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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením kvality povrchové vody a sedimentu 

odebraných ze Sláňského jezera, což je část poměrně dlouhého paralelního ramene řeky 

Odry a také z uměle vybudované Mlýnské strouhy, táhnoucí se přes celé území CHKO 

Poodří. První úvodní část práce je věnovaná rešerši přírodních podmínek zvláště 

chráněného území Poodří. Dále je zde zařazena kapitola, pojednávající o chemismu 

povrchové vody a sedimentů s informacemi o použité metodice, legislativě a normách 

týkající se daného tématu, ale také je zde konkrétní charakteristika lokality, ve které 

proběhlo vzorkování. Tuto kapitolu uzavírá vyhodnocení výsledků. Posledním čím se 

v této práci zabývám je břehová vegetace podél vodních toků, kde se pojednává o 

jednotlivých důležitých funkcí doprovodného porostu, kdy tato kapitola trochu více 

rozvádí schopnost samočištění a jaký je vliv břehové vegetace na tyto procesy a způsob 

hodnocení současného stavu břehové vegetace kolem Sláňského jezera. 

Klíčová slova: chemismus povrchové vody, chemismus sedimentů, paralelní rameno, 

břehové porosty 

Abstract 

This dissertation is focused on evaluating of quality of surface water and sediments 

taken from Slanske lake. Slanske lake consists of relatively long parallel arm of the Odra 

river and also from artificially built Mlynska Flume, stretching along the area of CHKO 

(protected area) Poodri. Fist part of my work is devoted to research of natural conditions of 

especially protected area Poodri. The next added chapter is discussing chemism 

composition of surface water and sediments along with the information about used 

methods, legislation and standards regarding this subject, but also particular characteristics 

of locality in which the sampling was carried out. The appraisal of the results is last section 

of this chapter. The last issue, on which I'm focusing in my work, is shore vegetation 

alongside watercourse. This chapter is focusing on ability of self-cleaning, and also on 

extent to which shore vegetation is having influence on these processes. Method of 

evaluation of current conditions of the shore vegetation around the Slamske lake is also 

discussed here. 

Key words: chemism of surface water, chemism of sediments, parallel arm, shore 

vegetation  
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ČSN EN ISO   česká technická norma zahrnující do své soustavy český norem 

                        evropskou normu (EN) totožnou s normou mezinárodní (ISO) 
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CHKO    chráněná krajinná oblast 
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1 Úvod 

Voda je podstatou života na Zemi. V krajině plní mnoho nenahraditelných funkcí, 

umožňuje život živočichům, dodává vláhu rostlinám, zlepšuje mikroklima a celkově 

zvyšuje pestrost krajiny. Příkladem takovéto pestrosti může být krajina CHKO Poodří 

s komplexem tůní, slepých ramen, nivních luk a lužních lesů, kdy kostrou tohoto území a 

současně základem pro všechny tyto biotopy je přirozeně meandrují řeka Odra. Tato řeka 

navíc dotuje vodou za pomoci uměle vybudované Mlýnské strouhy systém rybníků 

vyskytujících se na tomto území. V dnešní době už není možné, díky stále se rozšiřující 

zástavbě lidských obydlí a jiných budov sloužící lidem, aby řeka mohla v celé své délce 

přirozeně meandrovat, zaplavovat přilehlé území a vytvářet typické biotopy pro okolí 

daného toku. Je proto důležité chránit a opečovávát zbytky takovýchto území, které 

umožňují výskyt nebo vznik nových meandrů, slepých ramen, tůní, na kterých dochází 

k přirozeným záplavám dodávající mimo jiné i živiny okolní přírodě a v neposlední řadě 

zvyšují i rozmanitost krajiny. Dnes se všeobecně komplexy biotopů vznikající kolem řek 

spolu s procesy v nich probíhajících chápou kromě toho i jako účinné protipovodňové 

opatření.  

Jezero Slaňáky – trvalá tůň tvořící zlomek několika kilometrového paralelního 

ramene řeky Odry je nedílnou součástí říční krajiny na území CHKO Poodří. I když zde 

v minulosti proběhly nevhodné úpravy týkající se umělého přehrazení nátoku z řeky Odry 

a přestože jsou Slaňáky součástí rybářského revíru, i tak si zaslouží naši ochranu a péči 

jako toho mála, co není zcela zničené činností člověka.  

Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je stanovit koncentraci vybraných parametrů v povrchové 

vodě a sedimentu ze Sláňského jezera a posléze i Mlýnce, které svým výskytem 

charakterizují chemismus povrchové vody i sedimentu. V rámci tohoto cíle je vyhodnocení 

naměřených parametrů s vhodnou legislativou, popřípadě posoudit jejich výskyt z hlediska 

přírodních procesů probíhajících ve vodách či z hlediska možného antropogenního 

znečištění. Mimo jiné je dalším cílem této diplomové práce vyhodnotit stávající břehový 

porost, a tím je myšleno porost stromového a keřového patra, podél jezera Slaňáky podle 

zvolené metodiky.  
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2 Charakteristika území CHKO Poodří 

Chráněná krajinná oblast Poodří se nalézá v Moravskoslezském kraji, a to 

v severovýchodní části Moravské brány. Konkrétně se rozkládá mezi obcemi Mankovice a 

Vražné poblíž Oder a jižním okrajem Ostravy. Její rozloha činí 81,5 km
2
 a nadmořská 

výška této lokality se nachází v rozpětí mezi 212 m n. m. a 310 m n. m. Jádrem této 

chráněné krajinné oblasti je rovinatá niva řeky Odry. Na tu navazují vyvýšené okraje 

říčních teras a terasových plošin.   

 

Obr. 1 Ohraničená oblast CHKO Poodří (www.csopnj.cz) 

V rámci České republiky je CHKO Poodří  významné povahou meandrujícího toku 

Odry, na který navazuje soustava mrtvých ramen a tůní, značný podíl travnatých porostů s 

početnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a také rozlehlým rybničním systémem. Na tomto 

území se taktéž rozprostírá dalších deset maloplošných zvláště chráněných území. 

(www.poodri.ochranaprirody.cz.) 

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991 na základě vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí České republiky č. 155/1991 Sb. o zřízení Chráněné 

krajinné oblasti Poodří. (Rozbory CHKO Poodří 2008) 

Kromě toho byla oblast CHKO Poodří v roce 1993 určena jako mokřad 

mezinárodního významu v rámci celosvětové Ramsarké konvence. V roce 2004 zde byla 

zřízená ptačí oblast Poodří, jako součást soustavy Natura 2000, kdy hranice této oblasti je 

identická se stávající hranicí CHKO Poodří. (Jarošek a kol. 2009) 
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2.1 Geologie 

Zájmové území CHKO Poodří se rozprostírá na rozmezí dvou geologických 

komplexů, a to Českého masivu a Západních Karpat. Horniny Českého masivu známe 

výhradně z hlubokých vrtů. Základ je tvořen plagioklasovými pararuly, na něž navazují 

paleozoické uloženiny, které jsou zastoupeny devonskými a karbonskými sedimenty. 

V CHKO jsou tyto sedimenty překryty kvartérními sedimenty, proto nikde nevycházejí na 

povrch. Co se týká příkrovových jednotek Karpat, tak zde byly potvrzeny horniny 

těšínského příkrovu slezské jednotky (pískovce a jílovce) a kromě toho horniny podslezké 

jednotky (jíly a jílovce), jenž zde mají početnější zastoupení. 

Ve svrchním pleistocénu (würmu) překryly krajinu sprašové uloženiny, ze kterých se 

v důsledku mocného výluhu a půdotvorného procesu vyvinuly dnešní žlutohnědé sprašové 

hlíny. Tyto sprašové pokryvy nyní zakrývají povrch teras mimo vlastní údolní nivu a 

dosahují mocnosti 3-5 m, avšak v určitých místech jsou poměrně hojné (okolí Studénky až 

15 m). V oderské nivě byly tyto sprašové hlíny spolu se sedimenty sálského zalednění 

odneseny mocnou říční erozí. Celé údolí bylo ve svrchním pleistocénu pokryto štěrky, kdy 

na povrch těchto štěrků a štěrkopísků byly uloženy mladoholocenní povodňové hlíny, jenž 

mají mocnost do 5 m. Tyto hlíny tvoří v současné době povrch nivy v daném území. 

(Jarošek a kol. 2009) 

 
Obr. 2 Geologická mapa v měřítku 1:500 000; šedá: čtvrtohorní usazené horniny  

– hlíny, spraše, štěrky, písky (www.geology.cz)  
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2.2 Hydrogeologie 

Z hlediska hydrogeologie je možné území CHKO Poodří rozdělit na dva rozdílné 

celky: nivu řeky Odry a hlavní terasu Odry a jejich přítoků. Režim těchto dvou celků je 

podmíněn hlavně geologickou strukturou a morfologií území.  

Za vyšších vodních stavů dochází při rozlivech v nivě Odry k infiltraci do dobře 

propustných štěrkopísků údolní terasy. Zvyšuje se tak napjetí hladiny podzemní vody, jenž 

je výrazně ovlivňována nadložními, nepříliš propustnými povodňovými hlínami. Postupně 

se celý půdní profil nasytí a v místech terénních sníženin či úbytku mocnosti hlín vystupuje 

podzemní voda až na povrch. Tím dochází k obohacení nivy vodou v pásmu širokém i 

několik set metrů od řeky. (Jarošek a kol. 2009) 

 
Obr. 3 Rozšíření sedimentů sálského zalednění na Ostravsku a oderské části Moravské brány - bílá 

plocha:rozsah fluviálních akumulací údolních teras podél hlavních řek, překrývající sedimenty 

sálského zalednění (převzato Krásny a kol. 2012)  

Hlavním nositelem zvodnění celé terasy jsou, jak již bylo zmíněno, značně propustné 

fluviální štěrky a štěrkopísky, jenž jsou uloženy na nepropustném podloží. Zdroje 

podzemní vody ve štěrcích jsou dotovány pouze srážkami, a ty jsou pak odvodňovány 

prameny a pramennými liniemi vyvěrajících u paty terasového svahu. Vydatnost pramenů 

je maximálně 2 l/s, avšak tato vydatnost je ovlivňována rozsáhlými podpovrchovými 

melioracemi či jímáním.  (Weissmannová 2004; Jarošek a kol. 2009) 



Bc. Tereza Matějová: Chemismus povrchové vody a sedimentů slepého ramene řeky Odry 

(mezi 47-48 ř. km) 

2014 5 

2.3 Geomorfologie 

Z geomorfologického pohledu patří území CHKO Poodří do celku Moravské brány a 

podcelku Oderská brána. Ta je dále členěna na okrsky, a to Oderskou nivu, Bartošovickou 

pahorkatinu a Klímkovickou pahorkatinu. 

Oderská niva má charakter roviny o nadmořské výšce mezi  212 m n. m. a  271 m n. 

m., její šířka se pohybuje kolem 1,5 – 3,0 km. Orientace údolí je od Oder k Jeseníku nad 

Odrou ZSZ-VJV a dále až do Ostravy JZ-SV. Nejnápadnějším morfologickým tvarem je 

koryto řeky Odry s mnohými meandry, jenž jsou zaříznuté do povodňových hlín. V okolí 

se nacházejí tůně podléhající postupnému zazemňování. Některé z nich byly v minulosti 

zasypány při úpravách zemědělských pozemků.  

 
Obr. 4 Vlevo: vysychající periodická tůň na území CHKO Poodří; Vpravo: Jedna s mnoha tůní 

nacházející se v CHKO Poodří (Matějová 2012; 2013) 

Bartošovická pahorkatina se dotýká zájmové oblasti jen částí terasové plošiny a 

terasovým svahem, který ohraničuje okraj nivy po celém jejím JZ-SV pomezí. Terasovitý 

svah je většinou velmi příkrý a převyšuje nivu v průměru o 15 – 20 m a jen v malých 

úsecích je svah přerušen údolními přítoky Odry. Tento okrsek tvoří pás na pravém  břehu 

Odry mezi Jeseníkem nad Odrou přes Bartošovice ke Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Klimkovická pahorkatina představuje SZ okraj nivy v místě na levém břehu Odry od 

Mankovic přes Suchdol nad Odrou, Studénku ke Klimkovicím. (Rozbory CHKO Poodří 

2008) 

2.4 Hydrologie 

Celá oblast CHKO Poodří náleží do povodí Odry, kde řeka Odra tvoří osu dané 

oblasti a protéká jí v délce 57,5 km. Samotná řeka Odra pramení v Oderských Vrších 

v nadmořské výšce 633 m n. m. a její celková délka na území České republiky činí 131,7 
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km. Mimo hlavních a nejvýznamnějších přítoků Odry (Olše, Ostravice a Opavy), ústí do 

řeky Odry nad Ostravou několik menších řek a potoků. K těm větším náleží zleva Porubka, 

Bílovka, Husí potok a Budišovka s prameny v Nízkém Jeseníku a zprava pak Ondřejnice, 

Lubina, Sedlnice, Jičínka a Luha, pramenící mimo Luhy (Nízký Jeseník) v podhůří 

Beskyd. Přírodní ráz silně meandrujícího toku Odry zůstal v hojném rozsahu uchován. 

Tato řeka se řadí k nejzachovalejším středním nížinným tokům v České republice. I přesto 

bylo v minulosti na řece Odře realizováno několik vodohospodářských zásahů odlišného 

charakteru.  

Důležitou součástí hydrologické sítě jsou i stará vodní díla. K těm patří náhony, jenž 

přivádějí vodu do rybníků a dříve vodních mlýnů, dnes nejčastěji do malých vodních 

elektráren. Nejdelším a nejvýznamnějším z nich je Mlýnská strouha, která zásobuje vodou 

rybniční soustavy ve Studénce, Jistebníku a Polance nad Odrou. Tento náhon je dlouhý 

21,8 km. Druhým nejdelším vodním dílem je náhon v katastrálním území Suchdol nad 

Odrou a Hladké Živoříce, který je z větší části bez vody.  

V CHKO Poodří dochází několikrát ročně k rozlehlým povrchovým rozlivům, 

obzvláště při jarním tání sněhu. Rozlivy se mohou vyskytnout i v létě a taktéž na podzim 

při nadměrných srážkách. Při povodních se voda volně rozlévá do krajiny a dosahuje při 

vrcholných stavech výšky v průměru kolem 0,5 m. Území, které je každoročně 

zaplavované má rozlohu 16 – 20 km
2
, což je zhruba 1/4 až 1/5 rozlohy  CHKO Poodří. 

V tomto území se nacházejí jenom louky se spoustou rozptýlené zeleně a lužní lesy 

protkané sítí starých říčních ramen a rybníky. (Rozbory CHKO Poodří 2008; Brosch 2005; 

www.pod.cz) 

 
Obr. 5 Vlevo: Meandrující řeka Odra na území CHKO Poodří (Matějová 2012);  

Vpravo: Jarní rozliv na území CHKO Poodří (Krakovská 2012) 
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2.5 Pedologie 

Také z pedologického hlediska je možné území rozlišit na dva celky, na Oderskou 

nivu a hlavní terasu Odry a jejich přítoků. V Oderské nivě se hlavně vyskytují gleje a 

fluvizemě, kdy na tyto půdy jsou vázány trvalé travní porosty, vlhké louky a velký podíl 

mokřadních ekosystémů charakteristickými pro CHKO Poodří. Na hlavní terase se 

nacházejí zejména luvizemě, místy pseudogleje, v jižní části území pak i hnědozemě, na 

které je vázána podstatná část zemědělské výroby v CHKO Poodří. Na zalesněných 

svazích teras se vykytují kabizemě. Naproti tomu na terasovitých svazích, jenž jsou 

intenzivně zemědělsky obhospodařovány, je značným problémem vodní eroze. Sedimenty 

nivních hlín uložených v nivě Odry dosahují mocnosti i několika metrů. (Jarošek a kol. 

2009) 

2.6 Klimatologie 

Podle Quittovy klasifikace náleží území CHKO Poodří do oblasti teplé T2. Tato 

oblast je definována určitými klimatologickými parametry (viz tabulka), jenž jsou 

charakteristické pro každou jednotku. Podle atlasu podnebí vycházejícího z období 1961-

2000 lze dále toto území hodnotit jako území s průměrnou roční teplotou 8-9 ºC, 

průměrným ročním úhrnem srážek 600-700 mm, průměrnou relativní vlhkostí vzduchu 75-

80 % a průměrnou rychlosti větru 3-4 m.s
-1

. (Tolazs a kol. 2007) 

Tab. 1 Charakteristika klimatické oblasti T2 (převzato Tolazs a kol. 2007) 

Parametr Hodnota T2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 ºC a více 160-170 

Počet dní s mrazem 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná lednová teplota -2- -3 

Průměrná červencová teplota 18-19 

Průměrná dubnová teplota 8-9 

Průměrná říjnová teplota 7-9 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 

Suma srážek ve vegetačním období 350-400 

Suma srážek v zimním období 200-300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet zatažených dní 120-140 

Počet jasných dní 40-50 
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2.7 Flóra 

CHKO Poodří je z ohledem na regionálně fytogeografické členění České republiky 

součástí fytogeografické oblasti mezofytikum (Mesophyticum) a fytogeografického obvodu 

Karpatské mezofytikum. Zasahují do něj i fytogeografické okresy Moravská brána a 

Ostravská brána. Pestrost flóry je dána zejména výskytem různých typů biotopů, jako jsou 

louky, vodní toky, stará říční ramena, mokřady, tůně, rybníky a lesy.  

