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Abstrakt

Systém řízení monitoringu povrchových vod a jeho význam pro životní prostředí
Hlavní náplní této diplomové práce je posouzení stávajícího systému monitoringu 

povrchových  vod  na  konkrétním  příkladě  Zemědělské  vodohospodářské  správy. 

Zhodnocení je provedeno na základě praktických zkušeností  a na základě prostudování 

celého systému řízení.

Základní náplní monitoringu povrchových vod je sledování jakosti povrchových vod 

v drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Kritériem pro posuzování kvality 

vody jsou limity dané nařízením vlády č.  229/2007 Sb.,  kterým se stanoví ukazatele a 

hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Dále se jakost vod posuzuje dle normy 

ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod.

Monitoring  povrchových  vod  nám  poskytuje  informace,  které  jsou  důležité  pro 

rozhodování v oblasti ochrany povrchových vod. 

Klíčová slova: Monitoring vod, jakost vod, životní prostředí, vodní tok, systém řízení, 
                         znečištění vod.

Abstract

System of day water monitoring management and his meaning for environment
The main aim of my thesis is assessment of present day water monitoring system 

managed by Agricultural water management authority. The assessment is carried on the 

basis of practically experiences and studying all system of management.

The basic aim of water monitoring is observation of  day water quality in small water 

courses  and  water  reservoirs.  There are  given limits  in  the  Decree of  goverment  No. 

229/2007 Sb., where indicators and values of admissible pollution of surface waters are set, 

as the criterion for assesment of water quality. Quality of water is also assessed according 

to standard ČSN 75 7221 – Water Quality – Classification of Surface Waters Quality. 

Day water  monitoring provides informations  which are  important  for  decision in 

water protection management.

Key words: Water monitoring, water quality, environment, water course, management 
                     system,  water pollution.
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Seznam použitých zkratek

BODZDR -  bodové zdroje znečištění 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, monitoring pro státní síť povrchových vod

ČOV – Čistírna odpadních vod

DUS - monitoring dusičnanů pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS (dusičnany)

DVT – drobný vodní tok

MVN – malá vodní nádrž

VÚRV – Výzkumný ústav rostlinné výroby, veřejná výzkumná instituce

VÚV T.G.M.  –  Výzkumný  ústav  vodohospodářský  T.G.  Masaryka,  veřejná  výzkumná 

instituce

ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa, organizační složka státu

ŽP – životní prostředí
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1. Úvod
Monitoring ŽP v ČR je rozsáhlý systém, který zahrnuje sledování určitých parametrů 

v rámci celé biosféry (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biota), ale i jednotlivých zdrojů 

lidské činnosti (znečištění, odpady). 

Obecná  formulace  říká,  že  "monitorování  je  systematické  sledování  vybraných 

veličin v prostoru a čase za účelem jejich porovnání a vyhodnocení" [4].

Jde  tedy  o  sběr,  zpracovávání  a  další  využívání  získaných  dat  a  informací. 

Monitoring ŽP v ČR má široký rozsah a proto zasahuje do více vědních oborů. Existují 

proto také různé způsoby měření,  zpracování a vyhodnocení naměřených dat.  Hlavním 

předpokladem optimálního  monitoringu  ŽP je  pravidelné  nepřetržité  sledování  daných 

parametrů po řadu let. 

Základním cílem monitoringu ŽP v ČR je získat informace o stavu a změnách ŽP, 

které  pak slouží  jako podklad pro rozhodování  a  řízení  environmentální  politiky státu. 

Jedná se zejména o zlepšení stavu ŽP, prevenci znečišťování ŽP, zlepšení podmínek pro 

obyvatelstvo,  o  prevenci  předcházení  závažných  havárií  a  celkově  o  podporu  trvale 

udržitelného rozvoje v ČR.  

Různé systémy řízení monitoringu ŽP poskytují řadu dat a informací, které se stávají 

nepřehledné a obsáhlé. Základní podmínkou pro toto zlepšení, je vytvoření integrovaného 

systému řízení monitoringu ŽP v ČR. Tento otevřený systém by měl dát ucelený přehled  o 

systémech  řízení  monitoringu  ŽP.  Jde  tedy  o  organizační,  informační  a  legislativní 

sjednocení již provozovaných i připravovaných systémů řízení monitoringu ŽP.

V této  diplomové  práci  se  konkrétně  zaměřím  na   systém  provozu  monitoringu 

povrchových  vod  Zemědělské  vodohospodářské  správy  (dále  jen  ZVHS).  ZVHS  je 

organizační  složka  státu,  která  také  provádí  monitoring  povrchových  vod  drobných 

vodních toků (dále jen DVT) a malých vodních nádrží (dále jen MVN). ZVHS celkem 

provádí monitoring na základě 7 monitorovacích programů.  V ČR sledování  státní  sítě 

povrchových vod probíhá od roku 1963 a od roku 1993 probíhá i sledování jakosti vod na 

drobných vodních tocích.
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Hlavním cílem mé práce je posouzení systému řízení a zhodnocení efektivnosti a 

optimalizace stávající sítě monitoringu povrchových vod ZVHS a zhodnocení významu 

tohoto  monitoringu  pro  ŽP.  V této  práci  jsem  vycházela  z praktických  zkušeností  a 

z prostudování  metodiky  odběrů  vzorků  vod  pro  potřeby  monitoringu  jakosti  vod  a 

sedimentů  DVT  a  MVN  ve  správě  ZVHS.  Tato  metodika  je  zpracována  na  základě 

příručky Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v Praze (dále jen VÚV T.G.M.) 

–  Doporučené  techniky  odběrů  vzorků  a  jejich  transportu  do  laboratoří  (1999),  která 

vychází z norem ISO řady 5667. Dále jsem vycházela ze Zprávy ZVHS o sledování jakosti 

vody a sedimentů DVT a MVN v roce 2008.
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2. Základní přehled monitoringu ŽP v ČR

Monitorování ŽP je rozsáhlý systém, který zahrnuje: 

- atmosféru

- hydrosféru

- pedosféru

- biotu (rostliny, živočichové)

      a také

- umělé složky životního prostředí, které mají bezprostřední vliv na člověka a jeho  

zdravotní stav (prach, hluková zátěž, vibrace). [4]

Dle rozsahu se monitoring dělí:

- celoplošný monitoring ŽP

- regionální monitoring ŽP

- účelový monitoring ŽP (sledování významného jevu, prvku) [4]

2.1.Monitoring ovzduší

Monitoring ovzduší (zpracování  imisních,  emisních dat,  dat  o chemickém složení 

atmosférických srážek)  vykonává Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ), 

Zdravotní ústavy, dále Hygienické stanice a v omezené míře i některé organizace v resortu 

průmyslu, energetiky a zemědělství. Druhý největší datový zdroj o kvalitě ovzduší tvoří 

Registr  emisí  a  zdrojů znečišťujících ovzduší (REZZO), což je  evidenční monitorovací 

systém,  který  obsahuje  přehled  zdrojů  znečištění  ovzduší  registrující  druh  a  množství 

škodlivin vypouštěných do ovzduší. Je rozdělen na čtyři subsystémy (REZZO 1-4) podle 

množství emisí, které jednotlivé zdroje vypouštějí do ovzduší [4].

Do kategorie REZZO 1 (velké zdroje) se řadí stacionární zařízení ke spalování paliv 

o tepelném výkonu vyšším než 5 MW, tj.  elektrárny,  teplárny, výtopny a větší blokové 

kotelny  a  z  hlediska  emisí  významné  technologie,  které  jsou  explicitně  vyjmenovány 

zákonem. V kategorii REZZO 2 (střední zdroje) jsou zahrnuty tepelné zdroje s výkonem 
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0,2 - 5  MW a z hlediska dopadů na životní prostředí méně významné technologie. Jedná 

se  zejména  o  domovní  a  menší  blokové  kotelny.  Kategorii  REZZO  3  (malé  zdroje) 

představují  veškeré  lokální  vytápění  a  menší  kotelny  do  výkonu  0,2 MW.  Poněkud 

odlišnou  skupinou  jsou  zdroje  kategorie  REZZO  4  (mobilní  zdroje),  především 

automobilová doprava. [21]

V rámci  monitoringu ovzduší se rozlišuje emisní a imisní monitoring. 

Emisní monitoring je založen na měření objemu vypouštěné látky přímo u jejího 

zdroje, které lze provádět bud' nahodile pro jednotlivé izolované účely, nebo komplexně 

plně automatizovaným způsobem, jenž je schopen zachytit ne pouze jednu, ale všechny 

složky emitovaného plynu [4].

Kvalita  ovzduší  je  sledována  pravidelně  na  území  celé  ČR  prostřednictvím  sítě 

měřících stanic tzv. imisní monitoring v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění. Provozem státní sítě imisního monitoringu je pověřen ČHMÚ. 

Data  ze  stanic  imisního  monitoringu jsou  archivovaná  v  imisní  databázi  Informačního 

systému kvality ovzduší (ISKO) [24].
Obrázek 1. Měřící stanice ovzduší Ostrava Bartovice

Zdroj: http://www.zuova.cz/informace/pic/imise002.jpg
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2.2.Monitoring vod

Na úseku sledování stavu vody pracují dvě základní organizace, ČHMÚ a  VÚV 

T.G.M. ČHMÚ sbírá data  a vytváří  hydrologické informace,  VÚV T.G.M. sbírá  data  z 

povodí  a  vytváří  vodohospodářské  bilance  pro  vodohospodářské  účely.  Společně 

vybudovaly  hydroekologický  informační  systém  (HEIS).  Hlavním  cílem  tohoto 

informačního  systému  je  inventarizace  vodních  zdrojů,  informace  o  jejich  režimu, 

bilancování dat z monitorování hydrosféry, vydávání informací pro potřeby rozhodování 

orgánů státní správy atd. [4]. 

Sledování vod je rozděleno na dvě základní části: 

- pozorování podzemních vod 

- pozorování povrchových vod 

U povrchových vod můžeme dále rozlišit: 

- hydrologická sledování (sledování odtokového, teplotního ledového režimu toků) 

- jakost vody v tocích (odběry vzorků vody z jednotlivých toků) [4].

