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Anotace 

V diplomové práci je posuzován vliv obce Dolní Lutyně část Věřňovice na vodní 

tok Olše, vzhledem k tomu, že se v samostatném katastrálním území Věřňovice nachází 

nesoustavná jednotná kanalizace s vyústěním odpadních vod do řeky Olše bez čištění. 

Vzorkování proběhlo na pěti odběrových místech od září 2006 do června 2008. Hodnocení 

bylo provedeno na základě vybraných hydrochemických parametrů dle nařízení vlády 

č. 229/2007 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. 

Klíčová slova 

Věřňovice, vodní tok Olše, kanalizace, vzorkování, odběrové místo, hydrochemické 

parametry, přípustné znečištění, citlivá oblast. 

Annotation 

The aim of this diploma thesis is to assess the influence of Věřňovice – part of Dolní 

Lutyně community on the Olše water course, in reference to the fact that Věřňovice 

cadastral area has no unified sewer system for opening sewage water to the Olše water 

course without filtering. The sampling was done in five sampling areas from September 

2006 to June 2008. The evaluation was made on the basis of chosen hydrochemical 

parameters. Evaluation was made in accordance with government bylaw No. 229/2007 Sb. 

regarding the registers and values of allowable pollution in surface and sewage water, 

propriety for authorization to discharge sewage water to surface water, to canalizations 

and also about susceptible areas. 

Key words 

Věřňovice, Olše water course, sewer system, sampling, sampling area, 

hydrochemical parameters, allowable pollution, susceptible area. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Voda je základní podmínkou života a je jednou z hlavních složek životního prostředí. 

Dopady našeho chování k vodám pociťujeme nejen my, ale i obyvatelé států, kterými u nás 

pramenící toky protékají. Odpadní vody jsou znečišťující složkou životního prostředí, 

a proto je tak nesmírně důležité čistit je před jejich vypouštěním do vod povrchových. 

Tento proces by se měl aplikovat nejen u velkých zdrojů znečištění, ale i u malých zdrojů 

(čistírny odpadních vod menších měst a obcí). Vzhledem k tomu, že se v České republice 

vyskytuje mnoho takových případů, kdy se znečišťují povrchové vody vypouštěním 

odpadních vod bez jakéhokoliv čištění, je třeba v nejbližší době tuto problematiku řešit. 

V předložené diplomové práci se zabývám problematikou znečišťování vodního toku 

Olše odpadními vodami. Práce navazuje na mou bakalářskou práci, která byla pilotní 

studií, v rámci které jsem začala sledovat změny vybraných hydrochemických parametrů 

v celém vodním toku řeky Olše protékajícím Věřňovicemi (pět odběrových míst). 

Vzorkovat jsem začala v září roku 2006 a práci v terénu jsem ukončila v červnu roku 2008. 

Na základě získaného souboru dat (jeden rok) jsem zvolila pro další monitorování jen ty 

hydrochemické parametry, u kterých jsem zjistila významné odlišnosti.  

Během řešení své bakalářské i diplomové práce jsem spolupracovala s obcí Dolní 

Lutyně, která má v plánu vybudovat čistírnu odpadních vod (ČOV) a kanalizační systém 

(kombinace tlakové a gravitační kanalizace) v samostatném katastrálním území Věřňovice. 

Hlavním cílem předložené diplomové práce je zhodnotit vliv obce Dolní Lutyně část 

Věřňovice na vodní tok Olše vzhledem k tomu, že se v samostatném katastrálním území 

Věřňovice nachází nesoustavná jednotná kanalizace s vyústěním odpadních vod do řeky 

Olše bez čištění. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

V následující kapitole jsou stručně popsány přírodní poměry obce Dolní Lutyně část 

Věřňovice. Podrobnější informace jsou uvedeny v mé bakalářské práci (Šmídová, 2007). 

Řešeným územím je obec Dolní Lutyně část Věřňovice, která se nachází 

v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském kraji v okrese 

Karviná se správou v obci Dolní Lutyně. Věřňovice jsou samostatné katastrální území 

a jsou součástí Dolní Lutyně od roku 1975. Toto samostatné katastrální území se rozkládá 

převážně na levém břehu řeky Olše, nedaleko od jejího soutoku s Odrou, mezi obcemi 

Dětmarovice, Dolní Lutyně a městem Bohumín. Severní část samostatného katastrálního 

území hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše (viz obrázek 1). 

 
Obrázek 1: Poloha vymezeného území (převzato www.geoportal.cenia.cz) 

Věřňovice jsou tvořeny souvislými plochami zemědělské půdy vysoké bonity. 

Řešené území mělo vždy převážně zemědělský charakter (www.dolnilutyne.org). 

Část samostatného katastrálního území Věřňovic byla vyhlášena v roce 1991 přírodní 

památkou. Chráněnou oblastí je pravobřežní terasa řeky Olše, kde se na větší části terasy 

nachází les s převažující přirozenou druhovou skladbou (Hajzlerová, 2005). 

http://www.geoportal.cenia.cz)
http://www.dolnilutyne.org)
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2.1 Geomorfologické poměry 

PROVINCIE: Západní Karpaty 

SUBPROVINCIE: Vněkarpatské sníženiny 

OBLAST: Severní vněkarpatské sníženiny 

CELEK: Ostravská pánev 

PODCELEK: Ostravská (Orlovská) plošina 

PODCELEK: Ostravská nížina 

Řešené území vykazuje relativně malou výškovou členitost 

(od 200 do 300 m n.m.) a nachází se mezi dvěma akumulačními terasami Odry a Olše. 

Ve vyšších částech jsou pleistocénní usazeniny z dob ledových a meziledových. Obec 

leží v území, kde jsou na karbonském reliéfu uloženy vrstvy sedimentů miocénního 

moře v třetihorách (Salvetová et al., 2008). Z geologického hlediska pochází podloží 

severní části území podél Olše z mladších čtvrtohor (holocén), jižní a jihovýchodní část 

ze starších čtvrtohor (pleistocén) (Večerková et al., 1994). 

V pleistocénu překryl území okresu Karviná ledovec mocný až 350 m, který 

po oteplení roztál a zůstalo po něm jen velké množství materiálu z ledovcových morén. 

V holocénu vlivem těžby černého uhlí zde vznikly v poměrně krátké době antropogenní 

formy reliéfu v podobě rozsáhlých poklesových kotlin a hald nejrůznějších druhů, tvarů 

a velikostí (Plaček et al., 1984). 

2.2 Geologické poměry 

Sledované území obce Dolní Lutyně část Věřňovice se nachází v Ostravsko–karvinském 

revíru, který je součástí hornoslezské černouhelné pánve. 

Sedimenty hornoslezské černouhelné pánve jsou ponořeny pod příkrovy Vnějších 

Karpat. Dnes je hornoslezská pánev pouze denudačním zbytkem kdysi mnohem rozsáhlejší 

pánevní struktury. V nadloží tohoto komplexu se nacházejí v české části hornoslezské 

pánve autochtonní sedimenty i horniny karpatských příkrovů. 
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Česká část hornoslezské pánve (viz obrázek 2) se dělí na oblast ostravsko–karvinskou 

a podbeskydskou. Sledované území obce Dolní Lutyně část Věřňovice spadá do oblasti 

ostravsko–karvinské, a to přímo do její karvinské části (karvinské souvrství). 

Klastické horniny karvinského souvrství jsou kontinentálního původu. Klesá zde 

počet poloh uhelných tonsteinů a tufitů, brousky se již nevyskytují vůbec. Zastoupení 

určitých typů hornin se postupně mění (Jirásek, Čáslavský, 2004). 

 
Obrázek 2: Schematická mapa české části hornoslezské pánve (převzato Sivek et al., 2003) 

Vysvětlivky: 1 – sídla, 2 – státní hranice, 3 – posterozní hranice pánve, 4 – hlavní tektonické struktury 

 Na Karvinsku je neogén (mladší třetihory) z hlediska sedimentů charakterizován 

šedými, šedožlutými a šedozelenými vápnitými jíly s tenkými laminami a čočkami 

jemnozrnných písků. V kaňonovitých údolích na reliéfu karbonu může být vyvinutý 

tzv. detrit. Jedná se o komplex písků, štěrkopísků a štěrků o průměrné mocnosti 

50 až 150 m. Je to zvodněný kolektor obsahující silně mineralizované fosilní mořské vody 

spodního badenu. 
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Kvartér (čtvrtohory) tvoří souvislý pokryv. Pleistocén představují hlavně fluviální, 

eolické a glacigenní sedimenty sálského zalednění. Holocén je reprezentován 

povodňovými hlínami. 

Fluviální sedimenty vytváří vyšší a údolní terasu řeky Olše. Zaujímají průměrně 

1 km široký pruh na obě strany řeky Olše. Vyšší terasa byla vyvinuta na levém břehu řeky 

s vrstvou písčitých štěrků o mocnosti 2 – 3 m. Údolní terasa je tvořena dvěma 

stratigraficky a litologicky odlišnými částmi. Bazální část je reprezentována štěrky až 

štěrkopísky s dokonale opracovanými valouny, které pokrývá vrstva povodňových 

náplavových hlín. 

Glacigenní sedimenty sálského zalednění zaujímají plošně nejrozsáhlejší část 

území a vystupují jihozápadně až západně od okraje údolní nivy. Jde o litologicky 

pestré, vertikálně i horizontálně proměnlivé souvrství hnědých až žlutohnědých písků, 

jílů, souvkových hlín a písčitých štěrků. Průměrná mocnost glacigenního souvrství je 

okolo 20 m. V západní části prostoru (oblast Orlové) převažují hlinité materiály 

(souvkové hlíny). Písky nabývají velké převahy směrem k severu oblasti Karvinska. 

Usazeniny eolického původu (spraše) a sprašové hlíny souvisle pokrývají povrch 

glacigenních sedimentů a uloženin vyšší terasy. Jejich mocnost je kolem 1 – 2 m, 

maximálně však 3 m. Tyto hlíny pokrývají vrcholové části, vyplňují deprese a také 

vyrovnávají terénní nerovnosti. 

Místy se vyskytují svahoviny písčitohlinitého charakteru, a to hlavně v úbočích údolí 

a erozních rýhách potoků. Jde o hlíny sprašové a glaciální, smíšené a vzájemně 

provrstvené (Makohuzová et al., 2000). 

2.3 Hydrologické poměry 

Samostatné katastrální území Věřňovice spadá po stránce hydrologické k povodí 

řeky Odry a k úmoří Baltského moře. 

Největším vodním tokem Karvinska je řeka Olše, která pramení v Polsku 

východně od Jablunkova. Z velké části je hraničním tokem s Polskem 

(Hajzlerová, 2005). Břehy koryta jsou porostlé dřevinami s rozhodující převahou vrb. 
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Po celé délce toku je Olše zregulována, je na ní vybudována soustava jezů a tok je 

i ohrazován. Původní meandry byly částečně zachovány jako slepá ramena. 

Olše je největším pravostranným přítokem řeky Odry. Soutok je u Kopytova 

v severozápadním výběžku okresu Karviná, kde Odra opouští Českou republiku a teče 

dále do Polska (Koutecká et al., 1998). 

Řeka Olše je velmi znečištěná vlivem vypouštění průmyslových vod a vod 

z městských ČOV, které se nacházejí mimo území obce Dolní Lutyně část Věřňovice 

(Večerková et al., 1994). 

V místě, kde řeka Olše vtéká na katastrální území obce Dolní Lutyně část 

Věřňovice, do ní ústí z levé strany potok Mlýnka, který odvádí odpadní vody 

z Elektrárny Dětmarovice a přináší s sebou anorganické znečištění (www.pod.cz). 

Do Olše se vlévá potok Lutyňka, který protéká obcí Dolní Lutyně i její částí 

Věřňovice (Hajzlerová, 2005). Lutyňka odvádí především povrchové a také splaškové 

vody a ústí do řeky Olše až na katastrálním území města Bohumín 

(www.dolnilutyne.org). 

2.4 Klimatické poměry 

Území Dolní Lutyně část Věřňovice se nachází v mírně teplé až vlhké oblasti s mírnou 

zimou a je součástí pahorkatinového až rovinného pásma (Salvetová et al., 2008). 

