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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá monitoringem jakosti vody ve vodárenské nádrži 

Karolinka. Nádrž Karolinka slouží jako zásobárna pitné vody pro oblast Vsetínska a 

Vlárska. Vybrané ukazatele monitoringu vodárenské nádrže jsou popsány v teoretické 

části, konkrétní hodnoty ukazatelů v letech 2010 až 2013 jsou uvedeny v jednotlivých 

tabulkách a porovnány v grafech. Analýza uvedených ukazatelů a vyhodnocení údajů 

jsou provedeny v praktické části.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with monitoring of the quality of water in the 

Karolinka water resservoir. Karolinka water reservoir serves as a reservoir of drinking 

water for the area of Vsetinsko and Vlarsko. Selected monitoring indicators of the water 

reservoir are described in the theoretical part, specific values of indicators in the years 

2010 to 2013 are shown in the tables and compared in the charts. Analysis of such 

indicators and data evaluation is conducted in the practical part. 
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1 ÚVOD 

Veškeré vodstvo na Zemi se nazývá hydrosféra. Voda se v průběhu neustálého 

procesu přeměňuje na plyn (vodní pára), kapalinu (voda a déšť) a pevné skupenství 

(led a sníh). Proces je nazýván hydrologický cyklus. K procesu dochází pomocí sluneční 

energie a zemské gravitace.  

Nejdůležitější pro člověka je voda pitná. Specifická spotřeba vody pro domácnosti se 

již 6 let udržuje na úrovni 84-90 l/osoba/den. Republikový průměr se v posledních letech 

pohybuje mezi 105 – 110 l/osoba/den. Spotřeba vody je nižší zejména na venkově, kde 

mnoho odběratelů využívá i vlastní studnu [17]. 

V současné době společnost vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zajišťují výrobu a 

distribuci pitné vody pro 109 186 obyvatel měst a obcí bývalého okresu Vsetín a 

odkanalizování a čištění odpadních vod pro 93 704 obyvatel. Výrobu a distribuci pitné 

vody zajišťují střediska vodovodů Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, 

středisko skupinového vodovodu, středisko centrální dispečink a středisko úpravny vod. 

Daná střediska zabezpečují výrobu pitné vody, údržbu zdrojů, úpraven vod, vodovodních 

sítí a souvisejících objektů, kontrolu kvality pitné vody, opravy poruch na vodovodní síti, 

preventivní zásahy na vodohospodářském majetku a průběžnou výměnu vodoměrů. Dále 

provádí nepřetržitý monitoring výroby a distribuce pitné vody, montáž nových 

vodovodních přípojek a rekonstrukce části vodovodních řadů. Kvalita pitné vody je 

sledována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuční síti. Proces výroby a 

distribuce pitné vody je tak pod bedlivou kontrolou její kvality. Voda plní důležitou funkci 

lidské existence, jak jsem již zmiňoval, s ní souvisí i dobrá kvalita surové vody pro úpravu 

na vodu pitnou [17]. 

Náplní bakalářské práce je zhodnocení kvality vody na vodním díle Karolinka. V 

textové části je popis systému monitoringu a také současné legislativní předpisy v oblasti 

stojatých povrchových vod. Praktická část bakalářské práce graficky vyhodnocuje 

naměřené hodnoty jakosti vody. V závěru bakalářské práce jsou zdůrazněna opatření, která 

mohou vést ke zlepšení stavu kvality vody a s nimi souvisejícím životním prostředím. 
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2 VODA A VODNÍ NÁDRŽ KAROLINKA 

2.1 Voda 

Voda je důležitou složkou života a hospodářského a civilizačního vývoje. Přestože 

se nám daří nahradit přírodní materiály syntetickými, voda zůstává jednou 

z nenahraditelných surovin. Voda se v přírodě účastní všech podstatných biologických 

procesů, fyzikálních a chemických pochodů a tvorby klimatu [1]. 

Na území ČR se formuje hospodaření s vodou už po celá staletí. Největší hrozbou byly 

od nepaměti povodně, proto se začaly regulovat vodní toky a budovat retenční nádrže. 

Spotřeba vody má neustále stoupající tendenci, snižují se přirozené zásoby vody, 

a to si vynutilo stavbu akumulačních nádrží.    

Globálním problémem se stala kvalita vody. Rozvoj hydrochemie a technologie úpravy 

vody byl ovlivněn rozmachem průmyslu a stoupajícími požadavky na kvalitu pitné vody.  

Voda je chápána jako základní součást životního prostředí, je třeba zachovat ji pro příští 

generace v co největším množství a v co nejlepší kvalitě. 

Ochrana vod znamená soubor opatření, která slouží k ochraně vod před znečištěním. 

Také má zabránit vyčerpání vodních zdrojů.  

Hlavním cílem ochrany vod v České Republice je, dle požadavků legislativy EU, 

zlepšování stavu vodních zdrojů a vodních ekosystémů.  

K ochraně životního prostředí přispívá mimo jiné zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha 

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství [2]. 

2.2 Základní poznatky o vodě 

Voda je základní podmínkou existence života na Zemi. Je nejrozšířenější látkou a 

patří k základním složkám životního prostředí. 

Veškerá voda na Zemi a v atmosféře bez rozdílu skupenství se nazývá hydrosféra. Vlivem 

slunce, jež je iniciátorem a regulátorem oběhu vody v přírodě, dochází k výparu vody 
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z vodní hladiny, z půdy, z povrchu rostlin atd. [1]. Voda se dostává do atmosféry, odkud 

prostřednictvím srážek opět padá na povrch Země. Vsakuje do půdy, zvětšuje zásoby 

podzemních vod a doplňuje množství vody v jezerech, rybnících a řekách. Řeky se vlévají 

do moří a oceánů a odtud se opět voda vypařuje do atmosféry. Tento jev je nazýván oběh 

vody v přírodě. 

Oběh vody v přírodě je nepřetržitý uzavřený proces cirkulace vody. Zásadní vliv 

má sluneční záření a zemská gravitace.  

„Oběh vody v přírodě rozdělujeme na dva okruhy: velký oběh – oběh vláhy mezi pevninou 

a mořem, a malý oběh, což je oběh vláhy jen v rámci pevniny. Na malé části Země existují 

tzv. bezodtokové oblasti, ze kterých voda do světového oceánu neodtéká“ [1]. „Celkové 

množství v atmosféře je odhadováno na 12300 km
3“ 

[1].  

Pro vodní hospodářství má největší význam oběh vody nad pevninou. Úsilím 

vodohospodářských opatření je zachovat, co možná největší množství vody právě v tomto 

malém oběhu. Povrchové vody se nejvíce podílí na výparu. 

2.2.1  Struktura, fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti vody 

Voda je nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku. Vyskytuje se ve třech 

skupenstvích: vodní pára, kapalná voda a led. Voda pokrývá téměř tři čtvrtiny povrchu 

Země, vyjádřeno hmotnostním zlomkem je 97 % slaná mořská voda, 2.7 % sladká voda 

(2.1 % polární a ostatní ledovce, 0.6 % jezera, řeky a podzemní voda). Voda je také 

v atmosféře, v půdě, v horninách, ve všech rostlinných a živočišných organismech 

je pro jejich život na Zemi nezbytná. Obsah vody v lidském těle činí 50 až 72 %.  

„Voda je za normální teploty bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti 

a zápachu, její teplota tání a varu (0 °C a 100 °C) tvoří základní hodnoty Celsiovy teplotní 

stupnice. Při přechodu do pevného stavu vzrůstá objem o 10 %“[1]. 

2.2.2  Chemické složení vody 

Voda v přírodě je mnohdy znečištěna, proto ji můžeme pokládat za roztok 

anorganických látek, organických látek, a také různých plynů.  

„Z fyzikálního hlediska mohou být tyto látky přítomné jako iontově rozpuštěné 

tzv. elektrolyty, neiontově rozpuštěné tzv. neelektrolyty, nebo nerozpuštěné (neladitelné, 
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laditelné a vzplývavé). Rozdělení látek na rozpuštěné a nerozpuštěné závisí na způsobu 

separace“ [1].   

 

Látky přítomné ve vodě: 

1. Rozpuštěné –     od I. do V. třídy dle množství mg/l, např. sodík, draslík, hliník, 

   kadmium, chrom 

2. Nerozpuštěné – od I. do II. třídy na látky neladitelné, laditelné a mikroorganismy 

Členění dle látek přítomných ve vodě je v mnohých směrech užitečné, zejména co se týká 

péče o životní prostředí. 

Chemické složení vod může být vyjadřováno: 

 slovně (sodík, vápník, hořčík, mangan, dusičnany atd.) nebo 

 zkráceně Na, Ca, Mg, NO3 atd.  

