu, což se zase promítne do energetické bilance vyhnívací nádrže. Dále bude 

intenzifikováno vyhnívání kalu, kdy stávající systém jednostupňového vyhnívání s 

uskladněním kalu bude přebudován na systém dvoustupňového vyhnívání s usklad-

něním kalu. Pro vyhnívání a uskladnění kalu byly využity původní nádrže přebudo-

vané na uspořádání 2 × VN 1° + 1 × VN 2° + 1 × USN. Podchycení a dávkování 

kalové vody (filtrátu) z odvodnění vyhnilého kalu do regenerace sníží zatížení nitri-

fikace redukovanou formou dusíku a přispěje tak ke zvýšení celkové stability pro-

cesu biologického čištění.  

 

2. Víte, co všechno se do ní může dostat? 

Do vody se dostávají nejen nečistoty, které lze odstranit biologickým či me-

chanickým čištěním, ale i chemické látky, které se odstraňují jen velice těžko.  

Například zbytky z užívaných léčiv se do vody vyplavují močí. Ze záchodo-

vých mís jdou do čističky odpadních vod, kde ale není možné jejich odstranění z 

vody. Jejich přítomnost v toku způsobuje úhyn mikroorganismů. 

Dalšími nebezpečnými látkami jsou hormony (např.: hormonální antikoncepce, 

kortikoidy,…), které se do čističky rovněž dostávají močí a stejně jako léky nejdou 

odstranit. U vodních živočichů je v jejich přítomnosti možnost ovlivnění hladiny 

hormonů. 
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Problémem jsou také oleje (např.: krémy, tuky, mazací oleje,…) Ty se do vody 

dostávají z výlevek umyvadel, sprch a dřezů. Nelze je dokonale odfiltrovat a navíc 

v čističkách odpadních vod poškozují biologické čištění (úhyn čisticích bakterií). 

Vodním ptákům zalepují peří, což má za následek ztracení schopnosti létat. Zame-

zují také přístupu vzduchu do vody, což má za následek úhyn organismů atd. 

 

3. Podívejte se, jaké přípravky používáte doma (např. prací prášky, prostředky 

na mytí nádobí, oken, podlahy) a zamyslete se nad tím, zda se mohou dostat 

do vodního prostředí či nikoli. 

Doma používáme přípravky: 

 Perwoll, Denkmit, Savo, W5, McClean, Jar a Somat. 

Některé z těchto čisticích prostředků (zejm. prací prášky) obsahují fosfáty 

(např.: Perwoll). Jelikož je fosfor biogenní prvek a čističky odpadních vod nejsou 

schopné ho vyfiltrovat, dochází od místa, kde se vlévá voda z čistírny do řeky, k eu-

trofizaci vody. 

Další nebezpečí představují čisticí prostředky obsahující chlor (např.: Savo), 

protože chlor má leptavé účinky. Jelikož ho čistírny odpadních vod nevyfiltrují, 

rozpouští ochranný sliz z pokožky ryb a obojživelníků, které následně nechráněné 

napadají plísně a bakterie, což má za následek jejich úhyn. 

Čisticí prostředky se tedy do vodního prostředí dostat mohou, a když se tak 

stane, škody na přírodním prostředí jsou vždy vysoké. 

 

4. Všimli jste si, že se v okolí vámi vybraného toku nachází poházené odpadky a 

nechcete to tak nechat? Zkuste zorganizovat úklid a alespoň některé uklidit. 

Při našich výpravách z minulé etapy jsme si opravdu všimli, že na některých 

místech je potok znečištěn odpadky. Byla to zejména místa, 

kterými denně projde mnoho lidí, z nichž nejsou všichni 

zrovna šetrní k přírodě. Jedno takové místo jsme si tedy vy-

brali, popadli igelitový pytel na odpadky a vyrazili do čistící 

akce, která začala 9. 12. 2015 v 

15:00. 