Podle klasifikace klimatu dle Quitta se řešené území řadí do oblasti MT 10 – mírně 

teplé počasí (Šmídová 2007, Salvetová et al., 2008). Typickým klimatickým znakem 

jsou poměrně vysoké srážky podmíněné blízkostí návětrných svahů Beskyd, souvislostí 

se Slezskou nížinou, prašností ovzduší a celkovou oceánitou území. Ostravský bioregion je 

nevlhčí nížinnou oblastí České republiky. Co se týká větrů, je převládající směr 

severovýchodní, jihozápadní a severní (Salvetová et al., 2008). 

Na Karvinsku jsou nevelké rozdíly v nadmořských výškách, proto je podnebí většiny 

jeho části téměř stejné. V okrese nejsou příliš znatelné dešťové stíny, teplotní inverze a jiné 

zvláštnosti podnebí (Plaček et al., 1984). 

http://www.pod.cz)
http://www.dolnilutyne.org)
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Srážky se na Karvinsku většinou dostavují při přechodu front, a to hlavně 

při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází tímto územím 

i cyklóna, která s sebou přináší značné srážky, což může být důsledek rozsáhlých 

povodní (Salvetová et al., 2008). Množství srážek na Karvinsku od září roku 2006 

do června roku 2008 je uvedeno v tabulce 1. 

Tabulka 1: Množství srážek na Karvinsku v období 
od září roku 2006 do června roku 2008 (převzato ČHMÚ) 

Měsíc 2006/2007/2008 množství srážek 
mm 

Září 2006 27,4 
Říjen 2006 19,6 
Listopad 2006 73,1 
Prosinec 2006 28,1 
Leden 2007 50,4 
Únor 2007 41,8 
Březen 2007 61,1 
Duben 2007 13,1 
Květen 2007 49,2 
Červen 2007 63,5 
Červenec 2007 98,3 
Srpen 2007 39,2 
Září 2007 157,5 
Říjen 2007 45,1 
Listopad 2007 85,3 
Prosinec 2007 25,1 
Leden 2008 33,7 
Únor 2008 16,7 
Březen 2008 31,2 
Duben 2008 21,4 
Květen 2008 77,9 
Červen 2008 109,6 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řeka Olše je znečišťována průmyslovými odpadními vodami a vodami  z městských 

ČOV a také vypouštěním odpadních vod z obcí, které nemají ČOV a vypouštějí odpadní 

vody do řeky Olše bez jakéhokoliv čištění, jako je např. Dolní Lutyně část Věřňovice 

(Večerková et al., 1994). Na úroveň znečištění vod v řešeném území má také vliv intenzita 

využití území – zatížení převážně zemědělskou výrobou (Salvetová et al., 2008). 

Večerková (in Večerková et al., 1994) uvádí, že kvalita vody v Olši ve Věřňovicích 

se od roku 1966 mírně zhoršovala. Nejčastěji překračovanými limity byla biochemická 

spotřeba kyslíku (téměř v 70 % ročních průměrů) a chemická spotřeba kyslíku (téměř 

v 50 % ročních průměrů). V ukazatelích kyslíkového režimu, kdy byla voda v Olši 

od konce 60. do konce 80. let minulého století hodnocena střídavě IV. a III. třídou 

znečištění, byl zaznamenán pokles až o jednu třídu v důsledku zaústění řeky Šotkůvky, 

která přitéká z Polska a byla silně zatížena důlními odpadními vodami. 

Z hlediska základního chemického složení byly v období mezi 60. a 80. lety minulého 

století každoročně překračovány limity obsahu rozpuštěných a nerozpuštěných látek, které zde 

měly stoupající tendenci. Voda odpovídala v uvedeném období IV. třídě znečištění. Velice 

nevyhovující stav byl také v obsahu chloridových a amonných iontů, celkového množství 

železa a v počtu fekálních koliformních bakterií. 

V roce 1993 byla kvalita vody ve Věřňovicích hodnocena pracovníky Povodí Odry, 

s.p. na základě ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. Skupina 

ukazatelů kyslíkového režimu byla hodnocena jako IV. třída, což je silně znečištěná voda. 

Skupina základních chemických a fyzikálních ukazatelů a skupina doplňujících 

chemických ukazatelů vykazovala dokonce V. třídu znečištění. V tomto případě se jednalo 

o velmi silně znečištěnou vodu. 

Jedním z nejvýznamnějších ukazatelů znečištění vodního toku Olše je chemická 

spotřeba kyslíku (CHSK) a biochemická spotřeba kyslíku (BSK) vlivem vypouštění 

splaškových a dalších odpadních vod s organickými látkami přímo do řeky, dále pak 

rozpuštěné látky, amonné ionty a chloridy v důsledku zaústění slaných důlních vod 

(Večerková et al.,1994). 



Bc. Kateřina Šmídová: Hodnocení vlivu obce Dolní Lutyně část Věřňovice na vodní tok Olše 

2009 15 

Povodí Odry, s.p. hodnotilo jakost vody v profilu Věřňovice za rok 2003–2004 celkově 

IV. třídou jakosti (voda silně znečištěná), což bylo způsobeno především důsledky průmyslové 

výroby, jak vysokou koncentrací fosforu a amoniakálního dusíku, tak i vysokým organickým 

znečištěním. Vyhodnocení dalších fyzikálních a chemických ukazatelů a kovů naznačovalo 

značné zatížení vypouštěnými důlními vodami. Z hlediska biochemické spotřeby kyslíku 

a chemické spotřeby kyslíku byla jakost vody hodnocena IV. třídou znečištění. Pod zaústěním 

Karvinského potoka (Dětmarovice – profil Olše Závada) docházelo ke zhoršení třídy jakosti 

na V. třídu (velmi silně znečištěná voda). Stoupala zejména koncentrace chloridů 

a rozpuštěných látek. Z hlediska biologického znečištění byla ve všech profilech řeka Olše 

hodnocena II. třídou jakosti, v profilu Věřňovice však výrazně hůře (IV. třída jakosti) 

(Salvetová et al., 2008). 

V roce 2006 jsem ve své bakalářské práci vytvořila pouze pilotní studii, vzhledem 

k tomu, že chyběla data za celý rok (začátek vzorkování v září 2006, ukončení 

vyhodnocování dat vzhledem k jejich zapracování do bakalářské práce březen 2007), 

nemohla jsem v rámci své bakalářské práce posoudit situaci na hodnoceném toku také 

v letních měsících, které mohly mít velký význam při hodnocení kvality vody 

ve vzorkovaném úseku. Jednotlivá hodnocení bylo proto nutné brát pouze jako orientační 

a bylo nutné je doplnit. Na základě této skutečnosti jsem pokračovala v monitorování 

(duben 2007 – červen 2008) a tuto problematiku řeším v rámci své diplomové práce. 

Ze závěru mé bakalářské práce vyplynulo, že výpusť odpadních vod (odběrové místo 

č. 4) se pravděpodobně nejvíce podílí na znečišťování Olše. Zjistila jsem zde vysoké hodnoty 

zákalu, větší obsah nerozpuštěných látek a téměř žádný obsah rozpuštěného kyslíku. Vyšší 

obsah nerozpuštěných látek s největší pravděpodobností souvisel zřejmě s charakterem 

odběrového místa, kde byla velmi malá hloubka (asi 5 cm), tím zde byl ztížen odběr vzorků 

a byla zde pravděpodobnost nepřesnosti stanovení a tím zkreslení výsledků. Vyšší hodnoty 

zákalu pak vyplývaly z tohoto obsahu nerozpuštěných látek. Naopak minimální obsah 

rozpuštěného kyslíku zcela jistě souvisel se značným rozkladem organického materiálu a také 

s velice malým spádem a hloubkou stoky. Tím, že zde voda proudí velice pomalu, není 

schopna se tato stoka tolik okysličovat jako ostatní odběrová místa. V této lokalitě nebyl ani 

jednou splněn limit v té době platného nařízení vlády č. 61/2003 Sb., který požadoval obsah 

rozpuštěného kyslíku v koncentraci větší než 6 mg/l. Další nesplnění imisního limitu nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. představoval také celkový fosfor. Jeho obsah byl však zvýšen na všech 
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odběrových místech, přestože největší anomálii vykazovala výpusť odpadních vod. 

To souviselo především s vypouštěním odpadních vod, kde budou hlavním zdrojem fosforu 

splaškové vody. 

Ve všech lokalitách jsem naměřila rovněž vyšší obsah chloridů, jejichž zdrojem byly 

především průmyslové podniky a čistírny odpadních vod nacházející se mimo obec Dolní 

Lutyně část Věřňovice (Šmídová, 2007). 

V současné době má obec Dolní Lutyně připravený projekt odkanalizování obce Dolní 

Lutyně část Věřňovice pro stavební povolení. V tomto projektu je pro odkanalizování, 

vzhledem k rovinatému terénu, navržena gravitační splašková kanalizace s osazením čerpacích 

stanic na síti. Čerpací stanice umožní přečerpat odpadní vody do výše položených oblastí 

a v konečné fázi jejich odvedení na ČOV. V rámci ČOV je navrhováno mechanicko - biologické 

čištění. Navržená splašková kanalizace odvádí odpadní vody téměř ze všech nemovitostí obce. 

Z tohoto důvodu jsou kanalizační stoky vedeny zastavěným územím obce. Navrhovaná 

ČOV je projektována za souvislou zástavbou směrem k toku řeky Olše 

(Škrobánek, Gřundělová, Legerský, 2007). Předpokládaná doba realizace po vyřešení 

majetkoprávních vztahů a udělení stavebního povolení je k roku 2010. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Vymezení a charakteristika hodnocených lokalit 

Monitorovaný úsek byl vymezen od počátku vtoku řeky Olše do katastrálního území 

Dolní Lutyně část Věřňovice až po konec toku řeky Olše v daném území (viz obrázek 3). 

Téměř podél celého toku vybraného úseku se nachází zalesněné plochy a zemědělská pole, 

kromě odběrového místa č. 4 (výpusť odpadních vod), které je navíc situováno mezi bytovou 

zástavbou. Odběrová místa na řece Olši byla zvolena tak, aby byl sledován stav kvality vody 

v samostatném katastrálním území Věřňovic (vtok řeky Olše do katarálního území Věřňovic, 

střed a konec vybraného úseku). Odběrové místo č. 1 (potok Mlýnka) bylo vybráno vzhledem 

k tomu, že potok Mlýnka ústí do řeky Olše při jejím vtoku do samostatného katastrálního 

území Věřňovice. Odběrové místo č. 2 je prvním monitorovaným místem na řece Olši 

na území Dolní Lutyně část Věřňovice a nachází se 200 m ve směru toku za zaústěním potoka 

Mlýnky do Olše. Třetí odběrové místo je situováno ve středu zvoleného úseku řeky Olše 

v samostatném katastrálním území Věřňovic. V místě výpusti odpadních vod bylo určeno 

čtvrté odběrové místo z důvodu jejího zaústění do řeky Olše. Páté odběrové místo 

Bohumín – Šunychl (Olše – konec vybraného úseku) se nachází ve směru toku asi jeden 

kilometr za samostatným katastrálním územím Věřňovic před zaústěním potoka Lutyňky 

do řeky Olše. Vzhledem ke špatnému přístupu muselo být toto místo zvoleno až v katastrálním 

území města Bohumín. Tento výběr by neměl mít vliv na sledování kvality vody v řece Olši, 

protože se v tomto kilometrovém úseku mezi samostatným katastrálním územím Věřňovic 

a pátým odběrovým místem nenachází žádný zdroj znečišťování. 
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Obrázek 3: Mapa odběrových míst (převzato www.geoportal.cenia.cz) 

 V následujícím textu jsou popsána všechna odběrová místa. Podrobnější informace 

jsou v mé bakalářské práci (Šmídová, 2007). 

Odběrové místo Mlýnka – počátek vybraného úseku 

Potok Mlýnka protéká v blízkosti tepelné Elektrárny Dětmarovice a odvádí její 

odpadní vody do řeky Olše (www.pod.cz). 

Odběrové místo Olše – 200 m za zaústěním Mlýnky 

Odběrové místo č. 2 se nachází 200 m za zaústěním potoka Mlýnky. Jedná se o první 

odběrové místo na řece Olši ve vybraném úseku.  

Odběrové místo Olše – střed vybraného úseku 

Odměrové místo č. 3 se nachází nad jezem a v jeho blízkosti vede silnice III/46812, 

která navazuje na most přes řeku Olši (Salvetová et al., 2008). Nedaleko je také bytová 

zástavba. 