„V současnosti se ve vodách preferuje vyjadřování obsahu kovů i nekovů převážně 

v elementární formě (Ca, Mg, Na, K, N, S, P, atd.). Při hodnocení několika forem téhož 

prvku ve vodě se používá vyjadřování symboly prvku doplněnými symboly příslušné 

formy např. N-NH4 (amoniakální dusík), N- NO2 (dusitanový dusík), N-NO3 (dusičnanový 

dusík) Norg (organický dusík). Dusík veškerý pak znamená všechny jeho formy zastoupené 

ve vodě: 

Nvešk = N- NH4 + N – NO2 + N – NO3 + Norg.“ [8] Ve vodě se vyskytují i látky, které nelze 

jednoduše vymezit. Jedná o směsi různého složení např. ropné látky, tenzidy, huminové 

látky atd.  

Veškeré látky se stanovují odpařením definovaného vzorku vody na vodní lázni 

v platinové misce, vysušením odparku při 105 °C do konstantní hmotnosti a objemu a jeho 

zvážením. Hmotnost odparku odpovídá koncentraci rozpuštěných i nerozpuštěných látek. 

Ke stanovení zbytku po žíhání se odparek vyžíhá při 550 °C do konstantní hmotnosti 

a zváží se. Jeho hlavní podíl tvoří anorganické látky. Většina organických látek je zahrnuta 

v hodnotě ztráty žíháním, která se udává v mg/l nebo v procentech. 

„Ke stanovení rozpuštěných látek se používá vzorek filtrovaný membránou o velikosti 

pórů 0.1 až 1.0 µm, nejčastěji 0.45 µm. Postup je shodný se stanovením veškerých látek. 

Usaditelné a vzplývavé látky se většinou stanovují zjištěním jejich objemu po určité době 

sedimentace. Mezi skupinová stanovení patří také stanovení neutralizační kapacity vody 

a stanovení organických látek“ [1].  
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„Mineralizace se používá ke kontrole chemického rozboru vody. Rozumí se tím součet 

hmotnostních koncentrací anorganických látek ve vodě, elektrolytů i neelektrolytů. 

Její hodnotu lze vypočítat z výsledků chemického rozboru vody, přičemž se výsledek 

uvádí v mg/l resp. g/l“ [3]. 

Kyslík  

Kyslík je významným ukazatelem kvality vody. „Kyslík ve vodě má význam při 

hodnocení agresivity vody na kovy (tzv. kyslíková koroze)“ [3]. Kyslík je nezbytný pro 

zajištění aerobních procesů při samočištění povrchových vod i při biologickém čištění 

průmyslových odpadních vod. „Kyslík se většinou ve vodě stanovuje jodometrickou 

titrační metodou. Běžné je také jeho potenciometrické stanovení membránovou sondou“ 

[1]. 

Charakteristické je kolísání kyslíku ve vodě v průběhu dne. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje v poledne, nejnižší hodnoty brzy ráno. Fotosyntetická reakce při intenzivním 

slunečním světle probíhá tak rychle, že se voda přesytí větším množstvím kyslíku, než 

mohou bakterie zužitkovat. Koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku se ve většině 

povrchových vod mění vlivem fotosyntetických procesů a slunečního světla. 

2.3 Vodárenské nádrže 

Vodní nádrže jsou vodní plochy, které vznikly přirozeným nebo umělým 

nahromaděním vody.  

Podle účelu se nádrže dělí: 

 ochranné (retenční), 

  zásobní (akumulační) – využívají se především na energetické, průmyslové, 

zemědělské, plavební účely. Případně i zásobování obyvatelstva vodou.  

Další členění: 

 jednoúčelové – mají jen jeden účel, 

 víceúčelové - současně mohou plnit funkci zásobní a ochranou, dále energetickou 

a rekreační atd. Plnění několika funkcí je příznačné pro moderní pojetí vodního 

hospodářství. 

Správu vodárenských nádrží vykonávají jednotlivé podniky Povodí.   
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Jakost vody podléhá přísným kritériím. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, posuzuje kvalitu 

vody v přítocích vodních nádrží [15]. Jakost vody je hodnocena dle vyhlášky MZe ČR 

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

[16]. 

2.3.1  Jakost vody v nádržích  

Vodní nádrž je vymezený prostor určený k hromadění vody pro pozdější využití. 

Např. slouží k zachycení povodňových průtoků při povodních, dále k vytvoření vodního 

prostředí nebo k další úpravě vody. Významné z hlediska čistoty vod jsou zejména větší 

nádrže, které sloužící hlavně pro zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. 

Důležité je také využití pro energetické a rekreační účely.  

Jezera se v ČR podílejí na celkové kapacitě povrchových vod jen nepatrně.  

Jakost vody ve vodárenské nádrži musí být vykazována v rozmezí hodnot stanovených 

pro tyto účelové nádrže. Čistotu vody kontroluje spravující nebo provozující organizace,  

Pro každou nádrž je směrodatná kvalita vody ve vtokovém profilu. Přísun jednotlivých 

složek vytváří podmínky pro vývoj poměrů akumulované vody a současně ovlivňuje její 

další využití. Každá vodní nádrž představuje z hlediska čistoty vody určité specifikum, 

vytvořené změnami jakosti vody v čase a v prostoru nádrže. Fyzikální, chemické, 

biochemické a biologické vlastnosti vody v nádržích ovlivňuje mnoho faktor. K hlavním 

faktorům patří velikost, hloubka, proudění vody, druh nádrže a její morfologie, tvar zátopy, 

a tím i hladiny, klimatické podmínky, nadmořská výška, intenzita slunečního svitu, teplota, 

geologické a vegetační poměry v povodí a v neposlední řadí jakost a množství vody 

přitékající do nádrže [1].    

Výše uvedené faktory, především jakost a množství vody přitékající do nádrže, významně 

ovlivňují zvyšování produkce řas přísunem živin, zejména dusíku a fosforu. 

Voda po přítoku do nádrže mění své chemické, fyzikální a biologické vlastnosti. Několik 

let může trvat vyčištění nádrže po dobudování od různých organických a anorganických 

látek.   
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2.3.2  Charakteristika nádrží a účinky na biologii vody 

Nádrže se od vodních toků liší tím, že jsou to stojaté vody. V nádržích mohou být 

výrazné pohyby, které jsou vyvolány průtoky vody, Coriolisovými silami, činností větru, 

hustotními proudy a jinými příčinami [1].  

Nízké rychlosti a dlouhé doby zdržení jsou příznivé k usazování sedimentů. 

„Zákal horních vod je snížen, to dovolí slunečnímu světlu proniknout níže, přinášet energii 

fytoplanktonu a díky fotosyntéze syntetizovat organické látky. Ve většině nádrží, v horních 

vrstvách, mají dominující rekce za následek produkci buněčného materiálu 

z anorganických chemických látek, využíváním slunečního světla jako zdroje energie. 

Sestup suspenze a většiny fytoplanktonu, produkovaného v horních vodách, obohatí nižší 

zóny organickými látkami, které slouží jako substrát pro heterotrofní biochemické reakce. 

Proto ve vrstvách s nedostatečným prosvětlením se k udržení fotosyntetické aktivity 

využívá jako hlavní reakce respirace bakteriemi. Toto časté vyčerpání zdrojů rozpuštěného 

kyslíku ve spodních vrstvách vody má za následek vážné problémy s kvalitou vody“ [1].   

Účinkem sítě všech těchto reakcí je postupný přírůstek organismů a jejich vedlejších 

produktů v nádrži. Tento proces se nazývá eutrofizace.  

„Jedná se o proces, který může postupovat přirozeně, bez zásahů lidí, eutrofizace může být 

urychlena přidáním klíčových živin a chemických látek z odpadních vod. Zvýšení rychlosti 

eutrofizace je někdy označováno jako „kultivační eutrofizace“, ve které je vodní tok 

obohacen pomocí lidských aktivit“ [1].   

Teplotní vrstevnatost je vlastnost hlubokých nádrží, která je důležitá pro určení ekologické 

povahy a kvality vody. Začíná během zimy, kdy může být na povrchu nádrže led. 

Při jarním oteplování vodní povrch pohlcuje teplo ze slunečního světla, led roztává a voda 

se ohřívá. Hustota vody se snižuje se během jara a léta, rozdíl v teplotě mezi povrchem 

a spodními vrstvami vody vzrůstá [1].  

