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Anotace 

V úvodu bakalářské práce jsou popsány jednotlivé rekreační nádrže nacházející se 

v regionu Pobeskydí. V další kapitole uvádím popis fyzikálních a chemických procesů 

probíhajících ve vodách. Následně jsou vypsány jednotlivé znečišťující látky, které mohou 

způsobovat zhoršení kvality vody v nádržích. Největší část této kapitoly je věnována 

eutrofizaci, jelikož se jedná o celosvětový problém. 

V závěru práce je popis zhodnocení kvality vody v nádržích Žermanice a Těrlicko za 

rok 2007, jelikož tyto dvě nádrže jsou zařazeny do pravidelného monitoringu a data 

k tomuto zhodnocení mi byly poskytnuty z Povodí Odry, s.p. Cílem sepsání bakalářské 

práce bylo zjistit kvalitu vody rekreačních nádržích v regionu Pobeskydí a popsat největší 

problémy projevujících se v nádržích. 

Klíčová slova: Nádrže Žermanice, Těrlicko, fyzikální a chemické pochody ve vodě, 

stratifikace nádrží, znečišťující látky, eutrofizace. 

 

 
Summary 

The individual recreation basins from Pobeskydí are described in the beginning of the 

bachelor thesis. In the next chapter I present description of physical and chemical 

processes proceeding in water. Sequentially every single polutants that are published here 

can cause that the water in the basins can get worse. The main part of this chapter is 

devoted to eutrofization because it is a global problem. 

At the end of this thesis is a description of the estimation water quality in Žermanice 

and Těrlicko basins for the year 2007 since these two basins are included in periodic 

monitoring and datas for this estimation were given to me from Povodí Odry, s.p. The 

main point of this bachelor thesis was to find the  water quality in the recreation basins in 

Pobeskydí region and discribing the bigest problems shown in the basins. 

Keywords: Basins Žermanice, Těrlicko, physical and chemical processes in water, 

stratification basins, polutants, eutrofization. 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá rekreačními nádržemi v regionu Pobeskydí. Nádrže jsou 

popsány obecně a následující kapitoly řeší problematiku znečištění vod. Cílem je popsat, 

kvalitu vodních nádrží pomocí získaných dat z podniku Povodí Odry, s.p. 

V tomto regionu nalezneme vodní nádrže Šance, Žermanice, Těrlicko, Morávka, 

Baška a Olešná. Vodní nádrže (VN) Šance a Morávka slouží jako zdroje pitné vody 

a bakalářská práce je zaměřena na rekreační nádrže, proto jejich hodnocení kvality vody 

nebude zahrnuto v práci.  

Jeden z velkých problémů, nejen nádrží ve zvoleném regionu, je eutrofizace. Jedná se 

o složitý proces obohacování vod živnými látkami.  

Této problematice se věnuji z důvodu zjištění kvality vody. Kvalita vody je důležitá 

z hlediska hygienické nezávadnosti pro veškeré organismy. Proto je zapotřebí neustále 

sledovat látky, které se ve vodě nacházejí a kontrolovat, zda splňují imisní koncentrace dle 

platné legislativy. 

1.1 Historie, rozdělení a využívání přehrad 

Historie: 

 V 30. století př. n. l. byla ve starém Egyptě vybudována hráz 18 km dlouhá, aby 

odchýlila Nil a bylo možno postavit hlavní město Memfis [8]. 

Zděná přehrada je datována z 20. století př. n. l. a sloužila k zadržování vody pro 

zavlažování královských zahrad. V 19. století př. n. l. faraón Amenhotep III. nechal 

vybudovat přehradu, která v období sucha sloužila pro závlahu a v období dešťů vodu 

zachycovala [8]. 

 Za římského císaře Traiana (okolo roku 110 n. l.) byly postaveny ve Španělsku dvě 

zděné přehrady. Tisíciletá přestávka nastala po pádu římské říše. Další zprávy o přehradách 

jsou z 16. století opět ze Španělska. Stavělo se i v 17. století, ale rozsáhlejší výstavby byly 

prováděny koncem 18. století. Podnětem byl rozvoj manufakturní výroby [8]. 

Po roce 1945 byly budovány známé betonové přehrady jako např. Kružberk na 

Moravici, Žermanice na Lučině apod. Vedle výstavby betonových nádrží se rozvinula 
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výstavba zemních a kamenitých hrází. První kamenitá hráz je z roku 1961 a jedná se 

o přehradu Mostiště na Oslavě [8]. 

Rozdělení přehrad podle výskytu [5] : 

1. podzemní – jsou budovány kvůli nevýhodám povrchových přehrad jako je 

například ztráta vody vypařováním, trvalá ztráta zemědělských ploch, zanášení 

nádrže sedimenty apod. 

2. povrchové 

a. údolní nádrž – zřizují se převážně v údolí po obou stranách řeky, 

b. boční nádrž – budují se mimo řečiště řeky, kde nelze pro husté zastavění 

nebo hustou komunikační síť vybudovat údolní nádrž. 

Přívod vody do nádrže se děje korytem řeky, avšak u soustav nádrží v horním 

povodí nebo u bočních nádržích se tomu napomáhá umělým náhonem. 

V naší zemi nemáme příliš vodnaté řeky, proto nebudujeme vodní nádrže pro 

každou vodohospodářskou potřebu zvláště, ale snažíme se spojit více potřeb dohromady, 

avšak vždy je jeden hlavní důvod, pro který se nádrž staví. 

Rozdělení nádrží podle účelu [5] : 

1) Ochranné - slouží k zachycení povodní. 

2) Zásobní - budují se nejčastěji, jsou schopné ve svém prostoru na řece 

zadržovat přirozené průtoky a regulovat z něj odtoky podle 

vodohospodářské potřeby pro určitý čas. 

3) Vyrovnávací – vyrovnávají proměnlivé přirozené přítoky na různě 

dlouhý regulovaný odběr a ztotožňují se s zásobními nádržemi. 

V praxi se jedná o energetické nádrže pod elektrárnami, které 

zachycují jejich nepravidelné odtoky ve svém užitkovém prostoru 

a vypouštějí vyrovnaný odtok stejnoměrně po celý den. 

4) Smíšené (víceúčelové) – tento účel plní většina nádrží. 

Typy přehrad [5] : 

Přehrady z nesourodého materiálu 

I. Zemní přehrady 

- sypané 

- náplavové 
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II. Kamenité přehrady 

- z kamenné rovnaniny 

- záhozové 

III. Smíšené typy 

- zemito-kamenité 

- zemní a gravitační 

Přehrady ze soudržného materiálu 

I. Gravitační (tížné) přehradní zdi 

- masivní 

- duté 

- pilířové 

II. Klenbové přehradní zdi 

- jednoobloukové 

- víceobloukové 

- zvláštní druhy 

III. Přehrady se smíšeným účinkem klenbovým a gravitačním (gravitačně-

klenbové) 

Využití a důvody budování  vodních nádrží [5] : 

- k využití vodní energie, 

- k získání zdroje pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva a zdroje 

užitkové vody pro průmysl, 

- jako zásoba vody pro závlahu zemědělských pozemků, 

- ochrana proti přívalovým povodním, 

- k vyrovnání průtoků v řece, 

- zásobování průplavů a vodních cest vodou, 

- k získání plavební části cest nebo k doplnění a zlepšení jejich přehledných 

zákrutů, 

- pro hospodářské potřeby venkova (domácí zvěř, atd.), 

- pro chov ryb, 

- pro obecnou užitečnost (rekreace, zásoba vody pro požáry apod.). 
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1.2 Přehrady v Pobeskydí 

Na severu Moravy a ve Slezsku se v první polovině 20. století soustředila 

vodohospodářská výstavba na úpravy toků, hrazení lesních bystřin a stavbu štěrkových 

přepážek. V posledních předválečných letech se projevil nedostatek vodních zdrojů a rostl 

tlak na budování staveb proti povodním [3]. 

První přehradou na české části povodí Odry byl Kružberk, který byl dostavěn roku 

1955. Rozmach ve výstavbě nastal po roce 1950, kdy se Ostrava začala průmyslově rychle 

rozvíjet [3]. 

 Mezi přehrady, které se zahrnují do regionu Pobeskydí, patří: Šance, Morávka, 

Baška, Olešná, Těrlicko a Žermanice. VN Šance a Morávka jsou nádrže využívané jako 

zdroj pitné vody, nikoli k rekreačním účelům, proto se podrobněji budu zabývat ostatními, 

již zmiňovanými přehradami. 

1.2.1 VN Šance 

Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1964 – 1969. Mezi nejvýznamnější přítoky se 

řadí řeka Ostravice, vodní tok Řečice a Velký potok [9]. 

Umístění je svým způsobem výjimečné, jelikož 93% plochy tvoří lesy 

a polopřírodní vegetace. Hustota osídlení je v této lokalitě velmi nízká [9]. 

Kvality vody v nádrži Šance je podle rozborů odebraných vzorků dlouhodobě velice 

dobrá [9]. 

Vodní nádrž je dnes využívána především k [9]: 

- zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 

- ochraně před případnými povodněmi, 

- zlepšování průtoku v řece Ostravici, 

- energetickému využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází, 

- průmyslovým účelům. 
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Obrázek č. 1: VN Šance (Broža et al. 2005) 

1.2.2 VN Morávka 

Morávka je vodní nádrž, která byla vybudována jako vodárenský zdroj k pokrytí 

narůstajících požadavků na množství pitné vody. Stavba byla realizována v letech 1961 až 

1967. Jejími nejvýznamnějšími přítoky jsou Morávka a Slavíč [9]. 

Při povodních roku 1996 bylo zjištěno náhlé zvýšení průsaků, tudíž se rozhodlo 

o rekonstrukci vodního díla. V červenci 1997 vodní nádrž ustála další povodeň, následně 

byla hned vypuštěna a zahájily se rekonstrukční práce. V rámci přestavby došlo 

k nahrazení asfaltového těsnění hráze speciální PVC fólií, byla vybudována další výpustní 

štola v pravém svahu a nová drenážní štola pro odvod svahových vod nad přehradou. 

Nádrž byla znovu napuštěna v roce 2000 [3]. 

Surová voda z této nádrže má dlouhodobě vynikající jakost, a samotná nádrž se proto 

řadí mezi nejkvalitnější zdroj pitné vody v Moravskoslezském regionu. 

Zhruba 90 % plochy zde tvoří lesy a polopřírodní vegetace, vzhledem ke způsobu 

využívání plochy povodí je poměrně málo zatížená organickým a biogenním 

znečištěním [9]. 