Na hladinách vodních ploch se zde nalézají společenstva svazu Lemnion minoris. Pro 

Poodří jsou typické fytocenózy s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans), na které navazují 

společenstva ponořených masožravých rostlin a další vodní vegetace (Hydrocharition, 

Nymphaeion albae, Batrachion aquatilis, Nuphar lutea). Vodní plochy především rybníky 

pokrývá i společenstvo kotvice plovoucí (Trapa natans), jenž se v CHKO Poodří chová 

jako druh expanzivní, a proto je každoročně usměrňována kosením. Břehové porosty Odry 

a dolní toky jejich větších přítoků lemují vrbové křoviny svazu Salicion triandrae, na 

nejvlhčích místech nivy jsou to stromové formy vrb Salicion albae. (Weissmannová 2004) 

 
Obr. 6 Vlevo: Souvislý pokryv Lemnion minoris na jezeře Slaňáky;  

Vpravo: Kvetoucí stulík žlutý (Nuphar lutea) na Velkém Slaňáku (Matějová 2013) 

Louky reprezentují jedinečný komplex o rozměru více než 2 300 ha. Největší plochu 

zaujímají psárkové společenstva svazu Alopecurion pratensis vyskytující se na vlhkých a 

podmáčených loukách s dále se vyskytujícími typickými druhy jako jsou metlicí trsnatou 

(Deschampsia cespitosa), kostřavou luční (Festuca pratensis) nebo krvavcem totenem 

(Sanguisorba officinalis). Dalším typem lučních biotopů představují pcháčová 

společenstva svazu Calthion. Ty požadují trvale zvýšenou vlhkost. Ve výše položených 

lučních porostech v nivě Odry mají optimální podmínky ovsíková společenstva svazu 

Arrhenatherion s početnými květnatými druhy. Běžným druhem rostoucím na loukách je 
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prudce jedovatý ocún jesenní (Colchicum autumnale) kvetoucí v podzimních měsících. 

(Weissmannová 2004; www.poodri.ochranaprirody.cz) 

 
Obr. 7 Vlevo: krvavec toten (Sanguisorba officinalis) na psárkové louce v CHKO Poodří;  

Vpravo: ocún jesenní (Colchicum autumnale) (Matějová 2013) 

Nejvýznamnější lesní společenstva v Poodří vytvářejí lužní lesy. V jižní části území 

ve vyšších polohách nivy jsou střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) a ptačincové 

olšiny (Stellario-Alnetum), okrajově i ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). 

V široké nivě je obměňuje tvrdý luh (Querco-Ulmetum). V jejich stromovém patře se 

nalézá dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm vaz (Ulmus 

laevis) a jilm habrolistý (Ulmus minor), v podrostu mimo jiné česnek ořešec (Allium 

scorodoprasum), česnek medvědí (Allium ursinum), sasanka pryskyřníkovitá 

(Anemonoides ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea) a mnoho dalších. 

K nejvýznamnějším druhům v CHKO Poodří přísluší kotvice plovoucí (Trapa 

natans), lakušník Rionův (Batrachium rionii), lakušník Bautodův (Batrachium baudotii), 

nepukalka vzplývající (Salvinia natans), plavín štítnatý (Nymphoides peltata), řečanka 

menší (Najas minor), úpor kuřičkovitý (Elatine alsinastrum), kruštík polabský (Epipactis 

albensis), leknín bělostný (Nyphaea candida), růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum 

submersum) a vstavač mužský (Orchis mascula). (Weissmannová 2004; Jarošek a kol. 

2009) 

2.8 Fauna 

Fauna CHKO Poodří je velmi ovlivněná jeho pozicí v rámci střední Evropy. Tato 

chráněná oblast se rozprostírá na okraji dvou biogeografických podprovincií 
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západokarpatské a hercynské, které jsou rozdělené nivou řeky Odry, ze severu zasahuje 

okrajově polonská podprovinicie. Jádro vytváří Pooderský bioregion. (Jarošek a kol. 2009) 

Všechen život v tomto území je svázaný na hydrologický režim řeky Odry, jenž 

přirozeně ovlivňuje mokřadní ekosystémy s cennými společenstvy bezobratlých i 

obratlovců, specifických pro podmáčené stanoviště.  

Mezi mimořádně cenné populace patří žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) 

nacházející se v periodických tůní v záplavovém území CHKO. V rovnováze jsou i 

populace kriticky ohroženého velveruba malířského (Unio pictorum). K velmi vzácným 

náleží velevrub tupý (Unio crassus) a škeble plochá (Pseudanodonta complanata), k těm 

běžnějším druhům patří například plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis).   

 
Obr. 8 Vlevo: velevrub tupý (Unio crassus) a velevrub malířský (Unio pictorum) 

(www.casopis.ochranaprirody.cz); Vlevo: plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis)  

v jezeře Slaňáky (Matějová 2013) 

Přibližně 124 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a společně s čeledí 

kovaříkovitých (Eateridae) tvoří psamofilní společenstva v písčitoštěrkových náplavech a 

hlinitopísčitých březích v okolí Polanky nad Odrou. Jeden ze vzácných brouků je nevšední 

druh střevlíčka  Abax schueppeli rendschmidti, udávaný jako mizející karpatský prvek. 

Mezi motýli, kteří obývají území Poodří patří například srpokřídlec olšový (Drepana 

curvatula) nebo mezinárodně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Živnou 

rostlinou housenek tohoto motýla je již zmiňovaný krkavec toten. Vyskytují se zde i 

vzácné druhy pavouků. Jedním z nich je kupříkladu plachetnatka (Porrhomma lativelum), 

jenž byla dosud nalezena pouze na Jižní Moravě. Významnými bioindikátory v rámci 

skupiny hmyzu jsou vážky (Odonata). V Poodří žije velmi vzácná šídlatka velkoskvrnná 

(Lestes macrostigma) nebo také vážka červená (Crocothermis erythraea). (Weissmanová 

2004) 
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V rámci území Poodří je řeka Odra rozčleněna na několik rybích pásem, které se 

vzájemně prolínají. Je to pásmo lipanové s přechodem k pásmu parmovému, pásmo 

cejnové a pstruhové pásmo s přechodem k lipanovému zasahující ještě do horní části toku 

Odry (jižní část CHKO). Typickými druhy jsou lipan podhorní (Thymallus thymallus), 

pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario), parma obecná (Barbus barbus), okoun říční 

(Perca fluviatilis) a štika obecná (Esox lucius). V některých lučních tůni se sporadicky 

vyskytuje piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis). Obojživelníci zaujímají v Poodří velmi 

hojné populace. Vykytuje se tu například čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná 

(Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a 

rosnička zelená (Hyla arborea). (Weissmannová 2004) 

 
Obr. 9 Skokani na jezeře Slaňáky; Vlevo: skokan skřehotavý (Rana ridibunda);  

Vpravo nahoře skokan hnědý (Rana temporaria), dole skokan zelený  

(Rana esculenta) (Matějová 2014) 

Dosud bylo na území CHKO Poodří zjištěno přes 400 druhů ptáků. Neobyčejně 

hojné jsou populace zvláště chráněných druhů vodního ptactva. Mezi kriticky ohrožené 

patří kupříkladu bukáč velký (Botaurus stellaris), dále se zde nachází jedna z nejmenších 

volavek žijících v ČR bukáček malý (Ixobrychus minutus), potápka černokrká (Podiceps 

nigricollis), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), hohol severní (Bucephala clangula), 

nejhojnější racek chechtavý (Larus ridibundus) a jeden z nejkrásnějších našich ptáku 

ledňáček říční (Alcedo atthis), který posedává na větvích nad okrajem vody a loví rybky 

prudkým náletem pod hladinu. (www.poodri.ochranaprirody.cz ; Hudec a kol. 2007) 

Drobní savci typičtí pro mokřady jsou například rejsec vodní (Neomys fodiens) a 

hraboš mokřadní (Microtus agrestis). Postupně se zde samovolně rozšířil z okolí i bobr 

evropský (Castor fiber). V Poodří je jediným zvláště chráněným druhem šelmy silně 

ohrožená vydra říční (Lutra lutra). (Weissmannová 2004; www.poodri.ochranaprirody.cz) 
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3 Metodika práce 

Metodika odběru vzorků a dalších činností související s daným vzorkem jsou kvůli 

porovnatelnosti výsledků analýz z různých lokalit standardizované dle mezinárodní normy 

ISO řady 5667, která je přenesena do české technické normy ČSN 75 7051 – Jakost vod – 

Odběr vzorků, souhrnně označována také jako ČSN EN ISO 5667. Tato norma se pak dále 

dělí na několik samostatných částí. Jednotlivé části normy pak již charakterizují specifické 

podmínky odběru a konkrétní postupy odběru pro daný druh vody a ostatních složek 

vodního prostředí.  

Jednotlivé části normy tedy konkrétně obsahují strategii vzorkování, výběr 

odběrových profilů, četnost odběrů, úpravy vzorků v terénu, přepravu do laboratoře nebo 

uchování vzorků pro stanovení rozpuštěného kyslíku. Běžné jsou i doprovodná stanovení a 

šetření (například počasí v den odběru), jenž se zaznamenávají do odběrových protokolů a 

jsou součástí vzorkovacích prací. Neméně důležitá je i kooperace mezi pracovníky 

provádějícími odběry, laboratořemi provádějícími analýzy vzorků a řešiteli posuzující 

výsledky stanovení. (Hvízdal, Zachařová 2001; Šebestová 2010) 

3.1 Metodika odběru vzorků povrchové vody 

Vzorek odebraný k analýze musí reprezentovat kvalitu vody v daném místě odběru. 

Dle místních poměrů a účelu analýzy se také přizpůsobuje typ vzorku, druh a místo 

odběru, frekvence a časová i prostorová kontinuita odběru. Pokud hrozí, že se v průběhu 

přepravy vody do laboratoře mohou změnit ukazatele vzorku, stanovují se přímo na místě 

odběru. Mezi ukazatele, které se měří na odběrném místě patří určitě teplota vody, dále 

podle přístrojového vybavení také pH, oxidačně-redukční potenciál, obsah rozpuštěného 

kyslíku, popřípadě konduktivita a další. V případě, že daný ukazatel nelze změřit na místě 

nebo není k dispozici potřebné vybavení pro jeho stanovení na místě odběru, vzorek se 

ihned po odebrání konzervuje (jestliže lze daný druh vzorku vody konzervovat). 

Konzervací vzorku se zajistí uchování hodnot ukazatelů vzorku vody od doby odběru až do 

započetí analýzy. Kromě těchto úkonů se provede ještě základní popis vzorku a uvedou se 

okolnosti odběru. Vše ohledně odebraného vzorku se zpracovává do průvodního protokolu. 

(Šebestová 2010) 
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3.1.1 Druhy vzorků 

Rozlišují se dva základní druhy vzorků: 

Prostý vzorek, nazývaný taktéž jako bodový, je izolovaný vzorek nahodile odebraný 

z vodního prostředí, jenž je podmíněn časem nebo také polohou. Vesměs jsou tyto vzorky 

odebírány manuálně, avšak je možné je odebrat i automaticky. 

Směsný vzorek je druh vzorku smíchaný z dvou nebo více vzorků, eventuálně dílčích 

vzorků. Tyto vzorky jsou odebírány odděleně a míchají se ve vhodných známých 

poměrech. 

Při jednorázovém odběru se vzorek odejme pouze jedenkrát a posuzuje se 

samostatně. V případě, že výsledek jediné analýzy postačí k informování o stavu kvality 

vody, je tedy příhodné zvolit odběr jednorázový, při kterém se získávají vzorky prosté. Při 

řadových odběrech se odebírá vzorků několik, a to v různé časové a prostorové souvislosti 

s přihlédnutím k průtoku vody. Je to vhodný odběr pro získání údajů o změně jakosti vody. 

U vod tekoucích se rovněž mohou provádět odběry periodické, což jsou odběry 

závislé na čase nebo odběry režimové rozdělující se dále na odběry objemově a průtokově 

závislé. U periodických odběrů se vzorkuje s použitím časovacího mechanismu, kdy 

začátek a konec odběru je nastaven v určitém časovém intervalu. U odběrů závislých na 

objemu se kontrolní vzorky odebírají po každém stanoveném objemu vody, jenž proteče 

daným vodním útvarem nezávisle na čase. U odběrů závislých na průtoku se odebírají 

vzorky s různými objemy v pevných časových intervalech. U stojatých vod se při řadových 

odběrech odebírá více vzorků jednotlivě po prostoru a to, buď z odlišné hloubky v určitém 

bodě, či z dané hloubky na jiných místech. (Šebestová 2010) 

3.1.2 Výběr odběrových míst a způsob odběru vzorků 

Výběr vhodných odběrových míst v jednotlivých stanovištích je zásadní. Místo 

odběru charakterizuje lokalitu odběru například název obce, vodního útvaru nebo úpravny 

vody. Bod odběru přesně vymezuje prostor ve vodním útvaru, ze kterého je vzorek 

odebírán například hloubka nebo poloha ve vodním útvaru. (Šebestová 2010) Velmi 

důležitá je dostupnost k danému odběrnému místu po celou dobu pozorování, tedy za 

špatného počasí, v zimě a v době vrcholného vegetačního růstu břehového porostu. S tím 
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samozřejmě souvisí i zajištění bezpečnosti práce. Dalším významným hlediskem je i 

personální a technické zaopatření odběrů umožňující odebrat všechny vzorky v co 

nejkratším časovém úseku a srovnatelnou metodou. 

To jakým způsobem se odběr provede, závisí na druhu odebírané vodě, místě a bodu 

odběru, druhu vodního útvaru, místních podmínkách, účelu analýzy apod. Pokud je možné 

odebrat vzorek vody z povrchu, stačí odběrnou nádobu ponořit do potoka, řeky či jezera. 

Po nabrání vody se obsah nádoby přelije do předem nachystaných popsaných vzorkovnic. 

V ostatních případech se pro odběr vzorků využívají rovnou vzorkovnice nebo vzorkovače, 

což jsou přístroje umožňující jednorázový nebo opakovaný odběr vzorku z místa člověku 

nepřístupném (hlubinné vzorkovače), nebo bez přítomnosti obsluhy (automatické 

vzorkovače). 

Pro většinu ukazatelů rozboru vody se dají použít při odběru vzorku skleněné i 

plastové vzorkovnice, avšak některé ukazatele vyžadují pouze odběr do skleněných 

vzorkovnic. Běžně se využívají reagenční skleněné láhve, které se vyrábí z obyčejného 

sodno-vápenato-křemičitého obalového skla, ve specifických případech je to ze skla 

borokřemičitého. Vzorkovnice z plastového materiálu se vyrábí z polyethylenu (PE), 

polyvinylchloridu (PVC), polyethylentereftalátu (PET) a polytetrafluorethylenu (PTFE). 

Před samotným odběrem vody se musí všechny vzorkovnice řádně vyčistit, aby se předešlo 

kontaminaci vzorku. Kromě toho se musí vzorkovnice i správně označit (číslo vzorku, 

datum, lokalita), aby nedošlo k záměně. 

Četnost vzorkování a množství vzorků je nutné přizpůsobit nejen cílům daného 

monitoringu, ale také finančním a technickým možnostem laboratoře či zadávající 

organizace. Ovšem z hlediska porovnání výsledku analýz s platnou legislativou a 

technickými normami se četnost vzorkování a množství vzorků upravují dle daných kritérií 

(statistické vyhodnocení), pokud jsou v legislativě či normě uvedeny. Je patrné, že 

s rostoucí frekvencí vzorkování se obecně zvyšuje vypovídací schopnost odebrané řady 

vzorků. Základem řady soustavného vzorkování je pravidelný časový úsek. Správně by se 

měly odběry provádět ve stejný den v týdnu a v pravidelnou hodinu podle předběžně 

vymezeného časového plánu spolu s laboratoří, kdy příznivější je provádět odběry v první 

polovině měsíce. (Hvízdal, Zachařová 2001; Šebestová 2010) 
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3.2 Metodika odběru vzorků sedimentů 

Metodika odběru vzorků sedimentů je součástí normy ČSN EN ISO 5667 Jakost vod 

- Odběr vzorků. Konkrétně se tímto odběrem zabývá část 12, jež obsahuje instrukce pro 

odběr vzorků dnových sedimentů (ČSN EN ISO 5667-12). 

