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ANOTACE 

V této diplomové práci se věnuji chemismu bahenních sedimentů a povrchové vody 

v úseku paralelního koryta řeky Odry. V teoretické části se věnuji charakteristikám CHKO 

Poodří, jako jsou geologické, geomorfologické, klimatologické a hydrologické údaje, v níž 

se toto paralelní koryto vyskytuje. V největší míře jsou zpracovány kapitoly pojednávající 

o odběru a analýze vzorků vody a bahenních sedimentů a jejích vyhodnocení. V těchto 

kapitolách jsou také popsány jednotlivá odběrová místa a charakteristika analyzovaných 

parametrů. V závěru práce je popsán návrh na zlepšení hydroekologické funkce slepého 

ramene. 

 

Klíčová slova: bahenní sediment, jakost vody, odběr vzorků, chemismus vody, těžké kovy, 

analýza 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the marshy sediments and surface water chemism of the river 

Odra particular section. The theoretical part is about the geological, geomorphological, 

climatic and hydrological characteristics. The chapters about the sample offtake, analysis 

and evaluation are emphasized. The offtake locations and analysed parametres are 

described in detail. The amelioration concept of the hydroecological function of the river 

cutoff is suggested in the end of this thesis. 

 

Keywords: mud sediment, water quality, sample offtake, water chemism, heavy metals, 

analysis 
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SEZNAM ZKRATEK 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

ČSN – česká státní norma 

GPS – globální polohovací systém 

LC50 – koncentrace škodlivé látky, kdy mortalita testovaných organismů je rovna 50% 

NL – nerozpuštěné látky 

NV – nařízení vlády 

ORP – oxidačně – redukční potenciál 

pH – reakce vody 

ϗ - konduktivita  
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1 Úvod a cíl práce 

Při procházení a pozorování Chráněné krajinné oblasti Poodří v nejbližším okolí 

města Studénka jsem narazil na mnohé přírodní útvary, o kterých jsem dříve neměl ani 

ponětí, že se zde vyskytují. Při pochůzkách po naučných stezkách jsem kolem sebe 

pozoroval nejrůznější druhy ekosystému, především těch vodních. Nejzajímavějším 

pohledem pro mě byl mokřadní ekosystém poblíž naučné stezky ve Studénce. Pohled na 

tento ekosystém mi ukázal, že není nutné vyrážet na nejzajímavější dobrodružné expedice 

do celého světa, ale že přírodní krásy „světového formátu“ můžeme spatřit i tady u nás tzv. 

„za humny“.  

Ekosystém, na který právě poukazuji, byl poblíž asfaltové cesty. Jen pár kroků od 

ní jsem narazil na něco, čemu já osobně říkám „malé Ostravské Everglades“.  Bažiny, ze 

kterých trčely pahýly stromů a kolem nich se rozprostírala stojatá voda s porosty vodních 

rostlin mi okamžitě připomněla bažinaté pláně v Americké Floridě. 

Při cestě hlouběji do terénu jsem stále objevoval další zajímavosti z kuchařky 

matky přírody, které nám namíchala tady v Poodří. Mezi další zajímavosti, které jsou zde 

k vidění, a já měl tu výsadu je spatřit, patří například ledňáček říční či zvláště chráněný 

bobr evropský. Z neživé přírody jsou zde kromě již zmiňovaných bažin meandry řeky 

Odry a  její slepá ramena.  

 

 

Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit chemismus bahenních sedimentů a 

povrchové vody v úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka. 

Naměřené hodnoty bahenního sedimentu a povrchové vody z laboratorních analýz a 

pravidelných terénních měření v zájmové lokalitě byly porovnány s platnou legislativou 

České republiky a Českými státními normami zabývajícími se touto problematikou.  
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2 Charakteristika území CHKO Poodří 

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena dne 27. března roku 1991 vyhláškou 

ministerstva životního prostředí č. 155/1991 Sb. Rozloha oblasti je 81,5 km2. Sídlo správy 

je ve městě Studénka. CHKO Poodří se nachází na rozmezí dvou základních geologických 

celků České republiky a to na hranici Západních Karpat a Českého masívu.  Oblast leží 

v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány na území Frýdecko - 

Místecka, Novojičínska a v části Ostravska. 

Celá oblast leží na mírně zvlněném terénu údolní nivy řeky Odry, která udává 

tvářnost celému území. Poodří je charakteristická vyvážená krajina parkového rázu 

s obrovským množstvím roztroušené zeleně. (www.poodri.ochrana.cz, 2014) 

Na území přirozeně meandrujícího toku Odry se vyskytují lužní lesy měkký i tvrdý, 

periodicky zaplavované i trvalé tůně, mokřady s mezinárodním významem, které jsou od 

roku 1993 zapsány na seznamu Ramsarské úmluvy (2.2.1971 Ramsar/Írán). V CHKO 

Poodří se nachází také množství rybničních systémů a v neposlední řadě největší systém 

aluviálních luk na území naší republiky. CHKO Poodří je od roku 2004 nařízením vlády  

č. 25/2005 Sb. zařazeno do sítě evropsky významných ptačích oblastí dle Směrnice Rady 

79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Nachází se zde i nadregionální biokoridory  

a biocentra v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES). 

(www.chkopoodri.infomorava.cz, 2014) 

Původním záměrem pro zřízení chráněné krajinné oblasti byla ochrana nivy řeky 

Odry s výskytem meandrů, slepých ramen tůní, mokřadů, aluviálních luk, břehových 

porostů řeky Odry, jejich přítoků a lužních lesů. Předmětem ochrany se staly i rybníky 

vyskytující se na tomto území. V Poodří nejsou chráněny jen zmiňované vodní ekosystémy 

a lesy, ale také celá řada zvláště ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mezi 

nejvýznamnější živočišné druhy patří bobr evropský (Castor fiber), ledňáček říční (Alcedo 

atthis), bukač velký (Botaurus stellaris), rak říční (Astacus astacus). 

Z významných chráněných druhů rostlin se v oderské nivě vyskytuje leknín 

bělostný (Nmphaea candida), kotvice plovoucí (Trapa natans), nepukalka vzplývavá 

(Salvinia natans), vstavač mužský (Orchis mascula). 
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V Chráněné krajinné oblasti se nachází několik, zvláště maloplošných chráněných 

území. Je to NPR Polanská niva, PR Bartošovický luh, Bařiny, Bažantula, Koryta, Kotvice, 

Meandry staré Odry, Polanský les, Pusté nivy, Rákosina. 

 

 

Obr. 1 Mapka s vyznačením CHKO Poodří. M 1:190 000. (www.mapy.cz, 2014) 

 

2.1 Pedologické poměry 

Pedologické poměry v chráněné krajinné oblasti Poodří jsou dány 

hydrogeologickými podmínkami, díky kterým můžeme tuto oblast rozdělit do dvou celků – 

Oderskou nivu a hlavní terasa Odry a jejich přítoků. 

Na záplavových loukách Oderské nivy probíhá proces oglejení, což znamená, že se 

zde vyskytují půdy glejové velmi těžké až půdy glejové lehčí. Na těchto půdách se 

vyskytují vlhké louky a mokřadní společenstva.  

V terase Odry se vyskytují půdy kvalitnější a vhodnější pro zemědělskou výrobu  

s možností vysoké produkční schopnosti. Tyto půdy jsou hlubší, vyznačující se 
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dostatečnou zásobou vláhy. Jsou to půdy illimerizované oglejené, hnědozemě oglejené 

středně těžké. (www.poodri.ochranaprirody.cz) 

2.2 Geologické poměry 

Tab. 1 Stratigrafie geologických vrstev vyskytujících se na území CHKO Poodří.(Macoun, 1965, 

Jarošek in Poodří, 1999) 

KENOZOIKUM 

HOLOCÉN  

karbonátové a organodetrické sedimenty 

fluviální hlíny v řekách 

organické sedimenty 

PLEISTOCÉN 

MLADÝ 

eoloické sedimenty (sprašové hlíny 

viselského glaciálu) 

organické sedimenty (hnilokaly, slatiny) 

STŘEDNÍ 

eolické a soliflukční sedimenty (sprašové 

hlíny) 

posálský zahlíněný horizont 

glacilakustrinní písky, jíly, štěrkopísky 

žlutohnědé souvkové hlíny 

fluviální pískoštěrky a štěrkopísky starší 

akumulace hlavní terasy 

písčitohlinité fluviální a lakustrinnní 

sedimenty 

STARÝ 

šedé souvkové hlíny bazální morény 

glacilakustrinní písky, jíly, štěrkopísky 

glacifluviální štěrkopísky 

MIOCÉN  vápnité jíly, slíny a písky 

PALEOZOIKUM   

devonská bazální klastika 

flyš slezského kulmu 

ostravské souvrství produktivního karbonu 

PROTEROZOIKUM   plagioklasové pararuly 
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2.3 Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologické klasifikace J. Demka (2006) je CHKO Poodří zařazeno do 

těchto geomorfologických celků:  

Provincie Západní Karpaty (Karpaty) 

 Subprovincie  VIII Vněkarpatské sníženiny  

  Podsoustava VIIIA Západní Vněkarpatské sníženiny 

Celek VIIIA-4 Moravská brána (základní geomorf. jednotka) 

    Podcelek VIIIA-4B Oderská brána 

     Okrsek VIIIA-4B-b Klimkovická pahorkatina 

     Okrsek VIIIA-4B-c Oderská niva 

     Okrsek VIIIA-4B-d Bartošovická pahorkatina 

  Podsoustava VIIIB Severní vněkarpatské sníženiny 

   Celek VIIB-1 Ostravská pánev 

 

Středem Oderské brány se táhne Oderská niva. Je to rovina trpící na nánosy řeky 

Odry, která je také původcem této nivy. Rozloha celé nivy je 79,75 km2. Tvar nivy je 

protáhlý s ostrým ohybem v blízkosti Jeseníku nad Odrou. Do nivy řeka Odra zařezává své 

meandry. Mimo hlavní tok, se zde vyskytují četná slepá ramena Odry, tůně  

a drobné přítoky Odry. Niva je z části zalesněna lužními lesy s výskytem dubů, jasanů, olší 

a vrb. (Demek, Mackovčin, 2006) 

Tvářnost celé nivy je ve velké části ovlivněná i antropogenní činností. Toto se týká 

zejména vybudovaných rybníků a jejich zásobovacích kanálů. Mimo antropogenních 

zásahů týkajících se jen vodstva je nutné uvést i železniční násep s tratí spojující města 

Přerov – Bohumín. (Weissmannová, 2004) 
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 Oderská niva je z jedné strany lemována Klimkovickou pahorkatinou a ze strany 

druhé pahorkatinou Bartošovickou. Tyto dva nížinné okrsky stejně jako Oderská niva 

náleží podcelku Oderská brána.  

Klimkovická pahorkatina se nachází v severozápadní části Poodří a zasahuje zde 

pouze okrajově malými výběžky. Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou pleistocenními 

sedimenty a sprašovými hlínami. Na celkovém vzhledu pahorkatiny se podílí plošiny, 

rozvodní hřbety, široká a suchá údolí. Významným prvkem v této oblasti je Životický vrch 

(284 m n.m.), kde se nachází 3. vegetační stupeň se smrkovými a dubovými porosty. 

(Demek, J., Mackovčin, P. 2006) 

Bartošovická pahorkatina zasahuje do Poodří v oblasti Jeseníku nad Odrou, 

Vražného, Kunína, Bartošovic a Hukovic. V pahorkatině jsou patrné štěrky říční terasy, 

svahové sesuvy a u některých drobných přítoků řeky Odry jsou vidět náplavové kužely. 

(Weissmannová, 2004) 

 

Obr. 2 Geomorfologické celky CHKO Poodří. M 1:10 000. (Demek, J., Mackovčin, P. 

2006) 
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2.4 Klimatická charakteristika 

Klima v této oblasti je typické pro mírný klimatický pás, který je ovlivňován od 

západu klimatem oceánským a z východní strany klimatem kontinentálním, které zde 

působí tuhými zimami a horkými léty. Klima je však ovlivňováno zároveň klimatickými 

podmínkami od Baltského moře a z druhé strany klimatem Jaderského moře.  (Ženatý, 

1984) 

Podle klimatické charakteristiky E. Quitta spadá Poodří do oblasti mírně teplé, pro 

kterou je typické dlouhé, suché až mírně suché, teplé léto. Jaro a podzim jsou zde mírně 

teplé. Zima je v této oblasti krátká a mírně teplá, suchá až velmi suchá, počet dnů se 

sněhovou pokrývkou je nízký, 40 – 50 dnů, viz. tabulka 1. Níže přiložená tabulka uvádí 

základní klimatické charakteristiky. 