Odběrové místo č. 1 

Odběrové místo č. 2 

Odběrové místo č. 3 

Odběrové místo č. 4 

Odběrové místo č. 5 

http://www.geoportal.cenia.cz)
http://www.pod.cz)
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Odběrové místo výpusť odpadních vod 

Odběrové místo č. 4 je situováno v zastavěném území podél místí komunikace 9c 

ve starém korytě řeky Olše. Jedná se vlastně o stoku, protože veškerou vodu tvoří vody 

odpadní pocházející z místní zástavby. 

Odběrové místo Olše – konec vybraného úseku 

Odběrové místo č. 5 bylo zvoleno v katastrálním území města Bohumín část Šunychl 

vzhledem ke špatnému přístupu k řece Olši v samostatném katastrálním území Věřňovice. 

V místě odběrového místa č. 5 se nachází čerpací stanice na Olši pro provoz Železáren 

a drátoven Bohumín GROUP a.s. 

4.2 Metodika analýzy a hodnocení hydrochemických parametrů 

4.2.1 Odběr vzorků 

Při odběru vzorků bylo postupováno podle obecně platných pokynů uvedených 

v ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh 

programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků a ČSN ISO 5667–6 (75 7051) 

Jakost vod – Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků. 

Povrchové vody jsou náchylné ke změnám jakosti v důsledku fyzikálních, 

chemických a biologických reakcí, které probíhají ve vzorku v době odběru do jeho 

rozboru a mohly by v krátkém čase změnit složení vzorku (ČSN EN ISO 5667–3). 

Analytický rozbor vzorků vody byl proto prováděn vždy v den odběru. Vzhledem k této 

skutečnosti nemusely být vzorky konzervovány. Výjimkou bylo stanovení rozpuštěného 

kyslíku v terénu podle ČSN EN ISO 5667–3 (75 7051) Jakost vod – Odběr 

vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulace s nimi. 

Vzorkování bylo realizováno tak, aby bylo co nejsystematičtější a mohla tak být 

redukována nepřesnost a přílišné kolísání mezi jednotlivými výsledky. Pokud možno byla 

dodržována doba vzorkování a metoda vzorkování, stejně jako umístění a hloubka individuálních 

vzorkovacích bodů, která byla zajištěna teleskopickou odběrovou tyčí firmy MERCK (Germany) 

a vykolíkováním odběrového místa. Při odběrech vzorků v terénu bylo zaznamenáno počasí 

do terénního deníku, měřena aktuální teplota vody a vzduchu (viz tabulka 2). 
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Tabulka 2: Počasí zaznamenané v den odběru 

Datum odběru Počasí  

měsíc rok 
teplota 

°C 

tlak 

hPa vítr  oblačnost 

září 2006 21,0  1 019,1  proměnlivý 2 m/s jasno 
říjen 2006 19,0  1 012,9  proměnlivý 2 m/s polojasno 
listopad 2006 7,3  1 015,0  jižní vítr 6 m/s zataženo 
prosinec 2006 6,2  1 013,8  proměnlivý 2 m/s oblačno 
leden 2007 4,5  1 010,0  silný jižní vítr 12 m/s zataženo později s deštěm 
únor 2007 2,0  1 012,1  proměnlivý 2 m/s zataženo s mrholením 
březen 2007 2,0  1 022,0  Bezvětří jasno 
duben 2007 14,7  1 011,4  proměnlivý 2 m/s skoro jasno 
květen 2007 11,8  1 010,0  proměnlivý 2 m/s oblačno 
červen 2007 23,7  1 012,0  bezvětří jasno 
červenec 2007 21,8  1 016,0  proměnlivý 2 m/s skoro jasno 
srpen 2007 24,0  1 023,0  proměnlivý 2 m/s skoro jasno 
září 2007 10,0  1 010,4  proměnlivý 2 m/s polooblačno 
říjen 2007 8,0  1 014,3  proměnlivý 2 m/s zataženo s mrholením 
listopad 2007 2,0  1 001,0  proměnlivý 2 m/s polojasno 
prosinec 2007 -0,8  1 033,0  proměnlivý 2 m/s zataženo 
leden 2008 6,7  1 012,3  bezvětří polojasno 
únor 2008 5,2  1 002,0  proměnlivý 2 m/s polojasno 
březen 2008 4,0  1 001,0  proměnlivý 2 m/s jasno 
duben 2008 15,5  1 013,3  bezvětří polojasno 
květen 2008 24,0  1 021,1  jižní vítr 6 m/s skoro jasno 
červen 2008 25,3  1 023,4  bezvětří skoro jasno 

4.2.2 Metoda analýzy 

Na sledovaných lokalitách jsem zjišťovala změny následujících hydrochemických 

parametrů kvality vody: 

§ Fyzikálně–chemické vlastnosti – teplota, hodnota pH, konduktivita, kyselinové 

a zásadové neutralizační kapacity, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, zákal. 

§ Anionty – chloridy, iontové formy CO2, dusičnany, orthofosforečnany, sírany. 

§ Kationy – amoniakální dusík. 

§ Kovy – vápník, hořčík, celkové rozpuštěné železo, celkový mangan. 



Bc. Kateřina Šmídová: Hodnocení vlivu obce Dolní Lutyně část Věřňovice na vodní tok Olše 

2009 21 

§ Živiny – celkový fosfor. 

§ Kyslíkový režim – rozpuštěný kyslík, biochemická spotřeba kyslíku, chemická 

spotřeba kyslíku. 

Stanovení jednotlivých hydrochemických parametrů jsem prováděla v laboratoři 

Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Při analýze vzorků jsem použila metody odměrné analýzy, gravimetrie, elektrochemické 

a optické metody. Analytická chyba jednotlivých stanovení je udána vždy pod tabulkou 

se základní statistikou hydrochemického parametru. Data pro zpracování klimatologických 

poměrů byla poskytnuta oddělením Klimatologie a meteorologie Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě Porubě. 

4.2.3 Metoda hodnocení 

Zjištěné hodnoty hydrochemických parametrů jsem porovnávala s nařízením 

vlády č. 229/2007 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. 

Pro posouzení jednotlivých stanovených hydrochemických parametrů jsem použila 

vyhodnocující statistické a grafické metody programu Microsoft Excel. K hodnocení jednotlivých 

analyzovaných hydrochemických parametrů byl použit aritmetický průměr (získaný jako 

aritmetický průměr z měření jednotlivých odběrových míst na lokalitě) po dobu dvaceti dvou 

měsíců. Hodnocení na základě aritmetických průměrů bylo zvoleno také vzhledem k tomu, že je 

používáno v současné legislativě. Byla provedena základní statistika (aritmetický průměr, medián 

a standardní směrodatná odchylka). Hodnoty statistických parametrů jsou v rámci jednotlivých 

hydrochemických parametrů pro celý sledovaný úsek toku uvedeny v příslušné tabulce. 

V rámci posuzování kvality vody byly hodnoceny rovněž vztahy mezi jednotlivými 

hydrochemickými parametry, které byly vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace 

pro celý soubor za celé vzorkované období. Pro sledované hydrochemické parametry byl z těchto 

dat u jednotlivých lokalit vypočten koeficient korelace. I přes malý počet dat v souboru považuji 

za statisticky významný koeficient korelace, jehož hodnota je vyšší než 0,5 (r>0,5 je v příslušné 

tabulce barevně označeno). 



Bc. Kateřina Šmídová: Hodnocení vlivu obce Dolní Lutyně část Věřňovice na vodní tok Olše 

2009 22 

5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Fyzikální a chemické vlastnosti vody významným způsobem modifikují vlastnosti 

hydrického prostředí z hlediska existenčních možností pro jednotlivé organismy. 

Soubor proměnlivých faktorů vodního prostředí působících jednotlivě i synergicky 

vyvolává krátkodobé změny prostředí. V některých případech mohou mít i trvalejší 

charakter (Pitter, 1999). 

Nutnost odkanalizování a čištění odpadních vod představuje Směrnice Rady 

91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Na základě těchto podmínek je Česká 

republika u obcí nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) povinna zajistit odkanalizování 

a čištění odpadních vod nejpozději do 31. 12. 2010. Přestože mají Věřňovice pouze 720 EO, 

patří správně pod obec Dolní Lutyni, pro níž platí podmínka vyplývající ze Směrnice Rady 

91/271/EHS (www.asio.cz). Navíc se samostatné katastrální území Věřňovice nachází 

v povodňové oblasti a na severním okraji katastrálního území Věřňovic se nachází zvláště 

chráněné území – přírodní památka Věřňovice. Řešené území je také významné z hlediska 

ochrany soustavy Natura 2000. Převážná část katastrálního území je součástí Evropsky 

významné lokality Niva Olše – Věřňovice, vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. 

a Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší (Salvetová et al., 2008). 

Obec Dolní Lutyně má připravený projekt odkanalizování obce Dolní Lutyně část 

Věřňovice pro stavební povolení. Odkanalizovaná oblast je rozdělena do čtyř oblastí. 

Ve třech oblastech budou odpadní vody gravitačně svedeny z nemovitostí 

do jednotlivých čerpacích stanic a následně přečerpávány výtlačným kanalizačním 

potrubím na ČOV. V prvních třech oblastech je kanalizace navržena z polypropylenu 

(PP) o průměru 250 mm a budou na ní umístěny prefabrikované betonové šachty 

(průměr 1 000 mm). Kmenová stoka se vždy napojuje na čerpací stanici. Do každé 

z těchto čerpacích stanic bude přivedena pitná voda z veřejného vodovodu. 

Na kmenovou stoku se vždy napojují jednotlivé sběrače a uliční stoky. Výtlačné 

kanalizační potrubí vede od čerpací stanice po napojení na určitou stoku. Tato stoka je 

dále nepojena na objekt ČOV. Čtvrtá oblast je tvořena gravitační kanalizací napojenou 

přímo na ČOV. Pro čtvrtou oblast je kanalizace také navržena z PP o průměru 250 mm. 

Stoka bude vedena od napojení na výtlak až po objekt ČOV. Na stoce budou umístěny 

prefabrikované betonové šachty s průměrem 1 000 mm. 

http://www.asio.cz)
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Pro čistírnu odpadních vod je navrhováno mechanicko – biologické čištění. 

Odpadní vody na přítoku do areálu ČOV budou akumulovány ve vstupní čerpací 

stanici, která bude sloužit současně i jako akumulační prostor po dobu výpadku 

elektrického proudu. Odtud se budou odpadní vody přečerpávat do objektu jemných 

česlí a následně pak do lapáku písku. Po tomto předčištění budou vody následně čištěny 

biologicky na principu dlouhodobé aktivace a aerobní stabilizace kalu se zvýšeným 

odstraňováním dusíkatých látek. Voda bude poté přitékat do dosazovacích nádrží, 

odkud bude kal separováním a ve formě vratného aktivovaného kalu přečerpán zpět 

do biologie. Přebytečný kal se bude ze systému postupně odebírat a akumulovat 

v kalojemu. Pro kalovou koncovku se navrhuje mechanické odvodněním kalu 

(Škrobánek, Gřundělová, Legerský, 2007). 

Ve své praktické části jsem mnohdy nezahrnula výpusť odpadních vod (odběrové 

místo č. 4) do statistického hodnocení, protože ji považuji za anomálii a došlo by tak 

ke zkreslení dat na ostatních lokalitách. 

5.1 Teplotní poměry 

Stanovení teploty jsem prováděla dle ČSN 75 7342 Jakost vod – Stanovení 

teploty. Pro měření jsem používala digitální teploměr GTH 175/Pt, (firma Greisinger 

elektronic, Germany) s rozsahem od –199,9 do +199,9 °C a přesností 0,1 °C. Naměřené 

hodnoty jsem porovnávala s ukazateli a hodnotami přípustného znečistění povrchových 

vod v nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kde je maximální přípustná teplota vody 25 °C. 

V tabulce 3 je uvedena základní statistika pro teplotu za posuzované období 

tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku. 
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Tabulka 3: Základní statistika k hodnotám teploty (°C) za sledované období od září 2006 do června 2008 
pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 16 14 10 10 9 6 7 11 13 22 19 
M 16 13 9 10 8 5 7 10 13 22 18 
SO 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
max. 17 16 12 13 12 9 8 15 15 24 20 
min. 15 13 9 9 7 5 5 10 11 19 18 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP 22 15 10 5 4 5 7 7 13 20 22 
M 22 14 8 4 3 5 6 8 13 20 22 
SO 2 0 2 2 1 2 1 1 0 1 1 
max. 24 15 13 8 6 8 9 9 14 21 23 
min. 18 14 8 4 3 4 6 5 12 18 19 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 10 %. 