Ve vodním toku nebo vodní nádrži vzniká sediment prostým usazováním 

erodovatelných pevných částic. Při poklesu rychlosti proudění ve vodních tocích 

(rozšířením profilu, poklesem spádu toku, zvětšení hloubky koryta apod.) dochází 

k přirozené sedimentaci unášených částic. Takto vzniklý substrát může mít charakter 

štěrkopísků a písků v proudných úsecích toku nebo až jílovitohlinitých či jílovitých 

materiálů v rybnících. Jedná se o děj přirozený, který je urychlován lidskými zásahy do 

krajiny. (Kubík 2009) 

Rozdílné druhy sedimentů vyžadují i různé postupy vzorkování. Zásadním činitelem 

je reliéf dna. Vzorky sedimentů by se měly odebírat z nejhlubšího úseku nádrže, zároveň 

z míst přímo ovlivněných přítokem, z povrchové vrstvy, po odstranění krycí vrstvy a 

z několika míst. Pro reprezentativnost daného typu sedimentu v tocích je nezbytné učinit 

odhad jejich podílu v příslušném úseku toku. Vazba akumulovaných látek je velmi různá a 

je podmíněna velikostí minerálních částic v sedimentu. Čím více sediment obsahuje 

jemnozrnné frakce, tím více se zvyšuje vazba těchto látek. Hlavním požadavkem při 

odběru sedimentů je provádět vzorkování v místech shodných s odběry vody. (Hvízdal, 

Zachařová 2001) 

Tab. 2 Zrnitostní klasifikace sedimentů (převzato www.geologie.vsb.cz) 

Částice Rozměry [mm] Nezpevněný sediment Zpevněný sediment 

PSEFITY (RUDITY) 

Balvan nad 250 Balvanitý štěrk 
Brekcie 

Slepenec 

(příslušné zrnitosti) 

Hrubý valoun 50 - 250 Hrubozrnný štěrk 

Střední valoun 10 - 50 Střednozrnný štěrk 

Drobný valoun 2 – 10 Drobnozrnný štěrk 

PSAMITY (ARENITY) 

 0,5 - 2 Hrubozrnný písek Hrubozrnný pískovec 

 0,25 – 0,5 Střednozrnný písek Středozrnný pískovec 

 0,063 – 0,25 Jemnozrnný písek Jemnozrnný pískovec 

ALEURITY 0,063 – 0,004 Prach Prachovec 

PELITY pod 0,004 Jíl Jílovec 
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3.2.1 Výběr odběrových míst a způsob odběru vzorku 

Podle normy ČSN EN ISO 5667-12 (1997) jsou odběrová místa přesně definovány 

účelem odběru (například pokud se jedná o zkoumání nánosů v jistém místě jejich 

ukládání), ovšem někdy daný záměr umožní obecné určení místa odběru, jako je tomu u 

charakteristiky kvality a typu sedimentu v říční deltě. Ke kritériím volby odběrové lokality 

se řadí snadná dosažitelnost oblasti při opětovném vzorkování, sezónní dostupnost v 

souvislosti s bezpečností a ovlivnění vodní dopravou. Pro průběh správného odběru vzorků 

mají podstatný význam i podmínky v místě daného odběru. Všechny tyto podmínky je 

nutno zpravidla znát ještě před začátkem odběrů a měl by se k nim brát ohled už 

v předběžných pracích, a také při výběru použitelnosti přístrojů. Patří mezi ně 

klimatologické, hydrografické, geologické a dopravně plavební podmínky. 

Postup vzorkování dnových sedimentů je ovlivněn účelem sledování, tedy tím jaké 

analýzy se budou provádět s danými vzorky (fyzikální, chemické či biologické rozbory), 

dále je ovlivněn také typem sedimentů s ohledem na zrnitost, typem lokality a profilu 

(hloubka vody, rychlost proudění). Jestliže se zároveň odebírají i vzorky vody, je zapotřebí 

provádět vzorkování sedimentů až po jejich ukončení. Pro odběr sedimentů se používají 

vzorkovače umístěné na tyči, čelisťové drapáky na tyči nebo drapáky spouštěné do větších 

hloubek na závěsu a mnoho dalších. Pokud voda dosahuje výšky do 1 metru, je možné 

vzorky odebrat brodící metodou, kdy osoba odebírající vzorek musí postupovat proti 

proudu, aby neovlivnila strukturu sedimentu. Kvůli nehomogenní skladbě dna a při 

mechanických problémech s uzavíráním čelistí drapáku (hlavně u štěrků) je nezbytné 

odebírat směsné vzorky, a to pokaždé ze stejné hloubky. (Hvízdal, Zachařová 2001) 

Co se týká vzorkovnic, tak podle ČSN EN ISO  5667-12 (1997) se používají 

polyethylenové (PE), polykarbonátové a skleněné nádoby. Skleněné vzorkovnice jsou 

výhodnější kvůli lepšímu přehledu stavu jejich vnitřního povrchu a narozdíl od plastů se 

snadněji sterilizují pro odběr vzorků vymezených k mikrobiologické analýze. Vzorkovnice 

se skla se také používají při analýze organických složek. PE vzorkovnice jsou zase 

vhodnější k vzorkování sedimentu určených k rozboru prvků, jenž jsou hlavními složkami 

skla (sodík, draslík, bor, křemík apod.), a k odběru vzorků k rozboru stopových kovů.  

Sledování přeměn složení sedimentu vyžaduje daleko delší pozorovací dobu 

v porovnání se změnami složení vody. V případě organizovaného odběru vzorků je 
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nezbytné zajistit, aby frekvence odběrů nesplývala s jevy přírodního cyklu. Mají-li být 

postiženy sezónní změny, je třeba zvýšit četnost odběrů. Jedině četnost odběrů vzorků 

sedimentu má podstatný vliv na interpretaci výsledků v případě, že jsou předpokládány 

rychlé změny sedimentace. (ČSN EN ISO 5667-12 1997) 

3.3 Metodika hodnocení jakosti povrchové vody a sedimentů 

V této části metodiky jsem se zaměřila na to, podle čeho budu výsledky měření a 

analýz vlastně vyhodnocovat. Pro výsledné zhodnocení jakosti povrchové vody jsem si 

zvolila normu ČSN 75 7221 a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Pro zhodnocení obsahu kovů 

v sedimentu jsem ještě kromě už zmíněného nařízení použila vyhlášku č. 257/2009 Sb. a 

zákon č. 169/2013 Sb. 

3.3.1 Hodnocení dle ČSN 75 7221 – Jakost vod – Klasifikace jakosti 

povrchové vody 

Podle normy ČSN 75 7221 (1998) se určují jednotlivé třídy kvality tekoucích 

povrchových vod. Je to klasifikace, jež slouží k porovnání jakosti těchto vod na různých 

místech a v různém čase. Norma klasifikuje povrchové vody dle kvality do 5 tříd jakosti a 

k jednotlivým třídám jakosti jsou přiřazeny konkrétní barvy, pomocí kterých se výsledky 

klasifikace zaznačí v mapě.  

Třída I - neznečištěná voda  

Jedná se o povrchovou vodu, která nebyla významně ovlivněna antropogenní 

činností, a ukazatele jakosti vody v tomto případě nepřesahují hodnoty shodující se s 

hodnotami přirozeného pozadí v tocích. 

Třída II - mírně znečištěná voda         

Druhá třída jakosti povrchové vody odpovídá takovému znečištění způsobené 

antropogenní činností, při kterém je ještě možná existence bohatého, vyváženého a 

udržitelného ekosystému. 

Třída III - znečištěná voda 

Takový stav povrchové vody znečištěný antropogenní činností, jenž nemusí vytvořit 

podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. 
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Třída IV - silně znečištěná voda 

Klasifikace povrchové vody do této třídy znamená, že výsledné hodnoty ukazatelů 

jakosti vody jsou vyšší než v třídě předchozí, a tím pádem umožňují už jen existenci 

nevyváženého ekosystému. 

Třída V - velmi silně znečištěná voda 

Poslední pátá třída charakterizuje stav povrchové vody, který byl ovlivněný 

antropogenní činností takovým způsobem, že umožňuje existenci jenom silně 

nevyváženého ekosystému. 

Hodnocení jakosti vody dle jednotlivých ukazatelů do tříd jakosti se provádí 

porovnáním vypočtených charakteristických hodnot daných ukazatelů s jejich odpovídající 

soustavou mezních hodnot. Charakteristickou hodnotou ukazatele jakosti vody se rozumí 

hodnota, jež nepřekročí daný mezní limit z 90 %. Naopak tomu je u rozpuštěného kyslíku, 

u kterého se charakteristická hodnota rovná hodnotě s pravděpodobností překročení 90 %. 

Tab. 3 Vybrané mezní hodnoty třídy jakosti vody dle ČSN 75 7221 

Ukazatel 
Měrná 

jednotka 

Třída 

I II III IV V 

Elektrolytická vodivost mS/m < 40 < 70 < 110 < 160  160 

Nerozpuštěné látky sušené mg/l < 20 < 40 < 60 < 100  100 

Rozpuštěný kyslík mg/l > 7,5 > 6,5 > 5 > 3 ≤ 3 

Amoniakální dusík mg/l < 0,3 < 0,7 < 2 < 4  4 

Dusičnanový dusík mg/l < 3 < 6 < 10 < 13  13 

Celkový fosfor mg/l < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1  1 

Dle normy ČSN 75 7221 (1998) se kvalita vody vyhodnocuje na základě výsledků 

sledování z delšího uceleného údobí, kdy nejkratší doba hodnocení je jeden rok. Jestliže 

četnost sledování je 12 odběrů za rok (tedy odběr vody je prováděn každý měsíc), 

doporučuje se výsledky kontroly kvality vody klasifikovat po dvou rocích, tím pádem pro 

výpočet charakteristické hodnoty je možno použít přinejmenším 24 hodnot. 

V případě že je nutno hodnotit jakost vody při četnosti 11 až 23 hodnot za danou 

dobu, zvolí se za charakteristickou hodnotu údaj nacházející se na tom místě vzestupné 

řady výsledných dat (pro rozpuštěný kyslík sestupné řady), odpovídající hodnotě 90 % 

z celkového množství dat, zaokrouhlené na celé číslo. Pro rozmezí 11 až 15 je to hodnota 

ležící na předposledním místě, pro rozmezí 16 až 23 je to hodnota nacházející na třetím 
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místě od zadu. Podmínkou pro klasifikaci podle této normy je mít minimálně 11 výsledků 

kontroly jakosti vody.  

3.3.2 Hodnocení dle NV č. 23/2011 Sb., Vyhlášky č. 257/2009 Sb. a 

Zákona č. 169/2013 Sb. 

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V příloze č. 3 (část A) k tomuto 

nařízení jsou uvedeny ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy 

environmentální kvality a požadavky na užívání vod.  

Dle tohoto nařízení je u povrchových vod norma environmentální kvality vyjádřena 

jako celoroční průměrná hodnota. Při použití NEK-PR pro hodnocení daného vodního 

útvaru se touto normou rozumí aritmetický průměr koncentrací změřených v různém čase v 

průběhu roku a naměřené koncentrace nepřekračují dotyčnou normu v žádném 

reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru. Norma environmentální kvality, 

která je vyjádřena jako nevyšší přípustná hodnota (NEK-NPH), je nepřekročitelná. 

Tab. 4 Vybrané normy environmentální kvality a další limity dle NV č.23/2011 Sb. 

Ukazatel Zkratka Jednotka 

Požadavky 

pro užívání 

vody - PR 

Norma 

environmentáln

í kvality 

Kaprové 

vody 

NEK - 

PR 

NEK - 

NPH 

Rozpuštěný kyslík O2 mg/l  > 9  

Biochemická 

spotřeba kyslíku 
BSK5 mg/l  3,8  

Chemická 

spotřeba kyslíku 
CHSCr mg/l  26  

Celkový fosfor Pcelk. mg/l  0,15  

Celkový dusík Ncelk. mg/l  6  

Amoniakální dusík N-NH4
+
 mg/ 0,16 0,23  

Dusitanový dusík N-NO2
-
 mg/l 0,14   

Dusičnanový dusík N-NO3
-
 mg/l  5,4  

Teplota vody t ºC   29 

Reakce vody pH -  6 - 9  

Nerozpuštěné látky NL105 mg/l  20  

Kadmium Cd μg/l  0,3  

Měď Cu μg/l  14  

Nikl Ni μg/l  20  

Olovo Pb μg/l  7,2  

Zinek Zn μg/l  92  
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V druhé části této přílohy (část B) jsou uvedeny normy environmentální kvality pro 

hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – sedimentů a bioty. U sedimentů se 

norma environmentální kvality (NEK-PR) chápe jako celoroční průměrná hodnota pro 

sušinu, jež platí pro sediment se zrnitostní frakcí pod 2 mm pro stanovení organických 

látek a pod 20 μm pro stanovení kovů. 

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Tato 

vyhláška zahrnuje podmínky a postup používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob 

vedení evidence o aplikaci sedimentů, limitní hodnoty rizikových prvků a látek 

v sedimentu uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky a v půdě, na kterou má být sediment 

použit, nároky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu a metody 

rozboru sedimentů a půdy, včetně techniky odběrů vzorků. 

Zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. V příloze č. 9 

tohoto zákona jsou obsaženy limity koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech 

z vodních nádrží a koryt vodních toků. Pokud se ve vytěžených sedimentech vyskytují 

vyšší koncentrace škodlivin a je to způsobené výskytem těchto látek v přirozeném pozadí 

určitého území, limity pro využití takových materiálů v dané oblasti se zvyšují na 

prokázané hodnoty výskytu těchto látek v přirozeném pozadí. 

Tab. 5 Vybrané limitní hodnoty kovů v sedimentech dle různých předpisů 

Ukazatel Zkratka 

NEK-PR dle 

 NV č. 23/2011 Sb. 

 [mg/kg sušiny] 

Limit dle 

 Vyhlášky č. 257/2009 Sb.  

[mg/kg sušiny]  

Limit dle 

Zákona č. 169/2013 Sb. 

 [mg/kg sušiny] 

Kadmium Cd 2,3 1 2,5 

Olovo Pb 53 100 100 

Zinek Zn - 300 600 

Měď Cu - 100 100 

3.4 Charakteristika vybraných parametrů 

Pro posouzení chemismu povrchové vody v jezeře Slaňáky a v uměle vybudované 

Mlýnské strouze se měřily parametry, jako jsou teplota vody, pH, oxidačně-redukční 

potenciál, rozpuštěný kyslík, konduktivitu, v laboratoři se stanovovalo množství 

dusičnanového a amoniakálního dusíku, celkového fosforu, množství nerozpuštěných látek 

a jednorázově CHSKCr a BSK5. U vzorků sedimentu se stanovovaly množství kovů a to 

železa, zinku, kadmia, olova a mědi. 
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Teplota 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů vlastností a kvality vody je teplota. I v poměrně 

úzkém teplotním rozpětí přírodních a užitkových vod (od 0 ºC asi do 30 ºC) významně 

ovlivňuje chemickou a biochemickou reaktivitu a tím pádem i rychlost samočisticích 

procesů ve vodě. Teplota povrchových vod je velice ovlivňována klimatickými 

podmínkami, kdy se vzrůstající teplotou se ve vodě zmenšuje rozpustnost plynů včetně 

kyslíku. Teplota je nepostradatelný údaj pro výpočty chemických rovnováh ve vodách, pro 

stanovení biochemické spotřeby kyslíku, pro posouzení samočištění povrchových vod aj. 

(Pitter 2009; Malý, Malá 1996) 

Hodnota pH 

pH je základním ukazatelem fyzikálních vlastností vody, který významně ovlivňuje 

chemické a biochemické procesy ve vodě. Z tohoto důvodu je měření pH nezbytnou 

součástí každé chemické analýzy vody. Umožňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu prvků 

ve vodě. Je nejdůležitějším ukazatelem používaným při hodnocení agresivity vody a stejně 

tak je důležitý pro průběh procesů v úpravně vod a jejich kontroly.  

Tento ukazatel vlastně udává číselnou míru kyselosti nebo zásaditosti, kdy stupnice 

pH nabývá hodnot od 0 do 14. pH je závislé díky uhličitanové rovnováze i na teplotě. Proto 

je potřebné při měření pH uvádět i teplotu. Destilovaná voda má při 25 ºC hodnotu pH 7. 

V čistých přírodních povrchových a prostých podzemních vod se hodnota pH pohybuje 

v rozmezí asi od 4,5 do 9,5.  (Pitter 2009; Fľaková a kol. 2010) 

Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky jsou pevné látky odstranitelné filtrací vody a stanovují se jako 

rozdíl mezi celkovým odparkem a rozpuštěnými látkami. V pitné vodě jsou tyto látky 

nepřípustné a v podzemní vodě se nevyskytují. Stanovovat nerozpuštěné látky má smysl 

jen v povrchových a odpadních vodách. Jiná literatura uvádí i pojem suspendované látky, 

pod kterým se rozumí látky volně sedimentující a nezahrnují, oproti nerozpuštěným 

látkám, látky koloidní rozptýlené. Tato diference závisí od velikosti použitého filtru, kdy 

v chemii se za nerozpuštěné látky považují ty, které projdou filtrem s velikostí pórů 0,45 

μm. Toto platí pro vody pitné, užitkové a povrchové. (Fľaková a kol. 2010) 
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Obr. 10 Stanovení nerozpuštěných látek (Matějová 2014) 

Elektrolytická konduktivita 

Elektrolytická konduktivita (také jen konduktivita, starším názvem měrná 

elektrolytická vodivost) je míra koncentrace ionizovatelných anorganických a organických 

složek vody. Konduktivita přírodních a užitkových vod je určena zejména množstvím 

bazických kationtů (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, a K

+
) a aniontů silných kyselin přítomných ve vodě 

(SO4
2-

, NO3
-
, Cl

-
 a HCO3

-
). V silně kyselých vodách jde také o obsah vysoce pohyblivých 

kationtů H
+
. Většina těchto složek proniká do vody při podpovrchovém cyklu. Jejich 

množství je dáno časovou délkou tohoto cyklu a reaktivitou podložních hornin. Nejvyšší 

hodnoty konduktivity se tedy nacházejí hlavně v nízkých nadmořských výškách, kde kvůli 

topografii terénu je doba oběhu delší a v místech, kde podloží formují reaktivní 

sedimentární horniny.  