 

Správci jednotlivých povodí a ZVHS, která je správcem DVT a MVN, zabezpečují 

celostátní  monitorovací  systém zjišťování  a  hodnocení  stavu  povrchových vod v rámci 

provozního monitoringu.
Obrázek 2.  Značně znečištěný vodní tok Flakůvka (Bohumín)

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, září 2009
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2.3.Monitoring biodiverzity (NATURA 2000)

Natura  2000  je  soustava  chráněných  území  evropského  významu.  Jejím 

prostřednictvím chráníme z evropského pohledu nejvzácnější  a  nejvíce ohrožené druhy 

živočichů, rostlin a nejcennější přírodní stanoviště. Cílem ochrany lokalit soustavy Natura 

2000 je zachování nebo zlepšení jejich stavu, a tedy ochrana biologické rozmanitosti v 

rámci celé Evropské unie [19].

Přípravu odborných podkladů pro vytváření soustavy NATURA 2000 na území ČR 

od roku 1999 koordinuje  Agentura  ochrany přírody a  krajiny  (AOPK ČR)  z  pověření 

Ministerstva životního prostředí (MŽP). Odborné podklady zahrnují:

1. shromažďování údajů o rozšíření a početnosti  cílových druhů a  poddruhů planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 

2. shromažďování údajů o rozšíření a rozloze cílových typů přírodních stanovišť 

3. přípravu  podkladů  pro  řízenou  péči  (tzv.  management)  o  lokality,  zařazené  do 

soustavy NATURA 2000 včetně návrhu monitorování zájmových částí přírody a 

informování veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva [4].

 Monitorování biodiverzity využívá sledování organismů k určení kvality přírodního 

prostředí.  Umožňuje  zaznamenat  změny,  které  probíhají  v  delším  časovém  období. 

Sledovány jsou změny ve vegetaci či flóře vyšších i nižších hub, lišejníků, mechorostů 

ohrožených druhů vyšších rostlin, rašelinišť, lučních, stepních a lesních porostů. Sledování 

změn  vegetace  je  také  v  některých  případech  doplňováno  monitorováním  příslušných 

abiotických faktorů (např. složení půdy, rašelinných vod) [20].
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2.4.Monitoring půd

Za účelem zabezpečení zdravotně nezávadné zemědělské produkce a současně jako 

podpora  pro  zabezpečování  plnění  produkčních  i  ekologických  funkcí  zemědělských 

ekosystémů vznikla v České republice v roce 1992 síť monitorizačních ploch, jež slouží ke 

sledování  kvality  zemědělské  půdy  a  vstupů  do  půdy.  Provozování  této  sítě  garantuje 

Ústřední  kontrolní  a  zkušební  ústav  zemědělský  v Brně  za  plné  podpory  Ministerstva 

zemědělství ČR [28].

2.5.Biologický monitoring

Hlavní  úlohou  biologického  monitoringu  je  sledování  expozice  a  zátěže 

profesionálně  neexponované  dětské  i  dospělé  populace  cizorodým,  toxikologicky 

významným látkám z prostředí.  Jedná  se  o  toxické  kovy (např.  kadmium nebo olovo), 

chlorované  pesticidy  (např.  DDT,  HCB),  polychlorované  bifenyly,  látky  s  dioxinovým 

účinkem  nebo  vybrané  mykotoxiny.  Dále  je  sledována  saturace  vybranými  prvky  s 

benefitním účinkem (např. selen, zinek). Od roku 2003 je zabezpečován ve spolupráci s 

příslušnými Zdravotními ústavy [27].
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3. Přehled základní legislativy související s monitoringem 
povrchových vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§ 21 vodního zákona:  zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod

Zahrnuje konkrétně vyjmenované činnosti:

- zjišťování  množství  a  jakosti  povrchových  a  podzemních  vod  včetně  jejich 

ovlivňování lidskou činností a zjišťování ekologického stavu povrchových vod

- vedení vodní bilance (hydrologické bilance a vodohospodářské bilance)

- tvorbu a provoz informačních systémů

Vodní zákon v § 21, odst. 3 stanovuje, že zjišťování a hodnocení stavu povrchových 

a podzemních vod a provozování informačních systémů veřejné správy provádějí správci

povodí a další odborné subjekty, které za tím účelem zřizuje nebo zakládá Ministerstvo

zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. V resortu Ministerstva životního prostředí

jsou těmito odbornými subjekty ČHMÚ a VÚV T.G.M.[22].

 
Obrázek 3. Vodní tok Polančice (Polanka nad Odrou)

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, září 2009
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Legislativa EU

Směrnice č. 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnosti 

Společenství v oblasti vodní politiky

Směrnice stanovuje programy monitoringu:

Situační monitoring

Situační  monitoring  zahrnuje  monitoring  chemického  a  ekologického  stavu 

povrchových  vod.  Jeho  účelem  je  poskytnout  informace  pro  zjišťování  jakosti 

povrchových  vod,  hodnocení  dlouhodobých  změn  přírodních  podmínek,  hodnocení 

dlouhodobých změn způsobených lidskou činností, plánování v oblasti vod, vedení vodní 

bilance, stanovení rizikových vodních útvarů. Situační monitoring zajišťuje VÚV T.G.M. 

Odběry vzorků zajišťuje ČHMÚ pro sledování chemického stavu povrchových vod [12].

Síť situačního monitoringu povrchových vod musí pokrývat dostatečný počet útvarů 

povrchových vod tak,  aby poskytovala  souvislý  a  vyčerpávající  přehled o stavu vod a 

umožnila  souhrnné  zhodnocení  stavu  povrchových  vod  v  každé  oblasti  povodí. 

Monitorovací  místa  musí  být  vybrána  způsobem, aby byla  reprezentativní  pro skupiny 

vodních útvarů, významná pro dílčí povodí nebo celou oblast povodí [25]. 

Provozní monitoring

Provozní  monitoring  obsahuje  sledování  chemického,  fyzikálního  a  ekologického 

stavu  povrchových  vod  v  oblasti  povodí  tak,  aby  poskytoval  maximum  relevantních 

podkladů  pro  hodnocení  stavu  povrchových  vod,  pro  sledování  vlivů  způsobujících 

rizikovost vodních útvarů a poskytoval dostatečné informace pro posuzování změn stavu 

znečištění vodních toků [25].
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Účelem provozního monitoringu je:

- poskytnout informace pro hodnocení stavu povrchových vod podle  §  21 odst.  2 

písm. a) vodního zákona

- upřesnění stanovení rizikovosti útvarů povrchových vod

- identifikace a sledování vlivů způsobujících rizikovost útvarů povrchových vod

- určení změny stavu těchto vodních útvarů způsobené aplikací programů opatření

- dosažení a vyhovění cílům a požadavkům pro chráněná území (odběry vody pro 

lidskou potřebu, koupací a rekreační vody)

- identifikace jakéhokoliv  významného a trvalého vzestupného trendu koncentrací 

znečišťujících látek [12]

Provozní  monitoring  zajišťují  správci  jednotlivých  povodí.  Důležitým  znakem 

provozního monitoringu je, že měřící místa, četnost měření a výběr měřených ukazatelů 

jsou lokalizovány tak, aby byly identifikovány zdroje znečišťování. Z výsledků provozního 

monitoringu jsou vyvozeny závěry pro vypracování programů opatření [12].

Správci jednotlivých povodí provádí provozní monitoring na velkých vodních tocích 

a nádržích (např. s.p. Povodí Odry). Provozní monitoring DVT a MVN provádí ZVHS.

Průzkumný monitoring

Program průzkumného  monitoringu  je  nárazový.  Provádí  se  po  omezenou  dobu, 

jestliže se vyskytly mimořádné jevy a nejsou známy jejich příčiny, nebo jeli nutné zjistit 

velikosti  a  dopady  havarijního  znečištění.  Průzkumný  monitoring  zajišťují  správci 

jednotlivých povodí [12].

Programy průzkumného monitoringu se zpracovávají podle potřeby pro povrchové 

vody,  vždy  ve  vazbě  na  vodní  útvary  nebo  jejich  seskupení.  Podnět  k  zavedení 

průzkumného monitoringu dává správce povodí, Česká inspekce životního prostředí nebo 

pověřený odborný subjekt.  Je  navrhován na  výustích  bodových zdrojů  znečištění  a  ve 

vodních útvarech, kde konkrétní parametr či složka nesplňovaly dané limity nebo o nich 

nejsou vůbec žádné informace [25].
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Směrnice Rady č. 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů

Hlavním cílem monitoringu dusičnanů pro potřeby Směrnice Rady 91/676/EHS (dále 

jen Nitrátová směrnice) je nashromáždění dostatečného množství údajů pro vyhodnocení 

účinnosti  akčních  programů  a  odlišení  původu  znečištění  ve  zranitelných  oblastech  a 

současně zajištění podkladů pro revize vymezení zranitelných oblastí.

Směrnice se týká povrchových i podzemních vod [29].

Směrnice  Rady  č.  76/464/EEC  o  znečištění  způsobeném  určitými  nebezpečnými 
látkami vypouštěnými do vodního prostředí 

Směrnice se vztahuje pouze na povrchové vody, neboť část týkající se podzemních 

vod  byla  zrušena  po  vydání  směrnice  Rady  č.  80/68/EEC.  Na  směrnici  navazuje  7 

dceřinných  směrnic,  které  obsahují  emisní  limity  a  jakostní  cíle  pro  jednotlivé  druhy 

nebezpečných  látek.  Monitorování  vypouštěného  znečištění  je  pokryto  monitoringem 

znečišťovatelů  pod  dozorem České  inspekce  životního  prostředí  (ČIŽP). Monitorování 

stavu povrchových vod v rámci státní sítě představuje sledování nebezpečných látek nejen 

ve vodě, ale také v plaveninách, sedimentech a v živých organizmech [22].

Existuje také  Projekt VaV 650/03/00 “Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře 
ČR”

Legislativa týkající se jakosti vod a související zákony:

- 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

- Vyhláška č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
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Důležité normy:

- ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051): 2007 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod 

pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků.

- ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051): 2004 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod 

pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.