Na obrázku 4, na kterém jsou zobrazeny hodnoty teploty v jednotlivých měsících, 

jsou patrné typické teplotní sezónní variace. Potok Mlýnka (odběrové místo č. 1) byl 

mnohdy dokonce i teplejší než vzduch, což bude pravděpodobně způsobeno podstatně 

menší hloubkou než je v řece Olši a odpadní vodou z Elektrárny Dětmarovice. Jak popisuji 

v kapitole 3, výpusť odpadních vod (odběrové místo č. 4) má hloubku jen 5 cm a měla by 

mít vyšší teplotu, ale z důvodů zastínění se výpusť odpadních vod tolik neprohřeje. 

Zjištěné hodnoty teploty jsou na celém úseku v prvních hodnocených zimních měsících 

poněkud vyšší. Příčinou může být i skutečnost, že v průběhu vzorkování neklesla teplota 

vzduchu pod bod mrazu. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v letních měsících, kdy se 

hodnota teploty blížila maximální přípustné teplotě podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

(25 °C). Tato hodnota však nebyla v průběhu sledovaní  překročena. 
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Obrázek 4: Vývoj měsíčních hodnot teploty na jednotlivých odběrových místech 
v období od září 2006 do června 2008 

5.2 Zákal 

Hodnoty zákalu jsem stanovovala dle ČSN EN ISO 7027 (75 7343) Jakost vod – Stanovení 

zákalu. Při analýze jsem používala kvantitativní hodnocení zákalu spektrofotometrickým 

měřením procházejícího záření na spektrofotometru Genesys 10UV, Thermo Spectronic, 

(USA). Tento parametr jsem stanovala z důvodu souvislosti zákalu s množstvím 

nerozpuštěných látek ve vodách. 

V tabulce 4 je uvedena základní statistika pro zákal za posuzované období tj. 

od září 2006 do června 2008 pro sledovaný úsek toku řeky Olše kromě odběrového 

místa č. 4 (výpusť odpadních vod). Vzhledem ke značně vysokým hodnotám zákalu 

naměřených této lokalitě, které by měly vliv na přehlednost grafu, jsem odběrové místo 

č. 4 statisticky nehodnotila a považuji tento úsek jako anomální. 
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Tabulka 4: Základní statistika k hodnotám zákalu (ZF) za sledované období od září 2006 do června 2008 
pro sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 16 14 10 10 9 6 7 11 13 22 19 
M 16 13 9 10 8 5 7 10 13 22 18 
SO 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
max. 17 16 12 13 12 9 8 15 15 24 20 
min. 15 13 9 9 7 5 5 10 11 19 18 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP 22 15 10 5 4 5 7 7 13 20 22 
M 22 14 8 4 3 5 6 8 13 20 22 
SO 2 0 2 2 1 2 1 1 0 1 1 
max. 24 15 13 8 6 8 9 9 14 21 23 
min. 18 14 8 4 3 4 6 5 12 18 19 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 3 %. 
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Obrázek 5: Vývoj měsíčních hodnot zákalu na jednotlivých odběrových místech 
v období od září 2006 do června 2008 

Na obrázku 5 je znázorněn vývoj měsíčních hodnot zákalu na jednotlivých 

odběrových místech v monitorovaném období od září 2006 do června 2008. Z grafu je 

velmi dobře patrné, že hodnoty zákalu v jednotlivých místech na řece Olši mají obdobný 
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vývojový trend. Hodnoty naměřené na odběrovém místě č. 1 (Mlýnka) se v určitých 

měsících odlišovaly od ostatních. 

U odběrové místo č. 4 (výpusť odpadních vod), které jsem z výše uvedených důvodů 

nezahrnula do statistického vyhodnocení sledovaného úseku vodního toku, jsem sledovala 

závislost mezi hodnotami zákalu a obsahem nerozpuštěných látek. Na základě 

vypočteného koeficientu korelace (r=0,7) za období září 2006 až červen 2008 mohu 

konstatovat, že zvýšené hodnoty zákalu na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod) 

zcela jistě souvisí se zvýšeným obsahem nerozpuštěných látek v této lokalitě. V grafu 

na obrázku 6 je uvedena tato významná závislost s uvedením lineární regresní přímky, její 

rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R2. Na ostatních lokalitách nebyla tato závislost 

významná, to znamená, že koeficient korelace r<0,5. 
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Obrázek 6: Závislost zákalu na obsahu nerozpuštěných látek na odběrovém místě č. 4  

v období od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

5.3 Hodnota pH 

Stanovení hodnoty pH jsem prováděla dle ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost 

vod – Stanovení pH, pomocí pH–metru pH/ION 340i/SET (Deutschland). Naměřené hodnoty 

jsem srovnávala s ukazateli a hodnotami přípustného znečistění povrchových vod 

dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kde je stanovena maximální přípustná hodnota pH 6 – 8. 

V tabulce 5 je uvedena základní statistika pro hodnoty pH za posuzované období 

tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku řeky Olše. 
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Tabulka 5: Základní statistika k hodnotám pH za sledované období od září 2006 do června 2008 pro celý 
sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 
M 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max. 7 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 
min. 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 
M 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max. 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 
min. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 5 %  

Na obrázku 7 je znázorněn vývoj měsíčních hodnot pH na jednotlivých odběrových 

místech v období od září 2006 do června 2008. Z grafického znázornění je zřejmý obdobný 

vývojový trend hodnot pH ve všech hodnocených lokalitách. Během monitoringu nebyla 

významně překročena nejvyšší přípustná imisní hodnota pH dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
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5.4 Konduktivita 

Stanovení hodnoty konduktivity (κ25) pomocí kapesního, přenosného konduktometru 

AD–204, Adwa (Germany) a její přepočet na teplotu 25 °C jsem prováděla 

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

Konduktivita souvisí s koncentrací iontů a tak tedy odpovídá obsahu rozpuštěných 

látek. Slouží také ke kontrole výsledků chemického rozboru vody, proto jsem tento 

hydrochemický parametr stanovovala, přestože není zahrnut v nařízení vlády č. 

229/2007 Sb. (Pitter,1999). 

V tabulce 6 je uvedena základní statistika pro konduktivitu za posuzované období 

tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku řeky Olše. 

Tabulka 6: Základní statistika k hodnotám konduktivity (mS/m) za sledované období od září 2006 do června 
2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 166 154 137 148 118 119 91 109 132 159 86 
M 170 170 130 154 118 111 70 105 135 161 137 
SO 12 27 35 24 20 22 30 13 5 16 136 
max. 183 182 189 171 147 158 140 128 138 185 16 
min. 149 120 86 107 86 94 65 94 124 137 165 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP 137 65 82 71 79 68 83 93 106 116 102 
M 136 68 80 61 68 62 71 83 96 113 97 
SO 16 11 7 15 15 8 23 19 17 12 9 
max. 165 79 97 100 101 77 115 131 137 135 116 
min. 118 47 77 60 66 61 60 80 93 100 95 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 5 % 

Na obrázku 8 je zobrazen vývoj měsíčních hodnot konduktivity na jednotlivých 

odběrových místech v období od září 2006 do června 2008. Z grafického znázornění je 

patrné, že se naměřené hodnoty konduktivity v některých měsících mírně odlišují.  
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Obrázek 8: Vývoj měsíčních hodnot konduktivity na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

Jak už bylo výše zmíněno, konduktivita souvisí s obsahem iontů, tedy s obsahem 

rozpuštěných látek. Tato skutečnost byla prokázána (obrázek 9) v rámci mého 

monitoringu, kdy s rostoucím množstvím rozpuštěných látek úměrně narůstaly hodnoty 

konduktivity. Tato závislost však nebyla prokázána v případě odběrového místa č. 1 

(Mlýnka – počátek vybraného úseku). Pravděpodobně to může být zapříčiněno vlivem 

nedostatečného množství dat. Na základě vypočteného koeficientu korelace za období září 

2006 až červen 2008 mohu říci, že zvýšené hodnoty konduktivity souvisí se zvýšeným 

obsahem rozpuštěných látek. V grafu na obrázku 9 je uvedena tato významná závislost 

s uvedením lineární regresní přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R2. 

V následující tabulce 7 jsou uvedeny vztahy mezi konduktivitou a rozpuštěnými látkami 

(TDS) vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace (r). 

Tabulka 7: Vztah mezi konduktivitou a TDS vyjádřený pomocí lineárního koeficientu korelace (r) 
Lokalita r 

Mlýnka – počátek vybraného úseku 0,2 
Olše - 200m za zaústěním Mlýnky 0,7 
Olše – střed vybraného úseku 0,7 
Výpusť odpadních vod 0,6 
Olše – konec vybraného úseku 0,6 
Celý sledovaný úsek vodního toku 0,6 
Vysvětlivky k tabulce:  
Rostou hodnoty obou parametrů. 
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Olše - střed vybraného úseku
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Výpusť odpadních vod

y = 5,1756x + 166,45
R2 = 0,4029
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Olše - konec vybraného úseku
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Obrázek 9: Závislost konduktivity na obsahu rozpuštěných látek  

v období od září 2006 do června 2008 s významný koeficientem korelace 
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Byla rovněž studována závislost mezi konduktivitou a srážkami. Pro odběrové 

místo č. 4 (výpusť odpadních vod) byla tato závislost prokázána s významným 

koeficientem korelace r=0,52. Vliv srážek na pokles konduktivity se projevil 

na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod), kdy se vzrůstajícím množstvím srážek 

klesaly hodnoty konduktivity, takže mohu konstatovat, že docházelo k částečnému ředění 

vlivem srážek, což se u ostatních lokalit neprokázalo. 
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Obrázek 10: Závislost mezi množstvím srážek a konduktivitou na odběrovém místě č. 4  

v období od září 2006 do června 2008 s významný koeficientem korelace 

5.5 Rozpuštěné látky 

Rozpuštěné látky jsem stanovovala podle ČSN 75 7346 Jakost vod – Stanovení 

rozpuštěných látek. Tyto látky jsem měřila přístrojem TDScan–low 0 – 1 990 ppm, 

Lovibond, (Germany). Naměřené hodnoty jsem porovnávala s hodnotami přípustného 

znečistění povrchových vod dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kde je stanoven 

maximální přípustný obsah rozpuštěných látek 1 000 mg/l. 

V tabulce 8 je uvedena základní statistika pro rozpuštěné látky za posuzované 

období pro celý sledovaný úsek toku řeky Olše. 
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Tabulka 8: Základní statistika k hodnotám rozpuštěných látek (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 724 874 574 698 450 590 514 658 824 1 066 652 
M 710 1000 580 720 370 540 440 570 830 1 090 540 
SO 31 243 39 55 122 83 113 124 174 109 256 
max. 780 1 020 640 740 630 690 700 850 1 050 1 230 1 160 
min. 690 390 530 590 320 500 410 550 520 900 470 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 964 436 584 518 566 430 538 634 758 1 130 1 046 
M 900 440 540 430 490 390 410 560 670 1 100 1 010 
SO 218 72 103 142 102 58 178 145 133 121 103 
max. 1 390 540 790 790 710 530 780 920 920 1 356 1 221 
min. 780 320 520 420 470 380 370 530 620 1 003 945 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 
Chyba stanovení je 5 % 

Hodnoty rozpuštěných látek vykazují podobný průběh na všech lokalitách řeky Olše 

(viz obrázek 11). Během měření byla sedmkrát překročena maximální přípustná hodnota 

rozpuštěných látek 1 000 mg/l. Z obrázku 11 je patrné, na kterých odběrových místech byl 

přípustný imisní limit rozpuštěných látek překročen. Celkově jsem dle předpokladu naměřila 

nejvyšší hodnoty v letních měsících, kdy vlivem vyšší teploty může docházet ke zvýšené 

rozpustnosti látek. 
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Obrázek 11: Vývoj měsíčních hodnot rozpuštěných látek na jednotlivých odběrových místech  

v období od září 2006 do června 2008 
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Olše - 200 m za zaústěním Mlýnky
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Olše - střed vybraného úseku
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Výpusť odpadních vod
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Olše - konec vybraného úseku
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Celý sledovaný úsek vodního toku
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Obrázek 12: Závislost rozpuštěných látek na obsahu chloridů v období od září 2006 do června 2008  

s významným koeficientem korelace 
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Na všech lokalitách bylo prokázáno, že s rostoucím obsahem chloridů (Cl-), roste 

obsah rozpuštěných látek. Tato závislost byla prokázána i pro celý vodní tok. Na základě 

vypočteného koeficientu korelace za období září 2006 až červen 2008 pro celý sledovaný 

vodní úsek mohu konstatovat, že zvýšené hodnoty rozpuštěných látek jistě souvisí 

se zvýšeným obsahem chloridů. V grafu na obrázku 12 je uvedena tato významná závislost 

s uvedením lineární regresní přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R2. 