Stanovení vodivosti je obvyklou součástí chemického rozboru vody. Výhodou tohoto 

stanovení je rychlost a snadnost získání výsledků. Z tohoto důvodu umožňuje stanovení 

konduktivity bezprostřední vyhodnocení koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové 

mineralizace ve vodách, rychlý odhad kvality destilované vody a kontrolu výsledků 

chemického rozboru vody. Konduktivita povrchových a prostých podzemních vod se 

pohybuje v rozmezí 5 – 50 mS/m. (Majer a kol. 2012; Pitter 2009) 

Rozpuštěný kyslík 

Voda obsahuje kromě pevných rozpuštěných látek také některé rozpuštěné plyny. 

Mezi ně patří například dusík a oxid uhličitý, ale nejdůležitější je kyslík, protože je zásadní 

pro vodní organismy. V povrchových vodách koncentrace rozpuštěného kyslíku kolísá 
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podle toho, zda jde o tok, nádrž nebo jezero, a také závisí na organické kontaminaci vody, 

neboť biochemickými rozkladnými pochody se kyslík z vody vyčerpává. Množství 

rozpuštěného kyslíku se mění ve vodě s teplotou, atmosférickým tlakem a v menší míře s 

koncentrací rozpuštěných látek ve vodě. Mezi dva základní zdroje kyslíku ve vodě patří 

provzdušňování povrchu vody (difúze) a fotosyntéza vodních rostlin, fytoplanktonu a řas. 

Ryby obecně mohou přežívat ve vodách s obsahem rozpuštěného kyslíku větším než 3 

mg/l. (Arnell 2002; Pitter 2009) 

Biochemická spotřeba kyslíku 

Biochemická spotřeba kyslíku známá pod zkratkou BSK, je definována jako 

hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku, jež je spotřebovaná za určených podmínek a 

v oxickém prostředí biochemickou oxidací organických látek ve vodě. Používá se jako 

míra koncentrace biologicky rozložitelných látek a vyjadřuje se v mg/l. Průběh 

biochemické spotřeby kyslíku záleží na době inkubace (čase). Pro praktické upotřebení 

byla zvolena jednotná inkubační doba 5 dní (BSK5).  

 
Obr. 11 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku za 5 dní (Matějová 2013) 

Chemická spotřeba kyslíku 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) na rozdíl od BSK udává míru koncentrace 

biologicky rozložitelných tak i nerozložitelných organických látek. Při stanovování CHSK 

se koncentrace organických látek určuje dle množství oxidačního činidla, které se 

spotřebuje na jejich oxidaci za daných podmínek. Výsledné hodnoty se přepočítávají na 

kyslíkové ekvivalenty a vyjadřují se v mg/l. V dnešní době se jako oxidační činidlo 
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využívá zásadně dichroman draselný označován symbolem u zkratky CHSKCr. Starším 

druhem činidla a dnes už méně používaný je manganistan draselný (CHSKMn). 

Dusík 

Sloučeniny dusíku náleží do skupiny nutrientů podobně jako sloučeniny fosforu, jež 

jsou potřebné pro rozvoj mikroorganismů. Zároveň jsou to nejdůležitější makrobiogenní 

prvky. Dusík a jeho formy mohou být anorganického i organického původu a pokud nejsou 

ovlivněny antropogenní činností, vznikají rozkladem organických dusíkatých látek z rostlin 

a živočichů. Mezi zdroje antropogenní patří například splaškové odpadní vody nebo 

odpady ze zemědělství. Ve vodách se dusík vyskytuje v různých oxidačních stupních jako 

elementární dusík (N2), oxid dusný (N2O), hydroxylamin (NH2OH), dusitanový dusík 

(NO2
-
), dusičnanový dusík (NO3

-
), amoniakální dusík (NH3, NH4

+
), kyanatany (CNO

-
) a 

kyanidy (CN
-
).  

Sloučeniny dusíku jsou ve vodním prostředí málo stabilní a podléhají především 

biochemickým přeměnám, ale také přeměnám chemickým. Tyto transformace jsou závislé 

na oxidačně-redukčním potenciálu, kdy jednotlivé formy dusíku při oxidaci (například 

NH4
+
 → N03

-
) mohou spotřebovat značné množství kyslíku. Mimo to jsou přeměny dusíku 

a jeho forem závislé i na hodnotě pH. Například při hodnotách pH 7 a méně dochází díky 

přeměnám k zvýšení amoniakálního dusíku ve formě NH4
+
 a při hodnotách pH 9 a více ve 

vodách vzniká více amoniakálního dusíku ve formě NH3 (triviálním názvem čpavek). 

(Pitter 2009; Chin 2013) 

Fosfor 

V povrchových vodách se fosfor (P) vyskytuje jak anorganicky tak organicky 

vázaný. Mezi anorganické formy patří orthofosforečnany a hydrolyzované 

polyfosforečnany.  Organický fosfor může být vázaný v mnoha sloučeninách, jež je třeba 

před stanovením převést pomocí mineralizace na orthofosforečnany. Vody s vyšším 

obsahem fosforu jsou současně zpravidla více zásadité, což objasňuje rostoucí koncentrace 

rozpuštěného fosforu s hodnotou pH. Jedním z hlavních antropogenních zdrojů fosforu 

v povrchových tocích jsou komunální odpadní vody. Původ přirozeného fosforu ve vodách 
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spočívá zase ve vyluhování a rozpouštění některých minerálů či zvětralých hornin (apatit, 

variscit, vivianit). (Majer a kol. 2012; Pitter 2009) 

Železo 

V malých koncentracích se železo (Fe) v povrchových vodách vyskytuje běžně. To v 

jaké formě se železo v povrchových vodách nachází, záleží na hodnotě pH, množství 

rozpuštěného kyslíku a popřípadě i na přítomnosti komplexotvorných látek. Rozpustné je 

železo v podobě dvojmocných železnatých iontů. Se zvyšující se alkalitou a obsahem 

rozpuštěného kyslíku v běžných vodách se železnaté ionty oxidují na železité, a ty snadno 

přecházejí do sraženin hydroxidů a oxidů železitých. 

Zinek 

Zinek (Zn) se do přírodních vod dostává zvětráváním rud, ve kterých se zinek 

přirozeně vyskytuje. Mimo tohoto přirozeného zdroje se může tento prvek do vod dostávat 

i antropogenní cestou, jako je například aplikace hnojiv s obsahem zinku v blízkosti 

vodního zdroje. Koncentrace rozpuštěného zinku je velmi závislá na acidobazické reakci, 

proto je zinek v kyselém prostředí značně pohyblivý. Platí to ovšem jen pro dvojmocné 

formy tohoto prvku. Běžně se pak v neutrálním prostředí váže na jíly a huminové koloidy a 

dochází k sorpci na sediment.  

Kadmium 

Stejně jako u zinku závisí mobilita kadmia (Cd) v povrchových vodách na 

acidobazické reakci. Tedy při vyšších hodnotách pH dochází k jeho adsorpci na sedimenty 

a naopak při nižších hodnotách pH (vyšší kyselosti) se kadmium uvolňuje ze sedimentů a 

půd, jenž mají koncentraci kadmia většinou více než desetkrát vyšší. Přírodním zdrojem 

kadmia je tedy uvolňování z horninového prostředí. Pro vodní organismy (hlavně 

lososovité ryby) je kadmium velmi toxické, stejně tak pro lidi. 

Olovo 

Přirozeně se olovo (Pb) do prostředí dostává zvětráváním minerálů, jejichž součástí 

je olovo. Značný je však zdroj antropogenní (například vypouštění důlních vod, odpadní 
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vody ze zpracování rud či úniky ze špatně zabezpečených skládek), jelikož koncentrace 

olova jsou obecně v povrchových vodách nízké, díky malé rozpustnosti jeho sloučenin. Při 

hodnotách pH > 5 se většina olova sráží a váže se na jílové minerály v sedimentu. 

Měď 

Povrchové vody v přírodním prostředí obsahují měď (Cu) díky rozkladu sulfidických 

rud nebo dalších rud, ve kterých se měď nachází. Samozřejmě stejně jako u předešlých 

prvků i u mědi existují zdroje antropogenní, jenž zvyšují koncentraci mědi v povrchových 

vodách. Jde například o používání některých algicidních přípravků sloužící k boji s 

nadměrným rozvojem řas a sinic. Pohyblivost mědi ve vodách vzhledem k charakteru 

prvku velmi nezávisí na acidobazických reakcí. Rozpustné formy mědi se v přírodních 

vodách vyskytují hlavně jako jednoduché hydratované kationty, uhličitanové komplexy a 

hydrokomplexy. (Majer a kol. 2012) 

Nikl 

Nikl se do vod dostává přirozeně rozpouštěním minerálů nebo pokud je nikl 

přítomen v ovzduší může být obsažen ve vodě dešťové a atmosférickou depozicí se dostat 

do vody. Tento kov je v přírodních vodách s pH 5-9 zastoupen v převládající formě Ni
2+

, 

kdy v tomto rozmezí pH je schopen se sorbovat na oxidy železa a manganu. Pokud by 

došlo ke snížení hodnoty pH, zvýšila by se tak i mobilita niklu a tím i příjem rostlinami. 

(www.irz.cz) 

3.5 Charakteristika místa odběrů a strategie vzorkování 

v zájmovém území 

 

Zájmová oblast mého zkoumání se nachází na katastrálním území města Studénky v 

okresu Nový Jičín, v oblasti vyhlášené chráněné krajinné oblasti Poodří, přes kterou 

protéká řeka Odra. CHKO Poodří je významné právě díky tomuto meandrujícímu toku 

navazujícího na soustavu slepých, mrtvých či paralelních ramen a tůní, na lužní lesy, na 

další rozptýlenou zeleň spolu s rozsáhlými travnatými porosty a rybničním systémem. 

Předmětem této diplomové práce je sledování chemismu povrchové vody v Sláňském 
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jezeře, což je právě jedno z paralelních koryt řeky Odry. Přesněji řečeno tzv. Slaňáky tvoří 

pouze část přes 3 km dlouhého paralelního ramene. Celé rameno či také staré koryto řeky 

Odry je tvořeno dalšími tůněmi (Koňské jezero, Důlské jezero, Karasovo jezero, Lesní 

jezero), jež jsou navzájem propojeny a na jeho konci za Lesním jezerem je rameno 

napojeno na řeku Odru. 

 
Obr. 12 Ortofoto mapa s vyznačenou zkoumanou lokalitou v měřítku 1:5000 (www.geoportal.cuzk.cz) 

Nejdelší a dodnes částečně nejzachovalejší systém tůní v paralelním ramenu řeky 

Odry byl za vyšších vodních stavů průtočný ještě v polovině minulého století. Ovšem 

nevhodným umělým přehrazením nátoku z koryta řeky Odry byl však na více než půl 

století odstaven a následně na spousty místech zavážen zeminou i odpady a zazemňován 

při pravidelných rozlivech. V letech 1960-1966 byla provedena úprava řeky Odry pod 

ocelovou lávkou (Oderská lávka) do obce Albrechtičky. Hráz, která přehrazovala nátok do 

paralelního koryta byla opětovně zpevněna a stabilizována ocelovými štětovnicemi typu 

,,Larsen“. (Gromanová 2007) 

3.5.1 Sláňské jezero 

Oblast starého koryta řeky Odry leží na ploše mezi řekou Odrou a soustavou rybníků 

ve Studénce. Začátek paralelního ramene se nachází za Oderskou lávkou přes řeku Odru, 

kdy tato lávka je spojnicí mezi obcemi Studénkou a Albrechtičkami. Sláňské jezero je 

situováno právě na začátku tohoto paralelního koryta. Z druhé strany je jezero vzdálené 
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přibližně 1 km od železničního přejezdu ,,u Šplíchova“ směrem k Odře po pravé straně od 

Pasečného mostu přes Mlýnskou strouhu.  

 
Obr. 13 Vlevo: Malý Slaňák; Vpravo: Velký Slaňák (Matějová 2014; 2013) 

Lokalita Slaňáky je tvořena ze dvou častí, a to z Velkého Slaňáku a Malého Slaňáku 

navzájem propojených menší vodní plochou zvanou ,,oko“ nebo také ,,kolečko“. Průměrná 

hloubka tohoto jezera je 1-1,5 m, kdy pamětnicí vzpomínají i na hloubku více než 3 m, a 

celková plocha činí zhruba 0,7-1 ha. Sláňské jezero je dotováno vodou z přítoku, jenž je 

napájen Mlýnkou a melioračním příkopem. Voda je naopak ze Slaňáku odváděna 

příkopkem obtékající Malý Slaňák a po průchodu potrubím pod místní pěšinou napájí 

následující jezero (Koňské jezero). Malý Slaňák pak navazuje u Pasečného mostu na 

Mlýnskou strouhu. Břehy jezera jsou přírodní a poskytují velké množství úkrytů a útočišť 

pod převislou trávou a kořeny stromů, kdy vodní plocha je ještě v mělčinách zarostlá 

stulíkem žlutým. Název Slaňáky získalo jezero díky pověsti, podle které vedla kolem 

starého koryta obchodní cesta, na níž ospalý vozka převrhl do jezera vůz se solí. 

(Gromanová 2007; www.mo-crs.cz) 

 
Obr. 14 Vlevo:Vodní plocha zvaná “kolečko“;  

Vpravo: Uměle vybudovaný přítok do Slaňáku (Matějová 2014) 

Jezero Slaňáky je spjato se vznikem místní organizace českého rybářského svazu a 

s jejím rozvojem od roku 1938. Kromě chovu ryb a rybolovu se v tomto místě 
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soustřeďovaly společenské akce spolku, zejména pořádání výletů spojených s rybolovem, 

smažením ryb a další zábavou. Poté co se rozdělil rybářský revír na Odru 4 a Odru 5 

náležely Slaňáky MO ČRS Ostrava až do roku 1983, pak byly trvale přiděleny MO ČRS 

Studénka, ta provádí pravidelnou výsadbu ryb, údržbu a ochranu lokality. V místě kde 

jezero vtéká do Mlýnky, byl zbudován malý přepad za úmyslem zvýšení vodní hladiny a 

z důvodu zlepšení průtočnosti jezera byl vyhlouben přítok a odtok.  

 
Obr. 15 Soutok Malého Slaňáku s Mlýnskou strouhou  

těsně před Pasečným mostem (Matějová 2014) 

V období od 16. 9. až 15. 10. 2010 byl na jezeře Slaňáky prováděn ichtyologem doc. 

Lojkáskem průzkum za účelem monitoringu karase obecného ve vybraných lokalitách 

v povodí Odry. V rámci tohoto průzkumu bylo uloveno celkem 7 druhů ryb. Mezi ně patří 

štika obecná, plotice obecná, karas stříbřitý, cejn velký, kapr obecný, perlín ostrobřichý, 

ouklej obecná a okoun říční. I když jde o lokalitu vyhovující ekologickým nárokům karase 

obecného, jeho výskyt nebyl zjištěn. Jednou z příčin mizení karase obecného z původních 

lokalit je konkurence karase stříbřitého. (Gromanová 2007; Lojkásek 2010; ww.mo-crs.cz) 

 
Obr. 16 Vlevo: Jedinci karase stříbřitého chyceni v Malém Slaňáku;  

Vpravo: Jedinec kapra obecného v Mlýnce (Matějová 2014) 
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3.5.2 Mlýnská strouha 

Kromě sledování kvality vody ve Sláňském jezeře jsem po domluvě se svou vedoucí 

práce přidala k mému pozorování kvality vody v daném území i Mlýnskou strouhu, o které 

jsem se již několikrát v této práci zmínila.  

Mlýnka vznikla někdy kolem 15. století za účelem napájení rybniční soustavy ve 

Studénce a dále v Jistebníku, Polance a Svinovu. Ve Studénce ovšem začala vykonávání i 

své druhé úlohy a to jako mlýnský náhon. Z tohoto důvodu se takhle někdy nazývá, 

nicméně v některých písemnostech se dá najít i její prvotní název Oderská strouha. I nadále 

Mlýnská strouha plní svou funkci, a to že přivádí vodu z řeky Odry do všech rybníků ve 

Studénce. Přítok Odry je zajištěn stavidlem nad splavem ve Studénce, kdy území města 

Studénky opouští na křižovatce s Bílovkou za někdejším ,,Dvořiskem“ a končí až někde ve 

Svinově. 

Největší přítok vody do soustavy rybníků je u ,,Prvního vydlážděného“, těsně před 

,,Tymlovým mostem“, nyní jen úzkou lávkou. Voda protéká podle potřeby značně širokou 

vodotečí pod železniční tratí, nato se stáčí k Hurnímu rybníku, a po několika desítkách 

metrů se rozděluje na dva toky. Jeden ústí do rybníka a druhý postupuje podél něho až 

k cestě vedoucí od Šplíchova k Pasečnému mostu. Na tom místě se znovu dělí, jednak opět 

doplňuje vodu na Hurním rybníku, avšak odbočuje rovněž doleva, a kdysi dávno dřevěným 

potrubím, dneska odolnou širokou rourou klenoucí se nad Mlýnskou strouhou se vlévá do 

Podlažky. Rovně teče ještě dál a napájí Malý prostřední. Z obou těchto proudů je postupně 

dotován vodou i rybník Velký prostřední, který má další přísun vody z Mlýnské 

zabezpečen v části těsně nad splavem.  