„Tento pohyb v hustotě je často dostatečným na to, aby bránil promíchání horní a nižší 

vrstvy v hlubokých nádržích, a to vede k formaci tří různých vrstev. Horní vrstva 

(epilimnion) může být 15 až 20 stop hluboká a obsahuje teplejší vodu a většinu 

fytoplanktonu, vyvíjejícího se v odezvě na využitelné sluneční světlo. Spodní vrstva 

(hypolimnion) je chladnější, přijímá malé množství slunečního světla, a proto má malé 

nebo žádné fotosyntetické aktivity. Jelikož je obohacena organickými látkami, respirace 

a spotřeba rozpuštěného kyslíku může být radikálně odlišné od epilimnia a způsobuje zcela 
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odlišnou ekologickou balanci. Přechodná vrstva mezi těmito dvěma je známá jako 

metalimnion nebo termoklina“ [1].   

2.4 Vodní nádrž Karolinka 

Vodní nádrž Karolinka, která byla uvedena do provozu v roce 1985, se nachází 

v jižní části města Karolinka. Vodní dílo vzniklo na toku Stanovnice v zalesněném 

kopcovitém terénu na rozhraní Vsetínských vrchů a Javorníků [17]. 

 

          Obrázek 1 Mapa umístění vodárenské nádrže Karolinka [18] 

 

Nádrž byla postavena za účelem zadržování vody a pro zásobování pitnou vodou 

obyvatel Vsetínska a Vlárska. Měla také zajistit snížení průtoků při povodňových situacích 

na říčce Stanovnici. V dodatečně osazené malé vodní elektrárně je zde vyráběna elektrická 

energie. 

Výstavbou vodní nádrže byly vytvořeny příznivé životní podmínky pro velké množství 

rostlin a živočichů. Voda z nádrže patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy. Karolinka 

je horská nádrž na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků, které se v povodí Moravy 

nachází. Stanovnice pramení na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže. V povodí 

nejsou téměř žádné vesnice, pouze roztroušená zástavba. Není zde téměř žádný průmysl 

a velké zemědělské podniky, což znamená minimální možnou míru znečistění [17]. 
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Charakteristika vodního díla  

Hráz je sypaná kamenitá, se středním těsnícím jádrem napojeným na betonovou 

injekční štolu vedoucí v ose hráze. Pod hrází je provedena těsnící injekční clona do 

Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v jednom funkčním objektu - v kruhové odběrné 

věži, v níž je i strojovna pro ovládání jejích návodních tabulových uzávěrů. Věž je 

přístupná pouze štolou v hrázi, v ní je pak vybudováno točité schodiště. Spodní výpusti 

tvoří dvě potrubí o průměru 800 mm vedoucí ze základů věže štolou o délce 208 m do 

strojovny regulačních kuželových uzávěrů n vzdušní straně hráze. Pro převádění 

minimálního předepsaného průtoku slouží potrubí asanační výpusti. Věž umožňuje i 

odběry vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. Odběrné vodárenské potrubí 

má v hrázi profil 800 mm, do úpravny vody je voda odváděna potrubím o průměru 400 

mm [17].  

Jelikož má nádrž Karolinka vodárenské využití, jsou v jejím okolí i povodí vyhlášena 

pásma hygienické ochrany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 2 Letecký snímek nádrže Karolinka [17] 

 

Malá vodní elektrárna  

V roce 1995 byla do strojovny regulačních uzávěrů spodních výpustí na vzdušní 

straně hráze instalována MVE, která má dvě turbínová soustrojí. První turbína typu 

Meta 22 o výkonu 11 kW a maximální hltnosti 37 l/s, druhá je typu Meta 34 o výkonu 

45 kW a maximální hltnosti 135 l/s průměru 10,5 m [17]. 
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Podrobné technické údaje:  

Stálé nadržení:     0,929 mil. m
3
 

Hladina stálého nadržení:     500,00 m n.m.  

Zásobní prostor:     5,813 mil. m
3
 

Hladina zásobního prostoru:     519,82 m n.m. 

Prostor retenční neovladatelný:    0,653 mil. m
3
 

Hladina retenčního neovladatelného prostoru:  521,20 m n.m. [17]. 

 

Hráz:  

Typ hráze:     kamenitá sypaná  

Těsnění:     střední hlinité  

Kota koruny:     522,70 m n. m.  

Šířka koruny:     5,00 m  

Délka hráze v koruně:   391,5 m  

Výška hráze nade dnem:   35,50 m [17]. 

  

Spodní výpusti:  

Počet x průměr:    2 x 800 mm  

Provozní uzávěr:    kuželový  

Kapacita při max. hladině:   2x 4,1 m
3
/s 

Počet x průměr:    2 x 200 mm 

Kapacita při max. zás. hladině:  0,26 m
3
/s [17]. 
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BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV  

Typ bezpečnostního přelivu:  šachtový  

Počet polí x délka přelivu:   1 x 32,8 m  

Kota přelivu:     519,82 m n. m.  

Kapacita při max. hladině:   104 m
3
/s [17]. 

 

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE  

Číslo hydrologického pořadí:  4 – 11 – 01 – 018 

Plocha povodí:    22,8 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční průtok: 0,360 m
3
/s  

Q100:      0,027 m
3
/s  

Q355d:     0,027m
3
/s [17]. 

ÚČINEK NÁDRŽE: 

Neškodný odtok:     25,000  m
3
/s 

Minimální odtok:     0,030 m
3
/s [17]. 

POLOHA: 

Kraj:       Zlínský  

Okres:      Vsetín  

Katastrální území:    Karolinka  

 

2.5 Systematický monitoring 

Systematický monitoring je prováděn především na vodárenských nádržích. Zde 

kooperují především správci nádrží (podniky Povodí) a vodárenské společnosti. 

Na ostatních nádržích je úroveň monitoringu přizpůsobena místním potřebám 

a požadavkům. Zabezpečují ji především správci nádrží.  
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2.6 Ochranná pásma vodního zdroje  

Ochranná pásma vodních zdrojů (angl. protective zones of water resources) 

jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) [2] a mají 

sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 

povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování pitnou vodou a mají 

průměrný roční odběr přes 10 000 m
3
 (v přepočtu průměrně 27,4 m

3
 za den). Rozhodnutí 

o stanovení ochranného pásma vydává vodoprávní úřad a to vždy ve veřejném zájmu. 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Odstupňovaným způsobem 

je v nich stanoveno, které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny, a jaká opatření se zde 

naopak dle vodního zákona musí provádět [2]. 

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ (OPVZ I) a jeho vymezení 

Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním 

okolí jímacího nebo odběrného zařízení. 

 U vodárenských nádrží (seznam vodárenských nádrží je přílohou k vyhlášce 

č.137/1999) a nádrží, které slouží výhradně pro  zásobování pitnou vodou, 

je ochranné pásmo stanoveno pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním 

vzdutí. 

V terénu se na viditelných místech vyznačují hranice ochranného pásma tabulemi 

s nápisem „ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“. Pokud ochranné pásmo probíhá 

hladinou nádrže, umísťují se tabule na zakotvené plovoucí boje. 

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPNĚ (OPVZ II) a jeho vymezení 

Ochranné pásmo II. stupně má zajišťovat ochranu vodního zdroje v územích, která stanoví 

vodoprávní úřad. Vždy musí ležet vně ochranného pásma I. stupně. Může být souvislé 

nebo tvořené více od sebe navzájem oddělenými územními zónami v rámci 

hydrogeologického rajonu nebo hydrologického povodí. Zákon navíc umožňuje, aby bylo 

ochranné pásmo II. stupně stanovováno po jednotlivých částech. 

V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo 

ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah 

je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma. 



Tomáš Kneifl: Monitoring kvality vody ve vodárenské nádrži Karolinka 

2014  13 

 

3 TEORETICKÉ PRINCIPY STANOVENÍ UKAZATELŮ 

VOD 

V následující kapitole jsou popsány druhy parametrů a jednotlivé ukazatele jakosti 

vody. Mezi tyto ukazatele patří teplota, pH, barva, zákal, dusičnany, železo, fosforečnany, 

hořčík a vápník, CHSKMn a BSK5. 

3.1 Druhy parametrů 

 Dynamické parametry – hydrologické údaje zajišťuje obsluha vodního díla každý 

den. Odběr vzorků se provádí 6 – 12 ročně dle významu nádrže. 

 Statické parametry – každý den zapisuje obsluha vodního díla hydrologické 

údaje. Limnologické měření jsou velmi náročná a provádí se pouze 4 – 6 krát 

ročně.  

 Průběhové ukazatele – ty jsou zjišťovány na nádržích, kde je stálá obsluha. Jedná 

se o údaje, které ukazují vývoj jakosti vody těsně pod hladinou. 

3.2 Teplota  

Teplota je jedním z důležitých parametrů kvality a vlastnosti vody. Už v poměrně 

úzkém teplotním rozmezí, a to od 0°C do 30°C, významně ovlivňuje chemickou a 

biochemickou reaktivitu. Čím nižší je teplota, tím méně probíhají biochemické procesy. 