- ČSN ISO 5667-4 (75 7051): 1994 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 4: Pokyny pro 

odběr vzorků z vodních nádrží.

- ČSN ISO 5667-6 (75 7051): 2008 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro 

odběr vzorků z řek a potoků.

- ČSN ISO 5667-12 (75 7051): 1997 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 12: Pokyny 

pro odběr vzorků dnových sedimentů.

- ČSN ISO 5667-14 (75 7051): 2001 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 14: Pokyny 

k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.

- ČSN  ISO 75 7220: Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod

- ČSN ISO 75 7221: Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod
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4. Systém provozu monitoringu povrchových vod na 
konkrétním příkladě – Zemědělská vodohospodářská 
správa (ZVHS)

4.1.Monitoring povrchových vod

Monitorování jakosti povrchových vod je důležitým nástrojem k získání informací 

potřebných k hodnocení stavu a vývoje hydrosféry. Monitorování se provádí pro naplnění 

povinnosti  stanovené § 21 vodního zákona,  ukládajícího povinnost  zjišťovat a hodnotit 

stav povrchových a podzemních vod [12].

K nejdůležitějším cílům monitorování povrchových vod patří:

- Přezkoumání podkladů hodnocení k dosažení ekologických cílů

- Umožnění jednotné klasifikace vod v rámci EU

- Sledování dlouhodobého vývoje a stanovení trendů

- Pomoc při plánování a kontrole výsledků opatření

- Zjištění rozsahu a vlivů znečištění

- Kontrola chráněných oblastí [12]

Obrázek 4. Vojtovický potok  (Jeseník)

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, září 2009
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4.2.Monitoring povrchových vod Zemědělské vodohospodářské 

správy (ZVHS)

Zemědělská  vodohospodářská  správa  (ZVHS) je  organizační  složkou  státu 

zřízenou Ministerstvem zemědělství  ČR v  roce  2001.  Její  činnost  navazuje  na  činnost 

Státní meliorační správy, která působila v oboru vodního hospodářství a správy vodních 

toků více než 30 let.

Předmět činnosti ZVHS:

- ZVHS  vykonává  správu  vodních  toků  náležejících  jí  do  správy  a  přitom  plní 

povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jeho  prováděcími  vyhláškami  a 

obecně platnými předpisy.

- ZVHS pečuje o vodní díla a stavby k vodohospodářským melioracím pozemků v 

majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit.

- V rámci výkonu správy vodních toků a péče o svěřený majetek ZVHS plánuje, 

připravuje  a  realizuje  akce  financované  v  rámci  příslušných  programů,  včetně 

opatření a akcí financovaných z běžných a kapitálových výdajů státního rozpočtu v 

oblasti své působnosti.

- ZVHS se  podílí,  ve  vybraných profilech,  na  celostátním monitoringu stavu 

povrchových vod a monitoringu potočních zón spravovaných vodních toků.

- ZVHS  zpracovává  a  vede  evidenci  vodních  toků,  vodních  nádrží  a  staveb  k 

vodohospodářským melioracím pozemků a údaje ukládá do informačního systému 

veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů.

- ZVHS  plní  povinnosti  dané  jí  obecně  platnými  právními  předpisy  v  oblasti 

statistického výkaznictví.

- ZVHS je oprávněna k výkonu odborných technických a inženýrských činností pro 

přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů, a to i za úplatu.

- Jako  podpůrná  odborná  organizace  ZVHS  spolupracuje  s  příslušnými 

pozemkovými  úřady  a  Pozemkovým  fondem  České  republiky  při  návrzích 

komplexních pozemkových úprav.
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- V rámci předmětu činnosti ZVHS spolupracuje s hlavním pracovištěm Ministerstva 

zemědělství  ČR,  pověřeným  odbornou  gescí  za  vytváření  technických  norem, 

směrnic a doporučení v oboru vodního hospodářství a meliorací.

- Pro Ministerstvo zemědělství ČR a na jeho vyžádání ZVHS zajišťuje technické a 

ekonomické služby plynoucí z předmětu činnosti.

- ZVHS  spolupracuje  se  správci  povodí,  vodoprávními  úřady  a  obcemi  při 

zajišťování činností souvisejících se správou vodních toků a vodních děl.

- Pro svého zřizovatele zpracovává ZVHS každoročně zprávu o své činnosti [13].

           

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) sleduje systematicky již od roku 1993 

stav akvatických ekosystémů povrchových vod v rámci celé ČR. Monitoring Zemědělské 

vodohospodářské  správy  se  zabývá  sledováním  vybraných  proměnných  prostředí  ve 

spravovaných akvatických ekosystémech podle aktuálních potřeb organizace a zřizovatele. 

V této činnosti aktivně spolupracuje s ostatními správci vodních toků, výzkumnými ústavy 

i vědeckými institucemi. Ke sběru, správě a vyhodnocování dat využívá monitoring ZVHS 

moderní informační technologie (databáze, GIS, vyhodnocení). Výsledky jsou pravidelně 

uveřejňovány v souhrnných tematických zprávách MZe ČR i MŽP ČR [31].

Základní cíle monitoringu vod :

- Sledovat stav a velikost ovlivnění spravovaných akvatických ekosystémů. 

- Informovat  zřizovatele  o  výsledcích  sledování  a  výkonné  kontrolní  a  inspekční 

složky státní správy o oblastech a rozsahu zjištěných nebezpečných jevů a jejich 

možném původu. 

- Získávat  a  shromažďovat  podklady  pro  zabezpečení  kvalifikované  správy 

akvatických ekosystémů v oblasti činnosti jejich monitoringu. 

- Zabezpečovat  podklady  pro  případné  nutné  či  možné  úpravy  vodních  toků  a 

vodních děl za účelem zlepšení nebo navrácení jejich přirozených funkcí [30].
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4.3.Monitorovací programy

ZVHS  provozuje  k  31.12.2009  sedm  monitorovacích  programů.  Tyto  programy 

vycházejí  z legislativních  požadavků  ČR,  hlavně  požadavků  Ministerstva  životního 

prostředí, Ministerstva zemědělství a požadavků EU.

Monitorovací programy ZVHS:

1. Monitoring profilů pro státní sítě sledování jakosti povrchových vod (ČHMÚ)

2. Monitoring významných bodových zdrojů znečištění na drobných vodních tocích 

(BODZDR)

3. Monitoring malých vodních nádrží (MVN)

4. Monitoring  hodnocení  ekologického  stavu  drobných  vodních  toků 

(hydrobiologický monitoring)

5. Monitoring  dusičnanů  pro  potřeby  směrnice  Rady  91/676/EHS  (Nitrátová 

směrnice)

6. Monitoring sedimentů z drobných vodních toků a malých vodních nádrží

7. Monitoring společenstev fytoplanktonu v malých vodních nádržích [29]

4.3.1.Monitoring ČHMÚ

Monitoring pro státní síť povrchových vod (ČHMÚ) zahrnuje k 31.12.2009 celkem 

70 profilů sledovaných systematicky 1x měsíčně a lokalizovaných převážně v závěrových 

profilech povodí nejvýznamnějších toků ve správě ZVHS, jejichž výsledky jsou předávány 

Oddělení jakosti vody ČHMÚ, které provozuje státní síť sledování jakosti vody. V rámci 

tohoto programu je systematicky sledováno široké spektrum nebezpečných látek [29].

2010 22



Bc. Kateřina Dendisová: Systém řízení monitoringu povrchových vod a jeho význam pro ŽP

4.3.2.Monitoring BODZDR

Monitoring významných bodových zdrojů  znečištění  na  drobných vodních  tocích 

(BODZDR) vychází z historické sítě profilů monitoringu bývalé Státní meliorační správy, 

provozované systematicky od roku 1993. Profily  jsou lokalizovány převážně v úsecích 

DVT ve správě ZVHS pod významnými bodovými zdroji znečištění. Sledované ukazatele 

jsou zvoleny s důrazem na obecně převládající typ znečištění: komunální a zemědělské. K 

31.12.2009 se jedná celkově o 248 profilů sledovaných systematicky 1x měsíčně [29].

4.3.3.Monitoring MVN

Monitoring MVN navazuje na monitoring provozovaný Státní meliorační správou 

v roce 2000. Sledování je zaměřeno jednak na obecné ukazatele jakosti vody (kyslíkový 

režim, živiny) a jednak na vybrané těžké kovy. Celkově se jedná k 31.12.2009 o 77 malých 

vodních nádrží sledovaných 6x ročně (od dubna do září v měsíčních vzorkovacích cyklech) 

[29].

4.3.4.Monitoring dusičnanů pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS

ZVHS zajišťuje od dubna roku 2002 monitoring dusičnanů pro potřeby směrnice 

Rady  91/676/EHS,  o  ochraně  vod  před  znečištěním  způsobeném  dusičnany  ze 

zemědělských  zdrojů.  Cílem  tohoto  sledovaní  je  snížit  kontaminaci  vod  dusičnany  a 

předcházet dalšímu takovému znečištění. Výsledky monitoringu slouží jako podklad pro 

vymezováni a revize zranitelných oblasti a umožňuji zjišťováni účinnosti provádění tzv. 

akčních programů uvnitř zranitelných oblastí. Monitoring provádí v souladu s metodickým 

vedením pověřeného odborného subjektu MŽP ČR - VÚV T.G.M. Praha [15].
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Při navrhování profilů byly rozlišovány 3 typy profilů: 1.  hlavní,  2.  vedlejší a 3. 

mobilní. 

Hlavní profily jsou závěrové profily, reprezentující několik povodí 4. řádu (zranitelných či 

nezranitelných), budou sledovány nepřetržitě celé 4-leté období, analýzy budou prováděny 

laboratorně. Tyto profily budou dávat přehled o celkové situaci ve zranitelných oblastech i 

mimo ně a budou využívány pro reporting  EU. 

Vedlejší  profily  reprezentují  jedno či několik povodí 4. řádu (většinou se jedná o část 

území,  sledované  hlavním profilem)  a  v  čtyřletém období  budou sledovány jeden  rok. 