Tab. 2 Klimatické charakteristiky pro jednotku W2. (Tolasz, Míková, Et. al., Atlas podnebí, 2007) 

Klimatická charakteristika W2 

Počet letních dnů 50 - 60 

Počet letních dopočet dnů s průměrnou teplotou 

≥ 10°C 

160 – 

170 Počet mrazových dnů 100 – 

110 Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2/-3 

Průměrná teplota v červenci [°C] 18/19 

Průměrná teplota v dubnu[°C] 8/9 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7/9 

Průměrný počet dnů se srážkami ≥ 1 mm 80 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 

400 Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 

300 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Počet zamračených dnů 120 – 

140 Počet jasných dnů 40 - 50 
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• ledový den – den s max. teplotou vzduchu ≤  - 0,1°C; 

• mrazový den – den s min. teplotou vzduchu ≤ - 0,1°C; 

• letní den – den s min. teplotou vzduchu ≥ 25°C; 

• vegetační období – duben – září; 

• zimní období – říjen – březen. 

 

2.5 Hydrologické poměry 

Páteřním tokem CHKO Poodří je řeka Odra, která je zároveň vodním tokem I. řádu. 

Pramen řeky Odry se nachází v Oderských vrších ve výšce 632 m n.m. nedaleko osady 

Kozlov a ústí do Baltského moře na severu Polska. Řeka Odra má na území České 

republiky délku 131,7 km, plocha povodí u nás je 10 288 km2, celková délka činí 861 km, 

rozloha celého povodí je 118 851 km2. Českou republiku Odra opouští ve městě Bohumín. 

(www.pod.cz)  

Odra teče od pramene směrem na jihovýchod. Řeka má v horní části svého toku 

bystřinný charakter, kterým narušuje břehy silnou boční erozí, ale ve větší míře erozí 

hloubkovou. Tuto divočící tvář si udržuje až po obec Mankovice. Erodovaný materiál je 

unášen směrem dolů po proudu. 

V další části toku řeka zpomalí a vytváří meandry, které se neustále pohybují a jsou 

nahrazovány meandry novými. Tyto pohybující se meandry vytváří jedinečný ráz krajiny. 

V této oblasti již není hloubková eroze tak rozsáhlá, jako tomu bylo v horní části toku, ale 

převažuje zde eroze boční nad erozí hloubkovou.  

Díky meandrování toku se v Poodří vyskytují mnohé tůně, jezírka, slepá ramena. 

Mezi další „vodní díla“ v CHKO Poodří patří četné rybníky a vodní náhony zásobující tyto 

rybníky a také odvodňovací kanály, které zde vybudoval člověk pro odvádění povodňové 

vody z krajiny, ale zároveň je úkolem kanálů (příkopů) zadržovat vodu v krajině. Takto 

vybudovaný antropogenně - přírodní systém dává vzniknout jedinečnému ekosystému. 

(www.casopis.ochranaprirody.cz, 2014) 

Údolní niva, ve které se nacházejí tyto tůně, slepá ramena atd. má pro člověka 

největší význam v období povodní, kdy se povodňová vlna rozlije do krajiny a chrání tak 

urbanizovanou krajinu pod tímto zaplaveným územím. Po opadnutí hladiny povodňové 
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vody, která zde může dosahovat až 50-ti cm, zůstává voda v již zmiňovaných tůních a dává 

tak vzniknout novému životu. Každým rokem bývá zaplaveno mezi 15 – 20 km2 plochy 

CHKO. (Plán péče CHKO Poodří na období 2009 – 2018) 

V CHKO Poodří se k toku Odry přidává řada menších vodních toků. Z pravé strany 

do Odry ústí například: Bernartický potok, Jičínka, Luha, Bartošovický potok, Lubina, 

Sedlnice, Ondřejnice, Potok pod liščím, Zleva jsou to řeky či potoky Bílovka, Husí potok, 

Butovický potok, Polančice, Křivý potok, Kletenský potok. Řeky v povodí Odry mají 

nejnižší průtoky v měsících srpnu a září, naopak největší průtoky zaznamenávají na jaře při 

odtávání sněhu a v letních měsících při povodních. (Vlček, 1984) 

 

Obr. 3 Vodstvo na území CHKO Poodří v zájmové lokalitě Studénka.  Na obrázku je vyznačena 

červeně oblast odběrů vzorků vody s odběrovými profily. V obrázku jsou zaznamenány i čísla 

hydrologického pořadí. Paralelní koryto spadá z velké části do 2-01-01-1592-20. Horní část koryta 

však spadá do 2-01-01-1140-0-00. M 1:13 529 (www.heis.vuv.cz, 2014, upravil Tománek) 
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2.6 Fauna 

Z pohledu zoogeografického zařazení spadá CHKO Poodří do oblasti palearktické, 

podoblasti eurosibiřské a provincie listnatých lesů. V CHKO Poodří existuje v současnosti 

154 zvláště chráněných druhů živočichů. Z toho je 32 druhů kriticky ohrožených, 79 spadá 

do skupiny kriticky ohrožených druhů a na kategorii druhů ohrožených připadá druhů 43. 

Poodří je významným rozmnožovacím, odpočinkovým či zimovištním útočištěm 

při tahových migracích mnoha druhů ptactva. Mezi opeřené obyvatele Poodří patří 

například bukač velký (Botaurus stellaris), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), 

chřástal polní (Crex crex), ledňáček říční (Alcedo atthis), moták pochop (Circus 

aeruginosus). Zvyšuje se zde výskyt husy divoké (Anser anser), a morčáka velkého 

(Mergus merganser). Mezi nejpočetnější druh z třídy ptáku patří kopřivka obecná (Anas 

strepera).  

Díky vhodným vlhkostním a hydrologickým podmínkám se zde vyskytuje i početná 

populace měkkýšů, z nichž nejcennějším exemplářem je velevrub malířský (Unio 

pictorum), dále je to velevrub tupý (Unio crassus) a škeble plochá (Pseudanodonta 

complanta). V Poodří se vyskytují i druhy měkkýšů, které jsou mezi nejvzácnějšími druhy 

měkkýšů v České republice, jsou to lištovka hladká (segmentina nitida), svinutec kruhovitý 

(Anisus spirorbis), svinutec tenký (Anisus vorticulus). K ostatním bezobratlým živočichům 

vyskytujícím se v Poodří patří například žábronožka sněžní (Siphonophones grubii) 

vyskytující se v periodicky zaplavovaných tůních. 

Mezi další druhy z říše živočichů vázané na vodu patří např. vážky. Vážky jsou 

bioindikátory kvality mokřadů. Vyskytuje se jich zde na 36 druhů. Z řádu vážek jsou to 

šídlatka velkoskvrnná (Lestes macrostigma) či vážka jarní (Sympetrum fonscolombii)  

a mnoho dalších. (www.casopis.ochranaprirody.cz, 2014) 

2.7 Flóra 

Velkou část CHKO Poodří tvoří zaplavované aluviální louky. Pro tyto louky jsou 

nejtypičtějšími druhy travin psárka luční (Alopecurus pratensis), kohoutek luční (Lychnis 

flos – cuculi), kostřava luční (Festuca pratensis), kostival lékařský (Symphytum officinale), 

krvavec toten (Sanguisorba officinalis), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), pryskyřník 

plazivý (Ranunculus flamula), smetánka lékařská (Taraxacum officinale), jetel zvrhlý 
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(Trifolium hybridum), šťovík kyselý (Rumex acetosella). Tyto druhy spadají do skupiny 

rostlin luk psárkových. Jako další typ luk se v této oblasti vyskytují louky pcháčové,  

na kterých jsou k vidění druhy jako například pcháč šedý (Cirsium canum), pcháč potoční 

(Cirsium rivulare), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). 

Výše uvedené typy luk s jejich nejčetnějšími zástupci rostlinných druhů se 

vyskytují v nižší oblasti Poodří. Pro vyšší oblasti jsou charakteristické louky ovsíkovité se 

škardou dvouletou (Crepis biennis), kopretinou bílou (Leucanthemum vulgare), kakostem 

lučním (Geranium pretense) a zvonkem rozkladitým (Campanula patula).  

Dále se zde vyskytují porosty rákosů a ostřic, které jsou vázány na vodní toky či na 

vody stojaté, které jsou zde v hojném zastoupení. 

Dalšími charakteristickými druhy říše rostlin jsou stromy či lesní porosty. V CHKO 

Poodří se z lesních typů nejčastěji vyskytují tvrdé luhy. Lužní lesy jsou podmáčené lesy 

s vysokou hladinou podzemní vody a často jsou postiženy záplavami (periodicky). Lesy 

však v Poodří zaujímají pouze malou část plochy, jsou ale mnohdy důležitým krajinným 

prvkem, kdy tvoří jakýsi mezičlánek mezi různými ekosystémy nebo vytváří nezbytné 

podmínky pro ostatní organismy. Ve zmiňovaném tvrdém luhu můžeme ze stromového 

patra spatřit např. dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V měkkém 

luhu zde roste vrba křehká (Salix fragilis)a vrba bílá (Salix alba).  

Mimolesní zeleň, která se zde vyskytuje, vytváří lemy okolo vodních toků  

a kopíruje břehy vodních nádrží, které se zde vyskytují (rybníky …). V těchto porostech se 

vyskytuje hloh obecný (Crataegus laevigata), trnka obecná (Prunus spinosa), javor babyka 

(Acer campestre), svída krvavá (Swida sanguinea), brslen evropský (Euonymus 

europaeus), líska obecná (Corylus avellana). (www.casopis.ochranaprirody.cz, 2014) 
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3 Metodika odběru vzorků povrchové vody a analýza vybraných 

parametrů 

Pro získání co nejpřesnějších parametrů analýzy vzorků odebrané vody je potřeba, 

aby byl odběr vzorků proveden co nejpečlivěji. Odebraný vzorek vody musí reprezentovat 

jakost vody odběrového profilu. Místo odběru, čas odběru, četnost odběru a zejména typ 

odběru musí splňovat podmínky, které platí pro budoucí analýzy vzorku. Je potřeba 

dodržet předepsané postupy pro odběr a zároveň je potřeba dodržovat určité bezpečnostní 

podmínky a jedná-li se o zvláště chráněné území (ZCHÚ), je nutné dodržovat předpisy 

platné v tomto území. Správné odebrání vzorků má významný vliv na výsledky následné 

analýzy.  

Indikátory vzorku, které by během dopravy do laboratoře mohly změnit své 

hodnoty, je potřeba stanovit na místě již při odběru. V místě odběru se stanovuje teplota 

vody popřípadě i vzduchu, pH, konduktivita a obsah rozpuštěného kyslíku. Dále je vhodné 

zapsat do odběrového protokolu povětrnostní podmínky, datum, čas a případně i aktuální 

stav odběrového místa (zákal, zápach, výskyt cizích těles apod.). Především nesmíme 

zapomenout označit vzorkovnice potřebnými údaji o místu odběru tak, aby nedošlo 

k záměně odebraných vzorků.  

Vzorky, které je nutno konzervovat pro zachování vlastností konzervujeme ihned 

na místě, aby během dopravy v časovém intervalu mezi odběrem a analýzou nedošlo ke 

změně ukazatelů kvality vody. (ČSN ISO 5667 – 3 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků) 

3.1 Volba odběrového profilu a způsob odběru 

Pro řádný odběr vzorku vody je potřeba zvolit vhodné odběrové místo a řádně 

zhodnotit místní poměry. Toto místo by mělo být pokud možno dobře přístupné (někdy je 

však potřeba odebírat vzorky i ze špatně přístupných míst), mělo by splňovat parametry 

potřebné pro odběr jako je např. dostatečná hloubka a dostatečné množství vody. 

Odebíráme -li tekoucí vodu, je potřeba vybrat místo, ve kterém je dostatečný vodní proud. 