Morávka se převážně využívá k [9]: 

- snižování povodňových průtoků, 

- nadlepšování průtoků pod přehradou, 

- energetickému využití průtoku, 
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- zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

 
Obrázek č. 2: VN Morávka (Broža et al. 2005) 

1.2.3 Baška 

Můžeme ji označit za menší, mělkou, prosluněnou nádrž. Řadí se mezi nejmenší 

přehrady v povodí Odry. Nachází se poblíž Frýdku-Místku v obci Baška, na pravostranném 

přítoku řeky Ostravice, na potoce Baštice [3]. 

Zemní hráz je dlouhá 963 m a vysoká až 8,6 m. Je vybudována z hrubých štěrků 

s vnitřním šikmým těsněním z jílovitých spraší. Její celkový objem činí 1,07 mil. m3. Dno 

nádrže tvoří přirozené jílovité hlíny. Baška zatápí území o rozloze 33 ha [3]. 

Jedná se o první dílo zbudované v rámci tzv. Plánu výstavby malých vodních nádrží 

koncem 50. let. Stavba byla zahájena roku 1958 a v lednu 1961 byla do provozu uvedena 

ještě nedokončená přehrada. Důvodem k vybudování přehrady bylo nadlepšování průtoku 

řeky Ostravice kvůli kompenzaci odběrů vody pro frýdecko-místecký průmysl, motivem se 

stalo i rekreační využití nádrže [3]. 

Dnes slouží jako [3]: 

- záložní zásobárna vody (spíše havarijní zdroj), 

- rekreační nádrž (v letních měsících je negativně ovlivněna oživením vody). 
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Obrázek č. 3: Přehrada Baška (Broža et al. 2005) 

1.2.4 Olešná 

Tato rekreační nádrž leží na řece Olešné, levostranném přítoku řeky Ostravice 

v podhůří Beskyd. Sypaná hráz je 18 m vysoká a 393 m dlouhá, zaujímá celkový objem 

4,41 mil. m3. Zatopená plocha dosahuje 78 ha [3]. 

První úvahy o zřízení jsou datovány okolo roku 1953, v souvislosti se zajištěním 

pitné vody pro Moravskou Ostravu. Nádrž měla také sloužit k povodňové ochraně obcí 

Žaběň a Paskov, avšak předpokládaný objem byl dosti malý, tudíž i ochranný účinek by 

byl nízký, z tohoto důvodu se realizace stavby neustále odkládala [3]. 

Roku 1957 bylo vybudování opět aktuální, jelikož bylo nutné uvažovat o zásobování 

průmyslu v Ostravě vodou. Stavební práce započaly v listopadu 1960 a ukončeny byly 

roku 1964. Původní využití nebylo dodrženo. Přehrada nakonec sloužila k rekreaci 

a nadlepšení průtoku řeky Ostravice [3]. 

Začátkem 80. let nabyla přehrada dalšího využití (spolu s nádrží Žermanice) a stala 

se hlavním vodním zdrojem celulózky v Paskově. Kvalita vody v letních měsících trpí 

nadměrným množstvím fytoplanktonu [3]. 

Přesto je dnes Olešná využívána především k [3]: 

- rekreaci (podél její zátopy byly vybudovány rekreační prostory 

s autokempem, je zde pěstován i sportovní rybolov a lokalita nádrže má 
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napojení na oblast tzv. Palkovských Hůrek a obec Hukvaldy, kde můžeme 

zhlédnout zříceninu hradu i muzeum rodáka Leoše Janáčka). 

 
Obrázek č. 4: Přehrada Olešná (Broža et al. 2005) 

1.2.5 VN Těrlicko 

Vodní nádrž nalezneme mezi Českým Těšínem a Havířovem jižně od karvinské části 

ostravsko-karvinského revíru. Je hlavním zdrojem provozní vody pro tento revír a Třinecké 

železárny [3]. 

Mezi nejvýznamnější přítoky patří vodní tok Stonávka, který je hlavním 

distributorem organického i anorganického znečištění této nádrže - primární znečišťovatel 

je především zemědělského původu a komunální znečištění pochází ze zástavby obcí 

Hnojník, Střítež, Komorní Lhotka, Dolní a Horní Třanovice. Kvalitu vody ovlivňuje 

i nakládání s odpadními vodami v obci Těrlicko. Celkově lze označit toto území za 

intenzivně využívané, především však zemědělskou výrobou [9]. 

Nedostatek vody při 2. světové válce donutil roku 1946 zahrnout realizaci přehrady 

Těrlicko do vodohospodářského plánu pro Povodí Odry. V prvé řadě měla přehrada plnit 

funkci ochrannou, a to v kombinaci s přehradou na bystřině Lomná. Od počátku se po 

realizační stránce jevila technicky jednoduchá a efektivní. Financování ze strany průmyslu 

nebylo dostačující, proto v období hospodářského rozmachu dostala přednost nádrž 

Žermanice (preferována Vítkovickými železárnami). Při zjištění v roce 1952 

o trojnásobném zvýšení těžby uhlí báňským průmyslem, se stala výstavba opět vysoce 

aktuální [3]. 
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Pro přehrazení údolí byla zvolena zemní hráz s šikmým těsnícím jádrem, které je 

materiálově tvořena štěrkopísky. Hráz dosahuje maximální výšky 30 m a celkový objem 

nádrže je 27,93 mil. m3. Zatopená plocha dosahuje 251,2 ha. Jako těsnící jádro byly 

použity sprašové hlíny [3]. 

Morfologicky můžeme nádrž označit za nezastíněnou, s poměrně širokou vodní 

plochou s prosvětlením, vyšší teplotou vody a zatíženou přitékajícími nutriety (dusík, 

fosfor), proto podléhá voda v nádrži procesům eutrofizace charakteristické vznikem řas 

a sinic [3]. 

Nejčastěji je využívána k [3]: 

- sportovnímu rybolovu, 

- rekreaci (v okolí zátopy je umístěno pět větších rekreačních objektů, kde je 

rozšířená nabídka vodních sportů). 

 
Obrázek č. 5: Přehrada Těrlicko (Broža et al. 2005) 

1.2.6 VN Žermanice 

Přehrada je vybudována v horní části povodí řeky Lučiny, pravostranném přítoku 

řeky Ostravice. Prioritním využíváním bylo zásobovat provozní vodou podniky Ispat, 

Nová Huť a Biocel Paskov, patřící k největším průmyslovým závodům v regionu. Dále 

sloužila k ochraně před povodněmi, k rekreaci a výrobě elektrické energie [3]. 

Nejvýznamnějšími přítoky jsou vodní tok Lučina a vodoteč Řetník. Hlavní přítok je 

téměř po celé délce dotován anorganickým i organickým znečištěním ze zemědělství. 

Znečištění splaškovými vodami pochází ze zástavby obcí Dobratice, Dolní Tošanovice, 
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Vyšní Lhoty, Vojtkovice a Dolní Domaslavice, jelikož nemají ještě vyřešeno 

odkanalizování a přepady septiku jsou většinou zaústěny do místních vodotečí 

a melioračních kanálů, které ústí do Lučiny. Problémem je také neodkanalizovaná zástavba 

obce Lučina [9]. 

Návrh postavit nádrž přišel už v roce 1911, avšak v lokalitě u Šumbarku. V letech 

1948 – 1949 byl vypracován generální projekt. Velké nároky na stavbu kladly zejména 

geologické poměry v přehradním profilu [3]. 

Betonová hráz je vysoká 32 m, dlouhá 314 m a zatopená plocha činí 248,4 ha. Pro 

efektivnější využívání objemu nádrže, je do ni umělými přívody převáděna voda ze 

sousedního povodí řeky Morávky. Celkový objem přehrady dosahuje 25,27 mil. m3 [3]. 

Stavba byla dokončena roku 1957 a zkušební provoz byl zahájen v roce 1958. Od té 

doby přehrada intenzivně plní své funkce. Během činnosti se projevily známky stárnutí, 

a to vlivem silniční dopravy, atmosférickými vlivy apod. Z tohoto důvodu v roce 1999 

došlo ke generální rekonstrukci koruny hráze [3]. 

 V dnešní době je přehrada využívána k [3]: 

- k rekreaci v letních měsících (až na výjimky má solidní kvalitu vody), 

- sportovnímu rybolovu. 

 
Obrázek č. 6: Rekreační přehrada Žermanice (Broža et al. 2005) 
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2. Fyzikální a chemické pochody ve vodě 

Vodu za normální teploty známe jako čirou kapalinu, v silnějších vrstvách bývá 

namodralá, bez chuti a bez zápachu. Nejdůležitější je však dipólový charakter molekuly 

vody a vznik tzv. vodíkové vazby, z čehož vyplývá sklon molekul vody (105°) a schopnost 

se sdružovat ve větší celky. Díky těmto vlastnostem voda může tvořit různé adiční 

sloučeniny (např. hydráty iontů), má maximální hustotu při 3,98°C a při ochlazování 

k bodu tuhnutí zvětšuje svůj objem [7]. 

Uvedené anomální chování vody je příčinou tepelné stratifikace a proudění 

v nádržích, což ovlivňuje biologické poměry a biochemické procesy probíhající ve vodě. 

V přírodě i v technologii vody se projevuje poměrně značné povrchové napětí vody a její 

velká tepelná kapacita [7]. 

V povrchových vodách probíhá řada procesů ovlivňující jakost těchto vod. Jedná se 

zejména o sedimentaci suspendovaných látek, které se dostávají do vod splachem, anebo 

naopak jejich uvolňování ze dna toku (při větších průtocích), adsorpce iontů a organických 

látek na částice suspendovaných látek či dnové sedimenty, chemické reakce mezi 

jednotlivými složkami povrchových vod a aerobní či anaerobní rozklad organických látek 

vlivem přítomných mikroorganismů [11]. 

Uvedené procesy probíhají jak v tocích, tak i ve vodách akumulovaných ve 

vodárenských nádržích. V nádržích dochází podle podmínek (polohy a tvaru nádrže, 

hloubky, teploty a složení vody aj.) k zonaci, přičemž se vytvářejí vrstvy různé jakosti. 

Horní vrstva obvykle obsahuje větší množství kyslíku, organických látek a organismů, je 

teplejší a naopak spodní vrstva je studenější, neobsahuje kyslík, ale sulfan a sulfidy a větší 

množství oxidu uhličitého, proto má i nižší hodnotu pH. Vyskytuje se v ní také větší 

množství železa a manganu, obvykle v nerozpustné formě. K porušení zonace dochází při 

vyrovnání teplot vrstev, a to na jaře a na podzim [11]. 