Analýzy  budou  stejně  jako  v  případě  hlavních  profilů  prováděny  laboratorně.  Profily 

umožní  lépe  rozlišovat  situaci  uvnitř  zranitelných  oblastí  a  jejich  význam  vzroste  při 

zjišťování účinnosti akčních programů a kontrole. 

Mobilní profily (průzkumné)  zjišťují jakost povrchových vod v jednom povodí 4. řádu 

nebo v jeho části. Občas je totiž nutné posunout monitorovací profil výše na tok, aby nebyl 

umístěn příliš blízko pod zástavbou, vypouštěním, vodní nádrží či velkou plochou lesa. 

Mobilní profily budou sledovány buď jeden rok ze čtyřletého období nebo v kritických 

obdobích roku. Analýzy budou prováděny mobilními přístroji. Tyto profily budou stejně 

jako vedlejší sloužit k rozlišení přísunu dusičnanů uvnitř zranitelných oblastí, zjišťování 

účinnosti akčních programů a později ke kontrole hlavních potenciálních zdrojů znečištění 

ze zemědělství (velké farmy) [14]. 

Od 1. dubna 2006 byl systém monitoringu dusičnanů provozován v optimalizované 

monitorovací síti, která byla navržena ve spolupráci s VÚV T.G.M. a na základě podkladů 

Výzkumného ústavu rostlinné  výroby (VÚRV).  Na začátku  roku 2009 byla  provedena 

optimalizace a redukce profilů,  sledovaných ZVHS v povrchových vodách pro potřeby 

Nitrátové směrnice, a tento monitoring byl předán do gesce s.p. Povodí. Monitorovací síť 

bude i nadále provozována v profilech hlavních, vedlejších, průzkumných a profilech s 

prodlouženou  periodou  sledování.  V  gesci  ZVHS  zůstává  sběr,  kontrola  a  celkové 

vyhodnocení  výsledků  včetně  jejich  předání  VÚV  T.G.M..V  současné  době  ZVHS 

společně se s.p. Povodí monitoruje celkem 661 profilů - z toho 375 hlavních (DUS-H), 165 

vedlejších (DUS-V) a 121 průzkumných [29].
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4.3.5.Průzkumný monitoring

ZVHS  nadále  provádí  odběr  vzorků  i  vytypovávání  lokalit  pro  průzkumný 

monitoring.  Monitoring je dále rozšířen o průzkum povodí, kde jsou výrazně překročeny 

koncentrace  dusičnanů.  Při  vytypovávání  lokalit  je  dobré  zvolit  závěrový (nebo blízký 

závěrovému)  profil  jako  matku  a  k  němu  potom  doplnit  profily  dceřinné.  Při  výběru 

průzkumných profilů se může využít  výsledků monitoringu profilů na přítocích,  pokud 

jsou dostupné. Měly by se vybírat místa, která jsou přístupná po celý rok, hlavně v zimním 

období. Dále by se měly  vyloučit  toky tekoucí převážně zalesněnými oblastmi.  Místa 

vhodná  pro  průzkumný  monitoring  jsou  ta,  kde  se  nachází   ČOV  nebo  Zemědělské 

družstvo (ZD) a jejich hnojiště nebo skladiště kejdy apod. 

V terénu se měří konduktivita, kyslík, dusičnanový dusík a pH. Pokud dusičnanový 

dusík v terénu vyjde dobře pod 5,6 mg/l, nemusí se odebírat vzorek na další ukazatele, 

pokud  vyjde  mezi  5,6  a  11,3  mg/l  je  nutno  zvážit  významnost  vnosu  dusičnanů  vůči 

závěrovému profilu (matce), velikost povodí a množství potencionálních odběrů, a odebrat 

vzorek na stanovení PO4-, NH4 a NO2- v kanceláři. Pokud dusičnanový dusík vyjde nad 

11,3  mg/l  je  průzkumný  monitoring  nutný  a  odebírá  se  vzorek  pro  stanovení  dalších 

ukazatelů v kanceláři [18]. 

Nakonec se vyberou celoročně přístupné profily (nejlépe asi 2-4) se stabilní vodností. 

Zvýšený zájem ze strany VÚV T.G.M. a VÚRV je o profily, kde je pravděpodobný vliv 

zemědělství  (splach  z  pole,  hnojiště,  stáje  atd.).  Tímto  směrem  na  základě  tohoto 

monitoringu potom postupují kontrolní orgány a navrhují v dané oblasti příslušná opatření. 

Méně preferované jsou profily, kde je prokázaný vliv jiného znečištění než ze zemědělství.

4.3.6.Hydrobiologický monitoring

Hodnoceni  ekologického  stavu  povrchových  vod  je  založeno  na  zjišťovaní 

aktuálního stavu společenstva vybrané biotické složky (makrozoobentos, fytobentos, rybí 

plůdek) a jeho srovnání se stavem předpokládaným (referenčnim) pro daný typ lokality při 

absenci antropogenního ovlivnění. Systém sledování ekologického stavu povrchových vod 

se  řídí  dle  požadavků  Rámcové  směrnice  2000/60/ES. Odběry  makrozoobentosu  a 
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fytobentosu byly uskutečněny s frekvenci 2x ročně, aby byl zaznamenán jarní a podzimní 

aspekt  struktury  společenstva.  Sledovaní  plůdkového  společenstva  ryb  bylo  provedeno 

samostatně v podzimnim termínu (v průběhu září). Standardním ukazatelem jakosti vody 

je v našich podmínkách index saprobity Si [15].

4.3.7.Monitoring sedimentů v DVT a MVN

Monitoring  sedimentů  v  DVT  a  MVN  zahrnuje  sledování  chemického  stavu 

sedimentů  v  drobných  vodních  tocích  a  malých  vodních  nádržích,  a  to  na  profilech 

programů ČHMÚ a MVN. Celkem se proto jedná o 70 profilů na DVT a 77 profilů na 

MVN.  Odběry  vzorků  mají  frekvenci  1x  ročně  (září-říjen).  Spektrum  ukazatelů  je 

zaměřeno na sledování nebezpečných látek jak ze skupiny těžkých kovů, tak i organických 

polutantů [29]. 

4.3.8.Monitoring společenstev fytoplanktonu

Od  roku  2007  probíhá  na  nádržích  ve  správě  ZVHS  monitoring  společenstev 

fytoplanktonu,  který  je  zaměřen  na  porovnání  terénně  zjištěných  hodnot  chlorofylu  ā 

jednotlivých skupin  fytoplanktonu vysoce  specializovanou sondou FluoroProbe  (zelené 

řasy,  sinice,  hnědé  řasy  a  skrytěnky)  s  mikroskopickou  analýzou  směsného  vzorku 

fytoplanktonu volné vody a síťového fytoplanktonu (průměr ok sítě 20 µm). V roce 2007 

bylo sledováno 18 nádrží a od roku 2009 se monitoring rozrostl na 19 nádrží. Zjištěné 

hodnoty chlorofylu ā jsou srovnávány s doporučeným limitem WHO pro rekreační vody 

(50 µg/l) a s normou ČSN 75 7221 (Klasifikace jakosti povrchových vod). Při sledování je 

kladen důraz na případný výskyt vodního květu sinic. Součástí monitoringu fytoplanktonu 

je také sledování hydrochemických parametrů ve vertikálním profilu nádrží. Výsledky jsou 

přístupné v IS Salamander [29].
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4.4.Organizační zabezpečení monitoringu  ZVHS

Monitoring ZVHS řídí Ústředí ZVHS se sídlem v Brně, a to Úsek pro informatiku a 

systémy řízení, oddělení hydroekologických činností. V rámci jednotlivých Oblastí povodí 

monitoring zajišťují oddělení hydroekologických činností a informatiky. Odběry vzorků 

vod zabezpečují také jednotlivá pracoviště ZVHS. Ústředí ZVHS Úsek pro informatiku a 

systémy  řízení,  oddělení  hydroekologických  činností,  zabezpečuje  tvorbu  koncepce  a 

metodické vedení provozu monitoringu, prezentaci a vyhodnocování výsledků. Pověření 

pracovníci  monitoringu  vod  z oddělení  hydroekologických  činností  a  informatiky 

provádějí   specifické  odběry  vod  včetně  hydrometrování  v rámci  celé  Oblasti  povodí. 

Pověření  pracovníci  z jednotlivých pracovišť ZVHS provádějí   odběry vod v územním 

rozsahu  jejich pracovišť. Pověření pracovníci zajišťují odběr vzorků vod do vzorkovnic, 

měření  stanovených  ukazatelů  na  místě  a  zapsání  naměřených  hodnot  do  protokolu. 

Vzorkovnice společně s protokolem jsou předávány  akreditovaným laboratořím za účelem 

stanovení  jejich  rozboru  dle  smluvních  požadavků.  Výsledky  rozborů  jsou  předávány 

Ústředí  ZVHS  Úseku  pro  informatiku  a  systémy  řízení,  oddělení  hydroekologických 

činností.

4.5.Zajištění odběrů vzorků vod

Pověření  pracovníci  musí  splňovat  kvalifikační  předpoklady  a  musí  absolvovat 

pravidelné školení o vzorkování. Pracovníci monitoringu vod oddělení hydroekologických 

činností  musí  vlastnit  certifikát  o  odborné  způsobilosti.  Důležité  je  také  seznámení 

pracovníků s bezpečnostními podmínkami a opatřeními dle Zákoníku práce a  normy ČSN 

EN ISO 5667-1 (75 7051). Vzorky vod se odebírají ze stanovených odběrných míst tzv. 

odběrných profilů v intervalu 1x za měsíc. Odběrný profil pro DVT je většinou místo, kde 

se nalézá most (pevně daný objekt). Na tomto mostě (objektu) je vyznačený odměrný bod, 

od kterého se měří výška hladiny. Odběrné profily by měly být přístupné po celý rok, i 

v zimním  období.  Je  to  v rámci  zabezpečení  bezpečnosti  práce  a  dobrému  přístupu 

k profilu. Odběrné profily se většinou volí v místech, kde může docházet k znečišťování 
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toků,  např.  za  ČOV nebo zemědělským areálem. Tímto  sledováním se  dá  např.  ověřit 

účinnost ČOV.