Při samotném odběru vzorku je potřeba dbát na to, aby nedošlo k odebrání sedimentu ze 

dna vodního toku nebo zeminy z břehu toku. V případě, že nelze vzorek odebrat ručně ze 

břehu je vhodné použít vzorkovnici na tyči nebo na provázku. Pokud odebíráme vzorek ze 
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středu toku, je možné použít člun. Při tomto odběru musíme však dbát zvýšené opatrnosti, 

aby nedošlo ke znečištění vzorku již zmiňovanými sedimenty.  

 Pro laboratorní analýzu a určení některých parametrů je potřeba zvolit vzorkovnici 

k tomu určenou. Ve většině případů se však používají vzorkovnice, vyrobené ze sodno-

vápenato-křemičitého skla, někdy je potřeba užít vzorkovnici z borokřemičitého skla. 

Plastové vzorkovnice jsou nejčastěji zhotoveny z polyetylenu (PE), polyvinylchloridu 

(PVC), polyethylentereftalátu (PET), a polytetrafluorftalátu (PTFE). 

 Před samotným odběrem je vzorkovnici nutno propláchnout dostatečným 

množstvím vody přímo z odběrového profilu, aby se zabránilo kontaminaci vzorku 

nečistotami, kterými by mohla být vzorkovnice znečištěna. Pro větší jistotu, že je vše 

„dekontaminováno“ proplachujeme i víko vzorkovnice.   

Při odběru se vzorkovnice ponoří do potřebné hloubky pro odebrání vody a to tak 

aby nedošlo k odebrání nežádoucích látek (plaveniny, splaveniny sediment). Po odebrání 

vzorku vzorkovnici uzavřeme a dostatečně zajistíme proti úniku vzorku ze vzorkovnice. 

(Horáková, 2007) 

3.2 Způsob odběru vzorků povrchové vody 

Námi prováděný odběr vzorků probíhal od července 2013 do dubna 2014 

v měsíčních intervalech vždy mezi 7 – 9 hodinou ranní. Vzorkovnice, do kterých jsme 

odebírali vzorky vody, byly vyrobeny z PET. Objem vzorkovnic byl 0,7 l a byly opatřeny 

šroubovacím uzávěrem. Každá ze vzorkovnic byla označená místem odběru.  

Vzorkovnici jsme ze břehu ručně ponořili do vody pod hladinu a po naplnění jsme 

vzorkovnici zajistili a uložili do přepravního vaku. Po odebrání všech vzorků a změření 

parametrů, které bylo potřeba naměřit v terénu, jsme vzorky dopravili do laboratoře 

pracoviště Technologie a hospodaření s vodou na Vysoké škole Báňské – TUO. Zde byly 

provedeny analýzy těchto ukazatelů: N-NH4
+, N-NO3

-,Pcelk, nerozpuštěné látky a u vzorků 

z 5. odběru i CHSK a BSK5.  

 V terénu jsme měřili tyto parametry: teplota, pH, konduktivitu, oxidačně - redukční 

potenciál a obsah rozpuštěného kyslíku. 
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3.3 Charakteristika odběrných profilů 

Pro odběr vodních vzorků byly vybrány celkem 4 odběrné profily. Dva na jezeře 

Velký Slaňák, jeden při vyústění z Malého Slaňáku a jeden pod soutokem Malého Slaňáku 

s Mlýnkou. 

 

Obr. 4 Zaznačení odběrných profilů do výřezu z mapy. M 1:10 000. (www.geoportal.gov.cz, 2014, 

upravil Tománek) 

Stručná charakteristika Jezera Slaňáky 

Jezero Slaňáky je tvořeno slepým ramenem s trvalou vodní hladinou. Přímo 

v jezeru jsou k vidění porosty stulíku žlutého (Nuphar lutea), okřeheku menšího (Lemna 

minor). V zabahněném litorálu roste žebratka bahenní (Hottonia palustris). Ve Slaňáku žijí 

různé druhy ryb např. kapr obecný (Cyprinus carpio), karas obecný (Carassius carassius), 

sumec velký (Silurus glanis), štika obecná (Esox lucius). Klidné, stojaté vody Slaňáku 

vytváří životní prostředí pro mnoho druhů larev hmyzů, které jsou na vodě závislé. 

V průběhu vegetačního období je zde k vidění motýlice obecná (Calopterix virgo), šídlo 

královské (Anax imperátor) a početné druhy z čeledě šidélkovitých (Coenagrionidae).  
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Ke konci léta se zde ve velkém počtu vyskytuje vážka rudá (Sympetrum sanguineum). 

(www.moravskekravarsko.cz, 2014) 

 

Obr. 5 Jezero Slaňáky. (Tománek, 2013) 

Stručná charakteristika vodního toku Mlýnka 

Vodní tok Mlýnka vznikla v 15. století. Mlýnce se často říká Mlýnská strouha nebo 

Oderská strouha. Pramen Mlýnky je ve Studénce nad splavem Odry, přítok je regulován 

stavidlem. Mlýnka původně sloužila jako napájecí kanál pro rybníky ve Studénce, 

Jistebníku, Polance a ve Svinově. Později byla využívána jako mlýnský náhon. Svou 

původní funkci, tedy napájecí kanál, plní Mlýnka dodnes.      

 Délka Mlýnky je přibližně 23 km. Řeka se větví a přivádí vodu do všech rybníků 

ve Studénce (Horní rybník, Podlážka, Malý Bědný, Lesní jezero, Malý a Velký Okluk, 

Bažantula, Kozák). Mlýnka tvoří hranici mezi rybníky a lesem, protéká k Jistebnickým 

rybníkům až do Svinova, kde se vlévá do Odry. (Gelnar, 2009) 
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3.3.1 Profil č. 1 v horní části Velkého Slaňáku 

• GPS souřadnice: 49°42'39.122"N, 18°5'23.555"E; 

• hloubka vody: 80 cm; 

• hloubka sedimentu: více než 100 cm. 

Tento odběrný profil se nachází na KÚ Studénka necelý 1 kilometr chůze od 

železničního přejezdu na ulici Družstevní ve Studénce. Toto místo je z jedné strany 

obklopeno lužním lesem s výskytem dubu letního (Quercus robur), hlohu jednosemenného 

(Crataegus monogyna), střemchou obecnou (Prunus padus), trnkou obecnou (Prunus 

spinosa), bezem černým (Sambucus nigra), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), 

loubincem (Parthenocissus) a dalšími druhy typickými pro lužní les. 

V tomto profilu byly vzorky vody odebírány ze břehu (vyznačeno červeně), měření 

veličin v terénu probíhalo rovněž ze břehu. V tomto profilu nebylo, z důvodu zakaleni 

vody, možno dohlédnout na dno profilu. 

 

Obr. 6 Odběrný profil č. 1. (Tománek, 2013) 
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3.3.2 Profil č. 2 v dolní části Velkého Slaňáku 

• GPS souřadnice: 49°42'40.285"N, 18°5'29.735"E; 

• hloubka vody: 40 cm; 

• hloubka sedimentu: 50 cm. 

Profil č. 2 leží pod profilem č. 1 směrem dolů po proudu, ale na protějším břehu  

(na pravém). Vedle profilu je dřevěná lávka přes jezero zhotovená ze dvou kmenů 

spojených k sobě. V místě odběru je jezero zúžené. V okolí profilu se vyskytují totožné 

druhy jako u předchozího profilu.  

Vzorky vody zde byly odebírány rovněž ručně ze břehu a měření byla provedená 

také ze břehu. I přes zakalení vody zde bylo možno dohlédnout dna profilu a to z důvodu 

menší hloubky, než u profilu č. 1. 

 

Obr. 7 Profil č. 2. (Tománek, 2013) 
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3.3.3 Profil č. 3 Mlýnka nad soutokem se Slaňákem 

• GPS souřadnice: 49º 42' 40,186" N, 18º 5' 29,419" E; 

• hloubka vody: 20 cm; 

• hloubka sedimentu: 50 cm. 

Odběrný profil 3 se nachází těsně nad soutokem Slaňáku a Mlýnky. Přímo místem 

odběrného profilu prochází bobří stezka, kterou bobr využívá k přesunu ze Slaňáku do 

Mlýnky. Na konci stezky při vstupu a výstupu z vody jsou patrny stopy a škrábance 

bobřích drápů a jsou zde i zbytky bobřího trusu. Z vegetačního pokryvu a břehového 

porostu zde nedochází k žádným výrazným druhovým změnám, druhové zastoupení je zde 

obdobné, jako tomu bylo u předchozích profilů. 

 Rozdíl v tomto profilu oproti předchozím odběrovým místům je největší v rychlosti 

proudu vody. Mlýnka má na první pohled větší průtok, než je ve Slaňáku. U Slaňáku je 

největší průtok v místě přepadu pod mostem (na obrázku vlevo), v ostatních místech jezera 

je rychlost nulová. 

 

Obr. 8 profil č. 3. (Tománek, 2013) 



Bc. Zdeněk Tománek: Zhodnocení chemismu bahenních sedimentů a povrchové vody 
úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka 
 

19 
 

3.3.4 Profil č. 4 Mlýnka pod soutokem se Slaňákem 

• GPS souřadnice: 49º 42' 37,837" N, 18º 5' 22,758" E; 

• hloubka vody: 40 cm; 

• hloubka sedimentu: 80 cm. 

Posledním odběrovým profilem bylo zvoleno místo pod soutokem Sláňáků  

a vodoteče Mlýnka. V tomto úseku je proud vody nejsilnější, je zde i větší hloubka. 

Vegetační druhy jsou zde rovněž obdobné jako u předchozích profilů. 

 

Obr. 9 Profil č. 4. (Tománek, 2013) 

3.4 Charakteristiky monitorovaných parametrů 

Pro charakteristiku jakosti vody v této oblasti byly zvoleny tyto ukazatele: teplota 

vody, pH, obsah rozpuštěného kyslíku, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, celkový 

fosfor, nerozpuštěné látky, elektrolytickou konduktivitu, biochemickou spotřebu kyslíku 

(BSK5) a chemickou spotřebu kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr). 



Bc. Zdeněk Tománek: Zhodnocení chemismu bahenních sedimentů a povrchové vody 
úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka 
 

20 
 

Tab. 3 Měřené parametry a jejich jednotky. 

Parametr Jednotka 

Teplota vody [°C] 

pH — 

Obsah rozpuštěného kyslíku [mg/l] 

Amoniakální dusík [mg/l] 

Dusičnanový dusík [mg/l] 

Celkový fosfor [mg/l] 

Nerozpuštěné látky [mg/l] 

Elektrolytická konduktivita [µS/cm] 

Biochemická spotřeba kyslíku [mg/l] 

Chemická spotřeba kyslíku [mg/l] 

 

3.4.1 Teplota vody 

Teplota patří vedle barvy, zákalu, pachu a chuti mezi základní fyzikální  

a organoleptické vlastnosti vody (organoleptické – ty vlastnosti, které lze určit nebo 

rozpoznat pomocí smyslových orgánů, např. chuť, čich, zrak).  

Teplota je jedním z významných ukazatelů jakosti a vlastností vody. Teplota 

významně ovlivňuje biochemickou a chemickou reaktivitu i v poměrně úzkém teplotním 

rozmezí přírodních a užitkových vod, a to od 0°C do 30°C. (Pitter, 2009) 

Teplota vody má také významný vliv na obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Čím 

je teplota vyšší, tím je ve vodě obsah kyslíku nižší a naopak. Teplota rovněž urychluje 

nebo zpomaluje rozkladné procesy probíhající ve vodě. Teplota vody má samozřejmě 

obrovský vliv i na samotný výskyt a reprodukci ryb a ostatních druhů organismů ve vodě. 

Přípustná teplota pro růst a vývoj kaprovitých ryb je do 28°C, lososovité ryby snesou 

teplotu do 21°C. (Paepke, Banarescu, 2002) 

Závislost na teplotě vody nese i schopnost samočisticích procesů ve vodě. 

Samočistícím procesem se rozumí schopnost vody zbavit se nečistot a to fyzikálním, 

chemickým a biologickým způsobem. Mezi fyzikální procesy patří např. sedimentace, 
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filtrace, čeření. Z chemických metod si je voda schopná zajistit např. tyto: oxidačně-

redukční reakce, biochemické pochody vyvolány pomocí vodních organismů. Biologické 

pochody samočištění využívají zejména rozkladné vlastnosti bakterii. 