V důsledku stálého zvyšování obsahu živin v povrchových vodách, zejména 

dusíkatých látek a fosforečnanů, dochází ve vodárenských nádržích k nadměrnému rozvoji 

organismů (vodního květu), které způsobují obtíže při úpravě vody a podstatně zhoršují 

senzorické vlastnosti upravené vody. 
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Tyto obtíže lze řešit [11]: 

a) zabráněním nadměrnému rozvoji organismů zmenšením koncentrace živin ve vodě 

její předúpravou nebo omezením zdrojů živin, 

b) předúpravou vody nádrží anebo v přednádraží (odstraňování PO4
3-, aerace, řízená 

rybí osádka apod.), 

c) dostatečnou likvidací vodního květu dávkováním algicidních prostředků (např. soli 

mědi a stříbra) do nádrže. 

Vhodný způsob je nutno volit vždy podle konkrétních podmínek dané nádrže, tj. podle 

kvality vody a počtu a druhu organismů způsobujících obtíže [11]. 

2.1 Stratifikace vodních nádrží (vertikální zonace) 

Fyzikální a chemické složení stojatých vod se mění nejen během ročních období, ale 

i během dne. Tyto změny se týkají zejména teploty, rozpuštěného kyslíku a oxidu 

uhličitého, sloučenin fosforu, železa (Fe), manganu (Mn), hodnot pH a neutralizačních 

kapacit [7]. 

Čím je nádrž hlubší a doba průtoku vody nádrží delší, tím je vertikální zonace 

výraznější. Dokonalá stratifikace může vznikat jen u nádrží, které jsou dostatečně hluboké 

(alespoň 25 m) a s dostatečně dlouhou dobou průtoku (alespoň několik desítek dnů). Je 

výsledkem interakce mezi turbulencí vyvolanou větrem na povrchu nádrže a vztlakovými 

změnami hustoty vody při ohřívání a ochlazování [7]. 

Na jaře a na podzim se promíchává celý objem nádrže působením větru, jedná se 

o jarní a podzimní cirkulaci. Postupným oteplováním se u povrchu hromadí teplejší voda 

o menší hustotě, a tím se postupně tvoří teplotní stratifikace, toto období je označováno za 

letní stagnaci (asi od dubna do července). Na podzim po letní stagnaci je stratifikace 

zvláště výrazná. Postupným ochlazováním a promícháváním epilimnia se metalimnion 

posunuje do spodních vrstev, obsah nádrže se tak promíchává (podzimní cirkulace), až 

získá nádrž homotermii (totální podzimní cirkulace, dochází k prudkému rozviřování vody 

včetně jemných usazenin na dně a tím k obohacování celého vodního sloupce o živiny). 

Obdobně vše probíhá při jarní cirkulaci. Zimní stagnace přichází po podzimní cirkulaci, 

kdy ochlazováním povrchu dochází k inverznímu vrstvení teploty, jelikož voda chladnější 

než 4°C má menší hustotu a shromažďuje se u hladiny [7]. 
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Při stratifikaci rozlišujeme [7]: 

1. epilimnion 

- jedná se o vrchní vrstvu s intenzivní cirkulací během roku, 

2. metalimnion (skočná vrstva) 

- vrstva vody v nádržích, ve které se s hloubkou výrazně mění teplota a je 

výraznější u hlubších nádrží, 

3. hypolimnion 

- vrstva nacházející se pod metalimnionem, ve které se teplota s hloubkou 

mění jen málo, přičemž v dostatečně hlubokých nádržích s dlouhou dobou 

průtoku bývá teplota po celý rok zhruba 4°C. 

Za určitých podmínek může v nádrži dojít k hustotnímu rozvrstvení, důsledkem je 

vytvoření stagnujících vrstev vody v hypolimniu. Tyto vrstvy odolávají podzimní i jarní 

cirkulaci. Tento stav označujeme jako tzv. meromixii. U tzv. meromiktických nádrží či 

jezer dochází k cirkulaci jen do určité hloubky. Pod určitou hranicí zůstává nehybná vrstva 

tzv. monolimnion, jehož vznik je nežádoucí, protože negativně ovlivňuje chemické složení 

vody v nádržích. A to z toho důvodu, že vrstva vody je delší dobu v anoxických 

podmínkách, což se projevuje velkou koncentrací železa, manganu a sulfidické síry. 

Například při výrazném poklesu hladiny se tato vrstva zvětšuje a posunuje do vyšších 

vrstev hypolimnia, tím se zmenšuje využitelný objem vody v nádrži [7]. 

Termální stratifikace podmiňuje především stratifikaci kyslíkovou. Zdrojem je 

atmosférická aerace a fotosyntetická asimilace fytoplanktonu. Spodní vrstvy hlubších 

nádrží mívají deficit kyslíku. V období letní a zimní stagnace může dojít až k úplnému 

vyčerpání rozpuštěného kyslíku nade dnem. Nedostatek kyslíku je způsoben biochemickou 

spotřebou kyslíku při rozkladu organické hmoty (rychlost biologické spotřeby kyslíku je 

větší než difúze kyslíku do spodních vrstev). Ve svrchních vrstvách bývá naopak v létě při 

intenzivním slunečním svitu nadbytek kyslíku. Koncentrace kyslíku bývá největší ve dne 

a nejmenší v noci, na rozdíl od koncentrace oxidu uhličitého. S klesající koncentrací 

kyslíku a hodnotou pH se zvyšuje koncentrace železa a manganu. Pokles pH souvisí 

s růstem koncentrace volného oxidu uhličitého a je výrazný tehdy, když má voda jen 

malou tlumivou kapacitu. Změny koncentrací oxidu uhličitého i volného kyslíku jsou 

způsobeny fotosyntetickou asimilací (fotosyntéza) a disimilací (rozklad složitějších látek 

na jednodušší) [7]. 
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Vertikální zonace fosforu se vyznačuje zvyšující se koncentrací s hloubkou, největší 

je u dna nádrže, především v období zimní stagnace. V období se zvýšenou biologickou 

aktivitou (vegetační období) se koncentrace fosforečnanů ve svrchní vrstvě zmenšuje, 

protože jsou včleňovány do biomasy dle rovnice: 

106 CO2 + 16 NO3
- + HPO4

2- + 122 H2O + 18 H+ = C106H263O110N16P + 138 O2. 

Naopak koncentrace fosforečnanů u dna je velká, dochází k rozkladu usazené 

biomasy a uvolnění sloučenin fosforu zpět do vodního prostředí. U výše uvedené rovnice 

zleva doprava probíhá asimilace a zprava doleva disimilace (respirace). Vzorec na pravé 

straně rovnice nám udává empirické složení biomasy řas. Pro produkci biomasy musí platit 

stechiometrický poměr C : N : P = 106 : 16 : 1. Nejčastěji je limitujícím prvkem fosfor, 

proto je považován za klíčový faktor eutrofizace. Během fotosyntézy se dusík a fosfor ve 

svrchních vrstvách nádrží vyčerpává přibližně podle zmiňované rovnice v uvedeném 

poměru a při rozkladu biomasy se uvolňují zpět do kapalné fáze. Větší koncentrace fosforu 

nad dnovými sedimenty je způsobena biologickým rozkladem sedimentovaného, 

odumřelého planktonu a redukcí FePO4 (s) na Fe3(PO4)2 (s), který je rozpustnější a přispívá 

ke zvýšení koncentrace fosforu v kapalné fázi [7]. 

Převaha fotosyntézy nad respirací v epilimniu vede ke kumulaci fytoplanktonu, tím 

se zvyšuje koncentrace rozpuštěných organických látek při odumírání fytoplanktonu. 

V této vrstvě vzrůstá zároveň koncentrace rozpuštěného kyslíku a klesá koncentrace oxidu 

uhličitého, takže hodnota pH stoupá. Při těchto podmínkách se může voda přesytit 

uhličitanem vápenatým, který se může vylučovat na vegetaci nebo sedimentuje a stává se 

součástí dnových sedimentů (kalů). Naopak v hypolimniu se koncentrace volného oxidu 

uhličitého zvyšuje, teplota se snižuje a voda je uhličitanem vápenatým nenasycená. 

V letním období je v epilimniu voda přesycena uhličitanem vápenatým po dobu letní 

stagnace. Dochází k dekalcifikaci (odvápnění) svrchních vrstev vody. Vylučování 

uhličitanu vápenatého dobře koreluje s přírůstkem primární produkce (chlorofylu-a). 

Vyloučený kalcit adsorbuje fosforečnany a organické látky [7]. 
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Fyzikálně chemické a chemické procesy ovlivňující jakost vody v nádržích 

podmiňující vertikální zonaci [7]: 

Svrchní vrstva (oxické podmínky) [7]: 

- fotosyntetická asimilace, oxidace železa i manganu, srážení hydratovaných 

oxidů železa i manganu, srážení fosforečnanů železa, adsorpce kovů 

a fosforečnanů na sraženinách hydratovaných oxidů, nitrifikace, oxidace 

sulfidické síry na sírany. 

Vrstva nade dnem (anoxické podmínky) [7]: 

- bakteriální respirace, redukce železa i manganu, rozpouštění hydratovaných 

oxidů železa i manganu, fosforečnanů, desorpce kovů i fosforečnanů 

z hydratovaných oxidů, denitrifikace, redukce síranů na sulfan, srážení 

sulfanu s železem, mechanizace dnových sedimentů. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že odběr vody, pro vodárenské účely, není vhodný 

přímo ode dna nádrží (u dna je kvalita vody horší). Avšak ve svrchní vrstvě bývá 

problémem eutrofizace. Nejvhodnějším místem pro odběr je tzv. “čistá vrstva“, která se 

nachází pod skočnou vrstvou a v níž je malá koncentrace planktonu, mikrobů 

a zákalotvorných částic, poněvadž vyšší koncentrace organické hmoty se nachází již ve 

skočné vrstvě [7]. 

2.2 Rozpustnost kapalin, tuhých látek a plynů ve vodě 

Ve vodě se díky její polaritě rozpouští především polární látky. Rozpustnost 

organických látek ve vodě je závislá především na polaritě těchto látek a teplotě vody. 

Organické látky bývají většinou méně rozpustné ve vodě než organické látky [11]. 

Rozpustnost plynů se řídí Henryho zákonem. Tento zákon nám říká, že rozpustnost je 

přímo úměrná parciálnímu tlaku daného plynu nad roztokem: 

pA = KH . KA, 

kde pA je parciální tlak složky A v plynné fázi, KA je molární zlomek uvedené složky 

v kapalné fázi a KH je Henryho konstanta. Henryho zákon platí pouze pro menší tlaky, 

méně rozpustné plyny a pro případy, kdy molekuly plynu netvoří s vodou sloučeniny [11]. 
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Rozpustnost plynů ve vodě se vzrůstající teplotou klesá, varem lze plyny z vody 

zcela odstranit [11]. 