Odběrný profil je pevně dané místo v příčném profilu vodního toku, popř. na břehu 

nebo vodní hladině vodní nádrže nebo jasně definovaný krátký úsek vodního toku ne delší, 

než 10x šířka  koryta  vodního  toku.  Odběrový profil  musí  být  vždy při  jeho  zavedení 

popsán [10].

Obrázek 5. Odběrný profil Kunětický potok (Velké Kunětice)

 

Obrázek 6. Kunětický potok pohled po proudu

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010
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Obrázek 7. Kunětický potok pohled proti proudu

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010

Důležitý je kód profilu, lokalizace profilu, číslo hydrologického pořadí (ČHP) , úsek 

jemného členění toku, říční kilometr, souřadnice profilu (GPS, JTSK)  a jeho zakreslení 

v mapě.  Odběrný profil  by měl  mít  označený odměrný bod, od kterého se měří  výška 

hladiny  nebo  nainstalovanou  vodočetnou  lať.  Popis  by  měl  navést  vzorkaře  na  místo 

odběru, tak, aby kdokoli jiný byl schopen odebrat vzorek na tom samém místě.

Frekvence  vzorkování  je  u  odběrů  vod  z  DVT 1x  za  měsíc,  u  odběrů  z MVN 

v období duben – září. Odběry vod se provádějí dle předem stanoveného harmonogramu. 

Měl by být zachován stejný časový interval odběrů, nejlépe vždy první polovina měsíce. 

Metodika vzorkování vychází z normy  ČSN EN ISO 5667 (75 7051) Jakost vod. 

Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro 

způsoby odběru vzorků, ČSN EN ISO 5667 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků. Část 6: 

Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků.

Základní požadavky na metody vzorkování: 

- reprezentativnost vzorku pro původní stav vzorkovaného celku 

- dostatečné množství vzorku 

- reprodukovatelnost odběru vzorku 

- ekonomické  hledisko  (zahrnující  významnost  vzorkování,  možnosti  výběru 

vzorkovací techniky, odbornou úroveň pracovníků apod) [5]
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Výběr metod vzorkování je dán především hledisky technickými: 

- Typ a citlivost stanovení 

- Typ vzorkované složky 

- Použitelná vzorkovací technika [5]

          

ZVHS provádí monitoring povrchových vod v rámci provozního monitoringu, který 

připravuje  každoročně  s s.p.  Povodí.  Požadavek  na  zpracování  programu  provozního 

monitoringu  vychází   ze  Směrnice  2000/60/ES  (Rámcová  směrnice).  Kromě  výše 

zmiňovaných monitorovacích programů ZVHS v roce 2009 zkušebně proběhl monitoring 

pesticidů a  v roce 2010 se plánuje hydrometrování (měření průtoků).

Pověření pracovníci pracovišť ZVHS provádějí odběr vzorků vod z DVT 1x za měsíc 

dle stanoveného harmonogramu. Pracovníci monitoringu vod oddělení hydroekologických 

činností jednotlivých Oblastí povodí zajišťují specifické a mimořádné odběry vzorků vod, 

odběry vod z MVN v období duben – říjen, odběr sedimentů z DVT a MVN,  průzkumný 

monitoring  a  hydrometrování.  V roce  2009  zajišťovali  zkušebně  monitoring  pesticidů. 

Ústředí  ZVHS  Úsek  pro  informatiku  a  systémy  řízení,  oddělení  hydroekologických 

činností  provádí  hydrobiologický  monitoring  a  monitoring  společenstev  fytoplanktonu 

v MVN.  Pracovníci  provádějí  odběry  vzorků  vod  ve  dvojicích  za  účelem  zajištění 

bezpečnosti práce.

4.6.Průběh odběrů vzorků vod z DVT a MVN

Pověření zaměstnanci dle harmonogramu  provádějí odběry vod z odběrných profilů 

(harmonogram viz. Příloha č.1). Odebranou vodu dávají do vzorkovnic, které slouží pro 

uložení a převoz vzorků. Většinou se jedná o nádoby ze skla nebo plastu. Látky, které jsou 

citlivé  na  světlo  (PAU),  vyžadují  použití  tmavých  láhví.  Tyto  nádoby  si  pověření 

zaměstnanci  vyzvedávají  v příslušných  laboratořích.  Počet  vzorkovnic  se  liší  dle  typu 

odběrného  profilu  (ČHMÚ,  BODZDR,  DUS,  MVN  )(přehled  viz  tabulka  č.1.).  Do 

některých vzorkovnic se již v laboratoři přidávají konzervační činidla. Pověření pracovníci 

by měli být obeznámeni s bezpečnostními podmínkami zacházení  s těmito vzorkovnicemi.
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Tabulka č.1 Druh vzorkovnic

Vysvětlivky: ZR – Základní rozbor
                     BSK – Biochemická spotřeba kyslíku
                     TOC –  Celkový organický uhlík
                     MIKRO – Mikrobiologický rozbor
                     CHL – Chlorofyl A,B
                     HG – Rtuť
                     KOVY
                     PCB – Polychlorované bifenyly

Typy  vzorkovnic  pro  jednotlivá  stanovení,  úpravu  vzorků,  způsob  transportu, 

uchování před vlastním stanovením určuje norma ČSN EN ISO 5667 – 3. Dle této normy 

postupují i všechny akreditované laboratoře [5].

Kvalitní vzorkovnice, správně připravené pro odběr příslušného typu vzorků, jsou 

jedním ze základních předpokladů spolehlivých výsledků analýz. Jedině laboratoř může 

doporučit nebo schválit typ vzorkovnice pro určité stanovení (včetně způsobu mytí a popř. 

dalších úprav), který odpovídá jejím analytickým postupům, citlivosti metodik apod. Ve 

většině  případů  jsou  vzorkovnice  majetkem  laboratoře,  která  je  udržuje,  připravuje  a 

vydává pro konkrétní odběry vzorků [2].

2010

ODBĚRNÝ 
PROFIL DRUH VZORKOVNIC

ČHMÚ ZR BSK TOC MIKRO CHL HG KOVY PCB
BODZDR ZR BSK TOC MIKRO     

DUS ZR BSK       
MVN ZR BSK TOC CHL HG KOVY   
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Obrázek 8. Sada vzorkovnic pro státní síť sledování jakosti vody (ČHMÚ)

Zdroj:  Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010   

Voda z DVT nebo MVN by se měla odebírat přímo do vzorkovnic z toku (nádrže). 

Většinou se však vzhledem k lepšímu odběru odebírá pomocí odběrové nádoby o objemu 1 

litr, která je na teleskopické tyči dlouhé 3 m. Teleskopická tyč by měla být umístěna do 

středu proudnice vodního toku. Nabíraná voda by neměla obsahovat štěrk, bahno a jiné 

nečistoty. Zároveň by neměla být zakalená. Jednotlivé vzorkovnice by měly být správně 

označeny, a to kódem a názvem vodního toku. Vzorkovnice se plní vodou až po horní 

hrdlo,  dokud  zátka  nevytlačí  přebytečnou  vodu.  Vzorkovnice  pro  stanovení 

mikrobiologického rozboru se neplní celá vodou, zůstává v ní vzduchová bublina, která je 

potřebná k zachování mikroorganizmů. Při manipulaci se vzorkovnicemi se musí dbát na 

to, aby nedocházelo ke kontaminaci zátek, což by mohlo následně ovlivnit rozbor vzorku.
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Obrázek 9. Odběr vzorků vod 1

Obrázek 10. Odběr vzorků vod 2

Zdroj:  Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010

Při odběrech vzorků vody v terénu se stanovují náležitosti uvedené v protokolu. Jsou 

to jméno odběratele a jeho podpis, datum, čas odběru, aktuální teplota vody a vzduchu, 

výška hladiny, barva, květ, oblačnost, vodnost, zápach, srážky. Dále se pomocí přístrojů na 

místě  odběrů měří  obsah rozpuštěného kyslíku (O2),  pH a   konduktivita  (vodivost).  U 

stanovení barvy, květu, oblačnosti, vodnosti, zápachu a srážek jde o subjektivní hodnocení 

konkrétního odběratele. Tyto charakteristiky mohou být zvláště za špatných povětrnostních 

podmínek  (sníh,  mráz)  značně  neobjektivní  nebo  nehodnotitelné.  Týká  se  to  hlavně 

stanovení zápachu a barvy. Do protokolu se zapisují i mimořádné jevy jako mastné skvrny, 

pěna, led, úhyn ryb, různé znečištění. Protokol by měl být přehledný a úplný (protokol viz. 

Příloha č.2).
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Bc. Kateřina Dendisová: Systém řízení monitoringu povrchových vod a jeho význam pro ŽP

Obrázek 11. Zápis do protokolu

Obrázek 12. Měření přístroji  YSI 63 a Oxi 315i

 

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010

Ke stanovení aktuální teploty vzduchu se používá  digitální teploměr GTH 175/Pt. 

Teplota vzduchu by měla být měřena ve stínu ve výšce min. 1 m nad odběrným profilem. 

Obsah  rozpuštěného  kyslíku  se  měří  pomocí  oximetru  Oxi  315i,  firmy  WTW  s.r.o. 

Hodnota pH, teplota vody a konduktivita se měří kapesním multimetrem YSI Model 63, 

firmy YSI.  V roce 2009 byl  pro pracovníky monitoringu vod zakoupený nový přístroj, 

který nahrazuje oximetr i multimetr a měří všechny potřebné ukazatele. Jedná se o kapesní 

měřící přístroj pro měření pH, redox potenciálu, ISE, rozpuštěného kyslíku a konduktivity 

Multi  350i,  firmy  WTW.  Tento  přístroj  byl  zakoupený  hlavně  pro  měření  v  MVN. 