Na místě nás překvapilo, že v 

okolí Břehnického potoka není 

zase tolik odpadků, kolik jsme 

tipovali. O čistotu toku je celkem 

dobře postaráno, ale odpadky se v 

dnešní době už najdou všude, tak-

že úplně bez práce jsme také neby-

li. Při akci jsme pořídili i trochu 

fotodokumentace znečištění a také 

našeho finálního „úlovku“. 
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Etapa 3 
 

1. Víte, kde je vaše nejbližší úpravna vody a jak funguje? Kupujete domů balenou 

vodu, tedy vodu v PET lahvích? 

Pokud ANO, proč upřednostňujete balenou vodu? Dokázali byste říci v čem je 

balená voda jiná oproti vodě z kohoutku a jak její nákup může ovlivnit životní 

prostředí? 

Pokud NE, zdůvodněte, proč pijete vodu z kohoutku. Kde se bere pitná voda, a 

jak se dostává do našich domácností? 
 

 

To jestli kupujeme balenou vodu nebo pijeme vodu z kohoutku, záleží na tom, kde 

se nacházíme. Pokud jsme v teple svého bytu nebo domu, většinou používáme vodu z 

kohoutku, protože přichází z úpravny vod, a tak je jisté, že nehrozí otravy nebo naka-

žení parazity. Navíc je voda z kohoutku levnější, než plastové lahve v obchodech. A 

navíc šetří životní prostředí, protože některé domácnosti odpad netřídí, a tak PET lah-

ve rovnou spalují doma nebo vyhazují do směsného odpadu a tím pádem nemají plasty 

možnost opětovného využití (ve většině případů dochází k spalování, kterým se do 

ovzduší dostávají jedovaté výpary a mohou vznikat kyselé deště) a je tedy potřeba dal-

ších a dalších plastů, které svou výrobou mohou ohrožovat životní prostředí. Někteří 

lidé jsou dokonce schopni vyhodit použitou PET lahev do přírody, kde se plasty roz-

kládají asi 100 let a tak dochází k znečištění přírody.  

Naopak pokud je člověk na chalupě uprostřed lesů, kde není přístup k 100 % pitné 

vodě, je lepší investovat do koupě PET lahví, neboť nám nehrozí průjmy, zvracení a 

jiné nepříjemné věci. Po použití PET lahví je důležité je třídit aby mohlo dojít k jejich 

recyklaci. Na některých místech je možné načerpat si pitnou vodu do flašek bezplatně, 

čehož využívá mnohou chatařů. 

Někteří lidé používají balenou vodu i přesto, že mají přístup k pitné vodě z vodo-

vodního kohoutku. Ta může, obzvláště pokud je z podzemní vody nebo z vlastní stud-

ny, obsahovat větší množství minerálů, atd. 

Ale jak se vlastně z užitkové vody stává vod a pitná? Odpovědí jsou úpravny vod. 

Právě v těchto zařízeních totiž tento proces probíhá. Naše nejbližší úpravna vody se 

nachází v Nebanicích. O její funkci a historii podrobně pojednává následující text, kte-

rý nám poskytli: 

 p. Jiří Růžička – vedoucí úpravny vody Nebanice, CHEVAK Cheb, a.s. 

 Ing. Ivan Korol – technolog (úprava textu) 

 

ÚVOD: 

Při rekonstrukci úpravny vody Nebanice, která včetně poloprovozních zkoušek 

a projektové přípravy probíhala v letech 1998-2002 byly použity poprvé v rámci Čes-

ké republiky netradiční technologie. 
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HISTORIE ÚPRAVNY VOD V NEBANICÍCH: 

Úpravna vody Nebanice byla postavěna v padesátých letech a postupně byla 

uvedena do provozu v období let 1957-64 s výkonem 200 l/sec. Sloužila pro zásobo-

vání oblasti Chebu a Františkových Lázní. Do úpravny byla přiváděna podzemní suro-

vá voda z nebanického prameniště. V 70. a 80. letech byla postupně zásobená oblast 

rozšiřována o lokality Aš, Hazlov, Plesná a další. Kdysi byla zásobována i oblast So-

kolovska. Kapacita byla zvýšena výstavbou přivaděče z Jesenické nádrže o 50 vteři-

nových litrů surové povrchové vody. Technologie původní úpravny odpovídala tehdej-

ším znalostem o úpravě podzemní vody s vysokými obsahy oxidu uhličitého, železa a 

manganu, kterými je surová podzemní voda nebanického prameniště charakteristická a 

lze konstatovat, že v poměrech České republiky zcela ojedinělá.  