2.3 Vodivost 

V hydrochemii je vodivost kritériem pro posuzování koncentrace elektrolytů 

obsažených ve vodě a slouží ke kontrole výsledků chemického rozboru vody. Vodivost 

roztoků elektrolytů závisí na koncentraci iontů, na jejich pohyblivosti a na teplotě. 

Jednotkou je siemens a značí se: S [7]. 

Charakteristickou veličinou je konduktivita (měrná vodivost) s označením: χ. 

Jednotkou je S.m-1. Konduktivita je značně závislá na teplotě [7]. 

2.4 Organoleptické vlastnosti 

Mezi tyto vlastnosti vody patří teplota, barva, zákal, pach a chuť. 

2.4.1 Teplota 

Je jedním z významných ukazatelů jakosti a vlastností vody. U povrchových vod 

ovlivňuje teplota koncentraci rozpuštěného kyslíku, rychlost biochemických pochodů, 

a tím i celý proces samočištění. Vypouštěním oteplených vod do vod povrchových 

hovoříme o tepelném znečištění (zatížení) [7]. 

V hlubokých jezerech a nádržích dochází na jaře i na podzim vlivem působení větru 

k proudění, a tím k promíchávání vrstev, takto se teplota vody v celé nádrži vyrovnává. 

Hovoří se o jarní a podzimní cirkulaci [7]. 

Teplota povrchové vrstvy stoupá v létě, v hlubších vrstvách nádrží se hromadí vody 

s větší hustotou, které jsou chladnější. Větší rozdíl v hustotě vody ve svrchní vrstvě 

(epilimniu) a spodní vrstvě (hypolimniu) brání cirkulaci v celém objemu a tvoří se tzv. 

skočná vrstva (metalimnion). Pod touto vrstvou zůstává teplota vody přibližně konstantní. 

Dostáváme se do období nazývaného letní stagnace. V zimě dochází k zimní stagnaci, kdy 

se ve svrchní vrstvě hromadí voda o teplotě pod 4°C [7]. 
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2.4.2 Barva 

Barvu posuzujeme podle převládající vlnové délky neadsorbovaného záření v oblasti 

viditelného spektra. Voda světlo téměř neadsorbuje, a proto je v tenkých vrstvách 

bezbarvá, avšak v metrových vrstvách se jeví jako modrá kapalina [7]. 

Zbarvení vody může být buď přirozeného nebo antropogenního původu. Huminové 

látky zbarvují přírodní vody žlutě nebo žlutohnědě, což při antropogenním znečištění 

způsobují i odpadní vody z výroby celulosy [7]. 

Vodu mohou zbarvovat i nerozpuštěné látky, např. jíl, fytoplankton apod. Z tohoto 

důvodu se odlišuje skutečná barva vody (pravá) od zdánlivé barvy způsobené barevností 

nerozpuštěných látek [7]. 

Barva vody a její intenzita bývá závislá na pH a má se vždy k této hodnotě vztahovat. 

Barva vody se stanovuje v nejjednodušším případě pouze vizuálně a výsledek se vyjadřuje 

slovním popisem odstínu a jeho intenzity [7]. 

2.4.3 Zákal 

Zákal bývá zapříčiněn výskytem nerozpuštěných látek anorganického či organického 

původu, a to vlivem antropogenní činnosti nebo přirozeným způsobem. Příčinou zákalu 

jsou např. jílové minerály, hydratované oxidy železa a manganu, plankton, bakterie aj. 

I když je zákal způsoben zdravotně nezávadnými látkami, dává vodě nežádoucí vzhled, což 

je významné především u hodnocení vod pitných a užitkových [7]. 

2.4.4 Průhlednost 

Tato organoleptická vlastnost vody závisí na barvě a zákalu vody. Mírou 

průhlednosti je výška sloupce vody, při které přestane být viditelná bílá deska nebo písmo 

určitých rozměrů. Výsledky měření se udávají v m či cm. Průhlednost je doplňujícím 

kritériem pro hodnocení barvy a zákalu. Význam má především při hodnocení jakosti vody 

v nádržích [7]. 
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2.4.5 Pach 

Jedná se o organoleptickou vlastnost vody nepříjemného charakteru. Znehodnocuje 

vodu určenou pro pitné účely, a proto nesmí být patrný ani při zahřátí vody [7]. 

Přírodní vody mohou zapáchat látkami, které jsou jejich přirozenou součástí (sulfan), 

látkami biologického původu (vzniklými při odumírání mikroorganismů ve vodě) nebo 

látkami obsaženými ve splaškových a průmyslových odpadních vodách. Stopové 

znečištění vody organickými látkami, které lze někdy jen obtížně analyticky zjistit, se často 

projevuje pachem [7]. 

Uvedené zdroje pachu lze označit jako primární, voda je získává při formování svého 

složení a při svém znečišťování různými odpady. Sekundární pach může voda získat např. 

při hygienickém zabezpečování chlorací [7]. 

V povrchových (zejména stojatých vodách) dochází někdy v jarním a letním období 

k rychlému rozvoji mikroorganismů, zejména řas a sinic, tvořících plankton. Dochází 

k tzv. vegetačnímu zbarvení vody, k rozvoji tzv. vodního květu. Příčinou zhoršení 

organoleptických vlastností vody jsou organické produkty přecházející z buněk planktonu 

do vody, zejména při jejich odumírání a rozpadu. Druh pachu se může měnit s počtem 

a stářím organismů ve vodě [7]. 

Druh pachu se určuje při teplotách vzorku vody 20 a 60°C a označuje se slovně jako 

zemitý, fekální, hnilobný, plísňový, rašelinový, po jednotlivých chemikáliích apod. Síla 

pachu je subjektivní čichový vjem, který se stanovuje odhadem na základě smyslové 

zkoušky a hodnotí se pomocí šestimístné stupnice jako žádný, velmi slabý, znatelný, 

zřetelný, silný a velmi silný [7]. 

2.5 Rozpuštěný kyslík 

Rozpuštěný kyslík ve vodě je nejvýznamnější z plynů, který s vodou netvoří iontové 

sloučeniny. Obsah rozpuštěného kyslíku se vyjadřuje v hmotnostní koncentraci (mg.l-1) 

a v procentech nasycení vody kyslíkem vztažených k rozpustnosti kyslíku ve vodě za dané 

teploty a daného atmosférického tlaku [4]. 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se řadí mezi nejdůležitější stanovené hodnoty při [4]: 

- rozboru povrchových vod (významný chemický ukazatel čistoty těchto vod), 
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- rozhodování o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

- hodnocení agresivního působení vody na kovy (kyslíková koroze), 

- řízení a kontrole chodu biologických čistíren odpadních vod, 

- stanovení biologické spotřeby kyslíku za pět dní (BSK5). 

Kyslík je nutno stanovit nebo alespoň fixovat (konzervovat) přímo na místě odběru 

vzorku, přičemž je nezbytné zaznamenat teplotu odebírané vody, teplotu okolí a tlak 

vzduchu [4]. 

2.6 pH 

pH lze definovat jako zápornou hodnotu dekadického logaritmu koncentrace 

vodíkových iontů. Vyjádřená je v molech na litr a dána vztahem: 

pH = -log [H+], 

kde H+ je koncentrace vodíkových iontů v roztoku v mg.l-1. Při nadbytku H+ iontů dochází 

k okyselování roztoků a naopak přebytkem OH- iontů se zvyšuje zásaditost vodných 

roztoků. 

 Měření hodnot pH se provádí prakticky u všech druhů vod a má často klíčový 

význam pro další posuzování vlastností analyzované vody. Hodnota pH se stanovuje 

různými metodami, mezi nejjednodušší patří užití indikátorových papírků, barevných 

indikátorů a mezi složitější se řadí elektrometrické metody [4]. 

Hodnoty pH se určují, jelikož mají vliv na většinu fyzikálně chemických, 

chemických i biochemických procesů ve vodách (např. oxidace, redukce, nitrifikace, 

denitrifikace, hydrolýza, fotosyntéza, asimilace apod.) [7]. 
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3. Vliv znečišťujících látek na kvalitu vody 

Látek, které způsobují znečištění vod a následně změnu jejich kvality je celá řada. 

Práce pojednává o problematice eutrofizace, což je v současné době největší problém 

nádrží. Dále o manganu, železu, fosforu, dusíku, dnových sedimentech, síranech a 

huminových látkách. 

Škodlivost závadných látek obsažených ve vodách závisí na jejich objemu a způsobu 

rozpuštění. Z tohoto pohledu rozeznáváme znečištění bodové (působí v určité lokalitě 

krátkodobě a jeho rozšíření lze poměrně účinně omezit např. biologickými stěnami při 

organickém znečištění) a plošné (jedná se o rozptýlení závadných látek ve velké úseku 

a převážně dlouhodobě např. rozsáhlé smyvy závadných látek) [10]. 

3.1 Klasifikace povrchových vod 

Voda je životním prostředím pro mnoho organismů (baktérie, viry, řasy a vyšší 

organismy). Mikrobiologické a biologické osídlení je závislé na fyzikálně chemickém 

složení vody. Organismy žijící ve vodě jsou ukazateli znečištění vody [11]. 

Organismy podle jejich vztahu k saprobitě dělíme dle normy ČSN 75 7716 na [11]: 

1. katarobní - žijí v čistých vodách, 

2. saprobní - nalezneme je ve vodách s různým stupněm znečištění. 

2.1 Polysaprobní - žijí ve velmi znečištěných vodách s obsahem bílkovinných 

látek, sulfanu, methanu a oxidu uhličitého. Rozpuštěný kyslík se zde obvykle 

nevyskytuje. Bakteriální znečištění je velké. Charakteristickými procesy jsou 

hnití a rozklad (redukční procesy). 

2.2 Mezosaprobní  – žijí v čistších vodách, 

2.2.1 α-mezosaprobní organismy jsou typické pro vody ještě dosti znečištěné, 

v nichž probíhají oxidačně-redukční procesy. 

2.2.2 β-mezosaprobní organismy jsou charakteristické pro poměrně čisté 

vody. V těchto vodách neprobíhají redukční procesy, pouze oxidační. 

2.3 Oligosaprobní – žijí v nejméně znečištěných vodách. V těchto vodách je 

dostatek kyslíku a běžně se vyskytují zelené rostliny. 