Závislost rozpuštěných látek na obsahu síranů (SO4
2-) byla prokázána na odběrovém 

místě č. 1 (Mlýnka – počátek vybraného úseku) a v celém sledovaném vodním toku, kde 

s rostoucí koncentrací síranů dochází k úbytku obsahu rozpuštěných látek (obrázek 13). Tato 

skutečnost může být způsobena vazbou síranů na vápník, hořčík, železo a mangan, ale 

vzhledem k nedostatku dat pro tyto parametry (jeden rok) nebyl stanoven významný koeficient 

korelace. 
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Obrázek 13: Závislost rozpuštěných látek na obsahu síranů v období od září 2006 do června 2008  

s významným koeficientem korelace 

 Na odběrovém místě č. 2 (Olše – 200m za zaústěním Mlýnky) bylo prokázáno, že 

s rostoucím obsahem orthofosforečnanů (PO4
2-) naopak roste hodnota rozpuštěných látek. 

V grafu a na obrázku 14 je uvedena tato významná závislost s uvedením lineární regresní 

přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R2. 
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Obrázek 14: Závislost rozpuštěných látek na obsahu orthofosforečnanů v období 

od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

 Úměrný nárůst množství rozpuštěných látek s rostoucím obsahem dusičnanového 

dusíku (N-NO3
-) byl prokázán na první lokalitě (Mlýnka – počátek vybraného úseku). 

Na odběrovém místě č. 3 (Olše – střed vybraného úseku) byla však tato závislost opačná, 

tedy s rostoucím obsahem dusičnanového dusíku klesal obsah rozpuštěných látek, což 

může být způsobeno spotřebou N - NO3
- vegetací v této lokalitě (viz obrázek 15). 

Na ostatních lokalitách nebyla prokázána významná závislost, a proto je pravděpodobné, 

že potok Mlýnka je hlavním zdrojem N - NO3
- v celém sledovaném úseku vodního toku. 
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y = -0,0024x + 2,7458
R2 = 0,3161

0

1

2

3

4

200 400 600 800 1000 1200
TDS - mg/l

N
-N

O
3-  - 

m
g/

l

 
Obrázek 15: Závislost rozpuštěných látek na obsahu dusičnanového dusíku v období od září 2006 do června 

2008 s významným koeficientem korelace 
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 V následující tabulce 9 jsou uvedeny vztahy mezi Cl- , SO4
2,- PO4

2-, N-NO3
- 

a rozpuštěnými látkami (TDS) vyjádřeny pomocí lineárního koeficientu korelace za celé 

vzorkované období, tj. od září 2006 do června 2008. 

Tabulka 9: Vztah mezi Cl-, SO4
2,- PO4

2-N-NO3
- a TDS vyjádřený pomocí lineárního koeficientu korelace (r)  

Lokalita Cl- a TDS SO4
2- a TDS PO4

2- a TDS N-NO3
- a TDS 

Mlýnka – počátek vybraného úseku 0,86 0,61 0,11 0,69 
Olše - 200m za zaústěním Mlýnky 0,69 0,25 0,57 0,42 
Olše – střed vybraného úseku 0,84 0,48 0,37 0,56 
Výpusť odpadních vod 0,77 0,23 0,44 0,27 
Olše – konec vybraného úseku 0,80 0,32 0,21 0,40 
Celý sledovaný úsek vodního toku 0,80 0,65 0,42 0,21 
Vysvětlivky k tabulce:  
Rostou hodnoty obou parametrů.  
Klesá hodnota jednoho parametru a u druhého roste 

Na obrázku 16 je znázorněno procentuální zastoupení Cl-, SO4
2- PO4

2- na obsahu 

TDS v období od září 2006 do června 2008. Největší podíl na obsahu rozpuštěných látek 

mají na všech lokalitách řeky Olše a na odběrovém místě č.4 (výpusť odpadních vod) 

chloridy. Na odběrovém místě č. 1 (Mlýnka – počátek vybraného úseku) mají větší 

procentuální podíl sírany. Orthofosforečnany se podílí na celkovém množství TDS jen 

několika málo procenty, a to na lokalitě výpusti odpadních vod (odběrové místo č. 4). 
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Obrázek 16: Procentuální zastoupení Cl-, SO4

2- PO4
2- na obsahu TDS v období od září 2006 do června 2008 
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5.6 Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky jsem stanovovala podle ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod – Stanovení 

nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken. Naměřené hodnoty jsem 

porovnávala s ukazateli a hodnotami přípustného znečistění povrchových vod dle nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb., kde je maximální přípustný obsah nerozpuštěných látek 30 mg/l. 

V tabulce 10 je uvedena základní statistika pro nerozpuštěné látky za posuzované 

období pro sledovaný úsek toku kromě odběrového místa č. 4 (výpusť odpadních vod). 

U tohoto odběrového místa jsem naměřila vysoké hodnoty nerozpuštěných látek, které by 

měly vliv na přehlednost grafu, a proto jsem odběrové místo č. 4 statisticky nehodnotila. 

Tabulka 10: Základní statistika k hodnotám nerozpuštěných látek (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 5 8 6 7 8 4 3 6 9 1 3 
M 5 6 4 7 8 2 3 6 9 1 3 
SO 1 4 5 2 3 3 1 2 2 0 1 
max. 6 15 14 9 11 9 4 8 11 2 6 
min. 3 5 1 4 3 2 0 3 6 1 2 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 5 4 5 9 6 5 5 1 3 5 4 
M 5 4 5 9 7 5 5 1 3 5 4 
SO 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
max. 6 7 9 10 9 7 7 3 4 8 5 
min. 4 1 3 7 3 4 4 1 1 4 3 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 10 %. 

Z tabulky 10 je vyplývá, že na hodnocených odběrových místech nebyl překročen 

přípustný imisní limit uvedený v nařízení vlády č. 229/2007 Sb. K překročení přípustného 

obsahu nerozpuštěných látek došlo pouze na odběrovém místě č. 4, což odpovídá i zvýšené 

hodnotě zákalu v tomto období (viz obrázek 6). 

Na obrázku 17 je zobrazen vývoj měsíčních hodnot nerozpuštěných látek 

na jednotlivých odběrových místech ve sledovaném období. Z grafu je patrné, že 
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se hodnoty nerozpuštěných látek v určitých měsících na hodnocených odběrových místech 

poněkud liší. 
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Obrázek 17: Vývoj měsíčních hodnot nerozpuštěných látek na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

5.7 Volný oxid uhličitý a hydrogenuhličitany 

Kyselinovou neutralizační kapacitu jsem stanovovala podle ČSN EN ISO 9963–1 

(75 7371) Jakost vod – Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) - Část 1: Stanovení 

KNK4,5 a KNK8,3. V této normě je KNK charakterizována jako schopnost vody reagovat 

s vodíkovými ionty. Stanovení zásadové neutralizační kapacity jsem prováděla 

podle ČSN 75 7372 Jakost vod – Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK), kde 

se ZNK vyjadřuje jako schopnost vody reagovat s hydroxidovými ionty. 

V tabulce 11 je uvedena základní statistika pro volný oxid uhličitý za posuzované 

období tj. od září 2006 do června 2008 pro sledovaný úsek toku kromě odběrového místa 

č. 4 (výpusť odpadních vod). Vzhledem k zakalení vzorku výpusti odpadních vod 

(odběrové místo č. 4) jsem nemohla analyzovat obsah volného oxidu uhličitého v této 

lokalitě za sledované období. Tyto hodnoty nejsou zahrnuty ve statistice. 
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Tabulka 11: Základní statistika k hodnotám volného oxidu uhličitého (mg/l) za sledované období od září 
2006 do června 2008 pro sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 8 7 8 4 7 5 6 9 9 9 7 
M 8 7 8 4 7 6 6 8 9 10 7 
SO 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 
max. 9 8 9 5 8 8 8 9 9 10 8 
min. 7 5 7 4 5 2 5 8 8 9 6 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 

AP. 7 6 6 5 6 5 5 6 7 9 8 
M 6 6 6 5 6 4 5 5 7 9 8 
SO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
max. 8 8 8 7 8 7 6 7 9 9 9 
min. 6 5 5 4 5 4 4 5 6 8 8 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 10 %. 

Z obrázku 18 je patrné, že obsah volného oxidu uhličitého byl během monitorování 

poměrně proměnlivý. Naměřené hodnoty vykazují sezónní variabilitu. V letních měsících jsem 

naměřila vyšší hodnoty volného oxidu uhličitého, což může souviset s bakteriálním rozkladem 

organické hmoty a s dýcháním vodních rostlin a živočichů. 
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Obrázek 18: Vývoj měsíčních hodnot volného oxidu uhličitého na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 
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Obsah volného oxidu uhličitého závisí na hodnotách pH. Při hodnotě pH menší než 4,5 

by byl veškerý oxid uhličitý ve vodě přítomen jen ve formě volného oxidu uhličitého 

(Pitter, 1999). Z tohoto tvrzení plyne závislost, při které s nárůstem hodnot pH úměrně klesá 

zastoupení volného oxidu uhličitého ve vodách, jak bylo prokázáno na odběrovém místě č. 3 

(Olše – střed vybraného úseku). V grafu na obrázku 19 je uvedena tato významná závislost 

s uvedením lineární regresní přímky, její rovnice a hodnoty spolehlivosti regrese R2, kde byl 

vypočten koeficient korelace r=0,7. Na ostatních lokalitách nebyla tato závislost významná 

a odběrové místo č. 4 (výpusť odpadních vod) jsem vzhledem k výše uvedeným důvodům 

nehodnotila. 
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Obrázek 19:Závislost volného oxidu uhličitého na hodnotách pH v období 

od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

V tabulce 12 je uvedena základní statistika pro hydrogenuhličitany za posuzované 

období. Vzhledem k zakalení vzorku výpusti odpadních vod (odběrové místo č. 4) jsem 

nemohla analyzovat obsah hydrogenuhličitanů na této lokalitě za sledované období. Tyto 

hodnoty nejsou zahrnuty ve statistice. 
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Tabulka 12: Základní statistika k hodnotám hydrogenuhličitanů (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro  sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 141 133 159 150 123 130 116 169 174 160 153 
M 156 139 159 153 119 125 101 168 160 163 153 
SO 156 10 19 10 16 11 29 9 32 6 0 
max. 4 140 183 159 146 148 166 183 228 165 153 
min. 162 116 134 135 107 122 98 159 146 149 153 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 156 157 169 214 152 160 140 162 177 165 172 
M 156 157 166 214 150 149 131 162 178 163 172 
SO 4 5 5 22 6 20 22 7 6 10 5 
max. 162 165 177 244 160 195 177 171 183 180 177 
min. 153 150 165 183 146 146 122 153 168 153 165 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 8 %. 