Pracovníci monitoringu vod budou sledovat na vybraných nádržích chemické parametry 

(vodivost,  rozpuštěný kyslík, pH, teplota) v různých hloubkách. Změřené hodnoty bude 

možné přímo importovat (nebo zapisovat) do IS Salamandru, pro pozdější vyhodnocení 

v Tritonu. Odebraná voda  pro stanovení pH, konduktivity a rozpuštěného kyslíku se měří 

na místě  ve 2 litrové plastové nádobě. Při měření musí být sondy obou přístrojů ponořené 

až po konektor, tak aby byla všechna čidla ponořená pod vodou. Naměřené hodnoty se 

zapisují do protokolu.
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Obrázek 13.Měření přístrojem Multi 350i

Obrázek 14. Detail sondy přístroje Multi 350i

Obrázek 15. Přístroj Multi 350i 

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010
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Dále se na místě stanovuje výška hladiny. Výška hladiny se odečítá z vodočetné latě 

nebo  se  odměřuje  od  odměrného  bodu,  který  je  pevně  stanovený  (označený  nejlépe 

červenou barvou). Celý průběh vzorkování  od odběru vody do vzorkovnic až po měření 

stanovených  ukazatelů  na  místě  a  jejich  zápis  do  protokolu,  trvá  přibližně  u  jednoho 

odběrného profilu 15 - 20 minut (dle typu odběrného profilu ČHMÚ, BODZDR atd.).

Obrázek 16. Vodočetná lať

Obrázek 17. Stanovení výšky hladiny Obrázek 18. Odečet hladiny od odběrného 
bodu
 

Zdroj:  Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010



Důležitým  krokem  při  práci  v terénu  je  seznámení  pracovníků  s bezpečnostními 

podmínkami. Ty vycházejí ze Zákoníku práce a normy ČSN EN 5667-1 (75 7051). Týká se 

to  hlavně  bezpečného  přístupu  k místům  odběrů,  dodržování  bezpečnostních  opatření  a 

používání ochranných pracovních prostředků. 

Odběry by se měly  provádět z pevného břehu, schůdků, mostu a pod., zejména na 

nádržích  a  při  vyšší  hladině  vody  v  toku.  Lze  použít  bezpečnostní  lano,  přivázané  k 

pevnému předmětu na břehu. K odběrům by se měly používat odběrové teleskopické tyče. 

Odběry, zejména na odlehlých místech a u hlubších vod, by se měly provádět ve dvojicích. 

Při odběrech z lodí je nutné použít záchrannou vestu. Konzervace vzorkovnic se provádí 

kyselinami  a  zásadami.  Přestože  se  jedná  o  velmi  malá  množství,  je  zde  nebezpečí 

lokálního poleptání. Gumové rukavice jsou vhodné i jako ochrana před možnou nákazou z 

některých  znečištěných toků.  Při  vlastních  odběrech  vzorků je  třeba  dodržovat  obecná 

bezpečnostní a hygienická opatření -  nejíst,  nepít  a  nekouřit.  Před jídlem a pitím a po 

ukončení práce je nutné důkladné umytí mýdlem pod tekoucí vodou. Všichni pracovníci, 

provádějící  odběry  vzorků,  musí  absolvovat  školení  bezpečnosti  práce  (Zákoník  práce 

§133, odst.1., písmeno e) [5].

Pro správnost fungování měřících přístrojů je důležitá jejich pravidelná kalibrace a 

údržba. Kalibrace se provádí, aby nedocházelo ke vzniku nepřesných hodnot při měření. 

Kalibrace  by  měla  být  prováděná  minimálně  1x  za  měsíc,  nejlépe  před  každým 

plánovaným  měřením v  terénu.  Ke každému měřícímu přístroji  existuje  návod k jeho 

kalibraci. Pro kalibraci pH  přístroje Multi 350i a YSI Model 63 se používá sada pufrů, a to 

hlavně pH 4, pH 7 a pH 10. Lze provádět jedno, dvou nebo tří  bodovou kalibraci.  Ve 

většině případů pro přesné měření pH postačí dvoubodová kalibrace. 

Kalibrací se určí aktuální hodnota asymetrie a strmosti elektrody a uloží se do paměti 

přístroje. (Návod k obsluze Multi 350i ).

Údržbou přístrojů se myslí hlavně jejich opláchnutí od nečistot po návratu z terénu. 

Pro dobré očištění se používá destilovaná voda. Přístroje se uchovávají dle jejich návodu 

na obsluhu. Sonda YSI Model 63  se uchovává v lahvičce obsahující 50% pufr pH 4 a 50% 

1,5 M KCL. Sonda oximetru  Oxi 315i se uchovává v transportním otvoru v boku přístroje. 

Vzorkovnice  by  měly  být  přepravovány  do  laboratoře  v přepravním  chladícím  boxu. 

Důležité je to hlavně v letních měsících.  



Standardně  doporučená  teplota  chlazení  je  kolem 4  °C.  V každém případě  musí 

chlazení vzorků začít ihned po odběru, nikoliv až po ukončení série odběrů, nebo dokonce 

až po příjezdu do laboratoře [2].

Vzorkovnice by měly  být uloženy v boxu tak, aby během jejich přepravy nedošlo 

k jejich rozbití. Tomu by také měl být  přizpůsobený styl jízdy. V laboratoři se vzorkovnice 

odevzdávají  na  příjem vzorků společně s vyplněným protokolem. Originál  protokolu si 

nechávají pracovníci monitoringu vod, laboratoř si nechává kopií.

Na  základě  výběrového  řízení  jsou  vybrány  laboratoře  pro  stanovení  rozborů 

odebraných vzorků. Rozbory vzorků provede laboratoř na základě uzavřené smlouvy a dle 

stanoveného  rozsahu  (příloha  smlouvy).  ZVHS obvykle  uzavírá  smlouvy  pro  základní 

rozbory, rozšířené rozbory, dusičnany, makrozoobentos a fytobentos. Pro ZVHS – Oblast 

povodí Odry byla vybrána vodohospodářská laboratoř státního podniku Povodí Odry.

Činnost laboratoře je zaměřena hlavně na rozbory vod (povrchových, podzemních, 

pitných, odpadních, vod ke koupání, aj.), vodných výluhů a dalších materiálů, jako jsou 

sedimenty, plaveniny, kaly, zeminy, aj. Samozřejmostí je i nabídka kvalifikovaných odběrů 

vzorků  a  jejich  dopravy  do  laboratoře.  K  odběrům  vzorků  a  jejich  rozborům  jsou 

používány  převážně  akreditované  metody,  které  byly  řádně  validovány  a  jsou  pod 

neustálou kontrolou [26].



Cena za rozbor je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vychází z průměrné ceny rozborů 

spolupracujících laboratoří vykalkulovaných v cenové nabídce pro rok 2009.

Tabulka č.2 Orientační jednotková cena za základní rozbor

Typ rozboru Cena 
bez DPH

Počet vzorků
 za období 
07-12/2009

ČHMÚ 1 823,00 36
BODZDR 1 565,00 102
MVN 1 452,00 18
Tabulka č.3 Orientační jednotková cena za rozšířený rozbor

Typ rozboru Cena bez DPH
Počet  vzorků  za 
období 
07-12/2009

ČHMÚ 3 145,00 36
MVN 1 008,00 18

Tabulka č.4 Orientační jednotková cena za hydrobiologické rozbory

Typ rozboru Cena
bez DPH

 Počet vzorků za 
 období
7.9. – 15.10.2009 

Makrozoobentos 5 009,00 7
Fytobentos 3 350,00 5

4.7.Odběr Sedimentů z DVT a MVN

Vzorkování  a  odběr  sedimentů  se  řídí  dle  normy ČSN EN ISO 5667 (75  7051) 

Jakost  vod  –  Odběr  vzorků:  Část  12.  Pokyny  pro  odběr  vzorků  dnových  sedimentů. 

Odebírá  se  směsný  vzorek  z několika  míst  v rozmezí  20  metrů  od  stálého  odběrného 

profilu u DVT. U MVN se odebírají vzorky z loďky pomocí nabíracího zařízení (čelisťové 

drapáky) ze dna nádrží v rozsahu celé nádrže (u vtoku vodního toku, u hráze), aby byla 

zachována homogenita vzorku. Následuje smíchání a homogenizace odebraného vzorku do 

nádob  (plastová,  skleněná  dóza).  Odebrané  vzorky  se  označí  (název,  kód),  přepravují 

v chladícím boxu a  jsou  předávány příslušným laboratořím za  účelem stanovení  jejich 

rozboru



4.8.Hydrometrování (měření průtoků)

V roce 2009 byly zakoupeny nové přístroje Flowtracker na měření průtoků vodních 

toků. Proběhlo školení pracovníků a v roce 2010 se plánuje hydrometrování na profilech 

s telemetrickými  stanicemi  za  větších  průtoků  při  zvýšených  vodních  stavech. 

Předpokladem měření bude stanovení konsumpčních křivek a na základě výšky hladiny 

budou počítány průtoky (l/s, m3/s).

Měření  průtoků  výrazně  zvyšuje  informační  hodnotu  monitorovaných  ukazatelů, 

protože pouze spojením informací o koncentracích a průtoku jsme schopni kvantifikovat 

znečištění charakterizované daným ukazatelem. Hydrometrování se provádí v místě odběrů 

vzorků,  jestliže  je  toto  místo  vhodné.  Jestliže  profil  odběru  není  vhodný  pro 

hydrometrování,  potom  se  hydrometruje  v  nejbližším  vhodném  profilu.  Mezi  místem 

odběru a  hydrometrováním nesmí  být  přítok  nebo odběr,  který by  ovlivňoval  hodnotu 

průtoku [6].

Měření průtoku pomocí měrné křivky :

Abychom  mohli  zjistit  průtok  podle  výšky  hladiny,  musíme  mít  sestrojenou  měrnou 

(konsumpční) křivku profilu, která vyjadřuje závislost průtoku Q a hladiny h rovnice:

Graf 1.: Konsumpční křivka profilu       

 

Zdroj: Kremláček, 2001.



Obrázek 19. Hydrometrování  na vodním toku Polančice

Obrázek 20. Hydrometrování na vodním toku Polančice
 

Obrázek 21. Hydrometrování na vodním toku Polančice detail

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010



4.9.Základní ukazatele kvality povrchové vody a sedimentů

Kvalita povrchové vody je ovlivněna jednak složením podzemní vody, dešťovými 

srážkami, splachem z okolí a složením všech přitékajících odpadních vod ( průmyslových i 

splaškových). Kontrola a hodnocení kvality povrchových vod se provádí podle ČSN 75 

7220  Jakost  vod  –  Kontrola  jakosti  povrchových  vod  a  ČSN  75  7221  Jakost  vod  – 

Klasifikace jakosti povrchových vod [5].