Z důvodů velkých poklesů odběrů pitné vody ve spotřebišti v 90. letech byla 

znovu přehodnocena původní kapacita úpravny. Do popředí s ohledem na mimořád-

nou kvalitu surové vody se dostávala otázka vhodné volby technologií, které by zajis-

tily výrobu kvalitní pitné vody odpovídající požadavkům norem EU. Rozhodnutí o 

použití nové, v ČR dosud nepoužité technologie navržené firmou NGW AG Duisburg 

(dnes firma Gelsenwasser AG) přineslo do výstavby zpoždění. Nová technologie se 

musela prověřit na modelovém zařízení, které bylo v provozu cca 6 měsíců.  Došlo ke 

značným úsporám v investičních i v provozních nákladech. V původním projektu HDP 

z r. 1996 byla plánovaná investice na rekonstrukci úpravny ve výši 349 mil Kč. Sku-

tečná zrealizovaná rekonstrukce stála 120,998 mil. Kč. Ze srovnání provozu úpravny v 

roce 1998 (původní technologie) a 2002 (technologie po rekonstrukci) došlo ke snížení 

provozních nákladů (chemikálie a energie) o cca 25 %. 

 

PRJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, VÝBĚR DODAVATELE: 

V roce 1998 byla firmou Gelsenwasser NGW GmbH zpracována projektová 

dokumentace, ve spolupráci s firmou VRV Praha byla zpracována projektová doku-

mentace pro stavební řízení. Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele byla vy-

brána firma FCC – první česká projekční a stavební a.s. 

Projektantem stavební části byla firma Bohemiaplan spol., s. r. o. Dodavateli 

technologie včetně projektové dokumentace byly firmy KUNST spol., s. r. o. spolu s 

VA TECH – WABAG Brno spol., s. r. o. Dodavatel elektro částí a ASŘTP se stala 

firma Siemens Brno. 

 

PRŮBĚH REKONSTRUKCE: 

Rekonstrukce byla zahájena v říjnu 2000 a probíhala někdy ve složitých pod-

mínkách, vždy za plného provozu úpravny se zásadní podmínkou nenarušení dodávky 

vody pro převážnou část chebského regionu při dodržení všech hodnot stanovených 

pro kvalitu pitné vody. V průběhu rekonstrukce bylo přibližně 30 odstávek. Jednotlivé 

technologické celky byly postupně uváděny do provozu a odstavené technologie a 

stavby se rekonstruovaly. S vysokými nároky na dodržování technologické kázně a na 

obsluhu úpravny byl provoz při fázi zapracování tlakové filtrace (září 2001 až leden 
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2002), kdy byla surová voda v poměru 2/3 : 1/3  upravována v souběhu staré a nové 

technologie.  

Při rekonstrukci byl zcela odpojen záložní zdroj z přehrady Jesenice a veškerá 

surová voda pro úpravnu vody Nebanice je v současnosti zajišťována podzemními 

zdroji, které jsou charakteristické vysokým obsahem CO2, Fe a Mn a u některých vrtů 

i obsahem sirovodíku (zdroje Obilná). 

 

Jednotlivé technologické stupně byly uváděny do provozu postupně: 

 Technologie aerace (k odstranění přebytečného oxidu uhličitého) byla 

uvedena bezprostředně po ověření funkčnosti a účinnosti zařízení kom-

plexními zkouškami do zkušebního provozu v červnu r. 2001. 

 Technologie filtrace I (tlaková, dvouvrstvá k odstranění železa a man-

ganu) byla uvedena bezprostředně po ověření funkčnosti a účinnosti za-

řízení komplexními zkouškami do zkušebního provozu v září r. 2001. 

 Technologie filtrace II (otevřená filtrace s mramorovou náplní ke stabi-

lizaci upravené vody) byla uvedena bezprostředně po ověření funkčnos-

ti a účinnosti zařízení komplexními zkouškami do zkušebního provozu 

v červenci r. 2002. 