 

 

Obr. 10 Některé dílčí pochody samočištění. (Just, 2005) 

 

V předchozích odstavcích této kapitoly byly stručně popsány faktory ovlivněny 

teplotou. V tomto odstavci stručně popíšu naopak faktory ovlivňující teplotu.  

Na hodnotu teploty vody má tedy vliv např. geografická poloha vodního útvaru, 

aktuální stav počasí, roční období, míra zastínění/oslunění vodní plochy, rychlost proudění 

vody, množství výskytu vodní vegetace.  

Teplota vody během našich měření byla měřená přímo v terénu při odběrech vzorků 

vody pomocí sondy připojené k pH-metru WTW 330i. 
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3.4.2 Potenciál vodíku – pH 

 Pitter (2009) uvádí definici ve své publikaci takto: „Hodnota pH je záporný 

dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů, pH= -log α(H+).“ (Pitter, 2009) 

Zjednodušeně však řečeno, čím nižší hodnota pH, tím je prostředí kyselejší (př. pH citrónu 

je přibližně 2,5), čím je hodnota pH vyšší, tím je prostředí zásaditější (př. pH vápna je 

12,5). 

Hodnota pH velice významně ovlivňuje téměř všechny chemické, fyzikálně 

chemické, a biochemické procesy, jež probíhají ve vodách a proto má její stanovení značný 

význam. Stanovením této hodnoty lze zjistit možný výskyt některých prvků vyskytujících 

se ve vodách, podle hodnoty pH lze také stanovit agresivitu vod. Pitter, 1999) 

 V přírodních povrchových a podzemních vodách se obvyklá hodnota pH pohybuje 

v rozmezí od 4,5 do 9,5 a je dána uhličitanovou rovnováhou. Tuto hodnotu mohou 

ovlivňovat humínové látky, kationy podléhající hydrolýze nebo sloučeniny křemíku a boru 

nebo organické a anorganické kyseliny. Hodnotu pH mohou ovlivnit i některé chemické  

a biologické procesy probíhající ve vodách. (Pitter, 2009) 

 Povrchová voda, tedy i voda v jezerech a řekách, mívá za normálních podmínek 

hodnotu v rozmezí od 6,5 do 8,5. Tyto hodnoty však neplatí pro povrchové vody rašelinišť 

a acidifikovaných jezer, v nich se hodnoty pH pohybují v acidické oblasti. Zvýšení 

hodnoty pH do zásaditých hodnot je většinou způsobeno v eutrofizovaných vodách 

fotosyntetickou asimilací vodních rostlin, při které rostliny odčerpávají CO2 a zároveň 

dochází k rozkladu  Ca(HCO3)2 na CaCO3 a H2CO3. Pokles pH na nižší hodnoty se 

v povrchových vodách děje např. rozkladem organického materiálu jako je opad listí, 

jehličí, větví či uhynulých zvířat či nedostatkem vápníkových iontů. Pokles může být 

způsoben i antropogenní činností a to např. vypouštěním kyselých odpadních vod. Hodnota 

pH závisí i na ročním období, kdy v létě je vlivem fotosyntetické reakce pH vyšší. Nejnižší 

hodnota je na jaře při tání sněhu.(Svobodová a kol., 1987) 

 Krajní hodnota pH pro život kaprovitých ryb je v rozmezí od 5 do 10,5. Ryby se při 

těchto kritických hodnotách chrání proti újmě na zdraví či úhynu vylučováním hlenu  

na kůži a na vnitřní straně skřelí.  (Svobodová, 2007)  
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 Hodnota pH byla měřena přímo v terénu přístrojem zapůjčeným z laboratoře THV 

VŠB – TUO – pH-metr WTW pH 330i/SET1. 

 

Obr. 11 Měření pH pomocí pH-metru WTW pH 330i/SET1u profilu č. 2. (Matějová, 2013) 

3.4.3 Obsah rozpuštěného kyslíku 

 Obsah kyslíku ve vodě je základním faktorem podmiňující život vodních živočichů 

a vodních rostlin ve vodě. Množství kyslíku ve vodě závisí na řadě faktorů. Mezi základní 

patří producenti a konzumenti kyslíku. Další významný faktor ovlivňující obsah kyslíku  

ve vodě je teplota vody. S rostoucí teplotou obsah kyslíku klesá, s klesající teplotou obsah 

kyslíku stoupá. 

 Množství kyslíku ve vodě snižuje také např. biochemický rozklad organického 

materiálu. Tato reakce je nejčastější příčinou vzniku kyslíkového nedostatku ve vodě  

a v našich vodách je organické znečištění vody ve vodních tocích a nádržích jednou 

z nejčastějších příčin úhynu ryb na udušení. (Lusk, 1989) 

 Aktuálně vyskytující se kyslík ve vodě pochází z atmosféry a z procesu fotosyntézy 

vodních rostlin. Intenzita fotosyntézy a následná produkce kyslíku do vody závisí  

na množství vodních rostlin, na prosvětlení vody a na úživnosti vody. (Lellák, Kubíček, 

1992) 
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Obsah rozpuštěného kyslíku byl měřen sondou OxyGuard Handy Gama. 

3.4.4 Amoniakální dusík 

 Amoniakální dusík se do vody dostává vlivem rozkladu organického materiálu 

rostlinného a živočišného původu, či z vylučovacího procesu živočišných organismů. 

Z antropogenní činnosti se organický amoniak do vod dostává díky vypouštění 

splaškových odpadních vod ze zemědělské a živočišné výroby. Antropogenní anorganický 

amoniak vyskytující se ve vodách pochází z průmyslových hnojiv obsahujících dusík  

ze zemědělské činnosti, kdy se splachem z polí dostává do podzemní, ale i povrchové vody 

a dále putuje do recipientů. Dalším antropogenním způsobem infiltrace amoniaku do 

přírody je vypouštění odpadních vod z průmyslové výroby (zpracování uhlí, galvanické 

pokovování). (Pitter, 2009) 

Amoniak se ve vodě vyskytuje ve dvou formách. Jedna z forem výskytu je 

disociovaná NH4
+, druhá forma je nedisociovaná NH3. Nedisociovaná forma NH3 je pro 

život ryb vysoce toxická.  Laboratorním rozborem se stanoví vždy obě formy najednou => 

celkový amoniakální dusík. Poměr mezi množstvím obou forem amoniaku ve vodě závisí 

na pH a teplotě vody. Toxicita zmiňované agresivnější formy NH3 spočívá v tom, že 

proniká skrze buněčné stěny a působí jako toxin pro mozkovou tkáň.  U lososovitých ryb 

se hodnoty LC50 pohybují v rozmezí 0,5 – 0,8 mg/l NH3, u kaprovitých ryb je tato hodnota  

1 – 1,5 mg/l NH3. (Svobodová, 1987) Stanovení se provádí podle ČSN EN ISO 11732 (75 

7454).  

Tab. 4 Příznaky otravy ryb amoniakem. (Svobodová, Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb, 

2007) 

Stádia otravy Symptomy 

1. stadium 
u ryb se projevuje neklid, zvyšuje se frekvence pohybu skřelí, přibližují se 
směrem k hladině 

2. stádium zrychlené pohyby ryb, nepravidelný pohyb skřelí 

3. stádium 
zvýšená citlivost na vnější podněty, ztráta rovnováhy, tonicko-klonické 
křeče svalové hmoty 

4. stádium zdánlivé zotavení, mírný neklid 

5. stádium prudké zblednutí těla, nastává smrt ryby 
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3.4.5 Dusičnany 

Dusičnany se vyskytují téměř ve všech vodách a patří mezi čtyři hlavní anionty. 

Koncentrace dusičnanů ve vodách vzrůstá vlivem intenzivní zemědělské činnosti. Vysoká 

koncentrace dusičnanů je běžná pro oblasti s výskytem borovicového porostu, v nichž 

písčitá půda obsahuje bakterie, které poutají primární dusík a nitrifikační bakterie. Rovněž 

okolí akátových porostů obsahuje bakterie (Rhizobium), které vytvářejí hlízy na kořenech 

stromů, asimilují dusík a ve formě dusíkatých sloučenin prostupují do celého stromu. Pod 

těmito porosty pak vzniká humus bohatý na dusíkaté sloučeniny. (Pitter, 2009) 

Koncentrace dusičnanů závisí také na ročním období. V zimě je koncentrace 

dusičnanů ve vodě nejvyšší. V létě jsou dusičnany využívány rostlinami. Obsah dusičnanů 

závisí i na intenzitě a způsobu hospodaření na půdě. (Fučík, P. a kol., 2010) Stanovení 

dusičnanů proběhlo dle ČSN ISO 7890-3 (75 7453). 

 

Obr. 12 Analýza vzorku vody na dusičnany. (Matějová, 2013) 

3.4.6 Celkový fosfor 

 Fosfor patří k významným biogenním prvkům ve vodách. Celkový obsah fosforu  

ve vodě je rozdělen na formu rozpustnou a nerozpustnou. Zdrojem organického fosforu  

ve vodách jsou nejčastěji splachy průmyslových hnojiv ze zemědělsky obdělávaných půd, 
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odpadní vody vypouštěné z průmyslových závodů (potravinářský, textilní). 

Z průmyslových závodů jsou to většinou čistící, odmašťovací, prací a mycí prostředky 

obsahující fosfor. Dále se fosfor do vod dostává uvolňováním při rozkladu organického 

materiálu v přírodě a splachy přírodních statkových hnojiv ze zemědělských půd. 

Anorganickým zdrojem fosforu jsou minerály obsahující tento prvek, z nichž je fosfor 

vyluhován do přírody. Jsou to např. apatit, variscit, strengit, fosforit, kaolinit. (Heteša, 

Kočková, 1997)  

Pitter (2009) uvádí, že člověk do splaškových odpadních vod denně vyloučí 1,5 g 

fosforu, toto množství je však navýšeno na 2 – 3 g fosforu na jednoho obyvatel za den. 

Díky tvorbě málo rozpustných fosforečnanů s hliníkem, vápníkem, železem atd.  

a vzhledem k chemisorpci na pevných látkách (např. sediment) se fosforečnany vyskytují 

ve vodě v přírodním prostředí jen v nízkých koncentracích, často pod 1 mg/l.  

Koncentrace fosforu se během roku mění a to v závislosti na teplotě. Na jaře kdy 

dochází k nárůstu vegetace a fytoplanktonu dochází k poklesu fosforu. Během léta se 

koncentrace fosforu dostává ke své nejnižší hranici. Naopak v zimním období se množství 

fosforu dostává do svého maxima a to díky rozkladu odumřelých těl rostlin a živočichů, 

z nichž se fosfor uvolňuje do vody. Uvolněný fosfor neohrožují v zimě žádní konzumenti 

 a tudíž, se jeho koncentrace zvyšují. S periodickými změnami během roku a následkem 

chemických a biochemických procesů dochází ve stojatých vodách k vertikální stratifikaci 

fosforu. Ze sedimentu se fosfor za určitých podmínek uvolňuje zpět do vody.  V tomto 

případě se hodnota fosforu nad sedimentem pohybuje  nad 1 mg/l. Koloběh fosforu je 

v mělkých vodách rychlejší. Pro fosfor je významný obsah kyslíku ve vodě, při vyšší 

koncentraci se fosfor váže na sedimenty, při nižších se uvolňuje zpět do vody.   

Fosfor je významným biogenním prvkem, který velmi ovlivňuje eutrofizaci vod. 

Během procesu eutrofizace dochází k přemnožení řas, sinic a ostatních vodních rostlin, 

eutrofizované vody tzv. kvetou. Dochází k úbytku kyslíku, následuje úhyn ryb a znečištění 

vody. Eutrofizované vody může mít vliv na druhové složení ryb a může rovněž dojít 

k vytěsnění ryb méně odolných (losos) a k přísunu ryb odolnějších, na úkor toho, že 

odolnější ryby nemusí být vždy žádoucí (cejn, plotice). (Evangelou, 1998) Stanovení 

celkového fosforu se provádí podle ČSN EN 1189. 
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3.4.7 Nerozpuštěné látky 

 Nerozpuštěné látky ve vodách nám poukazují na množství pevných látek, které se 

za běžných podmínek nerozloží na jednodušší sloučeniny. Jedná se jak o látky organického 

tak i anorganického původu. Mezi tyto nerozpuštěné látky patří oxidy kovů (Mn, Fe, Al 

…), nerozpustné tuky, oleje a ropné látky, zooplankton, hlinitokřemičitany. (Pitter, 2009) 

Nerozpuštěné látky byly stanoveny laboratorně přepuštěním odebraného vzorku vody přes 

membránový filtr. Přepuštění probíhalo pomocí vývěvy odsávající vzduch z přetlakové 

nádoby. Po odsátí vody ze zásobovacího trychtýře došlo k usazení nerozpuštěných látek na 

filtračním papíru. Poté se vzorek nechal vysušit a byl zvážen. Stanovení obsahu 

nerozpuštěných látek se provádí podle ČSN EN 872 (757349). 