Počítáme-li chemickou rovnováhu, je údaj teploty nezbytný (např. při posuzování 

vápenato-uhličitanové rovnováhy agresivity vody, rozpustnosti tuhých látek a plynů). 

Při stanovování BSK je údaj teploty také nepostradatelný.  

Velký význam má teplota povrchových vod, protože ovlivňuje rozpustnost kyslíku, 

rychlost biochemických pochodů, a tím i celý proces samočištění. Například poločas 

rozkladu močoviny v povrchové vodě může v teplotním rozmezí 5°C – 20°C vzrůst 

až několikanásobně. Při teplotách pod 5°C probíhají již biochemické procesy jen velmi 

zvolna. Při vypouštění oteplených vod do vod povrchových se někdy hovoří o tepelném 

znečištění. 
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3.2.1  Teplota vody u hráze 

Je měřena denně po ránu několik centimetrů pod hladinou. Teplota je měřena 

cejchovaným teploměrem ručně. Pomocí těchto údajů je možno vytvářet srovnávací 

analýzy. Porovnávat údaje a vyhodnocovat. 

3.3 Hodnota pH 

„Hodnota pH významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách. 

Hodnota pH je u vod mimořádně důležitá. Proto je stanovení hodnoty pH nezbytnou 

součástí každého chemického rozboru vody. Umožňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu 

některých prvků ve vodách, je jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody 

a ovlivňuje účinnost většiny chemických, fyzikálně chemických a biologických procesů při 

úpravě a čištění vod (koagulaci, sorpci, srážení, aerobní a anaerobní rozklad atd.) V čistých 

přírodních vodách je hodnota pH v rozmezí od 4,5 - 9,5 dána obvykle uhličitanovou 

rovnováhou“ [5].  

3.4 Barva  

„Barva vody může být přírodního nebo antropogenního původu. Barva přírodních 

vod je způsobena především huminovými látkami, především fulvokyselinami, které 

zbarvují vodu žlutě až žlutohnědě. Kromě rozpuštěných látek mohou vodu zbarvovat i 

látky nerozpuštěné např. jíl, fytoplankton“ [5]. Zelená až zelenomodrá barva silně 

eutrofizovaných vod je zdánlivá. Je způsobena přítomností sinic a řas, které lze odstranit 

filtrací. Žlutohnědé zbarvení povrchových vod může být způsobeno huminovými látkami 

a odpadními vodami. Hnědě zbarvené jsou fenolové odpadní vody.  

Barva vody a její intenzita bývá závislá na hodnotě pH. Dále závisí na oxidačně - 

redukčním potenciálu, protože některá barviva mohou podléhat oxidačně-redukčním 

reakcím vedoucím k barevné změně .  

„Barva vody se stanovuje někdy pouze vizuálně a výsledek se vyjadřuje kvalitativně, 

slovním popisem odstínu a jeho intenzity. U přírodních a užitkových vod se intenzita 

zabarvení srovnává s řadou porovnávacích roztoků. Dalším způsobem vyjadřování barvy 

vody je spektrální absorpční koeficient α(λ), jehož hodnota se udává obvykle v m
-1

“
 
[5]. 
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3.5 Zákal  

„Zákal lze definovat jako snížení průhlednosti (transparence) vody nerozpuštěnými 

látkami“ [5]. Jedním ze základních požadavků na jakost pitné vody je její čirost. Zákal 

vody je způsoben anorganickými nebo organickými látkami. Jde např. o jílové minerály, 

hydratované oxidy kovů, bakterie, plankton, detrit, apod.  

Povrchové vody jsou velmi často zakaleny splachem půdních vrstev, planktonem 

a zvířenými dnovými sedimenty. Zákal splaškových odpadních vod je tvořen převážně 

organickými látkami. 

Zákal dává vodě nežádoucí vzhled, i v případě že je způsoben zdravotně nezávadnými 

látkami. To má velký význam zejména při hodnocení jakosti vody pitné a užitkové. 

Bílý zákal je způsoben bublinkami vzduchu, který se uvolňuje z vody v důsledku snížení 

tlaku a změny teploty vody v potrubí. 

„Zákal se stanoví bud měřením útlumu zářivého toku procházejícího nerovnoměrně všemi 

směry nebo měřením zářivého toku rozptýleného záření“ [5]. Semikvantitatvně lze stanovit 

zákal měřením průhlednosti zkušební trubicí nebo zkušební deskou.  

Zákal je významnou veličinou při posuzování účinnosti procesů úpravy vody.  

3.5.1  Průhlednost vody u hráze 

Od 1. března do 31. října se měří průhlednost vody dvakrát týdně. Měření je 

prováděno pomocí jednotně upravené Secciho desky. Secciho deska je kotouč o průměru 

30 cm se 4 kvadranty, střídavě černé a bílé barvy, a dále kalibrovanou šňůrou (10 m). 

Ponořuje se pod hladinu tak dlouho, dokud je viditelná. Odečet se provede v okamžiku, 

kdy desku již nelze rozeznat. Změny průhlednosti jsou důležitým ukazatelem možných 

komplikací na úpravně vody.  

Rozsah a limity 

Průhlednost se pohybuj od několika decimetrů do šesti až sedmimetrové hodnot. Limitní 

hodnota průhlednosti je stanovena - 100 cm. 
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3.6 Dusičnany 

Dusík patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Patří do skupiny tzv. nutrientů, 

které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Uplatňuje se při všech biologických 

procesech probíhajících v povrchových, podzemních a odpadních vodách a při 

biologických procesech čištění a úpravy vody [5]. Sloučeniny dusíku mohou být buď 

anorganického, nebo organického původu. Dalším významným zdrojem dusíku jsou 

odpady ze zemědělství. Při bilancích dusíku v podzemních a povrchových vodách je nutné 

brát v úvahu i obsah dusíku v atmosférických vodách. V atmosféře se vyskytují oxidy N2O, 

NO, NO2 a NH3, které jsou bud přírodního, nebo antropogenního původu [5]. 

Dusík se vyskytuje ve vodách v různých oxidačních stupních, iontové i neiontové formě: 

 amoniakální dusík, hydroxylamin, elementární dusík, oxid dusný, dusitanový dusík, 

dusičnanový dusík 

Ve vodách se stanovuje celkový dusík, který se dále dělí na anorganický vázaný dusík 

a organicky vázaný dusík. Dusičnany se vyskytují téměř ve všech vodách a patří mezi čtyři 

hlavní anionty. Jsou konečným produktem mineralizace organicky vázaného dusíku [5]. 

3.7 Železo 

Formy výskytu rozpuštěného a nerozpuštěného železa ve vodách závisejí na hodnotě  

pH, oxidačně-redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách přítomných ve vodě. 

Analyticky lze železo odlišit celkové železo, rozpuštěné železo, nerozpuštěné a železo 

organicky vázané. Železo se vyskytuje ve vodách v oxidačním stupni II nebo III [5]. 

V oxidačním stupni II se železo vyskytuje v podzemních vodách, v povrchových vodách, 

u dna nádrží a jezer. V nízkých koncentracích je železo součástí přírodních i užitkových 

vod. V atmosférických vodách jsou koncentrace železa velmi nízké. V povrchových 

vodách se železo vyskytuje v obsahu setin až desetin mg 1
-1

 [5]. 
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3.8 Fosforečnany 

Hlavním činitelem anorganického fosforu jsou prací prostředky, čistící, odmašťovací 

a mycí prostředky a hnojení fosforečnými hnojivy. 

Málo rozpustné fosforečnany kovů mají důležitou roli v hydrochemii i v technologii vody. 

Ovlivňují zbytkové koncentrace fosforu ve vodách a jsou využívány pro odstraňování 

některých kovů a fosforečnanů z vod.  

Sloučeniny fosforu mají zásadní vliv v přírodním koloběhu. Jsou důležité pro nižší i vyšší 

organismy. Přeměňují se na organicky vázaný fosfor. Fosfor je důležitý pro eutrofizaci 

povrchových vod [5]. 

3.9 Vápník a hořčík 

Původem vápníku a hořčíku jsou průmyslové odpadní vody, ve kterých se kyseliny 

neutralizují vápnem, vápencem, dolomitem nebo magnezitem. Využívají se také 

při odkyselování podzemních vod. 

Hořčíku ve vodě bývá méně než vápníku. Důvodem je nižší zastoupení v zemské kůře. 

Hořčík podléhá sorpci a také výměně iontů při styku vody s jílovými materiály, horninami 

a rostlinami. 

Vápník a hořčík se v hydrochemii a technologii vody také spojuje s termínem „tvrdost 

vody“ tzn., že jde o chemické a biologické vlastnosti [5]. 

3.10  CHSKMn 

Při stanovení chemické spotřeby kyslíku se koncentrace organických látek ve vodě 

posuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje 

na jejich oxidaci.  

„Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg 1
-1

 (rozumí se mg 

kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního činidla na 1 litr vody). 

Jako oxidační činidlo se v současnosti používá zásadně dichroman draselný“ [5].  

Manganistanová metoda je výhodná v tom, že lze určit i hodnoty pod 1,0 mg 1
-1

, které 

se nacházejí u pitných, užitkových a podzemních vod, kdy použití CHSKcr na to nestačí 

[5]. 
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3.11  BSK5 

„Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek v toxickém prostředí 

biochemickou oxidací organických, popř. anorganických látek ve vodě. Vyjadřuje se mg.l-

1. Hodnota BSK závisí na době inkubace. BSK za n dní se označuje BKSn. BSK (BOD) se 

používá jako míra koncentrace biologicky rozložitelných látek, na rozdíl od CHSK (COD), 

která postihuje organické látky biologicky rozložitelné a nerozložitelné“ [5].  
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4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ ANALÝZ 

V následující kapitole jsou popsány analýzy, které byly vyhodnoceny z údajů 

získaných při odběru surové vody ve vodárenské nádrži Karolinka. Jedná se o ukazatele, 

které byly použity při analýze, patří zde: teplota, pH, zákal, dusičnany, železo, 

fosforečnany, hořčík, vápník, CHSKMn a BSK5. 

4.1 Analýza teploty  

Teplota se stanovuje dle metody určených ČSN ISO 75 7342 [7]. 

Podle dané normy se stanovuje teplota všech druhů vod, která je vyšší než 0˚C, a teplota 

vzduchu jako významná veličina ovlivňující teplotu vody. Účely měření teploty vody 

a vzduchu jsou např.:  

a) zjištění hodnoty teploty jako ukazatele kvality vody (při odběru vzorku);  

b) monitorování podmínek ve vodních ekosystémech;  

c) kontrola dosažení konstantní teploty (indikace stabilního stavu) při odběru vzorků pitné 

a podzemní vody;  

d) kontrola dodržení předepsané teploty během dopravy a skladování vzorků;  

e) kontrola dodržení referenční teploty 20 °C při měření objemu;  

f) zjištění teploty nebo kontrola dodržení referenční teploty (25 ± 0,5) °C při stanovení 

výrazně teplotně závislých ukazatelů kvality vody [7]. 

 

Teplota surové vody byla měřena na vstupu do úpravny vody. Vodárenský odběr z 

nádrže byl po celou dobu realizován z prostředního vodárenského okna odběrné věže, jeho 

hloubka je proměnlivá s kolísáním hladiny. 
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Tabulka 1 Naměřené hodnoty teploty pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - TEPLOTA ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum 

odběru měsíc teplota 

Datum 

odběru teplota 

Datum 

odběru teplota 

Datum 

odběru teplota 

1.2.2010 leden 3,1 3.1.2011 3,6 9.1.2012   7.1.2013   

1.3.2010 únor 3,3 31.1.2011 3,6 27.2.2012 2,8 18.2.2013   

29.3.2010 březen 3 21.3.2011 3,4 12.3.2012   11.3.2013   

26.4.2010 duben 4,3 28.3.2011 3,6 2.4.2012   18.3.2013 2,8 

31.5.2010 květen 8,4 4.4.2011   14.5.2012   2.4.2013   

28.6.2010 červen 9 26.4.2011 5 11.6.2012   6.5.2013   

26.7.2010 červenec 9,3 16.5.2011   9.7.2012   13.5.2013 4 

30.8.2010 srpen 9,7 14.6.2011   13.8.2012   3.6.2013   

13.9.2010 září 13 11.7.2011   3.9.2012   8.7.2013   

4.10.2010 říjen 12,5 15.8.2011   17.9.2012 10,7 12.8.2013   

1.11.2010 listopad 9,5 19.9.2011 13 1.10.2012   22.10.2013   

20.12.2010 prosinec 3,6 29.10.2012   15.10.2012   9.12.2013   

Průměr   7,4   5,4   6,75   3,4 

 

 
 

Obrázek 3 Graficky znázorněné hodnoty teploty v daných letech 
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Z grafu je patrné, že nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2010 začátkem září 

a v listopadu 2011 (13˚C) a nejnižší v únoru 2012 a v březnu 2013 (2,8˚C). Dále bych 

uvedl, že nejvyšší teplotní průměr byl v roce 2010 (7,4˚C) a nejnižší 2013 (3,4˚C). Teplota 

odpovídá danému ročnímu období. Nejvyšší teplota vody byla naměřena v září, jelikož 

v létě dochází k prohřátí celého objemu vodní nádrže slunečním zářením. Nejnižší teplota 

byla naměřena v březnu, jelikož došlo k tání sněhu a ledu. 

4.2 Analýza pH  

V nádrži dochází v průběhu roku k rozvrstvení vody, a to v závislosti na tvaru, 

hloubce a poloze nádrže, složení a teplotě vody. Vrstva u hladiny obsahuje obvykle více 

kyslíku, je teplejší. K porušení rozvrstvení dochází při vyrovnání teplot vrstev, a to na jaře 

a na podzim. Na jaře po roztátí ledu, za působení větru a proudění dochází k neustálému 

promíchávání vodního sloupce, tzv. jarní cirkulace. Podzimní cirkulace má opačný 

charakter. 

Tabulka 2 Naměřené hodnoty pH pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR pH ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum odběru měsíc pH Datum odběru pH Datum odběru pH Datum odběru pH 

4.1.2010 leden 7,58 3.1.2011 7,68 9.1.2012 7,85 7.1.2013 7,77 

1.2.2010 únor 7,62 7.2.2011 7,72 6.2.2012 7,78 4.2.2013 7,70 

1.3.2010 březen 7,67 21.3.2011 7,54 12.3.2012 7,84 11.3.2013 7,77 

6.4.2010 duben 7,81 4.4.2011 7,63 2.4.2012 7,75 2.4.2013 7,72 

18.5.2010 květen 7,64 16.5.2011 7,62 14.5.2012 7,64 6.5.2013 7,73 

14.6.2010 červen 7,74 14.6.2011 7,64 11.6.2012 7,58 13.5.2013 7,59 

26.7.2010 červenec 7,64 11.7.2011 7,65 9.7.2012 7,41 3.6.2013 7,52 

30.8.2010 srpen 7,85 15.8.2011 7,41 13.8.2012 7,28 8.7.2013 7,39 

6.9.2010 září 8,08 19.9.2011 7,23 3.9.2012 7,28 12.8.2013 7,41 

4.10.2010 říjen 7,68 10.10.2011 7,20 1.10.2012 7,23 22.10.2013 7,61 

8.11.2010 listopad 7,79 7.11.2011 7,72 5.11.2012 7,56 5.11.2013 7,72 

20.12.2010 prosinec 7,76 12.12.2011 7,83 10.12.2012 7,71 9.12.2013 7,90 

Průměr    7,74   7,57   7,58   7,65 
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Obrázek 4 Graficky znázorněné hodnoty pH v daných letech 

 

Z naměřených hodnot pH je zřetelné, že nedochází k většímu vychýlení. Naměřené 

hodnoty jsou, co se týká průměrů za jednotlivá období, takřka srovnatelné. Nejvyšší 

naměřená hodnota pH byla v září 2010 byla (8,08) a nejnižší v říjnu 2011 (7,20). 

Naměřenou hodnotu pH vody a její neutralizační a tlumivou kapacitu mohou výrazně 

ovlivnit některé chemické a biologické pochody v ní probíhající, např.: koagulace, srážení, 

aerobní a anaerobní rozklad. 

4.3 Analýza zákalu  

Zákal se stanovuje dle metody určených ČSN ES ISO 7020 [8]. 

Daná norma platí pro kaly a kalové produkty, např. z úpravy přívalových 

dešťových vod, žump, městských stokových sítí, čistíren městských odpadních vod, úpravy 

průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám. Metoda je 

použitelná pro stanovení hodnoty pH kapalných, pastovitých nebo tuhých kalů. Je-li 

vzorek kalu dostatečně kapalný, má se měřit pH přímo. Obsahuje-li kal relativně vysoké 

procento tuhých látek, má se měřit pH po zředění vodou.  
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Podstata zkoušky: Připraví se vodná suspenze tuhého nebo pastovitého kalu a pH této 

suspenze se stanoví potenciometricky. Hodnota kapalných vzorků kalů se měří přímo.  