 Stavba jako celek byla ukončena uvedením díla do zkušebního provozu 

posledním technologickým souborem v září 2002. Tím byla otevřená 

filtrace společně s dávkováním chemikálií.  

 

VLASTNOSTI SUROVÉ VODY: 

Surová voda pro úpravnu vody Nebanice má zcela ojedinělou kvalitu vody ne-

jen v poměrech České republiky, ale i v poměrech evropských. Zdroje lze rozdělit 

podle polohy a kvality do dvou skupin: 

 Studny nebanického prameniště – vysoké obsahy železa s maximy až 

10 mg/l a manganu až 1,5 mg/l, některé z nich s obsahem CO2 až 400 

mg/l. 

 Vrty z lokality Obilná – tyto zdroje ve srovnání s nebanickými mají 

nižší obsahy CO2, Fe i Mn, v koncentracích cca 40 mg/l CO2, do 5 mg/l 

Fe a do 0,7 mg/l Mn. Na rozdíl od nebanických zdrojů obsahují sirovo-

dík a jsou ovlivněny povrchovou vodou z řeky Odravy. 

 

TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VOD NEBANICE: 

Nová technologická linka úpravny vody je složena ze tří technologických stup-

ňů, dávkování a kalového hospodářství. 

 

1. Aerace 

Je prvním stupněm, na který je přivedena směs surové vody. Zde dochází k 

odstranění přebytečného oxidu uhličitého z maxim až 400 mg/l. 
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Popis a technické parametry 

Pro umístění technologie byla využita stávající hala bývalé aerace. Surová 

voda (z vodojemu surové vody) pro odkyselení je zavedena do nejvýše polože-

né nádrže (přítoková jímka) v budově aerace a odtud gravitačně protéká třemi 

provzdušňovacími věžemi (Rieslery), které jsou provozovány paralelně. V 

tomto vysoce výkonném skrápěcím zařízení, které je vybaveno zvlněnými pro-

filovanými drahami pro intenzivní kontakt vody se vzduchem, dochází k vy-

těsnění oxidu uhličitého a sirovodíku. Účinnost zařízení je zvýšena zintenziv-

něním provzdušnění ventilátory. 
 

Výkonové parametry aerace 

 Celkový průtok: 

- Průměrný…………………………..180 l/s (648 m
3
/h) 

- Maximální………………………….240 l/s  (864 m
3
/h) 

 Spotřeba vzduchu jedné věže……………...5000  m
3
/h 

 Spotřeba vzduchu jedné profilové dráhy…..1500 m
3
/h 

 

Věže jsou uváděny do chodu automaticky na základě zadaného výkonu. 

Odkyselená a provzdušněná voda je následně z čerpací jímky o objemu cca 

50 m
3
 čerpána na tlakovou filtraci třemi čerpadly  KSB řízenými frekvenčním 

měničem. 

 

2. Tlaková filtrace 

V tomto technologickém stupni je voda zbavena pevných látek a v důsledku 

působení biocenózy železitých a manganových bakterií, zejména pak produktů 

oxidace železa a manganu. Pro zvýšení účinnosti odmanganování především ve 

fázi zapracování filtrace (doba pro zapracování ověřena zkušebním provozem 

cca 3 měsíce) se do vody před filtraci I dávkuje manganistan draselný a pro 

úpravu pH  pak louh sodný. Filtrát z filtračního stupně I je veden na otevřené 

filtry filtrace II s vápencovou náplní pro stabilizaci upravené vody. Odtud je 

voda vedena do akumulace a po hygienickém zabezpečení do sítě. 

Od ledna 2002 do současnosti jsou všechny parametry, zejména stěžejní že-

lezo a mangan trvale pod limity stanovené vyhláškou 376/2000 pro pitnou vo-

du. 
 

Popis a technické parametry 

Nová budova tlakových filtrů je umístěna v těsné blízkosti stávajících ob-

jektů úpravny vody (budovy reakčních nádrží a chodby aerace). 