3.4.8 Elektrolytická konduktivita 

Konduktivita (vodivost) je přibližná míra koncentrace organických  

a anorganických elementů ve vodě. To znamená všech látek, které proniknou do vodního 

prostředí a voda je rozloží. To se však netýká plynů. V přírodních a užitkových vodách 

s nízkým obsahem organických látek je vodivost mírou obsahu anorganických elektrolytů. 

Vodivost tedy nepřímo vyjadřuje zastoupení minerálních látek soustředěných ve vodě. 

V analytické chemii a hydrochemii jsou hodnoty konduktivity z pravidla malé, proto 

bývají uváděny v jednotkách s předponami mili nebo mikro. 

Výsledná hodnota konduktivity se odvíjí od koncentrace iontů ve vodě, nábojovém 

čísle, teplotě a pohyblivosti iontů. Pohyb teploty o 1°C způsobí změnu konduktivity 

minimálně o 2 %. Vodivost se běžně měří při teplotě 25°C, popřípadě se na tuto hodnotu 

přepočítá. Následující tabulka uvádí přibližné hodnoty konduktivity u různých druhů vod. 

Na konci tabulky je uvedená hodnota konduktivity kalibračního roztoku konduktometru 

chloridu draselného – KCl. (Baird, Cann, 2012) Konduktivita byla měřena přímo v terénu 

přístrojem pH/cond WTW 340i. V Tabulce č. 5 jsou uvedeny přibližné hodnoty vybraných 

druhů vod.  
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Tab. 5 Hodnota konduktivity u různých druhů vod. (Kratzer, K. a kol., Zdravotní důsledky  

a rizika znečištěné pitné vody, 2006) 

Druh vody Hodnota konduktivity [mS/m] 

Vodivostní voda (nejčistší voda) 0,00548 

Destilovaná voda 0,05 – 0,5 

Povrchová voda 5 – 50 

Podzemní voda 5 – 50 

Pitná voda 40 

Kojenecká voda do 70 

Napájecí voda parních kotlů 0,03 

Roztok KCl 141 

 

3.4.9 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

Biochemická spotřeba kyslíku je jednou ze základních analýz při rozboru 

povrchové a odpadní vody. Je jedním ze základních kritérií při posuzování účinnosti 

biologického čištění odpadní vody a při hodnocení biologické rozložitelnosti organických 

látek. BSK ukazuje kvalitu čistoty nebo míru znečištění vody a kyslíkový režim ve vodě. 

(Pitter, 2009) BSK vyjadřuje množství spotřebovaného kyslíku mikroorganismy při 

biochemických pochodech při rozkladu organických látek za aerobních podmínek. Hodnota 

BSK se vyjadřuje v [mg/l]. BSK patří k nejstarším analytickým metodám, v praxi se 

používá více než jedno století a je to dosud nenahraditelná metoda. Nejpoužívanější 

metodou stanovení BSK je metoda zřeďovací – metoda standardní, mezinárodně 

unifikovaná, při níž se stanovuje pětidenní biochemická spotřeba označována jako BSK5. 

Při stanovování BSK musí být během inkubace vzorek uložen ve tmě, aby nedošlo 

k fotosyntetické asimilaci řas (produkce kyslíku) a nedošlo tak ke zkreslení cílové hodnoty. 

Výsledek analýzy BSK kromě zmiňovaných sinic a řas ovlivňuje také teplota, pH, obsah 

biogenních prvků … . (Heteša, Kočková, 1998) 
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Platí, že čím je hodnota BSK vyšší, tím je voda znečištěnější. Je- li hodnota BSK > 

10mg/l, znamená to, že voda již není bezpečná pro život ryb.  Stanovení biochemické 

spotřeby kyslíku se provádí dle ČSN EN 1899. 

 

Obr. 13 Stanovování BSK5. (Tománek, 2013) 

3.4.10 Chemická spotřeba kyslíku 

Chemická spotřeba kyslíku vyjadřuje množství kyslíku, které se za přesně 

vymezených uzančních podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek ve vodě se 

silným oxidačním činidlem. Hodnota CHSK je mírou celkového obsahu organických látek 

ve vodě. Podobně jako BSK je CHSK důležitým ukazatelem míry znečištění vody.  

 Oxidačním činidlem používaným při stanovení CHSK je výhradně dichroman 

draselný K2Cr2O7 (CHSKCr). Pouze v ojedinělých případech se používá manganistan 

draselný KMnO4 (CHSKMn). Metoda za pomocí manganistanu draselného byla nahrazenou 

metodou s oxidačním činidlem dichromanu draselného díky jeho větší oxidační schopnosti 

a díky uspokojivějším výsledkům. Analyzujeme- li odpadní vody, používáme výhradně 

metodu dichromanovou. U ostatních vod se stále ve větší míře používá rovněž tato metoda 

(CHSKCr). Metoda za pomocí manganistanu draselného je vhodná pro vody přírodní, které 

neprojevují tak vysoké známky znečištění jako vody odpadní. Tyto dvě činidla nejsou 

ovšem jediná, která se pro stanovení CHSK používala. Hodnota CHSK se určovala také 
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 za pomocí halogenů, síranu ceričitého a jodičnanu draselného. Od těchto metod se 

upustilo pro jejich nedostatečnou účinnost. (Heteša, Kočková, 1998) 

V odborné literatuře můžeme pro CHSK objevit zkratku COD z anglického chemici 

oxygen demand, CSB z němčiny chemisches Sauerstoffbedarf. (Pitter, 1999) 

 Při stanovení chemické spotřeby kyslíku se postupuje podle normy ČSN ISO 15715 

(75 7521). 
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4 Metodika odběrů vzorků bahenních sedimentů paralelního koryta  

a analýza vybraných parametrů. 

4.1 Metodika odběrů vzorků vody dle ČSN ISO 5667 – 12, 15 Jakost vod - 

Odběr vzorků 

 Tato kapitola se bude věnovat odběrům vzorků bahenních sedimentů podle normy 

„ČSN ISO 5667 Jakost vod“.  Bude zde popsán správný výběr místa pro vzorkování, odběr 

vzorků, stabilizace, uchování a přeprava vzorků do laboratoře. 

4.1.1 Výběr místa pro odběr sedimentů a odběr vzorků 

Nejprve je potřeba vybrat vhodné odběrové místo, kde budeme odběry vzorků 

sedimentů provádět. Toto odběrové místo (odběrový profil) by mělo být dobře dostupné. Je 

vhodné zvolit takové místo, aby nám odběr činil co možná nejmenší potíže, pokud není 

odběrové místo přesně dáno jinými specifickými požadavky. Proto volíme odběrové místo 

například u břehu, kdy můžeme odběry provádět tzv. suchou nohou nebo v blízkosti např. 

nějakého mostu nebo v takovém místě, kde je možné využít pro odběr člun či loďku. 

Limitujícími faktory pro volbu vhodného odběrového profilu mají také místní poměry, 

klimatologické, hydrologické a geologické podmínky.  

Odběry sedimentu je potřeba odebírat v dostatečném množství, aby je později bylo 

možné rozdělit na dílčí části, správně je zakonzervovat a uchovat zvlášť pro každou 

prováděnou analýzu a to z toho důvodu, že každá analýza může vyžadovat vlastní 

specifické nároky na kvalitu sedimentu. Dostatečné množství odebraného sedimentu je 

také důležité pro někdy potřebné opakování prováděných analýz.  

Pro každý druh sedimentu v závislosti na zrnitosti je potřeba zvolit vhodný typ 

odběrového zařízení. Po volbě vzorkovače a samotném odběru přemístíme vzorek 

sedimentu ihned do vzorkovnice. Vzorkovnice by měly být vyrobeny z takových 

materiálu, které jsou schopny zachovat potřebné vlastnosti vzorku a nebudou ovlivňovat 

složení a výsledné hodnoty analýzy. Vzorkovnice pro odběr sedimentů jsou většinou 

zhotoveny ze skla nebo z různých druhů plastů (polykarbonát, polyethylen). Vzorkovnice 

zhotoveny ze skla jsou stejně jako u vzorkování vody vhodnější. Skleněné vzorkovnice se 

snadněji sterilizují. Plastové vzorkovnice jsou vhodné pro vzorky, které budou 
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analyzovány na přítomnost prvků (Ca, Mg, Na, K). Skleněné vzorkovnice se při odběru 

sedimentů používají k analýze sedimentu na přítomnost mikrobiologických látek.  

Tab. 6 Druh sedimentu a doporučený vzorkovač podle ČSN ISO 5667 – 12. 

Druh sedimentu Vzorkovač 
Štěrk drapákový - větší částice vyžadují těžší drapáky 
Písek mechanické jádrové vzorkovače nebo těžší drapáky 

Jíl jádrový vzorkovač 
Rašelina rašelinový vzorkovač nebo ruční jádrový vzorkovač 

Zpevněný sediment jádrový vzorkovač, drapákový 
Nezpevněný sediment jádrový vzorkovač 

 

Odběr vzorků sedimentů 

 Vzorky sedimentů byly odebrány dne 25. 10. 2013. Odebrány byly ze dvou 

odběrových profilů a to v profilu č. 2 dolní část velkého Slaňáku a v profilu č. 3 nad 

soutokem vodoteče Mlýnky a Slaňáku. Tyto profily jsou totožné s profily odběrů vzorků 

vody. Vzorky byly odebrány pomocí jádrového vzorkovače. Vzorkovač byl zatlačen  

do sedimentu a krouživým pohybem následně vytažen ze sedimentu ven. Ihned po odběru 

byly vzorky získaného sedimentu přemístěny do plastové vzorkovnice, uzavřeny  

a označeny potřebnými identifikačními údaji. Po odběru byly vzorky předány k analýze  

p. Ing. Martině Nováčkové do specializované laboratoře.  

 

Obr. 14 Ruční vzorkovač pro odběr bahenního sedimentu. (www.ekotechnika.cz, 2014) 
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4.1.2 Sítová analýza 

Mimo analýz, které prováděla p. Ing. Nováčková, byl sediment pro zjištění 

zastoupení zrnitostních frakcí analyzován sítovou metodou za mokra v laboratoři VŠB – 

TUO. Pro sítování byla použita síta o velikostech: 

• 0,063 mm; 

• 0,125 mm; 

• 0,5 mm; 

• 1 mm. 

Odebraný sediment byl zvážen (1. vzorek 45 g, 2. vzorek 55g), následně byly 

vzorky každý zvlášť vysypány na soustavu sít se záchytnou miskou v tomto pořadí: 

záchytná miska, síto 0,063 mm, síto 0,125 mm, síto 0,5 mm, síto 1 mm. Aby došlo 

k minimálním ztrátám, pokud by záchytná miska přetekla, byla celá soustava sít umístěna 

do sběrné nádoby.  

Sediment byl postupně sprchován a jednotlivé zrnitostní frakce byly střičkou 

postupně z každého síta smývány do předem připravených označených kádinek. Následně 

byla voda z jednotlivých kádinek přes filtrační papír odsátá pomocí vakuového filtračního 

přístroje.  

 Filtrační papíry s jednotlivými zrnitostními frakcemi byly označeny a vloženy na 

hodinových sklech, na 24 hodin do sušičky. Následující den, byly jednotlivé zrnitostní 

frakce spolu s filtračními papíry, ze sušičky vyndány a zváženy. Každý filtrační papír byl 

předem zvážen samostatně, díky tomu bylo možno odečíst hmotnost filtračního papíru od 

jednotlivých frakcí i s filtračním papírem.  