Klasifikace povrchových vod podle čistoty toků má značný vodohospodářský význam [7]. 
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Rozeznáváme pět tříd čistoty podle normy ČSN 75 7221[11]: 

I. velmi čistá voda, 

II. čistá voda, 

III. znečištěná voda, 

IV. silně znečištěná voda, 

V. velmi silně znečištěná voda. 

Mezní hodnoty některých ukazatelů jakosti pro jednotlivé třídy čistoty vod jsou 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Třídy jakosti a jejich mezní hodnoty ČSN 757221 (Žáček, 1998) 
Třída 

Ukazatel Jednotka I II III IV V 
  mg/l A. Ukazatele kyslíkového režimu 
 Rozpuštený kyslík mg/l > 7 > 6 > 5 > 3 < 3 
 BSK5 mg/l < 2 < 5 < 10 < 15 > 15 
CHSKMn mg/l < 5 < 10 < 15 < 25 > 25 
CHSKCr mg/l < 15 < 25 < 35 < 55 > 55 
Organický uhlík mg/l > 5 > 8 > 11 > 17 > 17 
Sulfan a sulfidy (S) mg/l pod mezí stanovitelnosti < 0,02 > 0,02 
    B. Základní chemické rozbory 
pH   až 8,5 až 8,5 až 8,5 až 9,0 > 9,0 
Teplota vody °C < 22 < 23 < 24 < 26 > 26 
Rozpuštěné látky mg/l < 300 < 500 < 800 < 1200 > 1200 
Konduktivita mS/m < 40 <70 <110 < 160 > 160 
Nerozpuštěné látky mg/l < 20 < 40 < 60 < 100 > 100 
Veškeré železo mg/l < 0,5 < 1,0 < 2,0 < 3,0 > 3,0 
Veškerý mangan mg/l < 0,05 < 0,1 < 0,3 < 0,8 >  0,8 
Amoniakový dusík mg/l < 0,3 < 0,5 < 1,5 < 5,0 > 5,0 
Dusitanový dusík mg/l < 0,002 < 0,005 <0,02 < 0,05 > 0,05 
Dusičnanový dusík mg/l < 1,0 < 3,4 < 7,0 < 11,0 > 11,0 
Organický dusík mg/l < 0,5 < 1,0 < 2,5 < 3,5 > 3,5 
Veškerý fosfor mg/l < 0,03 < 0,15 < 0,4 < 1,0 > 1,0 
    C. Doplňující chemické ukazatele 
Chloridy mg/l < 50 < 200 < 300 < 400 > 400 
Sírany mg/l < 80 < 150 < 250 < 300 > 300 
Vápník mg/l < 75 < 150 < 200 < 300 > 300 
Hořčík mg/l < 25 < 50 < 100 < 200 > 200 
Absorbance (254 nm)   < 0,15 < 0,25 <0,35 < 0,55 > 0,55 
Fluoridy mg/l < 0,2 < 0,5 < 1,0 < 1,5 > 1,5 
Fenoly těkající s vodní 
parou mg/l < 0,002 < 0,01 <0,02 < 0,5 > 0,5 
Tenzidy aniontové mg/l < 0,002 <  0,5 < 1,0 < 2,0 > 2,0 
Nepolární 
extrahovatelné látky mg/l < 0,002 < 0,05 < 0,1 < 0,3 > 0,3 
Veškeré kyanidy mg/l < 0,002 < 0,05 < 0,2 < 0,5 > 0,5 
Aktivní chlor mg/l < 0,002 < 0,05 < 0,2 < 0,05 > 0,05 
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3.2 Eutrofizace 

Eutrofizace je proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchových vod. Jedná 

se o složitý proces obohacování vod živnými látkami, které vedou ke zvýšení biologické 

produkce a k nežádoucímu nárůstu vodního biotopu. Obecně se za příčiny označují 

sloučeniny fosforu a dusíku, ale tento fakt je velice zjednodušený. Povrchová voda 

s vysokým obsahem dusíku a fosforu je nezávadná do té doby, než se v ní vyskytnou 

bakterie, sinice, řasy a živočichové, jejichž činností se kvalita vody začne zhoršovat [1]. 

Eutrofní nádrž nebo voda je bohatá na živiny s velkou primární, sekundární produkcí 

a produkcí ryb. Někdy dochází až k úplnému vyčerpání kyslíku z vody v hypolimniu, 

v důsledku zvýšené koncentrace organických látek [7]. 

 
Obrázek č. 7: Masivní povlaky řas a sinic při postupující eutrofizaci na nádržích 

(www.vydavatelstvi.vscht.cz) 

Rozlišuje se eutrofizace přirozená, která je způsobena přítomností sloučenin fosforu 

a dusíku pocházejících z půdy, dnových sedimentů a rozkladu odumřelých vodních 

organismů, a antropogenní (indukovaná), která je výsledkem zvyšování životní úrovně 

obyvatelstva a intenzifikace zemědělství. Přirozené eutrofizaci nelze zabránit. 

Antropogenní je způsobena splachem hnojiv (dusíkatých a fosforečných) ze zemědělsky 

obdělávaných půd, zvětšujícím se množstvím splaškových vod obsahujících sloučeniny 

fosforu a dusíku z fekálií [7]. Vody z potravinářského průmyslu a zemědělské výroby jsou 

bohaté na dusíkaté látky, vody z koksáren jsou bohaté na dusík [1]. Přirozená eutrofizace 

vede k postupné přeměně původně oligotrofních jezer (chudé na živiny, malá produkce 

organické hmoty) na eutrofní (vysoký obsah živin, vysoká produkce rostlin a živočichů). 



Jana Kohoutová: Kvalita vody v  rekreačních nádržích regionu Pobeskydí 

2009 23 

Tento proces je označován jako tzv. stárnutí jezer. Zmiňovaný proces se projevuje 

postupným hromaděním sedimentů z odumřelých vodních organismů a také změnami 

v chemickém složení vody [7]. 

Typická pro eutrofizaci je změna společenstva fytoplanktonu (organismy, které se 

neustále vznášejí nebo aktivně plavou). O vegetačním zbarvení se hovoří tehdy, projeví-li 

se masový rozvoj sinic a řas v „barvě“ sloupce vody. Nejčastěji se jedná o zelenou nebo 

modrozelenou „barvu“ vody [7]. Naproti tomu vodní květ představuje rozvoj a produkci 

sinic se schopností tvořit povlak na vodní hladině. Ve spodní vrstvě postižených lokalit 

dochází k deficitu kyslíku, zvýšení koncentrace železa a manganu, v horších případech 

dojde k tvorbě sulfanu a methanu. K vytvoření vodního květu (sinicového) stačí 10 µg 

fosforu v jednom litru vody. Vodní květ je hygienickou závadou ve všech typech nádrží, 

především u nádrží sloužící jako zdroj pitné vody. Při odstraňování vodního květu 

a metabolitů z vod se ve vodárenství používají alespoň dvě metody úpravy, které degradují 

toxiny, omezují hladinu rozpuštěných organických látek a bakterií. Za nejvhodnější 

technologii úpravy vody při odstranění vodního květu je opovažována adsorpce na 

aktivním uhlí, která snižuje aktivitu toxinů, v kombinaci s ozonizací [1]. 

Hromadění biogenních prvků (především dusíku a fosforu) ve vodě, a s tím spojená 

zvýšená produkce fytoplanktonu vyvolává nebezpečí sekundárního znečištění organickými 

látkami vznikajícími činností fytoplanktonu. Dochází ke zhoršení organoleptických 

vlastností vody. Může dojít i k tvorbě toxických látek, které mají po delší době expozice 

nepříznivý vliv na lidský organismus. Například při koupání v rekreačních nádržích se 

mohou při pohybu lidí v eutrofní vodě vytvářet vyrážky na pokožce, nebo může dojít 

k zánětu očních spojivek. Proto se v kritických obdobích nedoporučuje takové vody 

k rekreaci využívat [7]. V posledních letech je s výskytem vodního květu v bazénech 

a nádržích spojována problematika výskytu alergií na látky sekundárně vylučované 

sinicemi u jedinců vystavených jejich působení. Sinice i řasy uvolňují dle způsobu 

metabolismu do svého okolí látky, které se souhrnně označují jako biologicky aktivní látky 

(enzymy, vitamíny, hormony, toxiny, antibiotika, aminokyseliny atd.) [1]. 

Vlivem negativního působení bodových zdrojů znečištění (vyústění odpadních vod 

z potravinářského průmyslu či zemědělské výroby) dochází na některých rybnících 

k masovému úhynu ryb. V jarním období se silně rozvíjí fytoplankton, který 
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fotosyntetickou asimilací dodává do vody kyslík a vyčerpává oxid uhličitý, čímž dochází 

k narušování uhličitanové rovnováhy, která se projeví zvýšením hodnoty pH (až 10). Se 

zvyšující se hodnotou pH se zvyšuje i koncentrace amonných iontů a amoniaku, který je 

pro ryby toxický. V letním období, při nárůstu teploty, se začíná množit zooplankton, který 

spásá fytoplankton. Zooplankton způsobí silnou redukci fytoplanktonu a koncentrace 

chlorofylu začne ve vodním sloupci klesat. Jev se projeví snížením zákalu, zvýšením 

průhlednosti vody, koncentrace kyslíku ve vodě klesá a u ryb se následně objevuje nekróza 

žaber [1]. 

Rozvoj primární produkce závisí na ročním období, na nadmořské výšce nádrže, 

teplotě vody, hodnotě pH apod. Nejvíce se vodní květ rozvíjí na jaře a v létě. Vodní květ je 

častější zejména u nádrží s větší průměrnou teplotou (asi nad 10°C) vyskytujících se 

v nadmořské výšce pod asi 500 m [7]. 

Do splaškových vod přichází v průmyslově vyspělých zemích více než 3 g fosforu na 

obyvatele za den. Z tohoto důvodu vodohospodářské orgány usilují o snížení obsahu 

polyfosforečnanů v syntetických detergentech. Do jisté míry je lze nahradit jinými 

aktivačními přísadami s obdobnými vlastnostmi (křemičitany apod.) [7]. 

Eutrofizace je proces reverzibilní, tudíž lze i ve značně poškozených nádržích 

vhodným zásahem zachránit a zlepšit kvalitu vody, která byla znehodnocena [7]. 