Přehled všech ukazatelů jakosti  vody sledovaných při  laboratorních rozborech na 

DVT ČHMÚ je uveden v příloze č. 3., přehled všech ukazatelů jakosti vody sledovaných 

při laboratorních rozborech DVT BODZDR v příloze č. 4., přehled ukazatelů sledovaných 

na MVN v příloze č. 5., přehled ukazatelů stanovených při laboratorních rozborech pro 

potřeby  Nitrátové  směrnice  (DUS)  v příloze  č.  6  a  přehled  ukazatelů  stanovených  při 

laboratorních rozborech sedimentů v příloze č. 7.

Rozpuštěný kyslík
Kyslík je nejvýznamnějším z rozpuštěných plynů ve vodě. Jeho množství ovlivňuje 

většinu  biochemických procesů a  proto  bývá i  limitujícím faktorem pro život  různých 

organismů.  V tekoucích  vodách  převažuje  kyslík  atmosférického  původu,  ve  stojatých 

vodách  pochází  nejvíce  z  fotosyntézy  rostlin.  Stanovení  je  základem  pro  určení 

biochemické  spotřeby  kyslíku.  Následkem  chemické  a  biochemické  oxidace  ve  vodě 

přítomných znečišťujících látek klesá, zejména při vyšších teplotách a nízkých průtocích v 

letním období,  obsah kyslíku mnohdy až pod 3 mg.l-1,  při  extrémním znečištění  až na 

hodnotu 0,0 mg.l-1[5].

Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě se vyjadřuje v hmotnostní koncentraci (mg.l-1) a 

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

teploty a daného atmosférického tlaku [3].

Podle nařízení vlády 229/2007 Sb. je hodnota přípustného znečištění povrchových 

vod pro rozpuštěný kyslík  > 6 mg/l. Obsah rozpuštěného kyslíku se stanovuje na místě 

odběru oximetrem Oxi 315i firmy WTW, s.r.o.

.



Reakce vody pH
Hodnota pH  je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových 

iontů. Povrchové vody s výjimkou vod z rašelinišť a acidifikovaných vod z nádrží a jezer 

mívají hodnoty pH v rozmezích asi od 6,0 – 8,5 [7].

Podle nařízení vlády 229/2007 Sb. je hodnota přípustného znečištění povrchových 

vod pro pH 6 – 8. Hodnota pH se stanovuje na místě odběru multimetrem YSI Model 63.

Konduktivita vody
Podává informaci o koncentraci rozpuštěných, zejména anorganických látkách (suma 

solí amonných, vápenatých, draselných, sodných, síranů, chloridů, fosforečnanů), tedy o 

minerálním znečištění vody, kterému je konduktivita (vodivost) přímo úměrná [5].

Konduktivita  závisí  na  koncentraci  iontů,  jejich  nábojovém  čísle,  pohyblivosti  a 

teplotě. Vzrůst nebo pokles teploty o 1°C způsobuje změnu konduktivity nejméně o 2 % [7

].

Hodnota konduktivity se stanoví na místě odběru pomocí multimetru YSI Model 63. 

Do protokolu se zapisuje surová hodnota konduktivity.

Rozpuštěné látky
Hodnota je určena především obsahem zejména síranů, chloridů, uhličitanů, hořčíku, 

vápníku  atd.  (viz  předchozí  konduktivita),  rozpuštěných  ve  vodě.  Na  jejich  obsahu  je 

závislá vodivost vody [5].

Rozpuštěné látky se stanovují  odpařením filtrovaného vzorku vody a sušením při 

105°C [7].

Podle nařízení vlády 229/2007 Sb. je hodnota přípustného znečištění povrchových 

vod pro rozpuštěné látky sušené RL105 1000 mg/l.

Nerozpuštěné látky
Mohou  být  organického  i  anorganického  původu  (např.  kalové  částečky,  tvořené 

rozkládající  se  rostlinnou  či  živočišnou  hmotou  nebo  nerozpustnými  anorganickými 

solemi).  Stanovují  se  zachycením na  vhodném filtru.  Problematičtější  je  stanovení  při 

znečištění vody tuky a oleji [5]. 



Biochemická spotřeba kyslíku BSK5

Biochemická  spotřeba  kyslíku  (BSK) je  definována  jako  hmotnostní  koncentrace 

rozpuštěného  kyslíku  spotřebovaného  za  stanovených  podmínek  biochemickou  oxidací 

organických popř. anorganických látek ve vodě. Vyjadřuje se v mg.l-1[3].

Jde  o  stanovení  množství  kyslíku,  který  spotřebují  mikroorganismy  na  rozklad 

organických látek  ve  vodě  biochemickými  pochody za  aerobních  podmínek.  Vyjadřuje 

míru znečištění biologicky rozložitelnými organickými látkami a tedy možnost samočištění 

povrchové  vody.  Na  stanovení  volně  nabrat  plnou  skleněnou  nebo  PE  láhev  bez 

konzervace – dát do chladna a temna [5].

Podle nařízení vlády 229/2007 Sb. je hodnota přípustného znečištění povrchových 

vod pro BSK5 6 mg/l.

Chemická spotřeba kyslíku CHSK

Při stanovování chemické spotřeby kyslíku se na koncentraci organických látek ve 

vodě usuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje 

na jejich oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg/l [1

].

Stanovuje  celkový  obsah  organických  látek  (biologicky  rozložitelných  i 

nerozložitelných) a tedy úroveň znečištění zejména vodami z rostlinné a živočišné výroby, 

z  potravinářského, kosmetického a kožedělného průmyslu,  které mají  vysokou hodnotu 

CHSK [5].

Podle nařízení vlády 229/2007 Sb. je hodnota přípustného znečištění povrchových 

vod pro chemickou spotřebu kyslíku 35 mg/l.

Celkový organický uhlík (TOC)

Veškeré organické látky ve vodách lze zjistit nepřímo stanovením organického uhlíku 

termickou oxidací na oxid uhličitý, kdy se oxidují všechny organické látky. Odběr vody do 

PE nebo skleněné vzorkovnice bez konzervace [5].

Amoniakální dusík (N-NH4
+)



Amoniakální dusík se ve vodě vyskytuje jako NH3 a NH4
+, je primárním produktem 

organických dusíkatých látek živočišných a rostlinných. Proto je přítomen ve vysokých 

koncentracích ve splaškových odpadních vodách [1].

Těžké kovy (TK – Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, As)
Mohou  být  přirozenou  součástí  povrchových  vod  v  závislosti  na  geologickém 

podloží  v  povodí  toků.  K  dalšímu  obohacování  dochází  přítokem splachů  se  spady  a 

agrochemikáliemi a zejména vypouštěním průmyslových odpadních vod a zvláštních vod, 

pocházejících z těžby a zpracování rud, uhlí, hutní výroby, strojírenské a elektrotechnické 

výroby,  tepláren  a  elektráren,  odkališť  popele,  chemického  průmyslu,  výroby  léčiv, 

spotřebního  průmyslu.  Na  základě  zkušeností  dlouhodobého  monitoringu  jsou  v 

současnosti sledovány pouze vybrané kovy – rtuť, kadmium, olovo, měď, veškerý chrom, 

nikl, zinek, arsen [5].

Polychlorované bifenyly (PCB)
Jejich  výskyt  souvisí  s  širokým  uplatněním  v  elektronickém  a  strojírenském 

průmyslu  (náplň  transformátorů,  změkčovadla  plastů,  nehořlavé  hydraulické  kapaliny, 

nátěry  apod.).  PCB  jsou  látky  značně  toxické,  z  nichž  některé  mají  karcinogenní  a 

mutagenní  účinky.  Vzhledem  ke  své  kumulační  schopnosti  a  chemické  a  biologické 

stabilitě  se  mohou  hromadit  v  prostředí,  zejména  v  sedimentech,  biomase  a  půdě.  Z 

vodohospodářského hlediska jsou nejdůležitější PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. [5].

Vzorky vody se odebírají do tmavých skleněných vzorkovnic.



Mikrobiologické ukazatele 

Tvoří  součást  komplexního  posuzování  vod.  Mimořádný rozvoj  bakterií  porušuje 

přirozené  procesy  ve  vodách  a  způsobuje  vznik  anaerobního  prostředí  s  nedokonalým 

hnilobným rozkladem, který omezuje samočistící procesy v tocích [5].

Pro účely pravidelného monitoringu povrchových vod sledujeme: 

Koliformní bakterie (KOLI) - upozorňují na přítomnost rozkládající se rostlinné hmoty 

(např. přebujelé vodní flory v toku). Vyskytují se i ve střevním traktu živočichů. 

Termotolerantní  koliformní  bakterie (dříve  fekální  koliformní  bakterie  -  FKOLI)  - 

ukazují  na  přítomnost  komunálních  splaškových  vod  (čerstvé  znečištění  ze  zažívacího 

traktu živočichů včetně člověka). Mohou být i znakem rozkládajících se organických látek 

rostlinného původu. 

Enterokoky ( jinak fekální streptokoky – ENT)) – ukazatel čerstvého fekálního znečištění, 

vyznačují  se  relativně  vyšší  termorezistencí  i  rezistencí  vůči  fyzikálním  a  fyzikálně 

chemickým podmínkám [5].

Při odběru vody pro mikrobiologické ukazatele se nesmí zapomenout na ponechání 

vzduchové bubliny, důležité pro přežití mikroorganizmů.

4.10.Vyhodnocení naměřených hodnot a výsledků rozborů 

z laboratoří

Informace  o  provozu  monitoringu,  výsledcích  odběrů  vzorků  a  výsledků  jejich 

laboratorních  analýz jsou  shromažďovány  a  jednotnou  formou  archivovány  v  databázi 

informačního systému (IS) monitoringu, který nese jméno Salamander. Uživateli mohou 

být jak všechny pracoviště ZVHS, tak i výkonné složky státní správy, organizace pro vědu 

a  výzkum  apod.  Pro  rozsáhlejší  analýzy  slouží  program  Triton,  který  zároveň  může 

uživateli sloužit jako prostředek (klient) pro komunikaci s databází IS Salamander [8].