Po sečtení všech výsledku jsme se od počáteční hmotnosti lišili. Výsledná ztráta  

u prvního vzorku 0,97 g a u druhého 1,08 g je důsledkem nedokonalého sítování. Část 

frakce byla spláchnuta do odpadu. 
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Obr. 15 Zrnitostní frakce sedimentu po vysušení v peci. (Tománek, 2014) 

4.2 Charakteristika analyzovaných parametrů v dnovém sedimentu 

Analytický rozbor námi odebraného dnového sedimentu byl proveden paní Ing. 

Martinou Nováčkovou ve specializované laboratoři. Na návrh vedoucí mé práce RNDr. 

Jany Novákové Ph.D. byly stanoveny hodnoty kadmia, mědi, železa, olova a zinku. 

Stanovení hodnot vybraných kovů v sedimentu bylo provedeno metodou plamenové 

atomové absorpce na atomovém absorpčním spektrofotometru VARIAN AA 280FS. 

4.2.1 Kadmium 

Kadmium je prvek, který patří do skupiny těžkých kovů. Je to bílý kov, který má 

vlastnosti blízké zinku. Holoubek (2004) ve své publikaci uvádí, že přibližná hodnota 

kadmia v zemské kůře je 0,15 – 0,2 mg/l. 

 Mezi nejvýznamnější zdroje kadmia v životním prostředí patří atmosférická 

depozice, fosforečnanová hnojiva, vypouštění průmyslových odpadních vod 

z galvanického pokovování a z výroby Ni-Cd baterii, aplikace čistírenských kalů na 

zemědělských půdách, spalování termoplastů (PVC), které obsahují Cd jako stabilizátor, 

spalování fosilních paliv, nafty a topných olejů. (Pitter, 2009)  
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Kadmium je ve vodách poměrně mobilní prvek, jeho koncentrace v sedimentu je 

však až desetkrát vyšší, než je jeho koncentrace ve vodě. Jeho koncentrace ve vodách může 

vzrůstat díky snížení hodnoty pH (zvýšení kyselosti), kdy se kadmium uvolní ze sedimentu 

do vody. (Ďurža, Khun, 2002) 

Kadmium je velmi toxický prvek (jed), který má tendenci akumulovat se 

v potravních řetězcích, plaveninách, půdách a sedimentech. Cd má dokonce jeden 

z největších akumulačních koeficientů Kadmium je silně toxické pro vodní organismy 

(nejcitlivěji reagují lososovité ryby), umocňuje toxicitu jiných toxických kovů (Zn, Cu …) 

a negativně ovlivňuje samočistící schopnost vody. (www. irz.cz, 2014) 

Škodlivé působení na zooplankton a ryby bylo pozorováno již při koncentracích 

jednotek až desítek µg/l. (Pitter, 2009) 

4.2.2 Měď 

Měď patří mezi esenciální prvky důležité pro živočichy a vyšší rostliny. Ve vyšších 

koncentracích je však značně toxická pro vodní organismy. V přírodě se měď nejčastěji 

vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyrit, chalkosin), ze kterých se může do podzemních 

vod dostat značné množství mědi v důsledku jejich rozkladu. Antropogenním zdrojem 

mědi v povrchových vodách mohou být odpadní vody z povrchové úpravy kovů  

a z aplikace některých algicidních preparátů, které se dávkují proti nadměrnému rozvoji řas 

a sinic. Do vod se měď také dostává z některých fungicidních přípravků, které jsou na bázi 

mědi. Dalším způsobem přechodu mědi do vody a půdy je atmosférická depozice. (Pitter, 

2009) 

Měď je v půdách silně vázána na organické látky a jílové částice. Proto zůstává 

většina mědi v povrchových částech půdy a nedochází k transportu hlouběji. Rozpustnost 

mědi je limitována rozpustností hydroxidu měďnatého, společným srážením s méně 

rozpustnými hydroxidy kovů a adsorpcí. V letních obdobích může u dna hlubších nádrží 

docházet ke vzniku sulfanu a ke srážení mědi ve formě sulfidu měďnatého. (www.irz.cz) 

4.2.3 Železo 

Železo nebo alespoň jeho sloučeniny se vyskytují téměř ve všech vodách. Železo je 

zastoupeno v mnoha horninách (pyrit, krevel, magnetovec, limonit, siderit), ze kterých se 
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vlivem kyselin a oxidačních činidel uvolňuje do vodního prostředí. Pouhým rozpouštěním 

uvedených látek se do vody dostává železo jen málo. Rozpouštění hornin napomáhá 

přítomnost oxidu uhličitého a humínových látek. Mimořádně vysoké koncentrace železa se 

vyskytují v kyselých důlních vodách s obsahem kyseliny sírové. Antropogenním zdrojem 

železa v přírodních a užitkových vodách jsou některé průmyslové odpadní vody (z moříren 

kovů, válcoven, drátoven apod.) a korozní procesy ve vodovodním prostředí.  

Železo je hlavním kovem tvořícím součást dnových sedimentů, jeho obsah se 

pohybuje v desítkách gramů na 1 kg sedimentu. Železo často doprovází mangan. Forma 

výskytu železa ve vodě závisí na hodnotě pH, ORP a komplexotvorných látkách ve vodě. 

Železo se ve vodě vyskytuje ve II. a III. oxidačním stupni. V bezkyslíkatém (anoxickém) 

redukčním prostředí podzemních vod a v povrchových vodách u dna nádrží a jezer se 

vyskytuje železo v oxidačním stupni II. Ve vodách obsahující rozpuštěný kyslík je železo 

v oxidačním stupni III nejstabilnější formou výskytu. V povrchových vodách se železo 

vyskytuje v setinách až desetinách mg/l, u většiny vodních toků v ČR je průměrná hodnota 

méně než 0,5 mg/l. (Pitter, 2009) 

V nádržích a jezerech dochází k vertikální stratifikaci železa. V zimním a letním 

období se v hypolimniu hromadí obě formy železa (rozpuštěná a nerozpuštěná) v poměrně 

vysokých hodnotách. Oproti tomu v epilimiu jsou hodnoty Fe pouze v setinových 

hodnotách. Během jarní a podzimní cirkulace vody se se Fe rozptyluje po celém objemu 

vody. Při styku s kyslíkem u hladiny se FeII oxiduje na FeIII. Vzniklý Fe2O3 sedimentuje  

a tak dojde k úbytku železa po celém vodním sloupci. U dna za bezkyslíkatých podmínek 

opět FeIII redukuje na FeII a uvolňuje se zpět do vody. Tento koloběh se neustále opakuje, 

pokud ovšem není přítomen sulfan, který váže železo a ukládá ho do sedimentu. (Heteša, 

Kočková, 1998) 

4.2.4 Olovo 

Olovo patří k nejstarším známým prvkům. Jeho zastoupení v zemské kůře je 

přibližně 12,5 mg/kg. Nejrozšířenější olověnou rudou je galenit, dále pak anglesit  

a hydrocerusit. Olovo se do přírody dostává zvětráváním těchto hornin. Významnějším 

dodavatelem olova do přírody je však antropogenní činnost. Jsou to zejména výfukové 

plyny, odpadní vody ze zpracování rud, sklářského průmyslu, a z výroby akumulátorů. 
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Olovo z výfukových plynů se usazuje na vegetaci a následně se vlivem povětrnostních 

vlivů dostává do povrchových i podzemních vod. (Ďurta, Khun, 2002) 

Olovo má vysoký akumulační potenciál a výrazně se hromadí v sedimentech, 

kalech a v tělech mikroorganismů a rostlin. V přírodních vodách je rozpustnost limitována 

rozpustností uhličitanu olovnatého (PbCO3) a teprve v aklalické oblasti také rozpustností 

hydroxid- uhličitanu olovnatého. (Pitter, 2009) 

Olovo je vysoce toxický prvek a ve vodě působí jako velmi závadná látka. Olovo je 

toxické pro vodní živočichy. Kaprovité ryby mají hranici koncentrace stanovenou na  

0,01 mg/l. Je –li tahle hranice překročena, nastane smrt ryby. (www.irz.cz) 

4.2.5 Zinek 

Nejrozšířenějšími zinkovými rudami jsou sfalerit a smithsonit. Zinek je běžnou 

součástí hornin, půd a sedimentů. Velké množství zinku se do podzemních vod odstává při 

oxidaci sulfidických rud. Antropogenním zdrojem zinku v přírodních vodách je zejména 

atmosférický spad. Zinek se do ovzduší dostává spalováním fosilních paliv. Další přísun 

zinku do přírody zajišťují odpadní vody ze závodů, ve kterých se zinek zpracovává nebo se 

tam zinek využívá jako surovina. Jsou to například mořírny, elektrotechnický průmysl, 

povrchové úpravny kovů. Zinek se do vod dostává také splachem z pozinkovaných 

předmětů, jako jsou okapy, vědra, střešní krytina apod. Zinek obsahují také průmyslová 

hnojiva. (Pitter, 2009) 

Zinek je toxický prvek, který neblaze působí na ryby a ostatní vodní organismy. 

Smrtelná dávka zinku ve vodě pro kaprovité ryby se pohybuje okolo 0,3 – 2 mg/l. 

Lososové ryby mají eliminující koncentraci v rozmezí od 0,03 do 0,5 mg/l. Hodnota pro 

přípustné znečištění povrchových vod je 0,16 mg/l. (www.arnika.org, 2010) 
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5 Zhodnocení výsledků z hlediska kvality povrchové vody a bahenních 

sedimentů paralelního koryta Odry  

Na území CHKO Poodří bylo v období od července 2013 do dubna 2014 provedeno 

11 odběrů vzorků vody a byl proveden stejný počet laboratorních analýz vedoucích ke 

zjištění jakosti vody. Zároveň byl proveden jeden odběr bahenního sedimentu, který byl 

rovněž laboratorně analyzován pro zjištění přítomnosti kovů. Sediment byl také podroben 

sítové analýze pro určení obsahu zrnitostních frakcí. 

Dále byly provedeny analýzy na přítomnost těžkých kovů a na obsah celkového 

dusíku ve vzorcích povrchové vody kyvetovými sety firmy na spektrofotometru HACH 

typu LANGE DR 6000 pomocí čtecích čárových kódů. 

Stanovení jednotlivých jakostních ukazatelů proběhlo podle těchto norem: 

 ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod – Stanovení dusičnanů; 

 ČSN EN 1189 Jakost vod – Stanovení celkového fosforu; 

 ČSN EN 27888 (75 7344) Jakost vod – Stanovení elektrické konduktivity; 

 ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod – Stanovení reakce vody; 

 ČSN EN 1899 Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku; 

 TNV 75 7520 Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem. 

 

5.1 Hodnocení kvality vody podle normy ČSN 75 7221Jakost vod – 

Klasifikace jakosti povrchových vod  

Tato norma je jedním ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových vod. 

Rozlišuje jednotlivé třídy kvality vody podle jejich stavu. Jakost vod je rozlišena třídami  

I – V. Pro zobrazení třídy jakosti na mapě má každá třída normou určený vlastní barevný 

kód. 

 Tab. 7 Třídy jakosti povrchových vod a jejich barevné kódy. ( ČSN 75 7221 Jakost vod) 

Třída jakosti Jakost vody Barevný kód 

I. neznečištěná voda světle modrá 

II. mírně znečištěná voda tmavě modrá 

III. znečištěná voda zelená 

IV. silně znečištěná voda žlutá 

V. velmi silně znečištěná voda červená 
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I. neznečištěná voda – stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn antropogenní 

činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému 

přirozenému pozadí v tocích. 

II. mírně znečištěná voda – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého 

a udržitelného ekosystému. 

III. znečištěná voda - stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,  

že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci 

bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. 

IV. silně znečištěná voda - stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující existenci 

pouze nevyváženého ekosystému. 

V. velmi silně znečištěná voda -  stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností 

tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující 

existenci pouze silně nevyváženého ekosystému. 

Tab. 8 Mezní hodnoty analyzovaných ukazatelů tříd jakosti vody. (ČSN 75 7221 Jakost vod) 

Ukazatel 
Jednotk

a 

Třída jakosti vody 

I. II. III. IV. V. 

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 

BSK5 [mg/l] < 2 < 4 < 8 < 15 ≥ 15 

CHSKCr [mg/l] < 6 < 9 < 14 < 20 ≥ 20 

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

Nerozpuštěné látky [mg/l] < 20 < 40 < 60 < 100 ≥ 100 

Elektrolytická 

konduktivita 
[µS/cm] < 400 < 700 < 110 < 1160 ≥ 1160 
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Pro každý jednotlivý ukazatel se jakost vod klasifikuje zvláště pomocí 

charakteristické hodnoty jakosti vody. Po porovnání výsledné hodnoty s hodnotou třídy 

jakosti vod uvedené v ČSN 75 7221 Jakost vod se voda zařadí do skupiny jakosti vod  

(I-V). Mezní hodnoty jakosti vod uvádí tab. č. 7. 