3.2.1 Možné řešení eutrofizace a vodního květu 

Eutrofizaci lze potlačit omezením přísunu živin do nádrže. To je možné provést 

například zamezením vtoku odpadních a melioračních vod, změnami hospodaření v povodí 

nádrže, přechodem na extenzivní způsob rybářství (bez krmení a hnojení), odstraněním 

sedimentů ze dna. Odpadní vody s vyšším obsahem fosforu a dusíku se upravují terciárním 

čištěním, založeném na eliminaci srážením solemi hliníku, železa a vápníku. Sloučeniny 

dusíku jsou odstraňovány nitrifikací a denitrifikací. Využívají se i chlorokokální řasy 

s krátkým vývojovým cyklem (Chlorella), které dusík začlení do své biomasy, a tu lze 

mechanickým způsobem odstranit [1]. 
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Obrázek č.  8: Chlorella sp. (www.io.uwinnipeg.ca)  

Metody odstraňování biomasy [1]: 

1) Mechanicky – v mělkých nádržích se používá násoskový odběrák, kterým se 

vyplavuje část biomasy vodního květu z nádrže či sací bagr. U silně eutrofních 

zdrojů se těží sediment ze dna nádrží nebo se sediment oxiduje (oxidací se fosfor 

váže jako trojmocný iont) a neuvolňuje se do vody, odbourávají se organické látky 

a není způsobena anaerobióza (schopnost organismu žít bez kyslíku). 

 
Obrázek č. 9: Sací bagr (www. hgf10.vsb.cz) 

2) Biologicky – do nádrže se vysadí rybí osádka býložravých ryb, nejčastěji tolstolobik 

bílý. Spásáním přebytečné biomasy rybami nedojde k zatěžování biotopu 

organickými látkami a jejich rozkladnými produkty. 
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Obrázek č. 10: Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) (www.cs.wikipedia.org) 

3) Fyzikálně – zastíněním hladiny, čímž se sníží světelná intenzita. 

4) Chemicky – použitím algicidních preparátů (síran měďnatý, hlinitý, železitý, 

manganistan draselný, chlornan sodný, chlorid železitý aj.), koagulantů 

a flokulantů. Nejosvědčenější jsou preparáty obsahující sloučeniny železa a hliníku, 

které srážejí fosfor v nádrži. Použití těchto látek je nejvhodnější v období před 

nástupem rozvoje sinic, kdy malé buňky přijímají co nejvíce látek ze svého 

prostředí a jsou zranitelné. Perspektivní je i aplikace cyanofágů (viry ničící sinice). 

Pro omezení produkce vodního květu je řešením studovat strategii výskytu a podmínky 

jeho rozvoje. Vyskytuje se ve vodách s vyšší koncentrací vápníku a vyšší hodnotou pH. 

Optimální teplotou pro rozvoj vodního květu je 25 – 35°C. Produkce sinic řas 

v ekosystému je podporována obsahem uhlíku, dusíku, fosforu a jejich vzájemným 

poměrem. V nádrži, která má v epilimniu nízký obsah anorganického fosforu, se snadněji 

rozvíjí sinice a řasy vodního květu. Výskyt vodního květu ovlivňují i kovy jako je měď, 

mangan, železo a molybden. Měď a mangan jsou pro sinice velmi toxické, už v malých 

koncentracích. Železo i molybden stimulují růst, a to tak, že železo podporuje fotosyntézu 

a molybden zvyšuje fixaci uhlíku [1]. 

3.3 Fosfor 

Veškerý fosfor se ve vodách dělí na rozpuštěný, nerozpuštěný a dále na anorganický 

a organický. Přírodním zdrojem sloučenin fosforu ve vodě je rozpuštění některých 

minerálů a zvětralých hornin [apatit – 3Ca3(PO4)2, fosforit – Ca(F,Cl)2, …]. 
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Antropogenním zdrojem anorganického fosforu je použití fosforečných hnojiv 

v zemědělství, dále odpadní vody z prádelen a textilního průmyslu [11]. 

Nejčastější formou výskytu jsou orthofosforečnany (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, H3PO4), 

které ovlivňují pH vody. Zdrojem polyfosforečnanů jsou především výrobky 

s komplexotvornými účinky (prací prášky atd.). Produktem biologických procesů (rozklad 

fauny a flory, živočišné odpady apod.) je organicky vázaný fosfor. Tyto formy se vyskytují 

v městských splaškových vodách, odpadních vodách z potravinářského průmyslu apod. 

Řadíme sem především fosfolipidy (lecitin, cholin), fosfoproteiny aj. Organofosfátové 

sloučeniny nalezneme zejména v přípravcích využívaných v zemědělství a domácnostech 

(herbicidy, pesticidy, insekticidy atd.) [4]. 

Sloučeniny fosforu hrají významnou roli v přírodním koloběhu látek. Jsou nezbytně 

nutné pro nižší a vyšší organismy, které je mění na organicky vázaný fosfor. Po úhynu 

a rozkladu organismů se fosforečnany uvolní zpět do prostředí [7]. Koncentrace 

fosforečnanů není ze zdravotního hlediska nijak podstatná. V normě ČSN 757111 není 

hodnocení koncentrace forem fosforu uvedeno. Ovšem náhlý vzrůst koncentrace 

fosforečnanů může indikovat fekální znečištění zdrojů pitné vody (dochází i ke zvýšení 

koncentrací např. Cl-, NH4
+ aj.). Stanovení v povrchových vodách je důležité především 

pro posouzení podmínek eutrofizace, jelikož podporují rozvoj řas a sinic, viz. kapitola 3.2. 

eutrofizace [4]. Fosforečnany se sorbují na dnové sedimenty, mezi sedimenty a kapalnou 

fází se ustavuje dynamická rovnováha, dochází ke stratifikaci fosforu v nádržích 

a jezerech. Koncentrace fosforečnanů vzrůstá v období podzimní cirkulace [7]. 

3.4 Dusík 

Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Dusík ve 

vodě nalezneme v různých oxidačních stupních (-III, -I, 0, +III, +V), v iontové i neiontové 

formě. Hlavními formami jsou: elementární dusík, anorganický vázaný (NH3, respektive 

NH4
+, dusitanový dusík, dusičnanový, kyanidy, kyanatany, thiokyanatany, hydroxylamin, 

oxid dusný), organicky vázaný dusík. Sloučeniny dusíku vznikají rozkladem organických 

dusíkatých látek rostlinného i živočišného původu. Anorganickým zdrojem dusíku jsou 

především dusíkatá hnojiva [7]. 
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Formy dusíku podléhají biochemickým přeměnám. Nejdůležitější je nitrifikace 

a denitrifikace. Nitrifikace je biologická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany až 

dusičnany. Denitrifikace je naopak biologická redukce dusitanů či dusičnanů na 

elementární dusík nebo oxid dusný či oxid dusnatý [7]. 

3.4.1 Amoniakální dusík 

Vyskytuje se jako disociovaný iont NH4
+ a nedisociovaný NH3.H2O, který nalezneme 

téměř ve všech druzích vod [4]. Je primárním produktem rozkladu živočišných 

a rostlinných organických dusíkatých látek. Amoniakální dusík organického původu je ve 

splaškových vodách a v odpadech ze zemědělské výroby. Sekundárně vzniká ve vodách 

redukcí dusičnanů [7]. 

3.4.2 Dusičnany 

Vznikají hlavně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Dalším zdrojem je hnojení 

dusíkatými hnojivy [7]. 

3.4.3 Dusitany 

Ve vodách zpravidla doprovázejí dusičnany a amoniakální dusík, avšak v malých 

koncentracích, protože jsou nestálé. V čistých přírodních vodách se vyskytují ve stopovém 

množství, a nebo vůbec. Patří mezi významné indikátory fekálního znečištění podzemních 

a pitných vod. V povrchových vodách jsou nežádoucí, neboť působí toxicky na ryby [4]. 

3.5 Železo a mangan 

Železo v oxidačním stupni +II se vyskytuje v bezkyslíkatém prostředí. Pro prostředí 

obsahující rozpuštěný kyslík je nejstabilnější formou železo v oxidačním stupni +III. 

Železo je v malých koncentracích běžnou součástí vod. Přítomnost železa ve vodě 

ovlivňuje organoleptické vlastnosti a může způsobovat závady technického rázu [4]. 

Mangan se může vyskytovat v různých oxidačních stupních, z nichž v hydrochemii 

a technologii vody mají význam sloučeniny manganu v oxidačním čísle +II, +III, +IV, 

+VII. Ve vodě bývá železo doprovázeno manganem [4]. 
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Železo a mangan se řadí mezi ukazatele jakosti vod. Koncentrace těchto látek se 

směrem ke dnu zvětšuje (u dna je největší), a to především v období letní a zimní stagnace. 

U stojatých vod podléhají chemickým a fyzikálně chemickým přeměnám. V hlubokých 

nádržích, u dna, dochází k redukci Fe3+ na Fe2+ a Mn3+, Mn4+ na Mn2+, díky anoxickým 

podmínkám. Redukované formy jsou rozpustnější než oxidované, proto koncentrace ve 

vodě nade dnem nabývá vysokých hodnot. Při jarní a podzimní cirkulaci Fe2+ a Mn2+ 

přecházejí do svrchních vrstev, jsou méně stabilní, a proto se při vyšší hodnotě pH oxidují, 

a nebo podléhají hydrolýze. Vyloučené hydratované oxidy vytvářejí vločky, které 

sedimentují a celý cyklus se opakuje [7]. 

Kovy mají velkou kumulační schopnost, proto k důkazu jejich skutečného znečištění 

ve vodním prostředí nestačí jen stanovení v kapalné fázi, ale také je nutné věnovat 

pozornost sedimentům, vodním rostlinám a živočichům [7]. 

3.6 Hliník 

Hliník je v přírodě dosti rozšířený především v hlinitokřemičitanech (živce, slídy) 

a produktech zvětrávání (albit, anorthit) [11]. Ve vodě se hliník vyskytuje především 

v rozpuštěné formě [4]. Antropogenním zdrojem jsou odpadní vody z výroby papíru, 

povrchové úpravy hliníky aj. Vlivem kyselých dešťů se zvětšuje migrace hliníku v půdě, 

což je jednou z hlavních příčin zvyšování jeho koncentrace v povrchových a podzemních 

vodách [11]. 

3.7 Sírany 

Sírany mohou být v anoxických podmínkách u dna hlubokých nádrží nebo 

v dnových sedimentech redukovány na sulfan a jeho iontové formy. Tato redukce probíhá 

až při značně záporných hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu, a to pouze tehdy, 

byly-li předem vyčerpány dusičnany jako zdroj kyslíku pro biochemickou oxidaci 

organických látek. V oxických podmínkách se sulfan oxiduje na sírany. Sulfan reaguje 

především se sloučeninami železa a vzniká pak sulfan železnatý (FeS), který zapříčiňuje 

tmavé zbarvení dnových sedimentů [7]. 
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3.8 Huminové látky 

Jedná se o vysokomolární cyklické sloučeniny aromatického charakteru tmavě hnědě 

zbarvené. Jsou obsaženy v půdě, v rašelině a dnových sedimentech, odkud jsou 

vyluhovány vodou. Ve vodě jsou obsaženy převážně tzv. humusové kyseliny, které se dále 

dělí a ve vodě převládají fulvokyseliny [7]. 