Tabulka 3 Naměřené hodnoty zákalu pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR ZÁKALU ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum 

odběru měsíc zákal 

Datum 

odběru zákal 

Datum 

odběru zákal 

Datum 

odběru zákal 

4.1.2010 leden 1,9 10.1.2011 2,9 9.1.2012 2,3 7.1.2013 1,7 

1.2.2010 únor 1,5 7.2.2011 2,2 6.2.2012 1,5 4.2.2013 1,9 

8.3.2010 březen 3,4 7.3.2011 2,1 12.3.2012 2,6 18.2.2013 1,9 

6.4.2010 duben 4,4 4.4.2011 2,2 2.4.2012 11,5 11.3.2013 3,2 

18.5.2010 květen 3,9 16.5.2011 2,5 14.5.2012 2,7 18.3.2013   

14.6.2010 červen 7,2 14.6.2011 2,0 11.6.2012 2,4 2.4.2013 3,0 

26.7.2010 červenec 2,1 11.7.2011 6,8 9.7.2012 1,9 6.5.2013 6,0 

30.8.2010 srpen 2,2 15.8.2011 4,9 13.8.2012 3,5 3.6.2013 3,5 

6.9.2010 září 6,5 5.9.2011 4,8 3.9.2012 2,0 8.7.2013 2,5 

11.10.2010 říjen 3,0 10.10.2011 4,2 1.10.2012 3,3 12.8.2013 4,0 

8.11.2010 listopad 1,5 7.11.2011 2,8 5.11.2012 5,2 22.10.2013 10,5 

20.12.2010 prosinec 3,6 12.12.2011 2,4 10.12.2012 3,2 9.12.2013 3,7 

Průměr   3,4   3,3   3,5   3,8 
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Obrázek 5 Graficky znázorněné hodnoty zákalu v daných letech 

 

Nejvyšší naměřená hodnota zákalu byla 11,5 mg/l, která byla naměřena v dubnu 

2012. Tato zvýšená hodnota může být způsobena vlivem klimatologických změn, např. 

splachem z půdních vrstev v okolí nádrže, nebo po vydatných deštích.  Naopak nejnižší 

naměřená hodnota zákalu činila 1,5 mg/l, daná hodnota byla naměřena v listopadu 2010 a v 

únoru 2012. Jedná se o měsíce s nízkým úhrnem srážek a vliv zde má i teplota vody a 

stratifikace nádrže.   

4.4 Analýza dusičnanů  

Dusičnany se stanovují dle metody určené ČSN ISO 7890-3 [9]. 

Podstatou zkoušky je spektrometrické měření žluté sloučeniny, která vznikla reakcí 

kyseliny sulfosalicylové (v prostředí salycilanu sodného a kyseliny sírové) s dusičnany 

a následující alkalizací. Aby se nesrážely vápenaté a hořečnaté soli, s hydroxidem 

se přidává disodná sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTANa2). K odstranění 

rušivého vlivu dusitanů se přidává azid sodný [9].  



Tomáš Kneifl: Monitoring kvality vody ve vodárenské nádrži Karolinka 

2014  25 

 

Tabulka 4 Naměřené hodnoty dusičnanů pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR DUSIČNANŮ ROK 2010,2011,2012,2013 

Datum 

odběru měsíc 

dusična

ny 

Datum 

odběru 

dusična

ny 

Datum 

odběru 

dusična

ny 

Datum 

odběru 

dusič

nany 

4.1.2010 leden 2,53 10.1.2011 2,77 9.1.2012 3,51 7.1.2013 3,78 

1.2.2010 únor 2,54 7.2.2011 3,17 6.2.2012 3,02 4.2.2013 4,10 

1.3.2010 březen 4,10 21.3.2011 3,41 12.3.2012 3,36 11.3.2013 4,58 

6.4.2010 duben 3,43 4.4.2011 3,20 2.4.2012 6,89 18.3.2013 4,40 

18.5.2010 květen 3,46 16.5.2011 3,22 14.5.2012 6,03 2.4.2013 4,30 

14.6.2010 červen 3,74 14.6.2011 3,20 11.6.2012 6,50 6.5.2013 5,65 

26.7.2010 červenec 3,32 11.7.2011 4,02 9.7.2012 6,45 13.5.2013 6,00 

30.8.2010 srpen 3,28 15.8.2011 4,24 13.8.2012 5,87 3.6.2013 6,30 

6.9.2010 září 2,53 19.9.2011 3,57 3.9.2012 5,15 8.7.2013 4,54 

11.10.2010 říjen 2,52 10.10.2011 3,44 1.10.2012 4,13 12.8.2013 4,14 

8.11.2010 listopad 2,28 7.11.2011 2,74 5.11.2012 3,63 22.10.2013 2,26 

20.12.2010 prosinec 2,74 12.12.2011 2,66 10.12.2012 3,99 9.12.2013 3,37 

Průměr 

 

3,0 

 

3,30 

 

4,88 

 

4,45 

 

 

 
 

Obrázek 6 Graficky znázorněné hodnoty dusičnanů v daných letech 
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Graf znázorňující koncentraci dusičnanů nám ukazuje, že hodnoty naměřené v letech 

2010 – 2013 jsou velmi příznivé. Nejvyšší hodnota, která byla naměřena, byla v dubnu 

2012 (6,89 mg/l) a nejmenší v listopadu 2013 (2,26 mg/l). Hodnoty koncentrace dusičnanů 

nepřekračují povolené limity dle vyhlášky ministerstva zemědělství. 

4.5 Analýza železa  

Železo se stanovuje dle metody určených ČSN ISO 6332 [10]. 

Postupy stanovení jsou popsány pro: a) veškeré železo (součet rozpuštěného a 

nerozpuštěného železa): 1) přímé stanovení; 2) stanovení po rozkladu; b) celkové 

rozpuštěné železo, c) dvojmocné rozpuštěné železo. Postupy jsou přímo použitelné pro 

stanovení železa v koncentracích 0,01 mg.l-1 až 5 mg.l-1, vyšší koncentraci železa lze 

stanovit po vhodném zředění vzorku.  

Podstata zkoušky. Po přídavku roztoku 1,10-fenantrolinu ke zkoušenému objemu 

vzorku vznikne červenooranžový komplex vhodný k fotometrickému měření při vlnové 

délce kolem 510 nm. Při stanovení veškerého železa nebo celkového rozpuštěného železa 

se FeIII redukuje na FeII přídavkem hydroxylaminhydrochloridu. Za nepřítomnosti 

nerozpuštěného železa, oxidů nebo komplexů železa je nezbytná předúprava vzorku pro 

převedení těchto složek do roztoku Komplex FeII s 1,10-fenantrolinem je v rozmezí 

hodnot pH 2,5 až 9 stabilní a intenzita zbarvení je úměrná obsahu FeII. Závislost mezi 

koncentrací a absorbancí je do 5 mg.l-1 železa lineární. Absorpční maximum je okolo 510 

nm (molární absorpční koeficient 11,103 l.mol
-1

.cm
-1

) [10]. 
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Tabulka 5 Naměřené hodnoty železa pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR ŽELEZA ROK 2010,2011,2012,2013 

Datum 

odběru měsíc železo 

Datum 

odběru železo 

Datum 

odběru železo 

Datum 

odběru železo 

4.1.2010 leden 0,04 10.1.2011 0,05 9.1.2012 0,05 7.1.2013 0,05 

1.2.2010 únor 0,03 7.2.2011 0,05 6.2.2012 0,03 4.2.2013 0,04 

1.3.2010 březen 0,05 21.3.2011 0,04 12.3.2012 0,05 11.3.2013 0,04 

6.4.2010 duben 0,07 4.4.2011 0,04 2.4.2012 0,07 18.3.2013 0,06 

18.5.2010 květen 0,06 16.5.2011 0,04 14.5.2012 0,05 2.4.2013 0,06 

14.6.2010 červen 0,06 14.6.2011 0,03 11.6.2012 0,05 6.5.2013 0,10 

26.7.2010 červenec 0,06 11.7.2011 0,05 9.7.2012 0,04 13.5.2013 0,10 

30.8.2010 srpen 0,06 15.8.2011 0,04 13.8.2012 0,04 3.6.2013 0,09 

6.9.2010 září 0,13 19.9.2011 0,05 3.9.2012 0,04 8.7.2013 0,07 

11.10.2010 říjen 0,05 10.10.2011 0,05 1.10.2012 0,05 12.8.2013 0,08 

8.11.2010 listopad 0,04 7.11.2011 0,07 5.11.2012 0,08 22.10.2013 0,07 

20.12.2010 prosinec 0,04 12.12.2011 0,06 10.12.2012 0,05 9.12.2013 0,07 

Průměr   0,06   0,05   0,05   0,07 
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Vývoj koncentrace železa nám ukazuje, že nejvyšší hodnota byla naměřena v září 

2010 (0,13 mg/l) a nejnižší v únoru 2010 a 2012 (0,03 mg/l). Naměřené hodnoty 

nepřekračují limitní parametry pro vodárenské nádrže. Vliv na množství železa ve 

vodárenské nádrži mají sedimenty usazené na dně a pak následným promícháváním a 

prouděním se dostávají dále do celého objemu nádrže. Částečný podíl má i stárnutí nádrže. 