Charakteristickou hodnotou ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností 

nepřekročení 90%. U rozpuštěného kyslíku je to hodnota s pravděpodobností překročení  

90 %. Jakost vody se klasifikuje na základě výsledků delšího období, přičemž nejkratší 

hodnocené období je jeden rok. 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 místě od zadu. Podmínkou pro klasifikaci podle této normy 

je mít minimálně 11 výsledků kontroly jakosti vody. (ČSN 75 7221 Jakost vod) 

 

5.2 Hodnocení kvality vody dle NV č. 23/2011 Sb. a NV 169/2006 Sb. 

 
Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,  

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

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

a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

 Tab. 9 Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod. ( NV č. 23/2011Sb.) 

Ukazatel Symbol Jednotka 
Průměrná hodnota 

NEK - RP 
Teplota vody T °C 29 (NPH)* 

Reakce vody pH _ 6 – 9 
Obsah rozpuštěného kyslíku O2 [mg/l] > 9 
Amoniakální dusík N-NH4

+ [mg/l] 0,23 

Dusičnanový dusík N-NO3
- [mg/l] 5,4 

Celkový fosfor Pcelk. [mg/l] 0,15 
Nerozpuštěné látky NL [mg/l] 20 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 [mg/l] 3,8 
Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr [mg/l] 26 
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Tab. 10 Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod. (NV č. 23/2011Sb) 

Kovy Symbol Jednotka 
Průměrná hodnota 

NEK - RP 
Měď Cu [µg/l] 14 
Nikl Ni [µg/l] 20 
Olovo Pb [µg/l] 7,2 
Zinek Zn [µg/l] 92 

 

5.3 Zhodnocení výsledků analýz povrchové vody podle NV č. 23/2011 Sb. 
 

Zhodnocením výsledků analýz vzorků povrchové vody odebraných v CHKO 

Poodří v KÚ Studénka bylo zjištěno, že všechny průměrné hodnoty nesplňují požadavky 

NV č. 23/2011 Sb. Kritéria tohoto nařízení splňuje pouze teplota, reakce vody, obsah 

rozpuštěného kyslíku a dusičnanový dusík. 

 

Průměrné hodnoty teploty se pohybovaly v rozmezí 6,1°C – 9,07°C. Nejteplejší 

voda byla naměřená dne15. 7. 2013 u profilu č. 2, nejnižší teplota byla naměřena 18. 12. 

2013 u profilu č. 3 a 4. Nejvyšší přípustná hodnota podle NEK – NPH dle NV č. 23/2011 

Sb. je stanovena na 29°C. Tato hodnota nebyla u žádného měření překročena. 

Průměrné hodnoty pH se po dobu celého měření pohybovaly v rozmezí 7,52 – 

7,89. Hodnota pH se tedy pohybovala v neutrální hodnotě. Nejvyšší hodnota 8,69 byla 

naměřena dne 14. 3. 2014 u profilu č. 3. a nejnižší hodnota 6,63 dne 15. 7. 2013 u profilů 1 

a 2. Průměrná hodnota NEK-RP podle NV č. 23/2011 Sb. je 6-9. Limit daný nařízením tedy 

nebyl překročen. 

Průměrný obsah rozpuštěného kyslíku se pohyboval v rozmezí 11,13 – 12,5 

mg/l. Nejvyšší hodnota byla naměřena dne 21. 2. 2014 u profilu č. 1. Nejnižší hodnota 1,2 

mg/l byla naměřena dne 25. 10. 2013 u profilu č. 1. Průměrná hodnota NEK – RP je 

stanovena na >9 mg/l. Tento limit nebyl dodržen pokaždé u všech profilů. Nedosažení 

minimálního množství rozpuštěného kyslíku ve vodě ukazuje na jeho nedostatek.  

Průměrné hodnoty amoniakálního dusíku N-NH4
+   se pohybovaly v rozmezí 0,74 

– 1,2. Limitní hodnota NEK – RP podle NV č. 23/2011 Sb. je stanovena na 0,23 mg/l. 

Tento limit nebyl dodržen při žádném z měření. Nejnižší hodnota 0,23mg/l byla naměřena 



Bc. Zdeněk Tománek: Zhodnocení chemismu bahenních sedimentů a povrchové vody 
úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka 
 

42 
 

dne 21. 2. 2014 u vzorku z profilu č. 4. Nejvyšší hodnota 5,50 mg/l byla naměřena dne 15. 

7. 2013 u vzorku z profilu č. 2. 

Dusičnanový dusík N-NO3
-  má limit NEK – PR podle NV č. 23/2011 Sb. stanoven 

na 5,4 mg/l. Průměrné hodnoty této veličiny se pohybovaly v rozmezí 0,35 – 0,45mg/l. 

Limit nařízení vlády nebyl tedy překročen u žádné z analýz. Nejnižší hodnota 0,09 byla 

naměřena u vzorku z profilu č. 1 dne 25. 10. 2013. Nejvyšší hodnota byla naměřena  

u vzorku z profilu č. 4, dne 21. 2. 2014 a to hodnota 3,82 mg/l.  

Průměrné hodnoty celkového fosforu se pohybují od 0,35 do 0,45 mg/l, přičemž 

přípustné hodnoty obsahu celkového fosforu NEK – PR podle NV č. 23/2011 Sb. jsou 

stanoveny na 0,15 mg/l, to znamená, že námi naměřené hodnoty byly nad limitem této 

vyhlášky. Námi nejnižší naměřena hodnota je 0,25 mg/l a to hned několikrát – u profilu  

č. 1 dne 22. 1. 2014, 21. 2. 2014, 14. 3. 2014 a u profilu č. 2 18. 12. 2013. Nejvyšší 

naměřená hodnota byla 0,82 mg/l. 

Průměrné hodnoty nerozpuštěných látek ve vodě se pohybovaly v rozmezí 12,12 – 

34,33 mg/l. Přípustná hodnota pro nerozpuštěné látky NEK – RP dle NV č. 23/2011 Sb. je 

20 mg/l. Tento limit byl překročen u profilu č. 2 a 4. Nejnižší naměřená hodnota byla  

0 mg/l a nejvyšší hodnota byla naměřena dne 21. 1. 2014 a to 94 mg/l. 
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Profil č. 1 horní část Velkého Slaňáku 

Zhodnocení kvality vody u profilu č. 1 dle normy ČSN 75 7221 Jakost vod  

a zařazení vzorků na základě laboratorních analýz do tříd jakosti vody podle: 

• amoniakálního dusíku N-NH4
+ - III – znečištěná voda; 

• dusičnanového dusíku N-NO3
- - I – neznečištěná voda; 

• celkového fosforu Pcelk. – IV – silně znečištěná voda; 
 
 

Tab. 11 Výsledné hodnoty analýzy vzorků vody z profilu č. 1. 

Měření 

Parametr 
 

Teplota pH O2 N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk. NL ϗ 

°C  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
[µS/cm

] 
1 18,7 6,63 3,60 0,45 0,99 0,46 * * 
2 17,8 6,77 2,10 1,07 0,20 0,28 5 * 
3 12,7 7,00 2,50 0,71 0,18 0,26 7 419 
4 11,2 6,95 1,20 0,61 0,09 0,46 0 450 
5 6,0 6,85 1,40 0,92 0,18 0,50 20 453 
6 1,4 7,20 18,20 0,75 1,13 0,37 0 425 
7 1,1 6,88 19,70 0,89 1,22 0,25 42 352 
8 4,0 8,63 36,50 0,57 2,35 0,25 0 440 
9 5,4 8,50 ** 0,77 1,06 0,25 37 380 

10 9,0 8,41 18,50 0,72 1,54 0,28 98 430 
11 10,3 8,30 21,30 0,74 0,27 0,50 23 429 

MIN 1,1 6,63 1,2 0,45 0,09 0,25 0 352 
MAX 18,7 8,63 36,5 1,07 2,35 0,5 42 453 

Průměr 8,87 7,75 12,5 0,74 0,83 0,35 12,12 419,7 
Medián 9 7,2 10,9 0,74 0,99 0,28 23,2 429 
Třída 
jakosti 

   III I IV   

* nebylo měřeno 

** nebylo měřeno z důvodu nefunkčnosti oxymetru 
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Profil č. 2 dolní část Velkého Slaňáku 

U profilu č. 2 jsou vzorky vody dle normy ČSN 75 7221Jakost vod zařazeny  

do jakostních tříd zařazeny takto: 

• amoniakální dusík N-NH4
+ - V – velmi silně znečištěná voda; 

• dusičnanový dusík N-NO3
- - I – neznečištěná voda; 

• celkový fosfor Pcelk. – IV – silně znečištěná voda; 
 
 
 

Tab. 12 Výsledné hodnoty analýzy vzorků vody z profilu č. 2. 

Měření 

Parametr 
 

Teplota pH O2 N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk. NL ϗ 

°C  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
[µS/cm

] 
1 20 6,63 3,60 5,50 0,99 0,46 * * 
2 18,3 6,82 4,40 1,17 0,47 0,44 39 * 
3 13,1 7,20 7,10 0,81 1,06 0,41 7 462 
4 11,8 7,11 5,20 0,58 0,16 0,40 5 448 
5 5,8 7,05 11,30 0,94 0,75 0,30 35 420 
6 0,7 7,30 15,90 0,65 1,22 0,25 0 420 
7 2,4 6,87 14,30 0,86 1,85 0,33 38 395 
8 3,9 8,70 22,00 0,81 1,97 0,29 10 406 
9 5,7 8,48 ** 0,97 1,40 0,38 38 270 

10 8,3 8,26 8,40 0,79 1,74 0,30 33 424 
11 9,8 8,40 19,10 0,68 1,08 0,42 30 437 

MIN 0,7 6,63 3,6 0,58 0,16 0,25 0 270 
MAX 20 8,48 22,0 5,50 1,97 0,46 39 462 

Průměr 9,07 7,52 11,13 1,20 1,15 0,36 23,5 409,1 
Medián 8,3 7,2 9,85 0,81 1,08 0,38 31,5 420 
Třida 
jakosti 

   IV I IV   

* nebylo měřeno 

** nebylo měřeno z důvodu nefunkčnosti oxymetru 
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Profil č. 3 nad řeky Mlýnky a Slaňáku 

U profilu č. 3 začalo po dohodě s vedoucí práce RNDr. Janou Novákovou, Ph.D. 

měření až od 25. 10. 2013. 

 

Tab. 13 Výsledné hodnoty analýzy vzorků vody z profilu č. 3. 

Měření 

Parametr 
 

Teplota pH O2 N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk. NL ϗ 

°C  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
[µS/cm

] 
1 - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - 
4 11,8 7,29 8,30 0,53 0,99 0,42 11 387 
5 5,9 7,10 10,00 0,92 1,97 0,49 18 398 
6 1,1 7,50 15,4, 0,61 2,15 0,38 0 321 
7 2,7 7,38 10,00 1,18 2,73 0,82 28 325 
8 4,2 8,32 21,50 0,54 3,66 0,31 0 355 
9 5,4 8,69 ** 0,84 2,85 0,38 101 270 

10 7,9 8,25 8,00 0,61 2,10 0,37 83 305 
11 10,0 8,60 14,20 0,89 1,42 0,46 29 353 

MIN 1,1 7,1 8 0,53 0,99 0,31 0 270 
MAX 11,8 8,69 21,5 1,18 3,66 0,82 29 398 

Průměr 6,12 7,89 12,48 0,76 2,23 0,45 33,75 339,25 
Medián 5,65 7,87 10 0,72 2,15 0,4 23 339 

** nebylo měřeno z důvodu nefunkčnosti oxymetr 
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Profil č. 4 Mlýnka pod soutokem se Slaňákem 

U tohoto profilu začalo měření rovněž později. 

 

 Tab. 14 Výsledné hodnoty analýzy vzorků vody z profilu č. 4. 