 
Obr. 17 Vlevo: Mlýnská strouha u staré železniční tratě; Vpravo: 

 Přítok vody z Mlýnky do rybníku Podlážka (Matějová 2014) 
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Na protější straně Mlýnské je taktéž doplňována voda i do Lesního jezera. Zbývající 

větší přítok do rybníku je u Bědovny, kde voda se jednak vlévá do Jezerního, teče ještě dál, 

a dodává vodu na obou Oklucích, dále pak na Bažantuli a na Kozáku. Potřebný stav vodní 

hladiny pro tyto poslední rybníky je zabezpečován i postupným tokem od Podlážky přes 

oba Prostřední. Vše nakonec završuje kanál vracející vodu zpět do Odry. K těmto přítokům 

patří i přívod vody do prostoru sádek v místě od bývalého Tymlova mostu ke mlýnu. Tato 

voda nato zpětně vtéká do Mlýnské strouhy bezprostředně u mostu do firmy Denas a 

potom kousek za tratí příkopkou táhnoucí se od sádek okolo ,,Vražedného pobřeží“. 

(Gellnar 2009) 

Na mlýnské strouze jsou ryby vysazovány firmou Denas spol. s r.o, jež zároveň 

vydává povolenky a eviduje úlovky. Tato firma vlastní větší polovinu rybníku a menší 

polovinu má v pronájmu, ovšem většina rybníků se nachází v CHKO Poodří, takže se 

firma musí řídit jistými omezeními (například že nesmí přihnojovat). Tato firma nahradila 

od druhé poloviny 90. let (přesněji v roce 1994) podnik Státní rybářství Ostrava. (Gellnar 

2009; www.rybarstvi-denas.cz) 

 
Obr. 18 Vlevo: Areál firmy Denas spol s r. o. s prostorem pro sádky (www.google.cz);  

Vpravo: Rybník Kotvice (Matějová 2012) 

3.5.3 Strategie vzorkování v zájmovém území 

Pro mou diplomovou práci je hlavním úkolem posoudit chemismus povrchové vody 

a sedimentu v zájmové oblasti. Vzorky povrchové vody se odebíraly v období od července 

2013 do dubna 2014, přičemž voda se odebírala na čtyřech vybraných profilech. Odebíraly 

se vzorky bodové, kdy vzorkovnice v tomto případě byly předem popsané PET láhve o 

objemu 0,45 až 1,5 l podle množství analýz prováděných v daném odběrném dnu. 
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Vzorky sedimentu se odebraly pouze na podzim přesněji v říjnu roku 2013 ze dvou 

odběrných profilů, jenž se shodují s dvěma profily pro odběr povrchové vody. Sedimenty 

byly vzorkovány ručním tyčovým vzorkovačem z co nejhlubšího místa dostupného z břehu 

a kvůli dopravě do laboratoře byl vzorek vložen do plastové vzorkovnice. Podle metodiky 

se vzorky sedimentu k analýze správně odebírají na podzim a na jaře. Kvůli malým 

koncentracím kovů zjištěných na podzim a také díky finanční náročnosti daných rozborů, 

se jarní odběr vzorků sedimentu nekonal. 

 
Obr. 19 Vlevo: Použitý ruční tyčový vzorkovač;  

Vpravo: Měření pH vody na profilu č. 1 (Matějová 2013) 

Přímo na místě se měřilo v jednotlivých profilech od začátku teplota vody, pH vody, 

množství rozpuštěného kyslíku a od 3. měření také konduktivita. První dvě měření teploty 

a pH byly prováděny přístrojem typu pH 330i/SET po přidání konduktivity, se tyto 

parametry měřily přístrojovou sadou typu pH/Cond 340i/SET, rozpuštěný kyslík se měřil 

oxymetrem typu Handy Gamma firmy OxyGuard. Díky poruchám na sondě měřící 

konduktivitu se u některých (převážně u těch posledních) odběrech změřila konduktivita 

v laboratoři přístrojem typu HQ30d flexi firmy Hach. 

Jak již bylo naznačeno, vzorky vody se ihned po odebrání dopravily do laboratoře, 

kde se konaly další analýzy, a to: 

 - stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční spektrofotometrií 

 - stanovení amoniakálního dusíku s Nesselerovým činidlem absorpční spektrofotometrií 

 - stanovení rozpuštěných anorganických orthofosforečnanů absorpční spektrofotometrií  

 - stanovení nerozpuštěných látek. 
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Upravené vzorky se měřily na absorpčním spektrofotometru firmy HACH typu 

Lange DR 2800. Podle známého převodního vztahu se výsledky analýz převedly na 

jednotlivé hodnoty dusičnanového dusíku, amoniakálního dusíku a celkového fosforu. 

Nerozpuštěné látky se měřily přefiltrováním 100 ml vzorku přes filtr o velikosti pórů 0,85 

μm. Kromě těchto analýz se jednorázově stanovila biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

(BSK5) a s pomocí paní laborantky Jarmily Bílské i chemická spotřeba kyslíku 

dichromanem draselným (CHSKCr). Zvolilo se jednorázové stanovení, protože se v dané 

oblasti nepředpokládalo zvýšené znečištění organickými látkami, což nám i toto stanovení 

potvrdilo. 

 
Obr. 20 Vlevo: Stanovení dusičnanů v odebrané povrchové vodě;  

Vpravo: Spektrofotometr firmy Hach typu DR 2800 (Matějová 2014) 

Dále se jednorázově stanovovaly ve vzorcích vody obsahy dusitanů (NO2
-
), zinku 

(Zn), mědi (Cu), olova (Pb), niklu (Ni) a dvakrát obsah celkového dusíku (TN) s pomocí 

testovacích setů a fotometru typu Lange DR 6000 firmy Hach.  

Tab. 6 Typy použitých testovacích setů s rozsahy pro jednotlivé ukazatele 

Ukazatel Typ setu firmy Hach Rozsah [mg/l] 

N-NO2
-
 LCK 341  0,015 – 0,6 

TN LCK 138 1,0 – 16,0 

Zn LCK 360 0,2 – 6,0 

Cu LCK 329 0,1 – 8,0 

Pb LCK 306 0,1 - 2,0 

Ni LCK 337 0,1 – 6,0 

Tyto sety fungují na principu čárového kódu umístěného na ampuli tak, že po vložení 

do fotometru se z tohoto kódu automaticky načte uživatelský program pro stanovení toho 

daného ukazatele. Toto jednorázové stanovení kovů ve vzorcích vody mělo za úkol, aspoň 

s části vyplnit chybějící analýzu obsahů kovů v sedimentech z jarního období. 



Bc. Tereza Matějová: Chemismus povrchové vody a sedimentů slepého ramene řeky Odry 

(mezi 47-48 ř. km) 

2014 34 

 
Obr. 21 Vlevo: Stanovení celkového dusíku testovacím setem; Vpravo: Nahoře testovací set pro 

stanovení obsahu olova ve vodě, dole spektrofotometr firmy Hach typu DR 6000 (Matějová 2014) 

Vzorky sedimentu analyzovala paní laborantka Martina Nováčková. V odebraném 

sedimentu se zjišťovaly obsahy kovů kadmia, zinku, olova, železa a mědi s použitím 

absorpční atomové spektrometrií (AAS). 

3.5.4 Charakteristika odběrných profilů 

Pro sledování kvality povrchové vody a sedimentu v zájmové oblasti jsem si vybrala 

s pomocí mé vedoucí práce čtyři odběrné profily, které jsem zaměřila GPS přístrojem typu 

eTrex Vista HCx firmy Garmin. Celkově proběhlo jedenáct odběrů povrchové vody u 

profilu č. 1 a č. 2 a osm odběrů u profilu č. 3 a č. 4. 

 
Obr. 22 Ortofomapa zájmového území s vyznačenými odběrnými profily v měřítku 1:15000 

(www.geoportal.cuzk.cz) 
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Profil č. 1 

Profil č. 1 se nachází na pomyslném začátku paralelního ramene, kde je jeden 

z prvních rozšířených úseků tohoto ramene označován jako Sláňské jezero, konkrétně tato 

část se jmenuje Velký Slaňák. Tento profil charakterizuji jako místo začátku ramene nebo 

jezera, ale není to tak úplně pravda. Díky specifickým podmínkám je velice problematické 

vymezit linii označující počátek. Okraj ramene, jenž byl kdysi napojen na řeku Odru, není 

ohraničen přesnou linií, ale je zde velmi podmáčený terén s výběžky vody a místy loužemi 

s vystupující vodou. Pro každého tak tento začátek ramene může být jinde. Já jsem si 

zvolila místo, kde byl dobrý přístup k jezeru po celou domu měření a kde se daly snadno 

odebrat vzorky vody a byl blízko tomuto ,,začátku“. Toto místo odběru se nalézá nejblíže 

u Oderské lávky. Voda v tomto úseku je stojatá. 

 
Obr. 23 Odběrné místo č.1 (Matějová 2013, www.mapy.cz) 

Profil č. 2 

Profil č. 2 se nachází u dřevěné lávky, která umožňuje přejít jezero Slaňáky v jeho 

užším místě. Tento odběrný profil se opět nalézá ještě v části Velkého Slaňáku. Voda je i 

v tomto úseku klidná napohled stojatá. Vzorky byly zároveň odebrány z opačného břehu 

než je profil č. 1 a kromě pravidelného vzorkování povrchové vody se zde jednorázově 

odebral i sediment. 
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Obr. 24 Odběrné místo č. 2 (Matějová 2013, www.mapy.cz) 

Profil č. 3 

Profil č. 3 se už nalézá dál od předchozích dvou profilů a to na uměle vybudovaném 

toku Mlýnské strouze. Odběry vody na tomto profilu se započaly později, jelikož původně 

se vzorkování mělo uskutečnit pouze na Slaňáku. Mlýnská strouha se zařadila do 

zkoumání kvality vody a sedimentu z důvodu porovnání naměřených hodnot v obou 

vodních útvarech. Takže přesněji se profil č. 3 nachází na Mlýnské strouze ještě před 

soutokem se Sláňským jezerem, přesněji s Malým Slaňákem. Odběry se uskutečňovaly na 

břehu, jenž byl blíže k přitékajícímu ramenu, kdy vzdálenost mezi nimi je v tomto místě 

přibližně 2 metry. Zajímavostí u tohoto profilu je, že se nachází přímo na pěšince 

vyšlapanou bobry, celkem hojně se vyskytující v mé zkoumané oblasti. V Mlýnce se jedná 

už o tekoucí vodu. Kromě odběru vody se zde také jednorázově odebral vzorek sedimentu. 
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Obr. 25 Odběrné místo č. 3 (Matějová 2014, www.mapy.cz) 

Profil č. 4 

Profil č. 4 se nachází celkem blízko profilu č. 3, je také na Mlýnské strouze, ovšem 

až za soutokem s Malým Slaňákem na stejném břehu a až za Pasečným mostem. V tomto 

místě byl odběr o trošku pracnější, protože břeh zde byl o něco výše položen než vodní 

hladina. Voda je samozřejmě pořád tekoucí a v úseku za Pasečným mostem lemují Mlýnku 

s obou stran tzv. hlavaté vrby jak je patrné na obrázku. 

 

Obr. 26 Odběrní místo č. 4 (Matějová 2013, www.mapy.cz) 
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3.6 Výsledky měření a jejich vyhodnocení 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky jednotlivých rozborů, jenž byly prováděny 

v rámci této diplomové práci. Tyto výsledky byly postupně podle profilů porovnány 

s Nařízením vlády č. 23/2011 Sb., kde jsou stanoveny průměrné hodny NEK pro 

povrchovou vodu. Pro teplotu je stanovena nejvyšší přípustná hodnota NEK, která je 

nepřekročitelná. Pokud daný parametr splnil minimální počet měření tak se porovnal i 

s normou ČSN 75 7221 - Jakost vod. Také zde uvádím vyhodnocení výsledků 

jednorázových měření, které jsou zpracovány v tabulkách zvlášť mimo tabulky výsledků 

jednotlivých profilů.  

3.6.1 Profil č. 1 

V prvním profilu nesplňují průměrné hodnoty NEK pro povrchové vody z Nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. ukazatele celkového fosforu s průměrnou koncentrací 0,35 mg/l, 

amoniakálního dusíku s průměrnou koncentrací 0,75 mg/l, celkového dusíku s průměrnou 

koncentrací 6,13 mg/l a nerozpuštěných látek s průměrnou hodnotou 23,20 mg/l. Jelikož 

nebyla stanovená přesná koncentrace dusitanového dusíku, ale jen rozsah výskytu pod 0,50 

mg/l, nelze konkrétně danou hodnotu porovnat. V Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. nejsou 

uvedeny průměrné hodnoty NEK pro konduktivitu a pro porovnání s normou ČSN 75 7221 

– Jakost vod nesplňuje daný ukazatel minimální počet měření pro vyhodnocení. Orientačně 

však lze posoudit naměřené hodnoty konduktivity podle údajů uvedených v publikaci Atlas 

chemismu povrchových vod v České republice (2012), kde jsou uvedeny rozsahy hodnot 

konduktivity z období 1984 - 1996 a 2007 – 2010. Podle tohoto atlasu je pro oblast v okolí 

roku Odry, ve které se nachází i studovaná lokalita, uveden rozsah 440 – 640 μS/cm, což 

moje naměřené hodnoty konduktivity nepřekročily, dokonce jsou zde i hodnoty menší.  
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Obr. 27 Výřez mapy znázorňující konduktivitu v letech 2007-2010 

 (Atlas chemismu povrchových vod v ČR 2012) 

Podle normy ČSN 75 7221 – Jakost vod náleží povrchová voda z tohoto profilu 

z hlediska koncentrace fosforu do IV. třídy jakosti, koncentrace amoniakálního dusíku do 

III. třídy jakosti a dusičnanový dusík svou koncentrací posouvá jakost této vody do I. třídy.  

Tab. 7 Výsledné hodnoty měření a analýz povrchové vody v profilu č. 1 

Ukazatel/ 

Měsíc 

měření 

t pH O2 Pcelk N-NH4
+
 N-NO3

-
 N-NO2

-
 TN NL ϗ 

[ºC]  [mg/l] [μS/cm] 

Červenec 18,70 6,58 4,10 0,44 0,48 0,88   *) **) 

Srpen 17,80 6,77 2,10 0,28 1,07 0,20   5,00 **) 

Září 12,70 7,07 2,50 0,26 0,71 0,18   7,00 419,00 

Říjen 11,20 6,95 1,20 0,46 0,61 0,09   0,00 450,00 

Listopad 6,00 6,85 1,40 0,50 0,92 0,18   20,00 453,00 

Prosinec 1,40 7,20 18,20 0,37 0,75 1,13   0,00 425,00 

Leden 1,10 6,88 19,70 0,25 0,89 1,22 < 0,50 5,24 42,00 352,00 

Únor 4,00 8,63 36,50 0,25 0,57 2,35   0,00 440,00 

Březen 1/2 5,40 8,50 *) 0,25 0,77 1,06   37,00 380,00 

Březen 2/2 9,00 8,41 18,5 0,28 0,72 1,54  7,02 98,00 430,00 

Duben 10,30 8,30 21,3 0,50 0,74 0,27   23,00 429,00 

Max 18,70 8,63 36,50 0,50 1,07 2,35 - 7,02 98,00 453,00 

Medián 9,00 7,07 11,15 0,28 0,74 0,88 - 6,13 13,50 429,00 

Průměr 8,87 7,47 12,55 0,35 0,75 0,83 - 6,13 23,20 421,30 

C90 - 8,50 - 0,50 0,92 1,54 - - - - 

Třída 

jakosti  
   IV III I     

*) Měření neproběhlo z důvodu poruchy přístroje; **) Měření se nekonalo od začátku; max: hodnota maximální v daném období 

naměřená; medián: střední hodnota souboru vzestupně seřazených dat; průměr: průměrná hodnota naměřených koncentrací; C90: 

charakteristická hodnota ukazatele jakosti vod, která nepřekročí daný mezní limit z 90%  
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3.6.2 Profil č. 2 

V druhém profilu nesplňují průměrné hodnoty NEK pro povrchové vody z Nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. obdobně jako u prvního profilu ukazatele celkového fosforu 

průměrnou koncentrací 0,36 mg/l, amoniakálního dusíku s průměrnou koncentrací 0,79 

mg/l a nerozpuštěné látky s průměrnou hodnotou 23,50 mg/l. 

Podle normy ČSN 75 7221 – Jakost vod je povrchová voda z tohoto profilu řazena 

z hlediska koncentrace fosforu do IV. třídy jakosti, jen s nepatrným přesahem, z hlediska 

amoniakálního dusíku je to III. třída jakosti a opět podle koncentrace dusičnanového 

dusíku patří do I. třídy jakosti.  

