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Jsem pamětníkem, s tím se již musím smířit (hodně již 
pamatuji, asi se budu muset v budoucnosti smířit i s tím, že 
si nepamatuji vůbec nic). Zatím pamatuji hodně. 
Z hlediska délky mého života není ještě tak dávná doba, 
kdy pod některými chemickými podniky, pod barvírnami, 
pod výrobnami celulosy či pod cukrovary, byly úseky řek, 
které byly „mrtvé“, nebyly tam ryby. Samozřejmě tam žila 
populace mikroorganismů, které zajišťovaly „samočištění 
vodního toku“ poškozeného únikem odpadů. Z těchto vod-
ních toků se někdy na dolním toku vyráběla pitná voda. 
Někdy v těchto úsecích žily i ryby, byly však nepoživatelné. 
Rybáři jim říkali „ryby petrolejky“, říkali, že když se této 
rybě vloží do „prdelky“ (poznámka autora: mezi intelektu-
ály se tomuto otvoru říká „řitní otvor“) knot, tak se dá 
zapálit a hoří. Znečištění vody bylo přisuzováno ropným 
produktům, příčiny znečištění byly však různé.   

Praví a fiktivní viníci za znečištění vodních toků. 
Uvedené znečištění vod nesouviselo samozřejmě jen 
s výrobou chemických látek v chemickém průmyslu 
a s používáním chemických látek v jiných odvětvích prů-
myslu. Tento neblahý stav souvisel i s tím, že mnoho 
“relativně velkých měst a obcí“ nemělo čističku odpadních 
vod. Nejdražší součástí systému čištění odpadních vod je 
často centrální kanalizace, která v některých obcích zatím 
není vybudována. Obyvatelé v menších obcích, kde zatím 
nebyly vybudovány čistírny odpadních vod, pak často vinu 
za zhoršení kvality vody přisuzují používání chemických 
látek, i když příčinou je nízká úroveň čištění komunálních 
odpadních vod, například špatná funkce septiků. Vina za 
špatný stav vody v řece byla, a někdy i je, tedy přisuzována 
chemii. Je však nutné konstatovat, že v minulosti i některé 
chemické podniky opravdu neměly účinnou čističku odpad-
ních vod, že tedy odpadní chemické produkty byly někdy 
vypouštěny do řeky. Cílem bylo tehdy vyrábět, a to i za 
cenu obětí na životním prostředí. V minulosti se bralo jako 
samozřejmost, s kterou bylo nutné počítat, že výrobním 
procesům, nejen chemickým, je nutné obětovat čistotu vod. 
Pamatuji se na výlet na přehradu na Labi – „Les králov-
ství“, v době, kdy jsem byl ještě dítě, které neví, co jsou 
merkaptany. Nyní je tato přehrada zajímavou nádrží, v níž 
žijí pstruzi a lipani, okouni a jiné ryby, přehrada, která je i 
atraktivním místem k návštěvě. Za dob mého dětství v ní 
byla jedovatě zelená voda z výrobny celulosy v Hostinném. 
Přehrada sloužila jako samočisticí vyhnívací přírodní 
nádrž. Tenkrát jsem ještě nevěděl, že odporný zápach vody 
je způsobem merkaptany. Co jsou merkaptany, jsem se 
naučil teprve později (ve svém odborném životě jsem 
s merkaptany pracoval, a vím, co to je). 

Změna přístupu – změna tvrdá, ale účelná. Rád kon-
statuji, že se situace změnila, i když, jako chemik vím, že 
pro výrobce chemických látek právě ochrana vod předsta-
vuje vysokou nákladovou zátěž.  

Ochrana vod jako strategický a ekonomický činitel 
světového obchodu.  Ochrana vod je i jedním z aspektů, 
který ovlivňuje strategii rozvoje chemického průmyslu 
v Evropské unii. V současné době je často výhodnější, než 
pro danou výrobnu zajistit ochranu vodních toků, výrobu 
zrušit a produkt nakupovat v regionech, kde jsou nároky 
na ochranu vod nižší než v Evropské unii, nebo 
v regionech, kde protékají velké řeky, v nichž se chemické 
odpady snadno zředí, nebo v regionech na mořském břehu, 
kde se zatím zdá, že absorpční kapacita oceánu v příjmu 
odpadních látek je téměř nekonečná. Není to však pravda. 
I absorpční kapacita oceánů je omezená a přímořské státy 
trvale zvyšují i nároky na čistotu moří a oceánů.  

Administrativní a legislativní tlak Evropské unie na 
ochranu vodních toků. V Evropské unii jsou aplikovány 
směrnice na ochranu životního prostředí, například směr-
nice v odborných kruzích označovaná zkratkou IPPC 
(Integreted Pollution Prevention and Control). Výrobci 
chemických látek museli požádat o schválení tzv. 
„integrovaných povolení“, jejichž součástí je i popis 
a analýza funkce zpracování odpadních proudů. Je tedy 
možné konstatovat tyto skutečnosti: 
 Systém zpracování odpadních vod a jiných odpadních 

proudů se stal nutnou součástí výrobního procesu.    
 Biologické čištění odpadních vod je zpravidla stan-

dardním koncovým stupněm čištění odpadních vod 
z chemického průmyslu, k čištění je využívána někdy 
spolupráce s čistírnami městských odpadních vod. 
Zařazení biologického stupně čištění zajišťuje nezá-
vadnost vypouštěných látek i pro mikroorganismy 
zajišťující samočisticí procesy ve vodním toku. 

 Chemické výrobky, které mohou skončit po použití 
v životním prostředí (například prací prostředky), 
jsou povinně testovány na biologickou rozložitelnost. 
Odpadní produkty a odpadní vody jsou testovány na 
jejich vliv na tzv. aktivovaný kal, jehož funkce má 
zásadní vliv na činnost biologické čistírny.   

 Standardním kontrolním stupněm nezávadnosti od-
padních vod vypouštěných do řeky je biologická kont-
rola jejich nezávadnosti například tím, že jsou odpad-
ní vody vypouštěny přes rybník, v kterém jsou chová-
ny ryby.  
 
Jsem rád, že jsem se tohoto stavu dočkal. 

Josef Horák 
(zatím pamětník – možná brzy nepamětník) 

Vzpomínky pamětníka na vývoj čistoty vodních toků v souvislosti s výrobou  
a používáním chemických látek 