Téměř ve všech přírodních vodách nalezneme huminové látky. Huminové látky jsou 

chemicky dobře oxidovatelné. Přítomnost těchto látek se projevuje zbarvením vody 

(zbarvují vody žlutě nebo hnědě).  Intenzita barvy závisí na koncentraci huminových látek 

a hodnotě pH, při vyšších hodnotách intenzita barvy stoupá [7]. 

3.9 Dnové sedimenty (kaly) 

Ovlivňují jakost vody u dna nádrží a i vertikální stratifikaci. Organický podíl kalů je 

tvořen odumřelou či odumírající biomasou vodních organismů. Anorganický podíl je 

z málo rozpustných sloučenin železa, manganu, hliníku, křemíku. Podle tloušťky kalu 

a hloubky nádrže se ve styčné vrstvě mezi kalem a vodou vytváří oxické nebo anoxické 

podmínky. Je-li nádrž mělká a vrstva kalu tenká, převažuje aerobní rozklad organických 

látek (biomasy), přičemž se spotřebovává kyslík a uvolňuje se oxid uhličitý, amoniakální 

dusík, fosforečnany [7]. 

Je-li však vrstva kalu tlustá a nádrž hluboká, je styčná vrstva a kal vystaven 

anoxickým podmínkám (letní a zimní stagnace). Probíhá anaerobní rozklad organické 

hmoty. Uvolňují se methan, oxid uhličitý, sulfan, amoniakální dusík a fosforečnany 

z rozkládané biomasy. Tyto látky difundují do svrchních vrstev kalu a nakonec až do vody, 

kde se projevují snížením hodnot pH, reakcí sulfanu s kovy a rozpouštěním některých málo 

rozpustných sloučenin železa, manganu, hliníku, vápníku atd. [7]. 
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4. Kvalita vody rekreačních nádrží regionu Pobeskydí 

Rozsáhlejší monitoring kvality vody v údolních nádržích vodohospodářské soustavy 

povodí Odry probíhá již od roku 2005. V současné době je sledováno šest vodních nádrží 

z osmi [9]. Jedná se o vodní nádrž Šanci, Morávku, Kružberk, Slezská Harta, Žermanice, 

Těrlicko. Do regionu Pobeskydí se řadí vodní nádrž Šance, Morávka, Baška, Olešná, 

Žermanice a Těrlicko. Avšak v této práci se zabývám pouze rekreačními nádržemi, proto 

se výběr zúžil na nádrže Žermanice, Těrlicko, Olešná a Baška. Nádrže Olešná a Baška jsou 

monitorovány jen v omezeném rozsahu a četnosti, z toho důvodu je práce zaměřena na 

zbylé dvě. 

Pro každou z nich byla stanovena síť odběrných míst rozmístěných po celé ploše 

nádrže. Pro získání komplexního náhledu na vývoj kvality vody byly sledovány 

i nejvýznamnější přítoky [9]. 

Na jakost surové vody v povodí jsou odběrateli kladeny velké požadavky. S tím 

souvisí snaha řešit nepříznivý jev, který se vyskytuje především ve stojatých vodách a je 

označován jako tzv. „kvetení nádrže“. Prvotní příčinou tohoto oživení vody je eutrofizace 

(viz. kapitola č. 3.2), což je soubor přírodních i uměle vyvolaných procesů, vedoucích ke 

zvyšování obsahu anorganických živin, zejména fosforu a dusíku. Je to přírodní děj, jenž 

v důsledku lidské činnosti přesáhl své přirozené meze. Při nekontrolovatelném rozvoji 

fytoplanktonu, především sinic, se potýkáme s problémem jejich toxických metabolitů 

(zejména v rekreačních nádržích). Tyto metabolity ovlivňují nejen pach a chuť vody, ale 

v určitých koncentracích mohou být zdrojem virocidních látek, apod. [9]. 

4.1 Monitoring jakosti vody v nádržích 

Samotný monitoring kvality vody probíhá v období od dubna do září, 1x měsíčně, 

a to na předem stanovené síti měrných profilů (zaměřeno GPS) [9]. 

Na jednotlivých měrných profilech, které byly navrženy zejména s ohledem na 

velikost, členitost a možný vliv přítoků nádrže, jsou data měřena přímo na místě pomocí 

multiparametrálního zařízení, které je kromě základních fyzikálně-chemických ukazatelů 

přímo souvisejících s biochemickými procesy (pH, teplota, zákal, vodivost, kyslík,…) 

vybaveno fluorimetrem umožňujícím získat údaje o hodnotách chlorofylu-a, který je 
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hlavním indikátorem výskytu fytoplanktonu (zejména zelených řas) v daném místě. 

V daných profilech probíhají odběry vzorků vody i z hladiny, středu a dna nádrže, které 

jsou dopravovány do vodohospodářské laboratoře k podrobnější analýze [9]. 

Součástí sběru dat jsou rovněž hydrologická data (přítok, odtok, objem, srážky, 

teplota vzduchu), která jsou měřena na nádrži denně. Pro získání celkového náhledu na 

vývoj kvality vody jsou důležitá také jakostní a hydrologická data z nejvýznamnějších 

přítoků jednotlivých nádrží [9]. 

4.2 Hodnocení sledovaných nádrží 

Klasifikaci jakosti vody v nevodárenských nádržích můžeme provést z hlediska 

požadavků nové směrnice evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod 

ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, která byla transportována do právních 

předpisů ČR. Hodnocení jakosti „koupacích vod“ je možno provést na základě přílohy č.1 

k vyhlášce MZd č. 135/2004 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 

Vyhláška č.159/2003 Sb. ve znění vyhlášky č.168/2006 Sb. stanovuje místa využívaná ke 

koupání. Tyto lokality jsou kontrolovány a kontroly zajišťují příslušné hygienické stanice. 

Rekreační nádrže Těrlicko i Žermanice jsou ve správě Povodí Odry, s.p. [9]. 

Jelikož hodnocení kvality vody pro uvedená „koupací místa“ dle výše zmíněných 

legislativních předpisů je převážně typu „voda vyhovuje/nevyhovuje požadavkům na 

jakost“, a ne zcela vystihuje rozdíly jakosti vody ve vztahu k možným zdravotním rizikům, 

byl hlavním hygienikem ČR vydán metodický návod, který by měl vytvořit způsob, jak 

vhodně odstupňovat kvalitu „koupací“ vody a prezentovat ji veřejnosti. Tímto pokynem se 

doporučuje zařadit vodu v dané oblasti do jedné z níže uvedených kategorií [9]. 

Voda vhodná ke koupání – je označována modře a jedná se o nezávadnou vodu, která svou 

kvalitou trvale vyhovuje koupání [9]. 

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi – označuje se 

zeleně, svou kvalitou převážně vyhovuje koupání a jedná se o vodu nezávadnou se 

zhoršenými senzorickými změnami [9]. 

Zhoršená jakost vody – její označení je oranžové barvy, znamená zdravotní riziko pro 

vnímavé jedince a jedná se o u určité rozhraní mezi závadností a nezávadností [9]. 
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Voda nevhodná ke koupání –je označena červeně, převládá zde nevyhovující kvalita vody 

představující zdravotní riziko hlavně pro citlivé jedince [9]. 

Voda nebezpečná ke koupání – označená je černě, voda neodpovídá hygienickým 

požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, proto se vyhlašuje zákaz koupání [9]. 

4.3 VN Žermanice 

Obecné informace o nádrži nalezneme v kapitole č. 1.2.6. 

Pro účely monitoringu bylo stanoveno celkem pět měrných profilů (vertikál), které 

jsou číslovány od čísla 1 (u hráze) až po číslo 5. Na následujícím obrázku je zobrazena síť 

měrných profilů [9]. 

 
Obrázek č. 11: Síť měrných profilů (Skalička a Štrajt, 2008) 

Začátek vegetační sezóny byl provázen masivní abundancí (početnost jedinců 

jednoho druhu na určitém místě) fytoplanktonu. Tento vývoj byl velice odlišný při 

porovnání s rokem 2006. V dubnu byly hodnoty nejvyšší. V dalších měsících došlo 

k výraznému zlepšení a kvalita vody dosahovala velice dobré úrovně, což potvrzují 

relativně vysoké hodnoty průhlednosti vody zvláště v měsíci květnu (viz. obrázek č. 12) 

[9]. 
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Obrázek č. 12: Vývoj průhlednosti u hráze na VN Žermanice za rok 2007 (Skalička a Štrajt, 2008) 

S nástupem letního období se situace postupně zhoršovala. Vlivem teplého 

a slunečného počasí se složení fytoplanktonu změnilo v rozmanité spektrum zelených 

fotosyntetizujících organismů, které kromě zelených řas obsahovalo i sinice. Tím došlo 

k poměrně výraznějšímu zhoršení jakosti vody a hygienická stanice označila od 2. 8. 2007 

– 23. 8. 2007 vodu jako nevhodnou ke koupání. Tato situace byla doprovázena 

i hypolimnickým deficitem kyslíku, a to zejména u hráze. Projevem bylo zvýšení 

koncentrací manganu a železa. Názorně to můžeme vidět na následujícím grafu [9]. 

 
Obrázek č. 13: Koncentrace manganu, železa v červenci 2007, VN Žermanice (Skalička a Štrajt, 2008) 

Co se týče teploty vody, září bylo charakterizováno jako u ostatních nádrží převážně 

chladnějším počasím a větším úhrnem srážek. V tomto měsíci se koeficient obměny 

(vyjadřuje v procentech velikost aktuálního objemu nádrže nahrazeného přítokem během 

dvaceti dnů) přiblížil až k hranici 80 % [9]. 
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Koncentrace celkového fosforu se pohybovala podobně jako v předešlých letech na 

nízké úrovni. Došlo však i k neočekávanému rozvoji sinic s dopadem na možnosti využití 

rekreační nádrže [9]. 

4.3.1 Významné přítoky VN Žermanice 

Kvalita přitékající Lučiny je poměrně dobrá a až na drobné výkyvy také stabilní (viz. 

následující obrázky č. 14, 15) [9]. 

 
Obrázek č. 14: Koncentrace celkového fosforu na přítoku za období 2005 až 2007 (Skalička a Štrajt, 2008) 

 

 

Obrázek č. 15: Koncentrace celkového dusíku na přítoku za období 2005 až 2007 (Skalička a Štrajt, 2008) 

Průměrná koncentrace fosforu na vstupu do nádrže v roce 2007 činila asi 0,04 mg.l-1, 

což odpovídá imisním standardům pro „koupací“ vody (dle NV č. 61/2003 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů NV č. 229/2007 Sb.). Průměrná roční koncentrace pro celkový dusík 

činila 0,68 mg.l-1 [9]. 
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 Vodní tok Řetník je dosti zatížen dusíkem a fosforem. Na kvalitu vody nepříznivě 

působí rozptýlená zástavba kolem toku, která nemá vzhledem k velikosti zdroje vyřešeno 

čištění odpadních vod. Tento tok v roce 2007 nebyl sledován [9]. 