Z obrázku 20 je patrné, že se naměřené hodnoty v určitých měsících na jednotlivých 

odběrových místech lišily. Téměř stejný průběh jsem naměřila na všech lokalitách 

v období od června do října 2007 a od března do června 2008. 
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Obrázek 20: Vývoj měsíčních hodnot hydrogenuhličitanů na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 
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Množství hydrogenuhličitanů také závisí na hodnotách pH. V rozsahu hodnot pH 

4,5–8,3 je veškerý oxid uhličitý ve vzorku přítomen souběžně jako volný oxid uhličitý a jako 

hydrogenuhličitany. Při hodnotách pH větších než 8,3 se souběžně vyskytují 

hydrogenuhličitany a uhličitany, které však převažují až při hodnotách pH nad 10,5 

(Pitter, 1999). Podle této skutečnosti by měl obsah hydrogenuhličitanů úměrně narůstat 

se zvyšujícím pH až do hodnoty 10,5. Na obrázku 21 byla prokázána závislost pH 

a hydrogenuhličitanů na odběrovém místě č. 5 (Olše – konec vybraného úseku) s významným 

koeficientem korelace r=0,57. Naopak zde se vzrůstajícím pH klesalo množství 

hydrogenuhličitanů, což by se dalo objasnit vazbou hydrogenuhličitanů na vápník, hořčík, 

železo a mangan, ale vzhledem k nedostatku dat pro tyto parametry (jeden rok) nebyl stanoven 

významný koeficient korelace. 
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Obrázek 21: Závislost hydrogenuhličitanů na hodnotách  pH v období 

od září 2006 do června 2008 s významným koeficientem korelace 

5.8 Chloridy 

Hodnoty chloridů jsem stanovovala dle ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod – Stanovení 

chloridů – Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle 

Mohra). Naměřené hodnoty jsem pak porovnávala s ukazateli přípustného znečistění 

povrchových vod dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kde je dána maximální přípustná 

hodnota pro chloridy 250 mg/l. 
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V tabulce 13 je uvedena základní statistika pro chloridy za posuzované období 

tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku. Z tabulky 13 vyplývá, 

ve kterých měsících došlo k  překročení limitu dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Nejvyšší 

hodnoty jsem naměřila v červnu roku 2007, kdy byl zvýšený obsah chloridů ve všech 

lokalitách na řece Olši. V těchto odběrových místech v daném měsíci nebyl splněn imisní 

limit nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Tabulka 13: Základní statistika k hodnotám chloridů (mg/l) za sledované období od září 2006 do června 
2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 171 156 137 181 86 119 99 125 222 295 133 
M 207 195 160 191 87 132 105 125 250 358 124 
SO 49 95 36 49 23 26 18 10 86 105 62 
max. 217 293 166 229 125 133 120 142 290 400 248 
min. 109 39 72 89 54 68 67 110 54 132 58 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 256 74 120 95 106 81 125 151 190 161 167 
M 279 86 128 83 111 94 116 158 189 140 168 
SO 77 27 36 39 11 19 18 16 38 39 37 
max. 329 91 169 169 113 99 156 165 251 222 226 
min. 108 21 57 52 84 52 104 122 130 123 111 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 
Chyba stanovení je 10 % 

Na obrázku 22 je znázorněn vývoj měsíčních hodnot chloridů na jednotlivých 

odběrových místech v období od září 2006 do června 2008. Z grafu je patrné, že je obsah 

chloridů poměrně vyšší. 
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Obrázek 22: Vývoj měsíčních hodnot chloridů na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

Vyšší obsah chloridů může souviset s vypouštěním odpadních vod z průmyslových 

závodů a čistíren odpadních vod, které se nacházejí mimo území Dolní Lutyně část 

Věřňovice, a také s vypouštěním odpadních vod z obcí, které nemají ČOV a vypouštějí 

odpadní vody do řeky Olše bez jakéhokoliv čištění. Večerková (in Večerková et al., 1994) 

rovněž upozorňuje na skutečnost, že mezi 60. a 80. lety minulého století byl velice 

nevyhovující stav v obsahu chloridových iontů. Salvetová (in Salvetová et al., 2008) uvádí, že 

vyšší obsah chloridů je také způsoben zaústěním Karvinského potoka (Dětmarovice – profil 

Olše Závada), kde dochází ke zhoršení třídy jakosti na V. třídu (velmi silně znečištěná 

voda). Na základě těchto výsledků mohu konstatovat, že nedošlo k žádnému zlepšení 

situace. Při hodnocení jsem prokázala vzájemnou závislost obsahu chloridových iontů 

na množství rozpuštěných látek (obrázek 12). 

5.9 Sírany 

Stanovení síranů jsem prováděla dle TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů 

odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým. Naměřené hodnoty jsem porovnávala 

s nejvyšší přípustnou hodnotou 300 mg/l z nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
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V tabulce 14 je uvedena základní statistika pro sírany za posuzované období 

od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku.  

Tabulka 14: Základní statistika k hodnotám síranů (mg/l) za sledované období od září 2006 do června 2008 
pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 155 151 162 215 149 160 128 55 35 31 70 
M 149 132 144 187 127 135 108 51 33 30 39 
SO 45 42 69 102 57 52 47 11 9 4 63 
max. 238 221 252 404 258 257 222 76 51 38 196 
min. 102 98 70 110 104 117 94 45 25 27 37 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 46 117 163 157 143 142 136 131 63 56 43 
M 47 112 131 122 106 130 119 110 57 52 43 
SO 17 50 95 75 76 55 54 46 19 13 8 
max. 73 194 330 304 295 246 241 221 99 80 56 
min. 19 58 49 98 100 81 82 99 44 41 31 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 
Chyba stanovení je 8 % 

Hodnoty síranů ve třech případech nesplnily maximální přípustný limit nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb. (viz obrázek 23), a to v prosinci 2006 na druhém odběrovém místě 

(Olše – střed vybraného úseku) a v říjnu a listopadu 2007 na prvním odběrovém místě 

(Mlýnka – počátek vybraného úseku). Nejvyšší průměrné měsíční hodnoty pro sledované 

období jsem naměřila na lokalitě potoka Mlýnky (odběrové místo č. 1), který odvádí odpadní 

vody z Elektrárny Dětmarovice a přináší s sebou anorganické znečištění, které může být 

zdrojem síranů (www.pod.cz). 

http://www.pod.cz)
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Obrázek 23: Vývoj měsíčních hodnot síranů na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

5.10 Vápník a hořčík 

Pro stanovení vápníku jsem používala chelatometrickou titraci odměrným roztokem 

Chelatonem 3 dle ČSN ISO 6058 (75 7416) Jakost vod – Stanovení vápníku – Odměrná 

metoda s EDTA. Naměřené hodnoty jsem srovnávala s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kde 

je stanovena maximální přípustná hodnota pro vápník 250 mg/l. 

Hodnoty hořčíku jsem získala výpočtem jako rozdíl naměřených hodnot Ca a sumy 

(Ca+Mg). Sumu vápníku a hořčíku jsem stanovovala chelatometrickou titrací odměrným 

roztokem Chelatonem 3 podle ČSN ISO 6059 (75 7384) Jakost vod – Stanovení sumy 

vápníku a hořčíku – Odměrná metoda s EDTA. Vypočtené hodnoty hořčíku jsem 

porovnávala s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kde je stanovena největší přípustná 

hodnota hořčíku pro povrchové vody 150 mg/l. 

V tabulce 15 je uvedena základní statistika pro vápník za posuzované období 

tj. od září 2006 do srpna 2007 pro celý sledovaný úsek toku. Stanovování vápníku bylo 

po roce ukončeno, protože nebyly zjištěny významné odlišnosti. 
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Tabulka 15: Základní statistika k hodnotám vápníku (mg/l) za sledované období od září 2006 do srpna 2007 
pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 VIII/07 
AP 160 147 112 121 86 81 80 67 69 77 71 77 
M 152 156 112 108 65 72 68 64 68 86 56 72 
SO 27 24 34 45 28 19 21 21 24 25 33 31 
max. 204 178 168 208 121 120 120 104 106 100 136 132 
min. 123 114 64 80 61 71 64 40 30 28 46 36 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 6 %. 

Naměřené hodnoty vápníku byly v průběhu celého vzorkování v daných měsících 

na odběrovém místě č. 1 a 4 (Mlýnka a výpusť odpadních vod) rozdílné (viz obrázek 24). 

Porovnat se dají jen všechna odběrová místa na řece Olši, která vykazují téměř stejné 

hodnoty. V průběhu měření nedošlo k výrazným odlišnostem, pouze hodnoty naměřené 

v zimních měsících byly nižší než v ostatních případech, což pravděpodobně souvisí 

s menší rozpustností látek při nižších teplotách. 
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Obrázek 24: Vývoj měsíčních hodnot vápníku na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do srpna 2007 

V tabulce 16 je uvedena základní statistika pro hořčík za posuzované období 

tj. od září 2006 do srpna 2007 pro celý sledovaný úsek toku. Po roce byla analýza 
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tohoto parametru ukončena, protože hořčík nevykazoval významné odlišnosti během 

monitorování. 

Tabulka 16: Základní statistika k hodnotám hořčíku (mg/l) za sledované období od září 2006 do srpna 2007 
pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 VIII/07 
AP 65 30 73 40 41 30 25 27 22 22 25 22 
M 72 25 92 38 48 30 24 22 21 22 21 21 
SO 22 18 33 20 12 5 11 9 3 3 13 3 
max. 99 63 108 63 53 36 39 44 27 25 50 27 
min. 36 12 29 8 24 23 10 19 19 17 15 18 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 
Chyba stanovení je 4 %. 

Z obrázku 25 je patrné, že hodnoty hořčíku vykazovaly určité výkyvy na počátku 

monitorování od září do prosince 2006. V dalším období byly hodnoty na všech lokalitách 

podobné. Během měření byl splněn přípustný limit pro hořčík z nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. (150 mg/l). 
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Obrázek 25: Vývoj měsíčních hodnot hořčíku na jednotlivých odběrových místech 
v období od září 2006 do srpna 2007 
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5.11 Celkový mangan 

Stanovení manganu jsem prováděla dle ČSN ISO 6333 (75 7447) Jakost vod – Stanovení 

manganu – Spektrofotometrická metoda s formaldoximem. Používala jsem spektrofotometr 

Genesys 10UV, Thermo Spectronic, (USA). Stanovené hodnoty jsem srovnávala s nejvyšší 

přípustnou hodnotou pro celkový mangan 0,5 mg/l z nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

V tabulce 17 je uvedena základní statistika pro celkový mangan za posuzované 

období tj. od září 2006 do srpna 2007 pro celý sledovaný úsek toku. Vzhledem k tomu, 

že mangan neprokazoval během sledování výrazné odlišnosti (viz obrázek 26), bylo jeho 

měření po roce ukončeno. 

Tabulka 17: Základní statistika k hodnotám celkového manganu (mg/l) za sledované období od září 2006 
do srpna 2007 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 VIII/07 
AP 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 0,03 0,04 0,04 0,01 0,02 0,05 0,02 
M 0,02 0,02 0,02 0,00 0,03 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,04 0,02 
SO 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
max. 0,04 0,04 0,03 0,00 0,04 0,05 0,06 0,08 0,02 0,03 0,07 0,03 
min. 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 

Z obrázku 26 je patrné, že naměřené koncentrace manganu jsou nízké. Maximální 

hodnota (0,08 mg/l) byla naměřena v dubnu roku 2007 v lokalitě Mlýnky. Minimální 

hodnoty byly ve všech odběrových místech zjištěny v prosinci roku 2006. 
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Obrázek 26: Vývoj měsíčních hodnot celkového manganu na jednotlivých odběrových místech 
v období od září 2006 do srpna 2007 

5.12 Celkové rozpuštěné železo 

Hodnoty celkového rozpuštěného železa jsem stanovovala absorpční spektrofotometrií 

po reakci s 1,10–fenantrolinem podle ČSN ISO 6332 (75 7433) Jakost vod – Stanovení 

železa – Fotometrická metoda s 1,10–fenantrolinem. Používala jsem spektrofotometr Genesys 

10UV, Thermo Spectronic, (USA). Stanovené hodnoty jsem srovnávala s nejvyšší přípustnou 

hodnotou pro celkové rozpuštěné železo 2 mg/l z nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

V tabulce 18 je uvedena základní statistika pro celkové rozpuštěné železo za posuzované 

období tj. od září 2006 do srpna 2007 pro celý sledovaný úsek toku. Vzhledem k tomu, že 

stanovené hodnoty neprokázaly výrazné odlišnosti, bylo měření po roce ukončeno. 