Tab. 8 Výsledné hodnoty měření a analýz povrchové vody v profilu č. 2 

Ukazatel/ 

Měsíc 

měření 

t pH O2  Pcelk N-NH4
+
  N-NO3

-
  N-NO2

-
 TN NL ϗ 

[ºC]  [mg/l] [μS/cm] 

Červenec 20,00 6,63 3,60 0,46 0,45 0,99   *) **) 

Srpen 18,30 6,82 4,40 0,44 1,17 0,47   39,00 **) 

Září 13,10 7,29 7,10 0,41 0,81 1,06   7,00 462,00 

Říjen 11,80 7,11 5,20 0,40 0,58 0,16   5,00 448,00 

Listopad 5,80 7,05 11,30 0,30 0,94 0,75   35,00 420,00 

Prosinec 0,70 7,30 15,90 0,25 0,65 1,22   0,00 420,00 

Leden 2,40 6,87 14,30 0,33 0,86 1,85 < 0,50 5,80 38,00 395,00 

Únor 3,90 8,70 22,00 0,29 0,81 1,97   10,00 406,00 

Březen 1/2 5,70 8,48 *) 0,31 0,97 1,40   38,00 357,00 

Březen 2/2 8,30 8,26 8,40 0,30 0,79 1,74  3,31 33,00 424,00 

Duben 9,80 8,40 19,10 0,42 0,68 1,08   30,00 437,00 

Max 20,00 8,70 22,00 0,46 1,17 1,97 - 5,80 39,00 462,00 

Median 8,30 7,29 9,85 0,33 0,81 1,08 - 4,56 31,50 420,00 

Průměr 9,07 7,54 11,13 0,36 0,79 1,15 - 4,56 23,50 423,10 

C90 - 8,48 - 0,44 0,94 1,85 - - - - 

Třída 

jakosti 
   IV III I 

  
  

*) Měření neproběhlo z důvodu poruchy přístroje; **) Měření se nekonalo od začátku; max: hodnota maximální v daném období 

naměřená; střední hodnota souboru vzestupně seřazených dat; průměr: průměrná hodnota naměřených koncentrací; C90: charakteristická 
hodnota ukazatele jakosti vod, která nepřekročí daný mezní limit z 90%  

3.6.3 Profil č. 3 

Ve třetím profilu překračují průměrné hodnoty NEK pro povrchové vody z Nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. ukazatele celkového fosforu z průměrnou koncentrací 0,45 mg/l, 

amoniakálního dusíku z průměrnou koncentrací 0,77 mg/l a nerozpuštěné látky 

s průměrnou hodnotou 89,78 mg/l. Podle normy ČSN 75 7221 – Jakost vod jsem v tomto 

profilu nevyhodnotila žádný z ukazatelů, protože ani jeden nesplnil minimální počet 

měření, jelikož se s měřením začalo později než u prvních dvou profilů.  
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Tab. 9 Výsledné hodnoty měření a analýz povrchové vody v profilu č. 3 

Ukazatel/ 

Měsíc 

měření 

t pH O2 Pcelk N-NH4
+
  N-NO3

-
  N-NO2

-
 TN NL  ϗ 

[ºC]  [mg/l] [μS/cm] 

Červenec**)           

Srpen**)           

Září**)           

Říjen 11,80 7,29 8,30 0,42 0,53 0,90   11,00 387,00 

Listopad 5,90 7,10 10,00 0,49 0,92 1,97   18,00 398,00 

Prosinec 1,10 7,50 15,40 0,38 0,61 2,15   0,00 321,00 

Leden 2,70 7,38 10,00 0,82 1,18 2,73 < 0,50 5,11 283,00 325,00 

Únor 4,20 8,32 21,50 0,31 0,54 3,66   0,00 355,00 

Březen 1/2 5,40 8,69 *) 0,38 0,84 2,85   101,00 270,00 

Březen 2/2 7,90 8,25 8,00 0,37 0,61 2,10  4,65 83,00 305,00 

Duben 10,00 8,60 14,20 0,46 0,89 1,42   29,00 353,00 

Max 11,80 8,69 21,50 0,82 1,18 3,66 - 5,11 283,00 398,00 

Medián 5,65 7,88 10,00 0,40 0,73 2,13 - 4,88 23,50 339,00 

Průměr 6,13 7,89 12,49 0,45 0,77 2,22 - 4,88 89,78 345,78 
*) Měření neproběhlo z důvodu poruchy přístroje; **) Měření se nekonalo od začátku; max: hodnota maximální v daném období 
naměřená; střední hodnota souboru vzestupně seřazených dat; průměr: průměrná hodnota naměřených koncentrací 

3.6.4 Profil č. 4 

Ve čtvrtém profilu překračují průměrné hodnoty NEK pro povrchové vody 

z Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. ukazatele celkového fosforu s průměrnou koncentrací 0,41 

mg/l, amoniakálního dusíku s průměrnou koncentrací 0,83 mg/l a nerozpuštěné látky 

s průměrnou hodnotou 48,00 mg/l. Stejně jako u předchozího profilu se žádné z hodnot 

naměřených v tomto profilu nedají porovnat s normou jakosti.  

Tab. 10 Výsledné hodnoty měření a analýz povrchové vody v profilu č. 4 

Ukazatel/ 

Měsíc 

měření 

t 

 
pH O2  Pcelk N-NH4

+
  N-NO3

-
  N-NO2

-
 TN NL 

ϗ 

 

[ºC]  [mg/l] [μS/cm] 

Červenec**)           

Srpen**)           

Září**)           

Říjen 11,80 7,17 7,80 0,48 1,20 0,93   38,00 393,00 

Listopad 5,70 7,21 10,00 0,39 1,23 2,03   19,00 435,00 

Prosinec 1,10 7,60 15,20 0,31 0,58 2,37   11,00 325,00 

Leden 2,70 7,20 10,60 0,54 1,20 2,46 < 0,50 6,74 94,00 330,00 

Únor 4,20 8,61 19,70 0,28 0,41 3,82   0,00 340,00 

Březen 1/2 5,50 8,61 *) 0,37 0,56 2,17   62,00 266,00 

Březen 2/2 8,00 8,17 9,10 0,40 0,65 2,06  3,81 70,00 308,00 

Duben 9,80 8,60 14,10 0,52 0,81 1,51   44,00 350,00 

Max 11,80 8,61 19,70 0,54 1,23 3,82 - 6,74 94,00 435,00 

Medián 5,60 7,89 10,60 0,40 0,73 2,12 - 5,28 41,00 335,00 

Průměr 6,10 7,90 12,36 0,41 0,83 2,17 - 5,28 48,00 353,56 
*) Měření neproběhlo z důvodu poruchy přístroje; **) Měření se nekonalo od začátku; max: hodnota maximální v daném období 

naměřená; střední hodnota souboru vzestupně seřazených dat; průměr: průměrná hodnota naměřených koncentrací 
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3.6.5 Vyhodnocení obsahu kovů v sedimentu a povrchové vody 

Vzorky sedimentu byly odebrány u profilů č. 2, což je jeden z profilů na Sláňském 

jezeře a u profilu č. 3, což je místo odběru v Mlýnské strouze před soutokem se Sláňským 

jezerem. Sediment odebraný na podzim se analyzoval v laboratoři Technologie a 

hospodaření s vodou na obsah kovů. Výsledky byly hodnoceny podle tří různých 

legislativních předpisů. 

V Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. jsou uvedeny hodnoty NEK pro hodnocení 

chemického stavu sedimentu. V tomto předpisu jsou uvedeny pouze limitní koncentrace 

kadmia a olova, s hodnotami NEK pro kadmium 2,3 mg/l a pro olovo 53 mg/l s ohledem 

na jejich přirozené pozadí. V tomto případě obsahy kadmia a olova nepřekročili 

vymezenou hodnotu NEK, dokonce jejich obsahy jsou o hodně nižší než je daný limit. 

Pro přehled byla do vyhodnocení vzorků sedimentu zařazena i Vyhlášku č. 257/2009 

Sb. a Zákon č. 169/2013 Sb. Daná vyhláška stanovuje limity pro rizikové prvky a látky 

v sedimentu pro jeho aplikaci na zemědělskou půdu a zákon o odpadech zase obsahuje 

limity koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních 

toků. V obou předpisech je stanoven stejný limit 100 mg/l pro olovo a taktéž 100 mg/l pro 

měď. Pro kadmium je ve vyhlášce uveden limit 2,3 mg/l, v zákoně o odpadech je to 1 mg/l 

a pro zinek je ve vyhlášce limit 300 mg/l, v zákoně je stanoven dvakrát větší limit 600 

mg/l. U těchto hodnot je na první pohled patrné, že jsou mnohonásobně vyšší než jsou 

stanovené obsahy kovů v našem případě.  

Pro železo nebyla ani v jednom z těchto předpisů určena limitní hodnota. Další odběr 

v jarním období již neproběhl kvůli velmi nízkým obsahům kovů v odběru na podzim. 

Orientačně se však provedla v jarním období analýza povrchové vody na obsahy 

vybraných kovů. V rámci odebraných vzorků sedimentů byla provedena Bc. Zdeňkem 

Tománkem i zrnitostní analýza, podle které se zjistilo, že v sedimentu se nacházejí 

v převážné míře jemné frakce o velikosti 0,063 mm. Podle zrnitostní klasifikace sedimentů 

je to mezní frakce, která odpovídá dvou materiálům a to jemného písku (0,25-0,063 mm) a 

prachu (0,063-0,004 mm). Všeobecně je známo, že čím jemnější částice obsahuje 

sediment, tím lépe nashromážděné látky na sebe sorbuje. 
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Tab. 11 Stanovené koncentrace vybraných kovů v sušině sedimentu u profilu č. 2 a 3 

Ukazatel/ 

Profil 

Sušina Cd  Zn  Fe Pb  Cu  

[%] [mg/g] 

č. 2 57,60 0,0004 0,1240 0,4420 0,0090 0,0230 

č. 3 48,89 0,0004 0,2340 20,6900 0,0250 0,0360 

Pomocí kyvetových setů firmy Hach se v odebrané vodě u všech profilů stanovily 

jednorázově v druhé polovině března koncentrace vybraných kovů. Byla měřena 

koncentrace zinku, olova a mědi, jenž se shodují s vybranými kovy určenými v sedimentu 

a navíc byla změřena koncentrace niklu. Všechny výsledné koncentrace se pohybovaly pod 

rozsahem stanovení daných testovacích setů pro jednotlivé kovy. U zinku a olova nebyly 

naměřeny konkrétní koncentrace, ale pouze rozsahy. U zinku to byl rozsah 0 - 200 μg/l, 

kdy norma environmentální kvality z NV č. 23/2011 Sb. je stanovena průměrnou hodnotou 

92 μg/l. U olova ty byl rozsah 0 – 100 μg/l, přičemž norma environmentální kvality je 

stanovena průměrnou hodnotou 7,2 μg/l. U mědi a niklu byly i přesto, že hodnoty byly pod 

rozsahem stanovení, naměřeny konkrétní koncentrace  viz (Tab. 12). V obou případech 

zjištěné koncentrace nevyhovují hodnotám uvedených v NV č. 23/2011 Sb., kdy pro měď 

je norma environmentální kvality určena hodnotou 14 μg/l a nikl hodnotou 20 μg/l. 

Tab. 12 Stanovené obsahy kovů pomocí testovacích testů firmy Hach 

Ukazatel/ 

Profil 

Zn Pb Cu Ni 

[μg/l] 

č. 1 < 200 < 100 51 47 

č. 2 < 200 < 100 68 60 

č. 3 < 200 < 100 77 100 

č. 4 < 200 < 100 84 81 

3.6.6 Vyhodnocení CHSKCr a BSK5 

Jak už jsem v této práci zmínila, v rámci měření se kromě ostatních vybraných 

parametrů jednorázově stanovily i ukazatele CHSKCr a BSK5, a to u pátého měření,, které 

proběhlo v listopadu minulého roku. Tyto hodnoty slouží i vyjádření míry znečištění 

organickými látkami. 

Tab. 13 Výsledné hodnoty stanovení organického znečištění 

Ukazatel/ 

Vzorek 

CHSKCr BSK5 

[mg/l] 

č. 1 19,42 3,12 

č. 2 18,15 4,45 

č. 3 4,95 2,17 

č. 4 10,83 3,74 
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Po porovnání s průměrnými hodnotami NEK z Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 

všechny výsledné hodnoty u všech čtyřech profilů, kromě hodnoty BSK5 u profilu č. 2, 

nepřekročili daný limit vymezený průměrnými hodnotami pro CHSKCr 26 mg/l a pro BSK5 

3,8 mg/l. 

 
Obr. 28 Grafické znázornění poměru CHSKCr a BSK5 
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4 Vegetační doprovod vodních toků 

Vegetační doprovod vodních toků je utvářen břehovými a doprovodnými porosty, 

což jsou rostlinná společenstva údolních oblastí rostoucí na březích řek či potoků a porosty 

údolních niv bezprostředně napojené na břehovou vegetaci. Tyto společenstva jsou velmi 

rozdílná díky svým stanovištním podmínkám. Je to dáno velkým výškovým rozpětím od 

nížiny až po horská údolí, a také různorodostí půdních podmínek, klimatu a dalších vlivů. 

Proto jsou rostlinná společenstva našich toků tak pestrá a mnohotvárná a poukazují na 

rozdílnost ekologických podmínek ekotopů. Jeden z ekologických faktorů, který nejvíce 

ovlivňuje břehové a pobřežní společenstva, je voda. Výška hladiny v korytě toku působí na 

daný břehový porost, dále také vymezuje jeho skladbu a určuje prostorové uspořádání 

dřevin na břehu. Existenční podmínky pro doprovodnou vegetaci naproti tomu určuje 

hladina podzemní vody, její kolísání a výška. Společenstva rostoucí bez podstatných 

zásahů člověka se vyvíjejí samovolně a přirozenou sukcesí dozrávají k přírodním 

fytocenózám. 

Břehové porosty (travní, keřová, stromová či kombinovaná) jsou ohraničeny patou 

svahu a břehovou hranou. Prostorové uspořádání a druhová skladba těchto porostů jsou 

mimo již uvedených vlivů výrazně odlišeny u toků neupravených a v minulosti 

vodohospodářsky upravených. Na neupravených tocích mají porosty víceméně přirozené 

složení dřevin, ovšem i zde je nebo může být vegetace pozměněna lidskou činností. Na 

tocích upravených představují břehové porosty zpravidla založený pruh keřových vrb, 

často nespecifického výběru, a ty jsou cyklicky seřezávány v určitých časových úseků, 

většinou tříletých. V horní části svahu na vrbový porost navazuje výsadba stromová nebo 

doprovodný porost za břehovou linií. (Šimíček 1999) 

Doprovodné porosty jsou porosty údolní nivy, jenž navazují na porosty břehové, a 

v dolních úsecích větších řek jsou součástí lužních lesů. Doprovodné porosty mají odlišnou 

druhovou skladbu a hospodářský tvar dle přírodních podmínek a podle míry ovlivnění 

člověkem. Vesměs převážná část doprovodných porostů byla vlivem člověka ovlivněna a 

přirozené porosty se zachovaly jen ve zbytcích. Fragmenty původních porostů jsou hlavně 

součástí přírodních rezervací. V nejnižších polohách našeho území, kde dochází 

k opakovaným, déletrvajícím záplavám, na místech s vysoko situovanou hladinou 

podzemní vody, mají doprovodné porosty charakter mezernatých, přirozeně nezapojených 
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porostů. V těchto místech je vegetace oddělována mokřady, tůněmi a slepými rameny. 

(Šimíček 1999) 

 
Obr. 29 Schéma rozmístění břehové vegetace (Šlezingr, Úředníček 2002) 

4.1 Význam a funkce vegetačního porostu 

Vegetační doprovod daného vodního útvaru by se měl projevovat či působit jako 

biokoridor či spojnice mezi lesními celky. Z hlediska ekobiologického je vegetační porost 

nedílnou součástí říčního biotopu a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. V dnešní české 

krajině je vitální vegetační doprovod toku často jedinou migrační cestou a útočištěm fauny 

v zemědělsky obhospodařované krajině. Srovnatelnou funkci v zemědělské krajině 

zastávají větrolamy, které spolu s vegetačním doprovodem vodních toků a ještě 

přirozenými remízky jsou mnohdy jádrem navrhované kostry územního systému 

ekologické stability (ÚSES) v určitém území. (Šlezingr 2010) 

Funkce protierozní, protiabrazní 

Funkce porostu chránící břehy vodního útvaru před působení proudící vody, před 

ledochodem či vlnobitím aj. Dřeviny rostoucí na březích vod ovlivňují své okolí svou 

nadzemní ale i podzemní částí. Kořenová soustava prorůstá půdou, navazuje půdní částice 

a tím zpevňuje břehové pasáže říčního koryta. Kořeny prorůstají i do pásma trvalého 

zatopení, zde jsou pak vyhledávaným úkrytem vodních živočichů. Velmi významná je i 

ochrana před vodou, jež přitéká do toku z okolních pozemků. Břehy se mohou poškodit při 
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přívalových srážkách, kdy se odtok koncentruje do jednoho nebo více hlavních proudů, 

anebo také při navracení vody do koryta po rozlivu do inundačního území. (Šlezingr 2010) 

Funkce protideflační 

Tato funkce zajišťuje ochranu před zanášením vodního útvaru vzduchem unášeným 

materiálem z okolních pozemků. To má svůj velký význam hlavně v zemědělské 

intenzivně využívané krajině. Současně s jemnými prachovými částicemi jsou unášeny 

rovněž organické zbytky, semena rostlin, přebytky hnojiv a ochranných prostředků. Díky 

vzrostlému, dostatečně zapojený břehový a doprovodný porost funguje jako “ochranná 

zeď“ a je schopen zadržet velký díl transportovaného materiálu. (Šlezingr, Úředníček 

2002) 

Funkce retenční 

Tato retenční nebo-li protipovodňová funkce vegetace je důsledkem vysoké 

hydraulické drsnosti povrchu nivy, obrovské propustnosti půdy a rezistencí nivních druhů 

dřevin proti zatopení. Retenční funkce porostů se projevuje zvětšením inundačního území, 

zvýšením zdržení vody v půdě a zpomalováním odtoku. O břehové a doprovodné vegetaci 

v záplavových nivách se může tedy prohlásit, že nejlepšími a nejlevnějšími přehradami 

jsou lesy. Půdy pod porosty dřevin mají vyšší retenční kapacitu a způsobilost převádět 

odtékající vody podpovrchovým odtokem (tzv. hypodermický odtok). Tento hypodermický 

odtok je 3 – 10 krát pomalejší než odtok povrchový, a to má pozitivní vliv na odtokové 

poměry v nivě. (Bínová a kol. 2006) 

Funkce ochranná 

Ochranná funkce se vyznačuje ochranou před zarůstáním a zanášením říčního koryta. 