Měření 

Parametr 
 

Teplota pH O2 N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk. NL ϗ 

°C  [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
[µS/cm

] 
1 - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - 
4 11,8 7,17 7,80 1,20 0,93 0,48 38 393 
5 5,7 7,21 10,00 1,23 2,03 0,39 19 435 
6 1,1 7,60 15,20 0,58 2,37 0,31 11 325 
7 2,70 7,20 10,60 1,2 2,46 0,54 94 330 
8 4,2 8,61 19,70 0,41 3,82 0,28 0 340 
9 5,50 8,61 ** 0,56 2,17 0,37 62 266 

10 8 8,17 9,10 0,65 2,06 0,40 70 308 
11 9,8 8,60 14,10 0,81 1,52 0,52 44 350 

MIN 1,1 7,17 7,8 0,41 0,93 0,28 0 266 
MAX 11,8 8,61 19,7 1,23 3,82 0,54 94 435 

Průměr 6,1 7,89 12,35 0,83 2,17 0,41 42,25 343,37 
Medián 5,6 7,88 10,6 0,73 2,11 0,39 41 335 

** nebylo měřeno z důvodu nefunkčnosti oxymetru 

5.3.1 Vyhodnocení CHSKCr a BSK5  

Dne 15. 11. 2013 při pátém odběru vzorku byla ihned po odběru započata 

jednorázová analýza pro stanovení organického znečištění vody BSK5 a CHSKCr. Analýza 

proběhla u vzorků ze všech čtyř odběrových profilů. V tabulce č. 14 jsou uvedený výsledné 

hodnoty obou analýz. 

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. uvádí NEK – RP pro BSK5 3,8 mg/l. Tato hodnota 

nebyla překročena. Pro CHSKCr je průměrná hodnota dle  NV č. 23/2011 Sb. stanovena  

na 26 mg/l, a ani tato hodnota nebyla při analýze překročena. 
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Tab. 15 Výsledné hodnoty BSK5 a CHSKCr. 

 BSK5 CHSKCr 

Profil č. 1 3,12 19,42 
Profil č. 2 4,45 18,15 

Profil č. 3 2,17 4,95 
Profil č. 4 3,74 10,83 

Průměr 3,37 13,33 

 

5.4 Vyhodnocení z hlediska obsahu těžkých kovů ve vodě a sedimentu 

 
V paralelním korytě řeky Odry byl proveden i jednorázový odběr sedimentu pro 

analýzu přítomnosti těžkých kovů. Obsah těžkých kovů byl stanoven i u vzorků vody. 

Odběr sedimentu byl proveden dne 25. 10. 2013. Sediment se odebírá celkově 2× ročně,  

na jaře a na podzim. Námi byl sediment odebrán pouze jednou, na podzim, z důvodu 

podlimitních hodnot zjištěných analýzou. Tabulka č. 15 uvádí naměřené hodnoty kovů 

v sedimentu. 

Tab. 16 Hodnoty těžkých kovů v sedimentu. 

Element [mg/l] Vzorek 1 Vzorek 2 

Kadmium 0,0004 0,0004 
Měď 0,023 0,036 

Železo 0,442 20,69 
Olovo 0,009 0,025 
Zinek 0,124 0,234 

 

Limitní hodnoty pro obsah těžkých kovů, které uvádí zákon o odpadech č. 

185/2001Sb. v pozdějším platném znění jsou uvedeny v tab. č. 16. Po porovnání námi 

naměřených hodnot s limitními hodnotami dle zákona zjistíme, že limity překročeny 

nebyly. 

Tab. 17 Limitní hodnoty pro obsah těžkých kovů v sedimentu. (Zákon č. 185/2001 Sb.) 

Element Limit [mg/kg] 
Kadmium 2,5 
Měď 100 
Olovo 100 
Zinek 600 
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Tabulka č. 17 uvádí naměřené hodnoty těžkých kovů ve vodě. Měření proběhlo 
v laboratoři VŠB – TUO na spektrofotometru HACH typu LANGE DR 6000 pomocí 
čtecích čárových kódů.  

Tab. 18 Hodnoty těžkých kovů v povrchové vodě. 

 

Průměrné hodnoty NEK – RP podle NV č. 23/2011 Sb. jsou uvedeny v tab. č. 18, 

v tabulce jsou uvedeny i rozsahy měření přístroje jednotlivých elementů. Hodnoty olova, 

zinku a niklu byly naměřeny mimo rozsah měření přístroje. Hodnoty mědi byly naměřeny 

nad limitem NEK – RP, hodnota celkového dusíku byla nadlimitní u profilu č. 1. 

Tab. 19 Hodnoty NEK – RP pro těžké kovy obsažené v povrchové vodě. (NV č. 

23/2011Sb.) 

Element  Limit [mg/l] Rozsah měření [mg/l] 

Celkový dusík 6 1,0 – 16,0 

Měď 0,014 0,1 – 8,0 
Olovo 0,0072 0,1 – 2,0 
Zinek 0,092 0,2 – 6,0 

Nikl 0,020 0,1 – 6,0 

 

5.5 Zhodnocení sedimentu z hlediska zrnitosti podle ČSN CEN/TS 17892-4 

– Stanovení zrnitosti zemin 

Zrnitost patří k nejdůležitějším vlastnostem půdy či zeminy. Zrnitost udává 

charakter zeminy založený na rozdělení zrn zeminy do jednotlivých zrnitostních tříd. 

Zastoupení každé zrnitostní třídy v zemině může být stanoveno proséváním či sedimentací. 

 

 

Element [mg/l] Profil č. 1 Profil č. 2 Profil č. 3 Profil č. 4 

Celkový dusík 7,02 3,31 4,65 3,81 

Měď 0,051 0,068 0,077 0,084 
Olovo > 0,1 > 0,1 > 0,1 > 0,1 

Zinek > 0,2 > 0,2 > 0,2 > 0,2 
Nikl > 0,1 > 0,1 0,1 > 0,1 
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5.5.1 Výsledky zrnitostní analýzy vzorku č. 1 z odběrového profilu č. 1 

Tab. 20 Výsledky zrnitostní analýzy bahenního sedimentu. 

Velikost zrna 
[mm] 

Hmotnostní třída 
[g] 

Výnos třídy  
[%] 

Výnosy [%] 

podsítné nadsítné 

       0 – 0,063 27,8 62,84 62,84 99,93 

    0,063 – 0,125 5,51 12,51 75,35 37,09 

    0,125 – 0,5 8,27 18,78 94,13 24,58 

 0,5 – 1   1,63   3,7 97,83   5,8 

 1 <       0,95   2,1 99,93   2,1 

   ∑ 44,03 99,93  
 

 

 

Obr. 16 Graf zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí. 

Z předchozího grafu je patrné, že nejhojněji byl zastoupen sediment nejmenší 

velikosti, která byla analyzována. Jedná se frakci o velikosti do 0,063 mm. Celkové 

zastoupení této frakce činilo 62,84 % z celého analyzovaného vzorku. Nejmenší podíl 

zaujímala frakce největší analyzované frakce o velikosti nad 1 mm. Procentuální 
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zastoupení této frakce je 2,1 %. Níže uvedený diagram zobrazuje rozdělení zrnitostních tříd 

podle velikosti zrn. V diagramu je zaznačeno množství jednotlivých zrnitostních frakci 

analyzovaného vzorku. Největší podíl tedy zaujímala frakce jemný písek, nejmenší podíl 

frakce hrubý písek. 

 

 

Obr. 17 Zakreslení zastoupení zrnitostních frakcí do diagramu. 

5.5.2 Výsledky zrnitostní analýzy vzorku č. 2 z odběrového profilu č. 3 

Tab. 21 Výsledky zrnitostní analýzy bahenního sedimentu. 

Velikost zrna 

[mm] 

Hmotnostní 

třída [g] 

Výnos třídy  

[%] 

Výnosy [%] 

podsítné nadsítné 

       0 – 0,063 25,3 46,92 46,92 99,98 

    0,063 – 0,125 5,41 10,03 56,95 53,06 

    0,125 – 0,5 12,88 23,88 80,83 43,03 

 0,5 – 1   2,05   9,36 90.19   19,15 

 1 <       5,28   9,79 99,98   9,79 

   ∑ 53,92 99,98  
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Obr. 18 Graf zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí. 

 

Z grafu je opět patrné, že největší podíl analyzovaného vzorku 46,92 % zabírala 

nejmenší zrnitostní frakce 0,063 mm. Nejméně byla zastoupená zrnitostní frakce  

o velikosti 1 mm a to 9,36 %. V diagramu jsou zaznamenány podíly zrnitostních frakcí do 

jednotlivých zrnitostních tříd. Jako u předchozího vzorku, i zde byla nejhojněji zastoupena 

frakce jemný písek. Nejmenším podílem je zastoupen hrubý písek. 
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Obr. 19 Zakreslení zastoupení zrnitostních frakcí do diagramu. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení chemismu bahenních sedimentů  

a povrchové vody úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka. Pro 

zhodnocení chemismu byly pravidelně v měsíčních intervalech od července 2013 do dubna 

2014 odebírány vzorky povrchové vody. Laboratorně pak byly analyzovány tyto 

parametry: amoniakální dusík, dusičnany, celkový fosfor, CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné 

látky. Přímo v terénu byla provedená měření teploty, pH, obsahu rozpuštěných látek a 

konduktivity.  

Analýza povrchové vody ukázala, že hodnoty pH u všech profilů se pohybovaly 

v limitních hodnotách. Obsah rozpuštěného kyslíku se v teplých letních měsících 

pohyboval v nižších hodnotách, než tomu bylo v měsících chladnějších. Amoniakální 

dusík se ve vodě vyskytoval v hodnotách přesahujících limity ČSN 75 7221 Jakost vod. 

Dusičnany obsažené ve vodě paralelního koryta zcela splnily limit ve všech odběrových 

profilech. Oproti tomu celkový fosfor překročil normu ve všech profilech při všech 

měřeních. Nerozpuštěné látky nárazově překročily normu. Pojmem nárazově je myšleno 

při zvýšení hladiny vody vlivem srážek a většího přítoku vody do jezera a do vodoteče 

Mlýnky.  

Analýza hodno tBSK5 a CHSKCr ukázala, že limitní hodnoty normy 

environmentální kvality překročeny nebyly, což znamená, že v zájmovém území není 

zvýšené množství organického znečištění povrchové vody. 

Zmiňované zvýšené hodnoty amoniakálního dusíku a celkového fosforu jsou 

přisuzovány splachu průmyslových a statkových hnojiv ze zemědělsky obdělávaných půd a 

rozkladu biologického materiálu.  

U povrchové vody byla provedena i laboratorní analýza na spektrofotometru 

HACH pomocí čárových kódů na zjištění obsahu celkového dusíku, mědi, olova, zinku a 

niklu. Měření hodnot těchto elementů ukázalo, že nadlimitní hodnotu měl celkový dusík u 

profilu  

č. 1 a také obsah mědi u všech profilů. Ostatní hodnoty byly naměřeny v podlimitních 

hodnotách mimo rozsah měření přístroje.  



Bc. Zdeněk Tománek: Zhodnocení chemismu bahenních sedimentů a povrchové vody 
úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka 
 

54 
 

V terénu byl na podzim 2013 proveden i jednorázový odběr bahenního sedimentu 

pro zjištění obsahu těžkých kovů. Rozbor byl proveden ve specializované laboratoři. Byly 

stanoveny hodnoty těchto prvků: kadmium, měď, železo, olovo, zinek. Rozborem bylo 

zjištěno, že limitní hodnoty uvedeny v zákonu o odpadech č. 185/2001Sb. nebyly 

překročeny. Z důvodu předpokladu naměření podlimitních hodnot nebyl proveden jarní 

odběr vzorků. 

S ohledem na výsledky analýz povrchové vody a sedimentu, které nevykazovaly 

zvlášť závažná znečištění, není potřeba zavádět opatření ke zlepšení jakosti vody či 

sedimentu na tomto území. Doporučil bych ovšem snížení používaní statkových a 

průmyslových hnojiv v této lokalitě, jejichž splachem ze zemědělských půd dochází ke 

zvýšení koncentrace fosforu a amoniaku. 
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institut. Praha, 1997, 12 s.  

ČSN ISO 5667 – 3 (75 7051) jakost vod – Odběr vzorků – část 3: Návod pro konzervaci 
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