4.4 Těrlicko 

Základní informace o této nádrži jsou obsaženy v kapitole č. 1.2.5. 

Stejně jako u vodní nádrže Žermanice bylo pro účely monitoringu stanoveno celkem 

pět vertikál. Síť měrných profilů je znázorněna na obrázku č. 16 [9]. 

 
Obrázek č. 16: Síť měrných profilů u nádrže Těrlicko (Skalička a Štrajt, 2008) 

V prvním měsíci vegetační sezóny byl zaznamenán vegetační zákal. V květnu 

docházelo k postupnému úbytku biomasy. Červen byl charakterizován, jako obvykle, 

přítomností druhově rozmanitého fytoplanktonu bez výrazné dominance některého 

z druhů. Na závěr vegetační sezóny byly ve vzorcích nalézány především různé druhy 

zelených řas a rozsivek [9]. 

 Poměrně nízký koeficient obměny vody v nádrži způsobil během sezóny výraznou 

teplotní stratifikaci, následně došlo i ke kyslíkovému deficitu, což mělo za následek 

zvýšené uvolňování manganu ze sedimentů [9]. Z následujících grafů je zřejmé, že nízký 
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koeficient obměny vody byl od června do srpna (viz. obrázek č. 17), což souvisí s obsahem 

manganu a želena, který je dle níže uvedených grafů zvýšen v období nízkého koeficientu 

obměny, červen až srpen, (viz. obrázky č. 18, 19, 20). 

 
Obrázek č. 17: Vývoj koeficientu obměny vody v VN Těrlicko za rok 2007  (Skalička a Štrajt, 2008) 

 

 

Obrázek č. 18: Koncentrace manganu, železa a celkového fosforu ve VN Těrlicko za  červen 2007  (Skalička 
a Štrajt, 2008) 

 

 

Obrázek č. 19: Koncentrace manganu, železa a celkového fosforu ve VN Těrlicko za  červenec 2007  
(Skalička a Štrajt, 2008) 
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Obrázek č. 20: Koncentrace manganu, železa a celkového fosforu, VN Těrlicko, srpen 2007 (Skalička 
a Štrajt, 2008) 

Koncentrace celkového fosforu kolísala během monitorovacího období v důsledku 

různé úrovně v biomase. Při intenzivním rozvoji fytoplanktonu byly hodnoty fosforu 

nejnižší a naopak. Srovnáme-li tento fakt s předešlými roky, lze říci, že úroveň tohoto 

nutrietu stagnuje [9]. 

V průběhu koupací sezóny nedošlo k výraznějšímu rozvoji vodního květu, a proto 

byla voda v nádrži, dle metodiky krajské hygienické stanice (KHS), po většinu sezóny 

označena jako voda vhodná ke koupání [9]. 

4.4.1 Významný přítok VN Těrlicko 

Jediným sledovaným (nejvýznamnějším) přítokem je vodní tok Stonávka (viz. kapitola 

č. 1.2.5). Průměrná koncentrace celkového fosforu činila 0,06 mg.l-1 a dusíku byla 

2,0 mg.l-1. Limit pro „koupací“ vody byl tedy mírně překročen [9].  

 
Obrázek č. 21: Koncentrace celkového fosforu na přítoku Stonávka,  2005-2007  (Skalička a Štrajt, 2008) 
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Obrázek č. 22: Koncentrace celkového dusíku na přítoku do VN Těrlicko, 2005-2007 (Skalička a Štrajt, 
2008) 
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5. Závěr 

V úvodu práce byly shrnuty obecné informace o nádržích, dále byla věnována 

kapitola fyzikálním a chemickým pochodům ve vodách. V předposlední části jsou sepsány 

znečišťující látky ovlivňující kvalitu vody a proces eutrofizace, který je díky 

antropogenním příspěvkům velkým problémem až globálního charakteru. Poslední 

kapitola je věnována monitorování vodních nádrží podnikem Povodí Odry, s.p. a kvalitě 

vody ve vodních nádržích Těrlicko a Žermanice. 

Klasifikace vody, v již zmiňovaných nádržích, je přehledně zobrazena v tabulce č. 2 

uvedené níže. Hodnocení je provedeno dle metodiky KHS (viz. kapitola č. 4.2). 

 

Tabulka č. 2: Hodnocení jakosti povrchové vody využívané ke koupání osob, 2007 (Skalička a Štrajt, 2008) 
Místo/Datum 31.5 14.6 21.6 28.6 12.7 17.7 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 

Frýdek-Místek  

Žermanice - Dolní 

Domaslavice 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � � � � � � X 

Žermanice - Lučina ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � � � � � � X 

Žermanice - 

Soběšovice 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � � � � � � X 

Karviná  

Těrlicko - Pacalůvka ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ X � X � X ☺ X 

Těrlicko – Pod 

Mostem 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ X � X � X ☺ X 

Těrlicko – Těrlicko 

střed 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ X � X � X ☺ X 

 

Legenda: 

☺☺☺☺    Voda vhodná ke koupání 

����    Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi 

����    Zhoršená jakost vody 

����    Voda nevhodná ke koupání 

����    Voda nebezpečná ke koupání 
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V roce 2007 nedošlo na nevodárenských nádržích ve správě Povodí Odry, s.p. 

k dramatickému zhoršení kvality vody. Jediným problémem byl nárůst toxických sinic, 

který zapříčinil snížení možnosti využití nádrže Žermanice, přičemž hygienická stanice 

označila od 2. 8. 2007 do 23. 8. 2007 vodu jako nevhodnou ke koupání (viz. tabulka č. 2). 

Kvalita vody v již zmiňovaných nádržích během vegetačního období kolísá. Rok 2007 je 

hodnocen velmi pozitivně, přestože charakter počasí se blížil předešlému roku 

a v rekreační sezóně bylo velmi teplé a slunečné počasí. Ve srovnání s vodárenskými 

nádržemi je situace odlišná, poněvadž legislativa neumožňuje uplatnit takové regulace jako 

v případě nádrží vodárenských [9]. 

Při již zmiňovaném problému v srpnu na vodní nádrži Žermanice došlo i ke zhoršení 

průhlednosti vody u hráze, což je zřejmé z obrázku č. 12. Ke zhoršování přispělo slunné 

počasí a vyšší teploty. Nejlepší průhlednost se vyskytla v květnu a červnu, kdy došlo ke 

zlepšení kvality vody v porovnání s dubnem. V období od 2. 8. 2007 do 23. 8. 2007 došlo 

v hypolimniu k deficitu kyslíku, u hráze především, a v závislosti na tom se zvýšily 

hodnoty koncentrací železa a manganu, které jsou čitelné z obrázku č. 13. Hodnota železa 

dosahovala až 0,40 mg.l-1 a pro mangan činila hodnota téměř 0,50 mg.l-1. Imisní limit 

stanovený NV č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 229/2007 Sb. je pro povrchové vody 

0,5 mg.l-1 pro mangan a pro železo se rovná 2 mg.l-1. Naměřené hodnoty jsou tedy 

vyhovující. Koeficient obměny kyslíku dosahoval až k hranici 80 % v září a koncentrace 

celkového fosforu se pohybovala na nízké úrovni. Přitékající vodní tok Lučina je poměrně 

stabilní a kvalita vody je až na drobné výkyvy dobrá. Průměrná koncentrace fosforu byla 

asi 0,04 mg.l-1. V příloze č. 3 k NV č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 229/2007 Sb. je  limit 

pro celkový fosfor je 0,05 mg.l-1, kde pro povodí nad nádrží, která je využívaná ke koupání 

osob, platí zpřísněný imisní standard pro celkový fosfor oproti obecným požadavkům pro 

povrchové vody, kde byl naopak tento limit u fosforu zvýšen z 0,15 mg.l-1 na 0,2 mg.l-1. 

Naměřená hodnota je tudíž vyhovující. Průměrná koncentrace celkového dusíku je 

0,68 mg.l-1 a imisní standard je 8 mg.l-1, takže zjištěná hodnota vyhovuje nařízení vlády. 

U vodní nádrže Těrlicko nedošlo k přemnožení toxických sinic, pouze se objevil 

v prvním měsíci vegetační sezóny zákal. V období nízkého koeficientu obměny vody, viz. 

obrázek č. 17 ( nejvyšší byl v září, cca 40 %) došlo i k uvolnění manganu ze sedimentů, 

což je zřejmé z obrázků č. 18, 19, 20. Jednalo se o období od června do srpna. Nejvyšší 

hodnota železa a manganu byla v srpnu 2007, kdy koncentrace železa dosahovala 
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0,40 mg.l-1 a mangan skoro 0,30 mg.l-1. V tomto měsíci byl nejnižší koeficient obměny 

vody. Obě hodnoty splňují imisní standardy. Jediným sledovaným přítokem je vodní tok 

Stonávka. Průměrná koncentrace celkového fosforu činila 0,06 mg.l-1, u dusíku byla 

2,0 mg.l-1. Limit pro „koupací“ vody byl tedy mírně překročen.  

Hodnoty železa u obou nádrží jsou srovnatelné, manganu je ve vodní nádrži 

Žermanice cca o 0,20 mg.l-1 více. Velkým rozdílem je koeficient obměny, který se liší 

téměř o polovinu. U přítoků jsou hodnoty rozdílné. Rozdíl u celkového fosforu činí asi 

0,02 mg.l-1, lépe je na tom nádrž Žermanice, avšak u celkového dusíku je tomu naopak. 

Rozdíl je 1,32 mg.l-1 ve prospěch nádrže Těrlicko. 

Vodní nádrže Baška a Olešná se nesledují v takovém rozsahu a četnosti jako 

Žermanice a Těrlicko především z důvodu jejich hydromorfologie (velikost, hloubka 

nádrže, atd.). Dalším důvodem je jejich význam, který je u Bašky prakticky „jen“ rekreační 

a z menší části slouží k chovu ryb. Monitoring kvality vod na Bašce a Olešné provádí 

KHS, Povodí Odry, s.p. provádí pouze kontrolní monitoring.  

Poznatky získané prostřednictvím této bakalářské práce využiji ve své diplomové 

práci. První analýzy, týkající se chemismu nádrže Žermanice, jsem prováděla již v měsíci 

dubnu 2009 ve spolupráci s biologickou laboratoří Povodí Odry, s.p. 
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