Přímý dopad paprsků slunce na vodní hladinu způsobuje intenzivní prohřívání vody 

v korytě, kdy nejvyšší intenzita slunečního svitu je v létě, v té době bývají nízké vodní 

stavy a dochází i ke zvýšenému růstu vodní flóry. Konečným důsledkem rychlého nárůstu 

vodních rostlin v prohřáté vodě, která je dobře zásobená živinami z okolních zemědělských 

ploch, může být zvyšující se kyslíkový deficit se všemi fatálními účinky na osádku ryb 

v nádrži či rybníku. Růst velkého množství vodních rostlin v korytě vede k zvyšování 
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drsnosti dna a zmenšování průtočného profilu. Přiměřený vegetační doprovod, zejména u 

menších toků, zabraňuje nadbytečnému přístupu přímého svitu, částečně zastiňuje hladinu 

a velmi účinně brání vzniku takových podmínek, které jsou vhodné pro rychlý růst 

plevelných vodních rostlin. 

Funkce útočiště fauny žijící v blízkosti vodních ploch 

Břehová a doprovodná vegetace poskytuje domov mnohým živočichům a vzhledem 

k minulosti, kdy se sjednocovaly drobná políčka, likvidovaly remízky apod., se stala tato 

vegetace důležitou součástí systémů ekologické stability. Jako útočiště predátorů se velkou 

měrou podíleli na výnosech zemědělských plodin na okolních plochách (redukcí počtu 

hlodavců), na udržování dobrého zdravotního stavu porostů v okolí, tím že likvidovali 

hmyzí škůdce apod. Nejlépe tuto funkci plní samozřejmě porosty přirozené, případně to 

mohou být porosty nově založené, ale měly by odpovídat druhovou skladbou a 

prostorovým uspořádáním přirozené stavbě doprovodné a břehové vegetace toku. 

Vegetační doprovod toků má mimo jiné i význam jako biokoridor různých velikostí pro 

migraci nivní a částečně i vodní bioty. (Šlezingr 2010; Bínová a kol. 2006) 

Funkce estetická 

Doprovodný porost vodních toků a nádrží je velmi důležitým krajinotvorným 

prvkem. Při úpravě toků by se měly navrhnout nutné zásahy do profilu toku a jeho 

nejbližšího okolí se zřetelem na původní vegetaci. Vzrostlý vegetační doprovod různých 

vodních útvarů působí v rovinaté krajině jako dominantní prvek a jeho účinek na celkovou 

povahu území je dosti velký. (Šlezingr, Úředníček 2002) 

Funkce kvality vody 

Touto funkci se myslí vliv na samočisticí schopnost určitého vodního útvaru. 

Podmínkou rozvoje samočisticí schopnosti toku je dostatečně prokysličený vodní proud a 

výskyt organismů ve vodě. Na eliminaci či odstranění organické kontaminace v toku 

(přeměna na látky anorganické) se největší mírou podílejí organismy osidlující nerovný 

povrch dna, kořeny zasahující do vody, části rostlin aj. Právě břehový porost a jeho 

povrchové i podzemní části se výrazně podílejí na zvyšování samočisticí schopnosti toku. 
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Ovšem naproti tomu úplné zastínění hladiny je nežádoucí a s růstem zastínění hladiny, 

upadá i schopnost samočištění. (Šlezingr 2010) 

4.2 Samočisticí procesy a vliv břehových porostů dřevinného 

patra 

Obecně lze samočištění definovat jako soubor přirozeně probíhajících fyzikálních, 

chemických a biologických pochodů, ty vracejí znečištěnou vodu do původního stavu. 

Jednotlivé dílčí procesy se v každém toku účastní na samočištění jinou měrou, avšak vždy 

probíhají v úzkém vzájemném propojení. Nenahraditelnou funkci v procesech samočištění 

mají mikroorganismy. Samočisticí děje jsou vlastní každému přirozenému, neznečištěnému 

nebo jinak člověkem ovlivněnému vodnímu systému. Z hlediska ekologického je 

samočištění přirozený autoregulační proces navracející vodní ekosystémy do původní 

dynamické rovnováhy. 

Procesy samočištění probíhají v jakémkoliv druhu vod, přičemž ve vodách tekoucích 

je schopnost samočištění zpravidla větší než ve stojatých vodách. Nejrychleji a také 

nejúčinněji samočisticí procesy probíhají v mělkých peřejnatých vodách, kde mineralizaci 

látek podporuje dobré prokysličení vody a též častý kontakt molekul znečištění s biofirmy 

(mikrobiální nánosy) na dně toku. Naproti tomu v pomalu tekoucích vodách a tím pádem 

ještě více ve stojatých vodách jsou v důsledku intenzivnější sedimentace různých 

znečišťujících látek ve velké míře ukládaných do sedimentů dna, ve kterém následně 

probíhá jejich poměrně pomalejší anaerobní rozkládání. Vesměs samočisticí pochody 

vykazují lepší průběh v letním období, a to hlavně v důsledku vyšší metabolické a 

rozkladné činnosti mikroorganismů. Obecně rychlost samočištění je podmíněna 

chemickým složením a koncentrací kontaminujících látek, rychlostí proudění (doba zdržení 

vody), hloubce a teplotě vody a také závisí na kyslíkových poměrech. O těchto 

jednotlivých faktorech nelze uvažovat individuálně, ale je nezbytné rozmýšlet o jejich 

komplexním působení. (Nováková a kol. 2006) 

Kromě působení těchto faktorů je důležitá v procesu samočištění také vegetace, 

konkrétně i břehový porost stromového a keřového patra. Kořeny stromů častokrát zasahují 

do vodního útvaru a poskytují podklad pro přisedlá autotrofní i heterotrofní společenstva 

(tzv. biofilmy) a současně skrýš pro mnoho bezobratlých organismů a rybích jedinců. 
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Biofirmy se podle druhu podkladů dělí na biofirmy epilitické (kameny nebo jiný pevný 

podklad), epipelické (bahnité substráty), epipsamické (zrna písku), epixylické (dřevnatý 

materiál), epifytické (rostliny) a eizootické (těla živočichů). (Rulík 2012) Kořeny tohoto 

dřevinného porostu tvoří vlastně takové retenční struktury přispívající k zachytávání 

transportovaných rozptýlených a rozpuštěných látek, čímž se významně podílí na 

samočisticích schopnostech toku či jiného vodního útvaru. Například kořenový systém 

vrby se vyznačuje v porovnání s kořenovou soustavou olše mnohem vyšší hustotu 

drobných přídatných kořínků, a tím pádem má v důsledku mnohem vyšší filtrační a 

retenční plochu pro zachycení unášených látek. 

 
Obr. 30 Vlevo: Podklad pro epixylické mikroorganismy na jezeře Slaňáky (Matějová 2014); 

 Vpravo: Kořeny olše lepkavé (Rulík 2012) 

Rozborem základních živin a obsahu organického uhlíku se zjistilo, že vrbové 

kořeny hromadí v uchycené sušině přibližně 8krát vyšší množství organického uhlíku, 

6krát vyšší množství celkového dusíku a 3krát vyšší množství fosforu v porovnání 

s kořeny olše. (Rulík, Buriánková 2005) 

4.3 Typologie lužních lesů, břehových a doprovodných porostů 

Lužní lesy zastupují ve svém přirozeném složení cenné, druhově bohaté a biologicky 

pozoruhodné lesní společenstva. Poskytují vhodné podmínky mnoha dřevin a dalších 

rostlin jinde se nevyskytujících a také doprovázejí vodní toky, kdy jako břehové a 

doprovodné porosty dotvářejí naši krajinu.  

Na našem území jsou lužní lesy ojedinělým a ceněným prvkem. V minulosti byly 

totiž nejvíce dotčeny lidskou činností, kdy docházelo k jejich přeměnám na zemědělské 
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pozemky nebo část méně vhodné pro zemědělství byla osázena topoly. U některých, dříve 

původních lužních porostů, byla nepřiměřeným hospodařením změněna jejich druhová 

skladba. Rovněž při úpravách toků docházelo a občas stále ještě dochází k necitlivým 

zásahům do břehových a doprovodných porostů. Nicméně podél našich největších řek 

(Labe, Ohře, Morava, Dyje, Odra) byly zbytky těchto porostů zachovány. V širším pojetí 

se k lužním porostům můžou zařadit i méně rozsáhlé luhové porosty podél menších říček 

nebo potoků pahorkatin. Podle typologické klasifikace (Zlatník 1956) patří lužní lesy do 

kategorie “c“, tedy do skupin lesních typů na aluviálních náplavech. (Šimíček 1999) 

Tab. 14 Rozdělení skupiny lesních typů kategorie “c“ dle Zlatníka 1956 (převzato Šimíček 1999) 

č. SLT Latinský název Zkratka Český název 

23 Saliceto-Alnetum (S Al) vrbová olšina 

24 Querceto-Fraxinetum (Q Fr) dubová jasanina 

25 Ulmeto-Fraxinetum (U Fr) jilmová jasanina 

26 Fraxineto-Alnetum (Fr Al) jasanová olšina 

27 Alnetum incanae (Ali) olšina olše šedé 

Podle skladby dřevinného porostu rostoucího podél jezera Slaňáky byly stávající 

porosty zařazeny do skupiny lesního typu Saliceto-Alnetum (vrbové-olšiny), která je 

podrobněji popsána v následující části. 

4.3.1 Charakteristika lesního typu Saliceto-Alnetum 

Lesní typ Saliceto-Alnetum se nachází v nejnižších polohách krajiny na sníženinách 

aluvií dolních toků větších či velkých řek. Jsou to nejníže situované lokality - oblasti 

navazující na koryta a pobřežní části, jež jsou tvarovány meandry, zálivy, tůněmi nebo 

slepými rameny. Nadmořská výška toho typu porostu se průměrně pohybuje v rozmezí 

150-200 m n. m., občas pokračuje v úzkých pásech podél břehů i poněkud výše. Její výskyt 

je redukován na lokality podél dolního toku Labe, Ohře, Moravy, Odry a na soutoku Dyje 

a Svratky. Společenstvo vrbových olšin je pod neustálým vlivem podzemní vody, běžných 

záplav z jarního tání sněhu či z letních povodňových přívalů a povrch půdy vysychá pouze 

na krátké období suchého léta nebo ke konci vegetačního období. (Šimíček 1999) 

Tento typ lesní vegetace má charakter prořídlých, mezernatých a přirozeně 

nezapojených porostů. Meandry, slepá ramena, tůně a mokřady rozčleňují a oddělují 

keřové a stromové skupiny takhle formují částečně nesouvislý břehový porost. Porostů, 

této skupiny se často říká obecně měkký luh, což je dáno hlavně tvrdostí a tím pádem i 
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trvanlivostí dřeva přítomných dřevin. Tento měkký luh se vytváří v těsné blízkosti řeky na 

říčních náplavech a má nezaměnitelnou podobu s hojnými liánami. Druhovou skladbu 

reprezentuje vrba bílá (Salix alba), ta společně s keřovými vrbami – vrbou košíkářskou 

(Salix viminalis), vrbou trojmužnou (Salix triandra), popřípadě vrbou popelavou (Salix 

cinerea) zaplňují místa nejblíže břehů a nejnižší zamokřené plochy. Vyvýšené lokality dále 

od břehu jsou zarostlá olší lepkavou (Alnus glutinosa) a na hrázích nebo místech 

s příhodnějšími fyzikálními podmínkami se vyskytují topoly – topol bílý (Populus alba), 

topol černý (Populus nigra), topol osika (Populus tremula) a kříženec topol šedý (Populus 

x canescens), místy jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Kraje porostů nebo mezernatá 

místa vyplňují keře, především krušina olšová (Frangula alnus), střecha hroznovitá (Padus 

racemosa), vrba nachová (Salix purpurea) a vrba jíva (Salix caprea). (Králová 2001; 

Šimíček 1999)  

Tab. 15 Přirozená druhová skladba Saliceto-Alnetum (převzato Šimíček 1999) 

Stromové patro Keře 

Alnus glutinosa Frangula alnus 

Salix alba Padus racemosa 

Populus alba Salix viminalis 

Populus x canescens Salix triandra 

Populus nigra Salix caprea 

Populus tremula Salix cinerea 

Fraxinus angustifolia Vahl. Salix pupurea 

 

 
Obr. 31 Vegetační porost vrbové-olšiny podél jezera Slaňáky (Matějová 2013) 

Synuzie podrostu – vegetační kryt 

Vegetační podrost tvoří skupiny bahenní, mokřadní, močálové a vodní. Hodně se zde  

vyskytují ostřice lesní (Carex silvatica), ostřice ostrolistá (Carex acutiformis), ostřice 

pobřežní (Carex riparia), kromě toho skřípina lesní (Scirpus silvaticus), chrastice 
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rákosovitá (Baldingera arundinacea), metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), kostival 

lékařský (Symphytum officinale), svízel bahenní (Galium palustre), tužebník jílmový 

(Filipendula ulmaria), blatouch bahenní (Caltha palustris). V porostních mezerách na 

prázdných nezapojených plochách, okolo prohlubní a močálů dominantně vystupuje rákos 

obecný (Phragmites communis) a orobinec širokolistý (Tupna latifolia), eventuálně další 

druhy rodu Typha. V tůních a slepých ramenech se nachází vodní druhy ponořené nebo 

vzplývající na hladině jako bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), žebratka bahenní 

(Hottonia palustris), hvězdoš jarní (Callitriche verna), stulík žlutý (Nuphar luteum) a další. 

(Šimíček 1999) 

 
Obr. 32 Blatouch bahenní (Caltha palustris) v podrostu vrbové-olšiny 

 podél jezera Slaňáky (Matějová 2014)  

4.4 Metodika hodnocení stavu břehové vegetace  

Pro zhodnocení kvality stávající vegetace ve studované lokalitě byla použita metoda 

dle Šlezingra (2002). Výchozím principem dané metody hodnocení je jednoduchost, 

srozumitelnost a jednoznačnost, tedy i rozsáhlé použití. Metoda se soustřeďuje na kvalitu 

břehové a doprovodné vegetace a nejsou zde popisovány technické řešení určité úpravy 

toku nebo nádrže. Nevyhnutelné a nezbytné je pro hodnocení provedení důkladné 

prohlídky zájmové oblasti, v tomto konkrétním případě jsou posuzované úseky břehů. 

Hodnocení se pak uskutečňuje přímo v rámci průzkumu současného stavu území. Je-li to 
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vzhledem k rozsahu nutné rozdělí se posuzované území na sekce o délce 100 m, které se 

hodnotí odděleně i v rámci břehů. 

Konečné vyhodnocení vychází z oznámkování plnění určitých konkrétních kritérií 

viz (Tab. 16), kdy 1  znamená nejlepší stav a 3 nejhorší stav. Následně se úsek zařadí do 

jedné ze tří kategorií. Tyto kategorie pak jednoznačně prezentují to, v jakém stavu se 

vegetační doprovod v daném posuzovaném území nachází. Jako doplňující informace 

poslouží fotodokumentace lokality a případné vyznačení v mapových podkladech. 

(Šlezingr 2002) 

Tab. 16 Metoda hodnocení současného stavu vegetačního doprovodu (převzato Šlezingr 2002) 

Kritérium hodnocení Počet bodů 

Poškozených či nevhodných dřevin* 

do 30 % 1 

do 60 % 2 

nad 60 % 3 

Počet vegetačních pater 

1 vegetační patro 3 

2 vegetační patra 2 

3 vegetační patra 1 

Šířka vegetačního pásma 

do 7 m 3 

7 – 10 m 2 

nad 10 m 1 

Druhová rozmanitost dřevin 

do 3 druhů 2 

4 – 6 druhů 3 

7 a více druhů 1 

Relativní hustota porostu 

souvislý porost 

s místy průhledy 

na hladinu 

1 

střední a velké 

skupiny porostů 
2 

bez porostu, malé 

skupinky, solitéry 
3 

                                *jako nevhodné dřeviny jsou míněny stanovištně nevhodných dřevin, exoty apod. 

Po sečtení získaných bodů se hodnocený úsek začlení do tří kategorií: 

5-6 bodů……………...vegetační doprovod v dobrém stavu 

7-8 bodů………………v úseku jsou nutné úpravy dosadby 

9 a více bodů………….nutné rozsáhlé zásahy, případně celková obnova. 
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4.4.1 Vyhodnocení současného stavu břehové vegetace Sláňského jezera 

Podle metodiky byly břehové porosty na zkoumaném území rozděleny přibližně na 

100 m úseky. Při hodnocení se postupovalo směrem od pomyslného začátku – na straně 

umělého přehrazení nátoku z Odry až k soutoku s Mlýnskou strouhou, kdy oba břehy se 

posuzovali zvlášť. Pro lepší orientaci byl každý úsek označen kombinací čísla a písmene a 

následně se vyhodnocoval podle stanovených kritérií.  