Tabulka 18: Základní statistika k hodnotám celkového rozpuštěného železa (mg/l) za sledované období 
od září 2006 do srpna 2007 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 VIII/07 
AP 0,04 0,07 0,07 0,05 0,03 0,03 0,03 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03 
M 0,02 0,06 0,08 0,02 0,02 0,04 0,01 0,07 0,04 0,05 0,02 0,02 
SO 0,05 0,03 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 
max. 0,13 0,13 0,15 0,16 0,06 0,06 0,05 0,09 0,06 0,06 0,08 0,07 
min. 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 4 % 
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Z obrázku 27 lze vyčíst nízké naměřené koncentrace celkového rozpuštěného železa 

během celého vzorkování. V průběhu vzorkování nedošlo k překročení přípustného limitu 

z nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
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Obrázek 27: Vývoj měsíčních hodnot celkového rozpuštěného železa na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do srpna 2007 

5.13 Kyslíkový režim 

5.13.1 Rozpuštěný kyslík 

Obsah rozpuštěného kyslíku jsem stanovovala odměrným jodometrickým stanovením 

s přídavkem azidu (Alsterbergova modifikace Winklerovy metody) dle ČSN EN 25813 

(75 7462) Jakost vod – Stanovení rozpuštěného kyslíku – Jodometrická metoda. Při každém 

odběru jsem měřila a zapisovala teplotu vody, vzduchu a atmosférický tlak, neboť tyto veličiny 

ovlivňují rozpustnost kyslíku ve vodě. Přípustná hodnota rozpuštěného kyslíku dle nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb. je větší než 6 mg/l.  

V tabulce 19 je uvedena základní statistika pro rozpuštěný kyslík za posuzované 

období tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku. 
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Tabulka 19: Základní statistika k hodnotám rozpuštěného kyslíku (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 10 13 8 8 9 9 10 10 7 7 6 
M 12 15 11 11 11 12 12 12 8 8 8 
SO 5 7 4 4 4 4 5 5 3 4 3 
max. 13 19 11 11 12 12 13 13 9 10 9 
min. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 7 7 8 9 11 11 9 9 8 7 8 
M 8 9 11 12 13 13 12 11 10 10 10 
SO 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
max. 9 9 11 12 14 14 13 12 11 10 10 
min. 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 
Chyba stanovení je 4 % 

Naměřené hodnoty rozpuštěného kyslíku v odběrových místech na řece Olši mají 

téměř stejný průběh. Na obrázku 28 se výrazně liší výpusť odpadních vod, kde byl 

minimální obsah rozpuštěného kyslíku nebo dokonce žádný. 
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Obrázek 28: Vývoj měsíčních hodnot rozpuštěného kyslíku na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 
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V této lokalitě nebyl ani jednou splněn imisní limit nařízení vlády č. 229/2007 Sb., který 

požaduje obsah rozpuštěného kyslíku v koncentraci větší než 6 mg/l. Tento velice nízký obsah 

kyslíku souvisí s charakterem odběrového místa. Vlivem malého spádu a hloubky stoky je zde 

anaerobní prostředí a dochází také ke značnému rozkladu organické hmoty (velká spotřeba 

kyslíku). Tato skutečnost souvisí i s vysokou hodnotou BSK5. 

Na obrázku 29 je znázorněna závislost mezi množstvím srážek a obsahem rozpuštěného 

kyslíku. V grafu, kde je sledovaný úsek vodního toku, nebyla hodnocena výpusť odpadních vod 

(odběrové místo č. 4), protože ji považuji za anomální. Přesto mi na třech lokalitách vyšla poměrně 

anomální závislost, kdy na jmenovaných lokalitách dochází s rostoucím množstvím srážek 

k poklesu obsahu rozpuštěného kyslíku. Domnívám se, že vzhledem k malému souboru dat nemusí 

být toto zjištění nijak závažné a bylo by zapotřebí ověřit tuto korelaci na větším souboru dat. 
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Celý sledovaný úsek vodního toku
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Obrázek 29: Závislost mezi množstvím srážek obsahem rozpuštěného kyslíku na daných lokalitách v období 

od září 2006 do června 2008 s významný koeficientem korelace 
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5.13.2 Biochemická spotřeba kyslíku 

 Stanovovala jsem pětidenní biochemickou spotřebu kyslíku (BSK5) 

podle ČSN EN 1899 – 2 (75 7517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 

po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky. Stanovené hodnoty jsem 

porovnávala s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kde je maximální přípustná hodnota BSK5 

6 mg/l. Naměřené hodnoty jsem také porovnávala s hodnotami rozpuštěného kyslíku 

a s chemickou spotřebou kyslíku. 

V tabulce 20 je uvedena základní statistika pro biochemickou spotřebu kyslíku 

za posuzované období tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku. 

Tabulka 20: Základní statistika k hodnotám biochemické spotřeby kyslíku (mg/l) za sledované období od září 
2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 1 3 4 3 6 3 3 4 6 2 3 
M 1 3 4 2 5 2 3 5 6 3 3 
SO 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 
max. 3 5 4 7 9 5 4 5 7 3 5 
min. 1 2 3 2 4 1 2 3 5 2 2 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 3 5 6 4 6 6 4 4 5 5 3 
M 3 4 5 3 6 6 4 3 5 5 3 
SO 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
max. 4 8 9 8 9 9 7 6 6 6 5 
min. 2 3 4 2 5 5 3 3 4 4 3 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 
Chyba stanovení je 6 % 

Na všech lokalitách řeky Olše a na odběrovém místě č. 1 (Mlýnka – počátek 

vybraného úseku) jsem naměřila téměř stejné hodnoty biochemické spotřeby kyslíku. 

Na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod) je tato spotřeba poněkud vyšší, což 

vypovídá o větším obsahu biologicky rozložitelných látek a o velkém množství 

mikroorganismů, které spotřebovávají kyslík k mineralizaci organických látek. Kyslík 

je také spotřebováván respirací přítomného zooplanktonu a fytoplanktonu. Nejvyšší 

přípustná hodnota BSK5 6 mg/l byla překročena v několika měsících (viz obrázek 30). 
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Obrázek 30: Vývoj měsíčních hodnot BSK5 na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

5.13.3 Chemická spotřeba kyslíku 

Ve své práci jsem používala metodu s manganistanem draselným (CHSKMn) 

dle ČSN EN ISO 8467 (75 7519) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku 

manganistanem. Při hodnocení naměřených hodnot CHSKMn jsem musela vycházet 

ze staršího nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 

přípustného stupně znečištění vod, protože v dřívějším nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

který byl nahrazen nařízením vlády č. 229/2007 Sb., je uvedena jen přípustná hodnota 

pro metodu s dichromanem draselným (CHSKCr). Přípustná hodnota CHSKMn 

ve starším nařízení je 20 mg/l. CHSKMn jsem stanovovala od září 2006 do března 2008, 

ale od ledna do března 2008 jsem tuto metodu používala jen pro srovnání s hodnotami 

CHSKCr. V období od ledna do června 2008 jsem používala metodu dichromanem 

draselným (CHSKCr) dle TNV 75 7520 (75 7520) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby 

kyslíku dichromanem CHSK. Tyto hodnoty jsem porovnávala s nařízením vlády 

č. 229/2007 Sb., kde je nejvyšší přípustná koncentrace 35 mg/l. 

Průběh CHSKMn se na jednotlivých odběrových místech v prvních měsících liší. 

Od května roku 2007 až do března 2008 byl průběh CHSKMn velice podobný na všech 

lokalitách kromě výpusti odpadních vod, která se po celou dobu nejvíce vychylovala 
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od ostatních naměřených hodnot. Při použití manganistanu draselného nedošlo 

k překročení limitu dle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. Při porovnání naměřených hodnot 

CHSKMn a CHSKCr během prvních třech měsíců jsem naměřila vyšší hodnoty 

při použití dichromanu draselného, a to hlavně v lokalitě výpusti odpadních vod, kde 

byla hodnota CHSKCr více než čtyřikrát větší. Celkově nejvyšší hodnotu CHSKCr jsem 

naměřila v dubnu 2008 (přes 150 mg/l). Nejvyšší přípustná koncentrace CHSKCr byla 

překročena vždy na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod), kde byla během 

celého měření CHSKCr stanovena průměrná koncentrace 90 mg/l. Hodnoty CHSKCr 

byly překročeny v dubnu 2008 také na všech lokalitách řeky Olše. Vysoké hodnoty 

CHSK souvisí s velkým množstvím organických látek, při jejichž oxidaci silným 

oxidačním činidlem (manganistan draselný, dichroman draselný) se spotřebovává 

kyslík. 

5.14 Živiny 

5.14.1 Fosfor 

V rámci své práce jsem stanovovala celkový fosfor a orthofosforečnany 

dle ČSN EN ISO 6878 (75 7465) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická 

metoda s molybdenanem amonným. Používala jsem spektrofotometr Genesys 10UV, 

Thermo Spectronic, (USA). Stanovené hodnoty celkového fosforu jsem srovnávala 

s maximálním přípustným limitem z nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (0,20 mg/l). 

V tabulce 21 je uvedena základní statistika pro celkový fosfor za posuzované období 

tj. od září 2006 do června 2008 pro sledovaný úsek toku kromě výpusti odpadních vod. 

Odběrové místo č. 4 (výpusť odpadních vod) jsem nezahrnula do hodnocení, protože 

jsem zde naměřila značně vysoký obsah celkového fosforu oproti ostatním odběrovým 

místům a z obrázku 31 a tabulky 21 by nebyl zřejmý obsah celkového fosforu 

na ostatních lokalitách. V určitých měsících byl v místě výpusti odpadních vod 

stanovený limit celkového fosforu překročen dokonce více než dvacet pět krát. Během 

analýzy zde nebyl ani v jednom případě splněn přípustný limit z nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. (0,20 mg/l). 
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Tabulka 21: Základní statistika k hodnotám celkového fosforu (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 0,22 0,20 0,22 0,25 0,12 0,18 0,09 0,11 0,35 0,43 0,24 
M 0,19 0,11 0,22 0,27 0,12 0,19 0,10 0,11 0,38 0,41 0,24 
SO 0,06 0,16 0,03 0,21 0,01 0,04 0,03 0,02 0,12 0,13 0,07 
max. 0,33 0,47 0,25 0,47 0,13 0,21 0,12 0,14 0,48 0,62 0,34 
min. 0,16 0,10 0,19 0,01 0,10 0,11 0,04 0,09 0,19 0,27 0,16 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 0,23 0,18 0,15 0,14 0,18 0,20 0,10 0,27 0,28 0,38 0,41 
M 0,24 0,19 0,15 0,14 0,18 0,20 0,10 0,28 0,27 0,38 0,43 
SO 0,10 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05 
max. 0,34 0,21 0,18 0,15 0,21 0,24 0,14 0,31 0,36 0,42 0,45 
min. 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,17 0,06 0,21 0,22 0,31 0,32 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. – minimum.  
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb.  
Chyba stanovení je 4 % 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

měsíc

m
g/

l

Mlýnka - počátek vybraného úseku Olše - 200 m za zaústěním Mlýnky
Olše - střed vybraného úseku Olše - konec vybraného úseku

Obrázek 31: Vývoj měsíčních hodnot celkového fosforu na jednotlivých odběrových místech 
v období od září 2006 do června 2008 

Z obrázku 31 je patrné, že hodnoty celkového fosforu mají v první polovině 

měření poněkud odlišné hodnoty. Od září roku 2007 byly hodnoty celkového fosforu 

obdobné na všech odběrových místech. Z tabulky 21 a obrázku 31 je vidět, ve kterých měsících 

nesplňují naměřené hodnoty přípustný limit nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (0,20 mg/l). 
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Vysoký obsah celkového fosforu může souviset s vypouštěním splaškových odpadních 

vod nebo také s rozkladem biomasy, která se pak usazuje na dně (Pitter, 1999). 

V tabulce 22 je uvedena základní statistika pro orthofosforečnany 

za posuzované období tj. od září 2006 do června 2008 pro sledovaný úsek toku. 

Odběrové místo č. 4 (výpusť odpadních vod) jsem statisticky nehodnotila vzhledem 

k tomu, že naměřené hodnoty zde byly značně vyšší než v ostatních lokalitách 

a z obrázku 32 a tabulky 22 by tak nebyl zřejmý obsah orthofosforečnanů 

na ostatních odběrových místech. 