Na přítoku provzdušněné vody do budovy filtrů I jsou osazena odstředivá 

čerpadla s frekvenčním měničem v sestavě 2+1, která provzdušněnou vodu 

čerpají z čerpací jímky aerace do osmi tlakových filtrů. V rozmezí výkonu 45 – 

120 l/s je provozováno jedno čerpadlo, při výkonu 120 – 240 l/s pak čerpadla 

dvě, třetí je rezerva. Čerpadla jsou osazena v budově filtrace I. Do společného 

sacího potrubí čerpadel se dávkuje manganistan draselný a louh sodný. 
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Tlakové filtry jsou ocelové pogumované tlakové nádoby o průměru 3,5 m, 

celková výška 6m, výška válcové části 3,6 m s vícevrstvou náplní tohoto uspo-

řádání: 

 Jmenovitý výkon filtru…………..22,5 l/s (81 m
3
/h) 

 Hmotnost prázdného filtru………13 500 kg 

 Osazeno 569 trysek 

 

Filtr nesmí být dlouhodobě odstaven, aby nedošlo k narušení biocenózy a k 

nutnosti opět filtr zapracovávat. Maximální doporučená odstávka filtru je 48 

hodin. Praní filtrů je prováděno vodou, vzduchem a vodou a vodou s následují-

cím zafiltrováním. Voda pro praní nesmí být nachlorovaná. Základní řídící ve-

ličinou, od které je řízen provoz a výkon filtrace I, je hladina provzdušněné vo-

dy v jímce za aerací. 

Upravená voda z filtrace I může být vedena obtokem otevřené filtrace II do 

vodojemu upravené vody nebo na třetí stupeň technologie rekonstruované 

úpravny vody Nebanice, kterou je otevřená filtrace s vápencovou náplní (filtra-

ce II). 

 

3. Otevřená filtrace s vápencovou náplní 

Funkcí otevřené filtrace je za normálního provozu stabilizace upravené vody 

a další odstranění pevných látek. Tyto jsou v parametrech železa a manganu 

stanovovány pod mezí detekce. Pro případný havarijní provoz lze provozovat 

otevřenou filtraci bez předchozí úpravy surové vody na tlakových filtrech jako 

jednostupňovou chemickou úpravnu po aeraci s nadávkováním manganistanu 

draselného a louhu sodného. 
 

Popis a technické parametry 

 Průměrný výkon…………….180 l/s 

 Maximální výkon……………240 l/s 

 8 otevřených filtrů, paralelně zapojených s vápencovou náplní (Ca-

CO3), výška drceného vápence 1000 mm, plocha jednoho filtru je 20 

m
2
 

Praní filtrů je vzduchem, vodou a vzduchem a vodou, při zafiltrování je 

první filtrát přečerpáván zpět do přívodu na filtry.  

 

4. Dávkování a kalové hospodářství 
 

Dávkování manganistanu draselného KMnO4 

Dávkování manganistanu draselného je určeno pro fázi zapracování tlakové 

filtrace v dávkách 0,3 – 1,3 mg/l nebo pro případné zvýšení účinnosti odstra-

ňování manganu v dávkách 0,1 –0,2 mg/l. 

Dávkování je realizováno dávkovacími čerpadly Prominent Vario o výkonu 

2 x 70 l/h.  
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Od fáze zapracování do současnosti probíhá provoz tlakové filtrace bez po-

třeby dávkovat  KMnO4 vzhledem k velmi dobrým výsledkům upravené vody. 

 

Dávkování louhu sodného NaOH 

Dávkování louhu sodného je určeno pro zvýšení pH před tlakovou filtraci 

nebo před otevřenou filtraci z důvodu lepší separace manganu. Třetí možnost 

za filtraci II je z důvodu stabilizace upravené vody. 

Louh je dodáván jako 50% roztok. 

 

Dávkování chloru Cl2 

Chlor je dávkován z důvodu hygienického zabezpečení kvality pitné vody. 

Dávkování je možno provádět do pěti dávkovacích míst dle potřeb provozu. 

Dávka chloru je cca 1 mg/l (600 g/h). 

Chlor je sladován ve 4 ocelových nádržích o obsahu 500 m
3
 Dávkován je 

vakuovými chlorátory firmy Wallace a Tiernan. Systémy pracují v automatic-

kém režimu.  