 
Obr. 33 Mapa Zabaged s vyznačenými hodnocenými úseky  

břehové vegetace jezera Slaňáky v měřítku 1:3500 (www.geoportal.cuzk.cz) 

Body přiřazené za jednotlivá kritéria se nakonec sečetly a hodnocené úseky se 

zařadily do jedné ze tří výsledných kategorií. Výsledkem tohoto hodnocení je, že všechny 

posuzované úseky byly ohodnoceny 9 a více body a břehový porost v těchto úsecích byl 

klasifikován jako porost s nutnými rozsáhlými zásahy či celkovou obnovou, mimo úseku 

1/A, který byl ohodnocen 7 body a tedy břehový porost v tomto úseku byl klasifikován 

jako porost s nutnou dosadbou. 
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Tab. 17 Výsledné hodnocení jednotlivých úseků s výpisem břehové vegetace 

Barva 

v mapě 
Označení 

úseku 

Bodové  

hodnocení 

 (Šlezingr 2002) 

Vegetační porost 

E3 –stromové patro E2 – keřové patro 

Z
E

L
E

N
Á

 

1/A 7 

Alnus glutinosa Salix ssp. 

Acer platanoides Crataegus monogyna 

Quercus robur Prunus spinosa 

Salix ssp.  Viburnum opulus 

Tilia cordata Sambucus nigra 

Prunus padus Eonymus europaeus 

1/B 13 
Salix ssp. Salix ssp. 

Alnus glutinosa Eonymus europaeus 

M
O

D
R

Á
 2/A 10 

Salix ssp. Salix. ssp. 

Alnus glutinosa Primus spinosa 

Tilia cordata Sambucus nigra 

Fraxinus excelsior Viburnum opulus 

Quercus robur  

Acer platanoides  

2/B 12 

Salix ssp. Salix ssp. 

Fraxinus excelsior Eonymus europaeus 

Quercus robur  

Ž
L

U
T

Á
 

3/A 10 

Fraxinus excelsior  

Alnus glutinisa  

Salix ssp.  

3/B 13 

Alnus glutinosa Salix ssp. 

Salix ssp. Viburnum opulus 

Fraxinus excelsior  

Acer campestre  

Č
E

R
V

E
N

Á
 

4/A 11 

Alnus glutinosa Salix ssp. 

Salix ssp. Primus spinosa 

Fraxinus excelsior Viburnum opulus 

Tilia cordata  

Quercus robur  

4/B 13 

Salix ssp.  

Quercus robur  

Fraxinus excelsior  

Je nutné podotknout, že i když podle provedeného vyhodnocení je porost 

klasifikován jako nevyhovující s nutnými zásahy a dosadbou, neznamená to, že se tak 

opravdu stane. Zkoumanou lokalitu nacházející se v CHKO Poodří obklopují nivní 

pcháčové louky a není zde tedy nutné provádět nějaké rozsáhlé úpravy, jako by tomu bylo 

například u porostu kolem řeky protékající zástavbou. 

 

 



Bc. Tereza Matějová: Chemismus povrchové vody a sedimentů slepého ramene řeky Odry 

(mezi 47-48 ř. km) 

2014 57 

Všeobecně lze říci, že podél Sláňského jezera se vyskytuje břehový porost 

s přirozenou skladbou, ovšem místy s patrnými zásahy člověka. Jedná se především o 

porost na levé straně břehu z pohledu od Pasečného mostu, na kterém převažuje růst 

keřových a hlavně stromových vrb uspořádaných přibližně do jedné linie a upravovaných 

ořezem na hlavu, kdy vznikají tzv. hlavaté vrby.  

 
Obr. 34 Vlevo: Středně velká hlavatí vrba podél Slaňáku; 

 Vpravo: Mladá vrba opravená ořezem na hlavu (Matějová 2014) 

Druhá část břehu je mnohem více přirozená a různorodá s dostatečnou šířkou 

vegetačního pásma, je vidět, že zde člověk nezasahuje, i když už lze pozorovat snahu o 

dosadbu vrb i na této straně, ale zatím jenom v blízkosti soutoku s Mlýnskou strouhou. 

Velká část břehové vegetace je ničena okusem bobrů, žijících v blízkosti Slaňáku. 

 
Obr. 35 Břehové porosty poničené okusem bobrů žijících poblíž Slaňáku (Matějová 2013) 
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5 Diskuze 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovení chemismu povrchové vody a 

sedimentu v jezeře Slaňáky, což je jeden z rozšířených úseků na paralelním rameni řeky 

Odry. Daný chemismus byl stanoven podle vybraných chemických parametrů, pro 

povrchovou vodu to byly hlavně teplota vody, pH, rozpuštěný kyslík, celkový fosfor, 

amoniakální a dusičnanový dusík, nerozpuštěné látky a konduktivita. U jednorázového 

odběru sedimentu se stanovoval obsah kovů v sušině, konkrétně kadmium, olovo, zinek, 

měď a železo. Celkem bylo v období od července roku 2013 do dubna 2014 odebráno 11 

vzorků povrchové vody ze dvou profilů na jezeře Slaňáky a 8 vzorků povrchové vody ze 

dvou profilů na Mlýnské strouze. Z hlediska posouzení kvality vody se výsledné průměrné 

hodnoty porovnaly s NV č. 23/2011 Sb. kde jsou definovány průměrné hodnoty normy 

environmentální kvality pro povrchové vody. Naměřené hodnoty však nejsou zajímavé jen 

z hlediska posouzení kvality, ale i z hlediska toho, jaké procesy se ve vodě odehrávají a 

jaká je jejich závislost na ročním období. 

Z následujících grafech (Obr. 36) lze dobře pozorovat, jak se mění obsah 

rozpuštěného kyslíku, který je podmíněn teplotou vody a tedy už zmíněnou roční dobou, 

kdy s klesající teplotou vody stoupá obsah rozpuštěného kyslíku. Měření a odebírání 

vzorků probíhalo ve svrchních vrstvách (epilimnion) povrchové vody, kdy u stojatých vod 

je vrchní vrstva intenzivně prohřívána slunečním zářením a studenější voda klesá ke dnu. 

Postupně se tvoří tzv. teplotní stratifikace, které nepodléhá jenom teplota, ale také pH, 

rozpuštěný kyslík, volný oxid uhličitý, sloučeniny fosforu a dusíku, železo a jiné. 

Všeobecně je teplotní stratifikace velmi patrná u hlubokých jezer, u mělkých jezer a nádrží 

ke stratifikaci nemusí dojít vůbec nebo jen na krátkou dobu. Jeden z faktorů, který určitou 

měrou napomáhá tvorbě stratifikaci je bohatý břehový a doprovodný porost chránící jezero 

před větrem.  

Konkrétně v případě Sláňského jezera, jenž je obklopeno bohatou doprovodnou 

vegetací, může v určitých místech s větší hloubkou snadno dojít ke stratifikaci. Při 

posledním měření v dubnu se provedlo i jednorázové měření hloubky vody a mocnosti 

sedimentu, pokud to bylo v daném odběrném profilu možné. Na odběrném místě č.1 byla 

naměřena hloubka vody 80 cm, na profilu č. 2 byla naměřena hloubka vody 40 cm a 

sedimentu 50 cm. Oba tyto profily se nachází na Sláňském jezeře a měření proběhlo pouze 
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z břehu. Je třeba podotknout, že měření proběhlo za sníženého stavu vody, díky teplé zimě 

a nedostatečným srážkám v tomto období. V textu uvádím informaci o hloubce 1 – 1,5 m 

ve Sláňském jezeře. Je tedy pravděpodobné, že na některých místech teplotní stratifikace 

neprobíhá. Pokud se vytvoří, může docházet ke změnám v teplotního rozvrstvení díky 

náhlým změnám počasí nebo v případě velkého množství sedimentu, může docházet 

k ovlivnění celého vodního sloupce. Typická stratifikace probíhá v letním a zimním období 

a naopak na podzim a na jaře dochází k promíchávání a cirkulaci vodních mas ve vodním 

sloupci.  

V Mlýnské strouze se také měřila hloubka vody a sedimentu ve stejném období jako 

u Slaňáku, kdy u profilu č. 3 (Mlýnka před soutokem) byla naměřena hloubka vody 20 cm 

a sedimentu 50 cm, u profilu č. 4 (Mlýnka po soutoku) byla naměřena hloubka vody 40 cm 

a sedimentu 80 cm. V Mlýnce se ovšem nachází tekoucí voda, ve které nedochází 

k typické stratifikaci. Tento typ vody je charakteristický různorodostí chemického složení, 

jenž je ovlivněno mnoha faktory. 

 
Obr. 36 Grafické znázornění teploty vody spolu s rozpuštěným kyslíkem na zkoumané lokalitě 

Z hlediska posouzení dějů probíhajících ve vodních útvarech je významným 

optickým ukazatelem i zákal ovlivňující množství světla, jenž proniká vodou. Zákal je 

způsoben přítomností suspendovaných látek různých zdrojů. V nádržích či jezerech 

s dostatkem živin je napohled zelený vegetační zákal se špatnou viditelností. Ke zvýšení 

zákalu mimo jiné dochází všeobecně při podzimní a jarní cirkulaci vody, při vydatných 

dlouhodobých srážkách nebo také při jarním tání ledu a sněhu. 

Dalším ukazatelem, jenž charakterizuje vlastnosti prostředí je dusík, v případě mého 

zkoumání dusík amoniakální (NH4
+
) a dusičnanový (NO3

-
). Dusíky a jeho sloučeniny jsou 

ve vodách velmi nestabilní a při změně pH nebo oxidačně-redukčního potenciálu podléhají 

biochemickým pochodům. Po srovnání naměřených hodnot těchto ukazatelů s normami 
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environmentální kvality uvedených v NV č. 23/2011 Sb., bylo zjištěno, že koncentrace 

amoniakálního dusíku nesplnily v rámci všech profilů i celkově všech odebraných vzorků 

danou hodnotu NEK pro povrchovou vodu 0,23 mg/l a pro kaprové vody dokonce 0,14 

mg/l. Možné příčiny zvýšeného množství amoniakálního dusíku jak v povrchové vodě 

Slaňáku, ale i v Mlýnské strouze mohou být znečištění antropogenního původu. Možným 

antropogenní zdrojem amoniakální dusíku mohou být splachy ze zemědělských ploch 

hnojených dusíkatými hnojivy. V okolí Slaňáku se nacházejí nivní louky, které sice 

podléhají pravidlům agroenvironmetálních opatření, ale není zde hnojení zcela zakázáno, 

pouze je omezeno. Vyšším koncentracím amoniakálního dusíku mohou přispívat v určitém 

období i silně redukční podmínky, při kterých amoniakální dusík vzniká sekundárně 

z dusitanů nebo dusičnanů.    

 
Obr. 37 Grafické znázornění obsahu amoniakálního a dusičnanového dusíku na zkoumané lokalitě 

Vysoké koncentrace byly zjištěny také v případě stanovení celkového fosforu 

v povrchové vodě. Norma environmentální kvality v NV č. 23/2011 Sb. je pro povrchové 

vody stanovena koncentrací 0,15 mg/l fosforu a i v tomto případě, stejně jako u 

amoniakálního dusíku, byly tyto koncentrace překročeny u všech odebraných vzorcích. Na 

vazbu fosforu v sedimentech působí několik faktorů, a to množstvím rozpuštěného kyslíku, 

změna pH a oxidačně redukční podmínky a také celkové složení sedimentu. Obecně lze 

předpokládat vyšší koncentrace fosforu v zimních měsících, kdy dochází k uvolňování 

fosforu vázaného v sedimentu čí při odumírání velké masy fytoplanktonu. Snížení 

množství fosforu v povrchových vodách je, kromě vazby fosforu do sedimentů díky 

změnám vlastností prostředí, způsobeno i nástupem vegetace v jarním období posléze 

v letním období. Koncentrace fosforu je provázaná i s množstvím nerozpuštěných látek. 

Zde mohou být ukázkovým příkladem vzorky, odebrané na Mlýnské strouze při sedmém 

měření v lednu. Nerozpuštěné látky byly u vzorku odebraného z profilu č. 3 stanoveny na 

hodnotu až 300 mg/l a naměřena byla v tomto případě i největší koncentrace fosforu a to 
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0,82 mg/l. Potenciální zdroj znečištění v případě zkoumané lokality může být způsobeno 

přikrmováním ryb žijících a vysazovaných do těchto povrchových vod, dále to může být 

způsobeno ve větší míře exkrementy ryb, dalšími produkty metabolismu a rozkladem 

biomasy. 

 
Obr. 38 Grafické znázornění koncentrace fosforu na zkoumané lokalitě 

Co se týká druhé části mé práce, jde pouze o doplnění celkového charakteru zájmové 

lokality, kdy hodnocená břehová vegetace plní i v současném stavu mnoho významných 

funkcí, jak prospěšných pro vodní prostředí tak i neprospěšných. Podle mého názoru 

ovšem převládají ty prospěšné. Důležitou funkci má z hlediska samočištění, kdy kořeny 

břehového porostu filtrují a zachytávají pevné částice rozptýlené ve vodě. Spadlé dřeviny 

do vody nebo jejich části poskytují záchytnou plochu pro mikrobiální společenstva, jež 

jsou v procesu samočištění velmi významné. Samotné částečné zastínění vodní plochy 

nebo i samotná potřeba vegetačního porostu získávat živiny nejen z půdy, ale také je 

částečně odčerpávat i z vody nacházející se v jejich blízkosti a mnoho dalších funkcí, které 

napomáhají určitým dílem vodnímu prostředí lépe prospívat. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce se především zabývá chemismem povrchové vody a sedimentu 

na lokalitě Slaňáky, což je část několika kilometrového paralelního ramene řeky Odry mezi 

47 – 48 říčním kilometrem, kdy se k této zkoumané lokalitě přidala i Mlýnská strouha 

dotována vodou z řeky Odry, která vznikla z důvodu napájení rybniční soustavy na území 

Studénky, Jistebníku, Polanky a Svinova. Daný chemismus byl zjišťován za pomoci 

vybraných parametrů, které svým výskytem charakterizují vlastnosti prostředí. Toto 

sledování, jež na této lokalitě předtím ještě neproběhlo, není zajímavé jenom z hlediska 

posouzení kvality vody v rámci legislativních předpisů, ale také z hlediska procesů 

probíhajících přirozeně ve vodním prostředí. 

Lokalita Slaňáky také náleží do rybářského revíru, který má ve správě MO ČRS 

Studénka. Tato organizace za účelem zprůtočnění jezera uměle vybudovala přítok a odtok 

a kvůli zvýšení vodní hladiny byl před soutokem s Mlýnkou na jezeře Slaňáky vybudován 

splávek. Všechny tyto úpravy na Sláňském jezeře byly prováděny za účelem zlepšení 

podmínek pro ryby vysazující se na této lokalitě uměle. Jsou to například kapr obecný, 

okoun obecný, lín obecný, štika obecná a nepůvodní druh na této lokalitě karas stříbřitý. 

Slaňáky jsou ideálním biotopem pro výskyt karase obecného a piskoře pruhovaného. 

Navzdory příhodným stanovištním podmínkách toho biotopu, jenž vyhovují oběma 

druhům ryb, se vzhledem k hospodaření místní organizace, ani jeden z těchto druhů zde 

nevyskytuje. A přitom je piskoř pruhovaný jedním z významných prvků CHKO Poodří, 

kdy také Evropská unie zařadila tento druh mezi prioritní a pro jeho ochranu vyhlásila 

Evropsky významnou lokalitu Poodří soustavy NATURA 2000. 

Nakonec je třeba zmínit, že na několika lokalitách v CHKO Poodří proběhla Studie 

na obnovu přírodě blízkého vodního režimu v paralelních korytech řeky Odry. V rámci této 

studie byly konkrétně na lokalitě Slaňáky – Dulské navrženy úpravy, které vylepší 

zásobování vody na území o výměře až 70 ha a tím se hlavně zajistí vydatnější a stabilnější 

zavodnění periodických tůní, což je významné pro vývoj obojživelníků a dalších 

živočichů, jako je například již zmiňovaný ohrožený piskoř pruhovaný. Jedná se o 

zprůtočnění paralelního ramene odběrem vody z řeky Odry pod oderskou lávkou, o 

odstranění naplaveného substrátu a navozených odpadků v celém profilu od lávky po 

jezero Slaňáky a vytvoření soustavy tůní. Dále by se například u Pasečného mostu 

obnovila tůň s rozsáhlým litorálem navazující na revitalizovaný příkopek aj. 
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Číselný znak Latinský název Český název Poznámka 

1/a Acer campestre javor babyka  

1/b Acer platanoides javor mléč  

2 Alnus glutinosa olše lepkavá  

3 Crataegus 

monogyna 

hloh jednosemenný  

4 Eonymus 

europaeus 

brslen evropský  

5 Fraxinus excelsior jasan javorolistý  

6 Prunus padus střecha obecná  

7 Prunus spinosa trnka obecná  

8 Quercus robur dub letní  

9/a Salix ssp.  vrba stromovitý typ - přirozeného vzrůstu  

(Salix alba) 

9/b Salix ssp.  vrba stromovitý typ - tvarovaný na hlavaté 

vrby (Salix alba) 

9/c Salix ssp. vrba keřový typ (Salix alba, Salix fragilis,...) 

10 Sambucuc nigra bez černý  

11 Tilia cordata lípa srdčitá  

12 Viburnum opulus kalina obecná  

Příloha 4 Tabulka běhových dřevin s přiřazeným číselným označeným podle orientačního náčrtu 

Sláňského jezera v příloze 5 
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