Tabulka 22: Základní statistika k hodnotám orthofosforečnanů (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 0,05 0,10 0,09 0,27 0,31 0,35 0,26 0,33 0,49 0,39 0,14 
M 0,05 0,10 0,09 0,20 0,28 0,32 0,26 0,34 0,47 0,35 0,14 
SO 0,02 0,03 0,02 0,21 0,16 0,15 0,07 0,10 0,17 0,09 0,03 
max. 0,07 0,13 0,11 0,60 0,55 0,59 0,35 0,46 0,74 0,55 0,17 
min. 0,02 0,07 0,07 0,09 0,13 0,16 0,17 0,17 0,29 0,31 0,11 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 0,12 0,09 0,03 0,07 0,09 0,11 0,06 0,18 0,19 0,28 0,32 
M 0,13 0,09 0,03 0,07 0,09 0,11 0,05 0,20 0,18 0,28 0,32 
SO 0,19 0,09 0,08 0,08 0,11 0,13 0,09 0,23 0,25 0,32 0,36 
max. 0,02 0,08 0,01 0,06 0,08 0,09 0,04 0,11 0,12 0,24 0,29 
min. 0,11 0,11 0,11 0,13 0,15 0,17 0,06 0,21 0,22 0,31 0,32 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Chyba stanovení je 4 % 

Z obrázku 32 je patrné, že hodnoty orthofosforečnanů mají v období od prosince 

2006 do června 2007 odlišné hodnoty. V ostatních měsících byly hodnoty 

orthofosforečnanů srovnatelné na všech odběrových místech. Celkově jsem naměřila 

vyšší hodnoty orthofosforečnanů. 
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Obrázek 32: Vývoj měsíčních hodnot orthofosforečnanů na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

5.14.2 Anorganický dusík 

Hodnoty dusičnanů (NO3
–) jsem stanovovala podle ČSN ISO 7890–3 (75 7453) 

Jakost vod – Stanovení dusičnanů - Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou 

sulfosalicylovou. Používala jsem spektrofotometr Genesys 10UV, Thermo 

Spectronic, (USA). 

Hodnoty dusičnanového dusíku N–(NO3
–) jsem získala výpočtem z hodnot 

dusičnanů dle ČSN ISO 7150–1 (75 7451) Jakost vod – Stanovení amonných 

iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda. Tyto hodnoty jsem porovnávala 

s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kde je nejvyšší přípustná hodnota dusičnanového 

dusíku 7 mg/l. 

V tabulce 23 je uvedena základní statistika pro dusičnanový dusík za posuzované 

období tj. od září 2006 do června 2008 pro celý sledovaný úsek toku. Hodnoty 

dusičnanového dusíku (viz obrázek 33)  v průběhu celého vzorkování nesplnily dvakrát 

nejvyšší přípustný limit z nařízení vlády č. 229/2007 Sb. na odběrovém místě č. 1 

(Mlýnka). Na první lokalitě (Mlýnka) byly celkově naměřeny vyšší hodnoty 

dusičnanového dusíku, což bude mít zřejmě souvislost s odpadními vodami vypouštěnými 

z tepelné Elektrárny Dětmarovice, které obsahují anorganické znečištění (www.pod.cz). 

http://www.pod.cz)
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Tabulka 23: Základní statistika k hodnotám dusičnanového dusíku (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro celý sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 0,1 0,3 0,5 0,8 0,3 2,2 1,6 1,7 1,8 0,9 2,4 
M 0,1 0,2 0,5 0,7 0,1 2,7 1,6 1,4 1,2 0,5 1,0 
SO 0,1 0,2 0,0 0,5 0,4 1,7 1,3 2,0 1,8 0,9 3,3 
max. 0,3 0,6 0,5 1,7 1,2 4,7 3,8 5,5 5,2 2,7 8,9 
min. 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 1,9 1,3 2,4 1,1 2,2 1,9 2,1 0,7 1,2 1,1 0,7 
M 0,5 1,0 2,6 1,4 2,9 2,1 2,6 0,9 1,0 0,7 0,4 
SO 2,9 0,7 1,3 0,7 1,1 0,4 1,3 0,4 1,2 1,1 0,7 
max. 7,6 2,7 4,2 1,9 3,0 2,2 3,5 1,1 3,5 3,3 2,1 
min. 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 

Potok Mlýnka (odběrové místo č. 1) je pravděpodobně hlavním zdrojem N-NO3
- 

v celém sledovaném úseku vodního toku, jak dokazuje obrázek 15 a skutečnost, že tato 

úměrně vzrůstající závislost N-NO3
- na rozpuštěných látkách byla prokázána jen 

na lokalitě Mlýnky (odběrové místo č. 1). Nejnižší koncentrace jsem v průběhu celého 

vzorkování naměřila na lokalitě č. 4 (výpusť odpadních vod). Dusičnany dosahují 

maximální koncentrace v zimním období, kdy se vyluhují z půdy, protože jsou velmi 

málo zadržovány v půdním sorpčním komplexu (Pitter, 1999). Koncentrace 

dusičnanového dusíku byla na lokalitách řeky Olše v průběhu zimních měsíců mnohdy 

vyšší, sezónní proměnlivost se však výrazně neprojevila, protože teplota vzduchu 

se pohybovala kolem 0 °C, dusičnany byly zadržovány půdním sorpčním komplexem 

a nedošlo tak ke značnému vyplavování srážkami dusičnanů z půdy. 
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Obrázek 33: Vývoj měsíčních hodnot dusičnanového dusíku na jednotlivých odběrových místech 

v období od září 2006 do června 2008 

Na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod) byla prokázána závislost 

na množství srážek. V grafu na obrázku 34 je uvedena tato významná rostoucí závislost 

obsahu N-NO3
- na srážkách s uvedením lineární regresní přímky, její rovnice a hodnoty 

spolehlivosti regrese R2. Obsah dusičnanového dusíku zde však s rostoucím množstvím 

srážek roste, což může souviset se splachy z okolích zemědělských ploch, které se hnojí 

dusíkatými hnojivy. Vypočtený koeficient korelace zde byl 0,6. 
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Obrázek 34: Závislost mezi množstvím srážek a N-NO3

- 
na odběrovém místě č. 4 s významný koeficientem korelace 
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Hodnoty amoniakálního dusíku jsem stanovovala dle ČSN ISO 7150–1 (75 7451) 

Jakost vod – Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda. 

Používala jsem spektrofotometr Genesys 10UV, Thermo Spectronic, (USA). Naměřené 

hodnoty jsem pak porovnávala s přípustnou hodnotou amoniakálního dusíku 0,5 mg/l 

dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

V tabulce 24 je uvedena základní statistika pro amoniakální dusík za posuzované 

období pro sledovaný úsek toku. Odběrové místo č. 4 (výpusť odpadních vod) jsem 

statisticky nehodnotila vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty zde byly značně vyšší než 

v ostatních lokalitách a  z obrázku 35 a tabulky 24 by tak nebyl zřejmý obsah 

amoniakálního dusíku na ostatních odběrových místech. 

Tabulka 24: Základní statistika k hodnotám amoniakálního dusíku (mg/l) za sledované období od září 2006 
do června 2008 pro sledovaný úsek vodního toku 
  IX/06 X/06 XI/06 XII/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 V/07 VI/07 VII/07 
AP 0,002 0,001 0,029 0,006 0,007 0,092 0,013 0,010 0,025 0,008 0,008 
M 0,002 0,001 0,004 0,006 0,002 0,069 0,015 0,011 0,026 0,007 0,009 
SO 0,001 0,001 0,043 0,000 0,009 0,050 0,006 0,003 0,006 0,002 0,002 
max. 0,003 0,002 0,103 0,006 0,023 0,175 0,020 0,014 0,032 0,011 0,010 
min. 0,001 0,001 0,003 0,006 0,000 0,053 0,004 0,005 0,018 0,005 0,004 
  VIII/07 IX/07 X/07 XI/07 XII/07 I/08 II/08 III/08 IV/08 V/08 VI/08 
AP. 0,004 0,018 0,004 0,006 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 0,005 
M 0,004 0,014 0,003 0,006 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 
SO 0,001 0,011 0,002 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 
max. 0,005 0,036 0,008 0,006 0,004 0,004 0,008 0,004 0,005 0,005 0,007 
min. 0,003 0,006 0,002 0,005 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
Vysvětlivky k tabulce: AP – aritmetický průměr; M – medián; SO – směrodatná odchylka; max. – 
maximum; min. - minimum 
Barevně vyznačené hodnoty překračuji limity uvedené v NV č. 229/2007 Sb. 

Na obrázku 35 je znázorněn vývojový trend koncentrace amoniakálního dusíku 

v daných měsících. Během monitorování se hodnoty naměřené na lokalitách řeky Olše 

téměř nelišily. Obsah amoniakálního dusíku byl zde minimální. Na odběrové místě č. 1 

(Mlýnka) jsem naměřila vyšší hodnoty v listopadu 2006 a v únoru 2007, což může souviset 

s nedokonale čištěnými splaškovými vodami, které potok Mlýnka odvádí (www.pod.cz). 

Na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod), které jsem z výše uvedených důvodů 

statisticky nehodnotila, jsem naměřila nejvyšší hodnotu v únoru 2007 (0,767 mg/l). Byl 

http://www.pod.cz)
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zde překročen nejvyšší přípustný limit nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (0,5 mg/l). 

V průběhu celého vzorkování jsem na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod) 

naměřila vyšší hodnoty než na ostatních lokalitách. Tato skutečnost může zřejmě mít 

souvislost s velkým rozkladem dusíkatých látek. Dalším zdrojem amoniakálního dusíku 

jsou také splaškové vody. 
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Obrázek 35: Vývoj měsíčních hodnot amoniakálního dusíku na jednotlivých odběrových místech 
v období od září 2006 do června 2008 
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6 ZÁVĚR 

Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit vliv výpusti odpadních vod (odběrové 

místo č. 4) na znečišťování řeky Olše. S ohledem na stanovené hydrochemické parametry nebyl však 

tento vliv prokázán, vzhledem k tomu, že se zvýšené hodnoty naměřené v lokalitě výpusti odpadních 

vod neprojevily v odběrovém místě č. 5 (Olše – konec vybraného úseku). Na tuto skutečnost má 

s velkou pravděpodobností vliv malý spád a délka stoky, díky čemuž dochází převážně přednostně 

ke vsakování odpadních vod do půdy než k jejich odtoku. Může tak ale docházet ke znečišťování 

podzemních vod a ovlivňování kvality vody využívané obyvateli ze studní pro pitné účely. Podzemní 

vody pak mohou vykazovat zvýšený obsah amonných iontů a fosforu, což je pro pitné účely 

nepřípustné. Z důvodů hygienických představuje další problém poměrně velký zápach, hlavně 

v letních měsících, s ohledem na to, že se v blízkosti výpusti odpadních vod nachází zástavba. 

Přestože nebyl prokázán značný vliv na znečišťování vodního toku, má výpusť odpadních vod 

mnoho negativních vlastností. 

Povodí Odry, s.p stanovilo v roce 2003-2004 vysoké koncentrace fosforu, což jsem v mé práci 

také prokázala. Nevyhovující stav v obsahu amonných iontů a celkového rozpuštěného železa, jak 

popisuje Večerková (in Večerková et al., 1994), se v mém průzkumu neprojevil. Nejvyšší přípustný 

limit nařízení vlády č. 229/2007 Sb. pro biochemickou spotřebu kyslíku nebyl splněn z 50 % pouze 

na odběrovém místě č. 4 (výpusť odpadních vod). Prokázaná závislost množství rozpuštěných látek 

na obsahu chloridů vypovídá o tom, že nedošlo ke zlepšení situace v množství chloridů oproti roku 

1994 a 2003–2004 jak uvádí Večerková (in Večerková et al., 1994) a Salvetová 

(in Salvetová et al., 2008). Zvýšené množství chloridů a síranů prokazuje trvalé zatížení řeky Olše 

důlními vodami. Celkově se na obsahu TDS nejvíce podílejí právě chloridy a sírany. 

Pro zjištění vlivu na vodní tok Olše z polské strany jsem kvartálně odebírala vzorky z řeky 

Šotkůvky, která je pravostranným přítok řeky Olše mezi druhým a třetím odběrovým místem. Tento 

vodní tok s sebou přinášel silně zatížení důlními vodami. Přestože nebyl překročen přípustný imisní 

limit nařízení vlády č. 229/2007 Sb., naměřila jsem zde vyšší hodnoty dusičnanů, síranů, celkového 

fosforu a chloridů. Lze tedy předpokládat, že tento vodní tok s sebou stále přináší určité zatížení 

důlními vodami, ale nejedná se již o tak značné znečištění jak popisuje Večerková 

(in Večerková et al., 1994). Naměřené parametry mezi odběrovým místem č. 2 a odběrovým místem 

č. 3 nejevily značný rozdíl, proto lze říci, že vliv řeky Šotkůvky na vodní tok Olše se neprokázal. 
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