4.6 Analýza fosforečnanů 

Fosforečnany se stanovují dle metody určených ČSN EN ISO 6878 [11]. 

Fosforečnanové ionty reagují v kyselém roztoku obsahujícím ionty molybdenanu 

a antimonu za vzniku antimon-fosfomolybdenanového komplexu. 

Redukci komplexu kyselinou askorbovou vzniká intenzívn zbarvený komplex 

molybdenové modře. Koncentrace přítomných orthofosforečnanů se stanoví po změření 

absorbance tohoto komplexu. 

Polyfosforečnany a některé organofosfátové sloučeniny se stanoví po hydrolytickém 

působení kyseliny a sírové, kdy jsou převedeny na orthofosforečnan, který reaguje 

s molybdenanem. 

Četné sloučeniny s organicky vázaným fosforem lze převést na orthofosforečnany 

mineralizací peroxodisíranem. Mineralizace směsi kyseliny dusičné a sírové se používá 

v případě potřeby razantnějšího účinku [11]. 
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Tabulka 6 Naměřené hodnoty fosforečnanů pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR FOSFOREČNANŮ ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum 

odběru měsíc 

fosfo

rečna

ny 

Datum 

odběru 

fosforeč

nany 

Datum 

odběru 

fosfor

ečnan

y 

Datum 

odběru 

fosfo

rečna

ny 

4.1.2010 leden 0,058 10.1.2011 0,068 9.1.2012 0,050 7.1.2013 0,050 

15.2.2010 únor 0,050 7.2.2011 0,101 6.2.2012 0,050 4.2.2013 0,051 

1.3.2010 březen 0,050 21.3.2011 0,050 12.3.2012 0,050 18.2.2013 0,055 

6.4.2010 duben 0,050 4.4.2011 0,050 2.4.2012 0,050 11.3.2013 0,057 

18.5.2010 květen 0,174 16.5.2011 0,050 14.5.2012 0,050 2.4.2013 0,052 

14.6.2010 červen 0,050 14.6.2011 0,050 11.6.2012 0,050 6.5.2013 0,064 

26.7.2010 červenec   11.7.2011 0,050 9.7.2012 0,050 13.5.2013 0,078 

16.8.2010 srpen 0,050 15.8.2011 0,050 13.8.2012 0,050 3.6.2013 0,050 

6.9.2010 září 0,050 19.9.2011 0,057 3.9.2012 0,050 8.7.2013 0,051 

11.10.2010 říjen 0,050 10.10.2011 0,050 1.10.2012 0,050 12.8.2013 0,050 

8.11.2010 listopad 0,050 7.11.2011 0,050 5.11.2012 0,050 22.10.2013 0,050 

13.12.2010 prosinec 0,050 12.12.2011 0,050 10.12.2012 0,050 9.12.2013 0,050 

Průměr   0,1   0,056   0,050   0,055 
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Výskyt fosforečnanu odpovídá charakteru vody. Nejvyšší naměřená koncentrace 

fosforečnanů byla v lednu 2010 (0,058 mg/l). Mohlo to být způsobeno kontaminací vzorků, 

jde o velice odlehlou hodnotu v rámci dlouhodobého měření ve vodním díle Karolinka.  

4.7 Analýza hořčíku a vápníku  

Hořčík a vápník se stanovují dle metody určených ČSN ISO 6059 [12]. 

Komplexometrická titrace vápníku a hořčíku vodný roztokem disodné soli EDTA 

při hodnotě pH 10. Jako indikátor se používá sodná sůl eriochromčerná T, která 

v přítomnosti vápenatých iontů dává vínově červené nebo fialové zbarvení. Během titrace 

reaguje EDTA nejprve s volnými ionty vápníku a hořčíku, a potom v bodě ekvivalence 

s ionty vápníku a hořčíku vázanými indikátorem. Po tomto uvolnění indikátoru dochází 

k barevné změně ve vínově červeného nebo fialového do modrého odstínu.  

Výsledky se udávají v jednotkách látkové koncentrace. Byl – li vápník stanoven 

zvlášť, je možno vypočítat hmotnostní koncentraci hořčíku [12]. 

 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty hořčíku pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA ODBĚR HOŘČÍKU ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum 

odběru měsíc 

hořčí

k 

Datum 

odběru 

hořčí

k Datum odběru 

hořčí

k 

Datum 

odběru 

hořčí

k 

4.1.2010 leden 3,53 10.1.2011 3,11 9.1.2012 3,69 7.1.2013 3,50 

1.2.2010 únor 3,61 7.2.2011 3,21 6.2.2012 4,55 4.2.2013 3,60 

1.3.2010 březen   28.3.2011 3,26 12.3.2012 4,81 18.2.2013 3,99 

6.4.2010 duben 3,09 4.4.2011 2,94 2.4.2012 2,46 11.3.2013 3,57 

18.5.2010 květen 2,58 16.5.2011 3,09 14.5.2012 2,51 18.3.2013   

14.6.2010 červen 2,60 14.6.2011 3,36 11.6.2012 2,99 2.4.2013 2,43 

26.7.2010 červenec 2,87 11.7.2011 3,82 9.7.2012 2,19 6.5.2013 2,82 

30.8.2010 srpen 3,02 15.8.2011 3,21 13.8.2012 3,06 3.6.2013 2,53 

6.9.2010 září 3,09 5.9.2011 3,19 3.9.2012 2,70 8.7.2013 2,87 

4.10.2010 říjen   10.10.2011 3,84 1.10.2012 2,72 12.8.2013 3,18 

8.11.2010 listopad 3,28 7.11.2011 3,86 5.11.2012 3,38 22.10.2013 3,33 

20.12.2010 prosinec 3,14 12.12.2011 3,45 10.12.2012 3,77 9.12.2013 3,35 

Průměr   3,1   3,36   3,24   3,20 
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Tabulka 8 Naměřené hodnoty vápníku pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR VÁPNÍKU ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum 

odběru měsíc vápník 

Datum 

odběru vápník 

Datum 

odběru vápník 

Datum 

odběru vápník 

4.1.2010 leden 24,48 31.1.2011 23,60 9.1.2012 27,32 7.1.2013 27,04 

1.2.2010 únor 24,80 7.2.2011 24,72 6.2.2012 27,20 4.2.2013 26,48 

8.3.2010 březen  25,44 7.3.2011 26,00 12.3.2012 27,12 18.2.2013 25,60 

6.4.2010 duben 22,88 4.4.2011 25,92 2.4.2012 19,44 11.3.2013 25,92 

18.5.2010 květen 23,52 16.5.2011 24,80 14.5.2012 19,08 18.3.2013   

14.6.2010 červen 20,36 14.6.2011 25,04 11.6.2012 19,20 2.4.2013 26,72 

26.7.2010 červenec 20,60 11.7.2011 24,80 9.7.2012 20,40 6.5.2013 19,72 

30.8.2010 srpen 21,52 15.8.2011 23,20 13.8.2012 19,96 3.6.2013 17,16 

6.9.2010 září 21,84 5.9.2011 23,80 3.9.2012 20,80 8.7.2013 21,68 

11.10.2010 říjen 23,92 10.10.2011 23,84 1.10.2012 22,80 12.8.2013 23,32 

8.11.2010 listopad 23,64 7.11.2011 26,80 5.11.2012 25,28 22.10.2013 30,60 

20.12.2010 prosinec 24,32 12.12.2011 27,80 10.12.2012 26,76 9.12.2013 32,64 

Průměr   23,1   25,03   22,95   25,17 
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Obrázek 10 Graficky znázorněné hodnoty vápníku v daných letech 

 

Nejvyšší naměřená hodnota Mg byla v roce 2012 (4,81 mg/l), naopak nejnižší 

hodnota Mg činila v roce 2012 (2,19 mg/l). Hodnota Ca byla v prosinci za rok 2013 (32,64 

mg/l) nejvyšší, naopak nejnižsí hodnota činila v srpnu roku 2013 (17,16 mg/l). Voda z 

povrchových zdrojů má menší tvrdost, protože neprotéká půdou. Pokud jde o vodu 

podzemní, pak je pro výslednou tvrdost vody zásadní druh podloží, kterým voda protéká, 

než se dostane k místu odběru. 

4.8 Analýza CHSKMn  

CHSKMn  se stanovují dle normy ČSN EN ISO 8467 [13]. 