 

Kalové hospodářství 

Kalové hospodářství sestává ze tří sedimentačních nádrží, ve kterých po na-

dávkování chloridu železitého dochází k odsazení kalu z pracích vod filtrace I a 

II. Odsazená voda je po optimální době sedimentace aktuálně stanovené provo-

zem vypuštěna do toku a kal je přečerpán na kalová pole v areálu úpravny.  

 

Měření a regulace ASŘTP 

Automatický systém řízení technologie provozu úpravny vody Nebanice byl 

v průběhu zkušebního provozu průběžně doplňován a dolaďován v souladu se 

změnami doprovázejícími reklamace a potřebami provozu.  

 

ZÁVĚR: 

 Na úpravně vody Nebanice byla poprvé v České republice použita techno-

logie biologického odbourání železa a manganu biocenózou železitých a 

manganových bakterií v pískovém loži tlakového filtru po předchozím vy-

těsnění oxidu uhličitého. 

 Tato technologie prokázala vysokou účinnost a trvale odstraňuje železo a 

mangan z mimořádně zatížené surové vody (charakter minerálních vod) 

pod limity 0,05 mg/l Fe a 0,02 mg/l Mn. 

 Odstranění oxidu uhličitého je realizováno rovněž poprvé v České republi-

ce v gravitačně protékaných aeračních věžích s profilovými drahami pro in-

tenzivní kontakt vody se vzduchem v souproudu s vysokou účinností 90 – 

96%. 

 Použité technologie výrazně snížily provozní náklady, především úsporou 

chemikálií a pracích vod. 
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 U aeračních věží jsou náklady na energii výrazně nižší než náklady na spo-

třebu chemikálií při chemickém odkyselení. 

 Provozně výhodná je nízká produkce kalu. 

 Technologie biologické separace železa a manganu je stabilní jak při změ-

nách výkonu, tak při změnách kvality surové vody. 

 Důležitým předpokladem pro úspěšné nasazení těchto technologií je mode-

lové odzkoušení na konkrétní kvalitě surové vody. 

 

Zdroje podzemní vody Nebanice a Obilná 

Stávající výkon úpravny vody Nebanice: 

- cca 110 l/s, cca 3 500 000 m
3
 vody za rok. 

Zásobuje: 

- Cheb, Františkovy Lázně, Nebanice, Odravu, Skalnou, Plesnou a 

okolí, Hazlov, Aš, Podhradí, Hranice, Studánku. 

 

 

 

 

3.0 ZÁVĚR 
 

Čtvrtá a poslední etapa soutěže Voda živá nám umožnila znovu si projít všechny informa-

ce, které jsme v průběhu celé soutěže zjistili a shrnout je do jediné závěrečné zprávy. Tu jsme 

sepsali podle osnovy ze zadání čtvrté etapy. Také jsme vytvořili závěrečnou prezentaci, kte-

rou jsme předvedli svým spolužákům, novinový článek a krátkou video reportáž, kterou posí-

láme jako přílohu k tomuto dokumentu. Čím se tato etapa zabývala, jsme už ale uvedli na 

konci závěrečné zprávy 

Takže místo obvyklého výčtu toho, co všechno jsme během této etapy dělali a odkazů, ze 

kterých jsme čerpali, v této poslední etapě se závěr naší práce bude týkat spíše zhodnocení 

naší práce a rozloučení s tímto ročníkem soutěže Voda živá. Na celé soutěži jsme pracovali 

velmi systematicky, snažili jsme se plnit úkoly tak, aby co nejlépe odpovídaly zadání. To ale 

bohužel někdy vedlo k příliš dlouhým a vyčerpávajícím textům, za které se omlouváme. Kaž-

dopádně věříme, že Vás na našem vypracování přeci jen něco zaujalo, a kvalitu naší závěreč-

né zprávy už posuďte sami. 

Závěrem bychom Vám ještě chtěli poděkovat za skvělý projekt, kterým pro nás tato soutěž 

dozajista byla. Doufáme, že se s ní ještě budeme mít tu čest potkat. 