Vzorek se zahřívá ve vroucí vodní lázni po určenou dobu (10min) se známým 

objemem odměrného roztoku manganistanu draselného v prostředí kyseliny sírové. Část 

manganistanu se redukuje oxidovatelnými látkami přítomnými ve vzorku. Spotřeba 

manganistanu se stanoví po přídavku přebytku roztoku štavelanu titrací tohoto přebytku 

odměrným roztokem manganistanu. 
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Navržená nejvyšší hodnota chemické spotřeby kyslíku manganistanem 10mg/l 

odpovídá spotřebě manganistanu přidaného k nedoředěnému vzorku [13]. 

 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty CHSKMn pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR CHSK-Mn ROK 2010,2011,2012,2013 

Datum 

odběru měsíc 

CHSK-

Mn 

Datum 

odběru 

CHSK-

Mn 

Datum 

odběru 

CHSK-

Mn 

Datum 

odběru 

CHSK-

Mn 

4.1.2010 leden 1,25 31.1.2011 1,31 9.1.2012 1,36 7.1.2013 1,64 

1.2.2010 únor 1,41 7.2.2011 1,12 6.2.2012 1,60 4.2.2013 1,53 

1.3.2010 březen 1,18 21.3.2011 0,77 12.3.2012 1,35 11.3.2013 1,52 

6.4.2010 duben 1,48 4.4.2011 1,41 2.4.2012 1,57 18.3.2013 1,25 

18.5.2010 květen 1,34 16.5.2011 1,36 14.5.2012 1,19 2.4.2013 1,35 

14.6.2010 červen 1,84 14.6.2011 1,38 11.6.2012 1,22 6.5.2013 1,25 

26.7.2010 červenec 1,22 11.7.2011 1,32 9.7.2012 0,93 13.5.2013 1,12 

30.8.2010 srpen 1,82 15.8.2011 1,76 13.8.2012 1,26 3.6.2013 0,64 

6.9.2010 září 2,11 19.9.2011 1,95 3.9.2012 1,80 8.7.2013 1,47 

11.10.2010 říjen 1,73 10.10.2011 1,52 1.10.2012 1,39 12.8.2013 1,31 

8.11.2010 listopad 1,69 7.11.2011 1,37 5.11.2012 1,66 22.10.2013 1,37 

20.12.2010 prosinec 1,21 12.12.2011 1,28 10.12.2012 1,31 9.12.2013 1,37 

Průměr   1,52   1,38   1,39   1,32 
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Obrázek 11 Graficky znázorněné hodnoty CHSKMn v daných letech 

 

Z grafu je patrné, že nejvyšší naměřená koncentrace CHSKMn byla v září v 2010 

(2,11 mg/l) a nejnižší v srpnu 2013 (0,64 mg/l). Nízká hodnota CHSKMn mohla vzniknout 

důsledkem většího úhrnu srážek, a tím vyšší hladiny vody v nádrži. Daná hodnota je částečně 

ovlivněna kyslíkem a množstvím organických látek. 

4.9 Analýza BSK5 

BSK5 se stanovují dle normy ČSN EN1899-1 a 1899-2 [14]. 

Tato evropská norma specifikuje stanovení biochemické spotřeby kyslíku vody s 

potlačením nitrifikace. Biochemická spotřeba kyslíku po n dnech (BSKn):  

Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za určených 

podmínek biochemickou oxidací organických popř. anorganických látek ve vodě a kde n je 

inkubační doba (obvykle 5 nebo 7 dní).  

Podstata zkoušky: Vzorek zkoušené vody se upravuje a ředí různými objemy ředicí 

vody s dostatečnou koncentrací rozpuštěného kyslíku a s inokulem aerobních 

mikroorganismů, nitrifikace se potlačuje. Inkubuje se ve tmě při 20 °C po dobu 5 dní nebo 

7 dní ve zcela naplněné a uzavřené lahvičce.  
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Výsledky ukázaly, že hodnota BSK7 získaná modifikovanou zkouškou odpovídá 

hodnotě BSK5. Předpokládá se, že v budoucích letech bude к dispozici dostatek údajů pro 

srovnání výsledků BSK5 a BSK7, takže modifikovaná zkouška se 7denní inkubaci bude 

moci být zcela zahrnuta jako základní postup do této normy při jejím přezkoumání a revizi 

[14]. 

 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty BSK5 pro roky 2010, 2011, 2012, 2013 [6] 

 

VD KAROLINKA - ODBĚR BSK5 ROK 2010, 2011, 2012, 2013 

Datum 

odběru měsíc 

BSK

5 

Datum 

odběru 

BSK

5 

Datum 

odběru 

BSK

5 Datum odběru 

BSK

5 

4.1.2010 leden 0,8 3.1.2011 0,6 9.1.2012 1,6 7.1.2013 0,8 

1.2.2010 únor 1,9 7.2.2011 1,1 6.2.2012 2,0 4.2.2013 0,6 

1.3.2010 březen  1,0 21.3.2011 1,2 12.3.2012 1,2 11.3.2013 2,0 

6.4.2010 duben 1,0 4.4.2011 0,8 2.4.2012 0,8 18.3.2013 1,9 

18.5.2010 květen 1,1 16.5.2011 1,0 14.5.2012 0,8 2.4.2013 1,7 

14.6.2010 červen 1,3 14.6.2011 0,9 11.6.2012 0,7 6.5.2013 1,1 

26.7.2010 červenec 1,0 11.7.2011 1,1 9.7.2012 1,3 13.5.2013 1,1 

30.8.2010 srpen 0,9 15.8.2011 0,7 13.8.2012 0,5 3.6.2013 0,9 

6.9.2010 září 0,9 19.9.2011 0,8 3.9.2012 1,1 8.7.2013 1,8 

4.10.2010 říjen 1,3 10.10.2011 2,1 1.10.2012 1,0 12.8.2013 0,7 

8.11.2010 listopad 0,5 7.11.2011 1,4 5.11.2012 0,9 22.10.2013 1,8 

20.12.2010 prosinec 2,1 12.12.2011 1,3 10.12.2012 0,6 9.12.2013 0,6 

Průměr   1,2   1,1   1,0   1,3 
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Obrázek 12 Graficky znázorněné hodnoty BSK5 v daných letech 

 

Získané hodnoty BSK5 nám znázorňují, že v prosinci 2010 byla nejvyšší naměřená 

hodnota (2,1 mg/l), naopak nejnižší hodnota činila v listopadu 2010 a v srpnu 2012 shodně 

(0,5 mg/l). BSK5 je ovlivněna množstvím organických látek ve vodě a nasycením kyslíkem. 

Průběh naměřených let není nijak neobvyklý, voda se řadí do kategorie A1. Nízké hodnoty 

BSK5 značí nízké organické znečištění vody [14]. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá problematikou monitoringu jakosti vody ve vodárenské 

nádrži Karolinka. Jedná se o důsledný proces sledování přesně určených ukazatelů v bodech 

tvořících síť, a to v čase i prostoru. Slouží k maximálně objektivnímu poznání velikosti a změn 

vzájemných ukazatelů složek životního prostředí v regionu. Monitorování jakosti povrchových 

a podzemních vod je nejdůležitějším nástrojem k získání informací potřebných k hodnocení 

stavu a vývoje hydrosféry a ochrany zdrojů pitné vody [4]. 

Z vyhodnocených ukazatelů, které byly použity při analýze (teplota, pH, zákal, 

dusičnany, železo, fosforečnany, hořčík, vápník, CHSKMn a BSK5), byla zjištěna velmi 

dobrá kvalita surové vody v nádrži. Velký vliv na kvalitu surové vody má prostředí, ve 

kterém se vodárenská nádrž Karolinka nachází, v dané oblasti je zemědělství minimální, 

takže nedochází k znečištění pesticidy a téměř zde není žádný průmysl, který by 

znečišťoval životní prostředí v okolí nádrže. Kvalita vody svými parametry odpovídá 

požadavkům pro odběr pitné vody, spadá do skupiny A1, tedy standardní metody úpravy 

povrchové vody na pitnou a to buď jednoduchou fyzikální metodou, nebo desinfekcí a 

rychlou filtrací. Dalším ukazatelem velmi dobré jakosti vody je výskyt raka říčního a 

pstruha obecného, kteří jsou velmi citliví na jakékoliv znečištění. 

Je důležité vyzdvihnout, že kvalita vody se dlouhodobě nemění. Aby nevzniklo 

případné znečištění, je třeba zachovat ochranná pásma I. a II. stupně. Důležitá je také 

znalost nebezpečných látek, které by mohly ohrozit kvalitu vody a její nezávadnost. Pokud 

by došlo k havárii, je třeba znát způsob urychleného odstranění. Pro člověka, ale také pro 

celou společnost je nezbytné chránit a udržovat přírodní zdroje vody, které jsou vhodné pro 

úpravu na vodu pitnou. Je nutno přírodu chránit, a tak ji zachovat pro budoucí generace. 
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