Základními principy správy informací o monitoringu ZVHS jsou: 

- zabezpečení jednotné formy sběru dat, výsledků laboratorních rozborů 

- zabezpečení jednotné formy archivace dat a přístupu k nim 

- zabezpečení pravidelného zálohování dat 

- zabezpečení maximální ochrany dat [8]

Výsledky  rozborů  vzorků  laboratoře  zapisují  přímo  do  IS  Salamander.  Hodnoty 

naměřené na místě odběrů pracovníky ZVHS uvedené v protokolu, opisují  do systému. 

Ústředí ZVHS, oddělení hydroekologických činností provádí kontrolu zapsaných hodnot. 

Pokud se objeví nejasnosti v naměřených hodnotách, kontaktují příslušné laboratoře nebo 

pracoviště ZVHS k ověření správnosti naměřených hodnot. 

Zásadní význam při  zpracování výsledků mají poznatky získané při odběru vzorků, 

tj. pozorování na místě odběru (technický stav odběrného profilu a jeho okolí, stav vody a 

zjevná kvalita vody, situace v širším okolí, počasí apod.) a stanovení některých hodnot na 

místě [2].

Přistup ke statisticky zpracovaným výsledkům monitorovacích aktivit i k primárním 

datům  databáze  monitoringu  zajišťuje  ZVHS  prostřednictvím  internetových  stránek 

(http://www.zvhs.cz). Data monitoringu jsou zveřejňována i na vodohospodářském portálu 

informačního systému veřejné správy ISVS – VODA (http://www.voda.mze.cz).

Pro prezentaci výsledků monitoringu dusičnanů ze zemědělství, zejména pro pracovníky 

státní správy a zemědělské výroby, slouží tzv. Nitrátový portál [15].

Vyhodnocení výsledků je prováděno dle platných legislativních předpisů v souladu s 

normou ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod a nařízením vlády 

č.  229/2007 Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného znečištěni  povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povoleni k vypouštěni odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizaci a o citlivých oblastech.  Pro vyhodnoceni získaných dat se používají tyto 

sumární charakteristiky: medián, 90% percentil (C90), minimum, maximum, aritmeticky 

průměr [15].

O  vyhodnocení  výsledků  se  zpracovává  souhrnná  zpráva  za  daný  rok.  Zprávu 

zpracovává  Ústředí  ZVHS,  oddělení  hydroekologických  činností  a  informatiky. 

Nejaktuálnější je Zpráva o sledování jakosti vody a sedimentů drobných vodních toků a 



malých vodních nádrží v roce 2008. ZVHS také zpracovává souhrnnou Roční zprávu 2008, 

jejíž dílčí část je věnována činnostem, které jsou zajišťované Úsekem pro informatiku a 

systémy řízení, oddělením hydroekologických činností.

Obrázek 22. Výstup Triton 1



Obrázek 23. Výstup Triton 2

(Zdroj:  IS ZVHS Salamander – výstup Triton)



5. Zhodnocení efektivnosti a optimalizace systému  provozu 
monitoringu povrchových vod ZVHS

Při  zhodnocení  efektivnosti  a  optimalizace  systému  provozu  monitoringu 

povrchových  vod  ZVHS,  jsem vycházela  jednak  z praktických  zkušeností  a  také  jsem 

systém  posuzovala  na  základě  jeho  prostudování.  Pracuji  na  ZVHS  jako  pracovník 

monitoringu vod již 2 roky. 

Při provádění odběrů vzorků vod je důležité dodržet přesně stanovenou metodiku 

odběrů. To jak je provedena práce vzorkaře se následně odráží  v rozboru daného vzorku 

v laboratoři.  Správně  odebraný  vzorek  je  základem pro  následující  činnosti,  tj.  rozbor 

v laboratoři  a  vyhodnocení.  Všechno závisí  na tom, aby každý vzorkař bral  svou práci 

odpovědně. Odebíral vzorky vody na správném odběrném profilu, dodržoval podmínky pro 

odběr,  uchování  a  transport  vzorků  do  laboratoře.  Také  by  měl  správně  označovat 

vzorkovnice, aby nedošlo k záměně.  K zajištění správného postupu přispívá pravidelné 

školení pracovníků. 

Frekvence  odběrů  pro  pravidelný  monitoring  povrchových  vod  vyplývá 

z dlouholetých praktických zkušeností a jako nejlepší varianta se jeví odběry 1x za měsíc. 

Vychází to z finančních a technických možností organizace a laboratoří.  Pro splnění této 

podmínky je důležité dodržovat harmonogram. Zohlednit svátky, dovolené a co nejméně 

zasahovat do harmonogramu. Zachování pravidelného časového intervalu je zásadní pro 

dlouhodobé  sledování,  vyhodnocení  a  plánování  monitoringu  povrchových  vod  do 

budoucna. Naměřené hodnoty ukazatelů  v terénu by měly být zapsány čitelně  a přehledně 

do protokolu. Důležité je dbát na přesnost měření. Vzorkař zodpovídá za správné měření 

přístrojů,  tím že se  má pravidelně  starat  o  údržbu a  provádět  kalibraci  přístrojů.  I  při 

správné údržbě přístrojů se mohou objevit chyby v měření. Nejčastěji se vyskytují  chyby 

při měření konduktivity, kdy se zaměňuje surová hodnota konduktivity s kompenzovanou, 

někdy je chyba v převodu jednotek (µS/l na mS/l). Vyskytla se i chyba v měření  O2, kdy se 

změřené hodnoty napsaly v % místo v mg/l. Jedná se buď o chybu lidského faktoru nebo 

chyby v měření způsobené klimatickými podmínkami.  Během měření v průběhu letošní 

zimy,  zvláště  ve  větších  mrazech  (teplota  již  kolem  –  8°C),  se  vyskytly  problémy  s 

přístroji.  Při  měření  zamrzaly  sondy  přístrojů,  přístroje  se  vypínaly  a  v důsledku  toho 



hodnoty  nebyly  změřeny.  Hodnoty  byly  změřeny  dodatečně  až  v laboratoři.   Některé 

parametry  stanovuje  odběratel  na  místě  (barva,  zápach,  počasí).  Jde  o  subjektivní 

hodnocení,  kde  závisí  hlavně  na  zkušenostech  a  odpovědnosti  vzorkaře.  Všechny  tyto 

poznatky  z terénu  se  dají  využít  při  vyhodnocování  rozboru  vzorků  v laboratoři.  Při 

stanovení rozboru se zohledňují klimatické vlivy v době odběru vzorku (srážky). Většina 

laboratoří v současné době má akreditaci. Tím se snížily rozdíly ve výsledcích a akreditace 

zaručuje  přesnost  a  důvěryhodnost  výsledků.  Jelikož  rozbory  vzorků  vod  pro  určitou 

Oblast povodí dle výběrového řízení provádí jedna laboratoř, ZVHS pro svojí kontrolu 

v roce  2009  provedla  mezilaboratorní  porovnání.  Odhalí  se  tak  rozdíly  ve  výsledcích 

rozborů mezi jednotlivými laboratořemi. ZVHS v důsledku neustálého střídání pracovníků 

a také z finančních a organizačních důvodů, nemá akreditaci pro odběr vzorků vod. Pro 

lepší  důvěryhodnost  odběrů  vzorků  vod  vzorkaři,  bych  doporučila  získání  příslušné 

akreditace.

Protože  pro  různorodost  přírodního  prostředí  nelze  zavést  přísně  standardizované 

postupy,  je  nutné  vycházet  alespoň z  obecných zásad,  které  jsou i  součástí   metodiky 

odběrů  vzorků  povrchových  vod.  Důležité  je  si  uvědomit,  že  každý  chybný  krok  při 

vzorkování nenávratně znehodnotí konečný výsledek práce mnoha lidí [5].  

I přesto, že tento systém řízení monitoringu povrchových vod, funguje delší dobu a 

během této doby byla řada nedostatků odstraněna, tento systém se stále vyvíjí vlivem změn 

v legislativě a požadavků EU včetně organizačních a finančních požadavků. Pokud bych 

měla zhodnotit  efektivnost  celého systému,  tak z mého pohledu se  mi  jeví  jako  dobře 

fungující. Samozřejmě, že lze nalézt nejasnosti v systému, které ovšem žádným zásadním 

způsobem neovlivňují daný systém.  Jako příklad můžu uvést duplicitu některých odběrů, 

které  provádějí  s.p.  Povodí  Odry,  za  účelem  splnění  svého  programu  monitoringu 

povrchových  vod.  Proběhlo  několik  konzultací  s s.p.  Povodí  Odry  ohledně  odstranění 

duplicity některých profilů. Posuzovaly se některé duplicitní profily, které se odebírají na 

stejném místě. V některých případech se duplicitní odběr jevil jako opodstatněný a bylo 

doporučeno i nadále provádět odběry na stejných profilech jak v rámci monitoringu ZVHS 

tak i s.p. Povodí Odry. Zajistí se tak větší kontrola některých značně znečištěných toků. 

Jako příklad můžu uvést odběrný profil Černý příkop v Ostravě – Přívoze, který se odebírá 

za účelem sledování  jakosti  vody z důvodu hned několika  znečišťovatelů.  Mezi  hlavní 

znečišťovatele patří ústřední ČOV Ostrava, Koksovna Šverma a BorsodChem Mchz, s.r.o.



Černý příkop je uměle vytvořený tok s charakteristikou kanalizačního sběrače. Byl 

vytvořen v 50. letech jako umělý kanál sloužící Koksovně Jana Švermy. Od roku 2002 je 

ve správě ZVHS, která zde provádí pravidelný monitoring. Umělé koryto je ve vlastnictví 

koksoven [11].

V roce 2009 proběhla optimalizace a redukce profilů monitoringu povrchových vod 

pro potřeby Nitrátové směrnice.

Hlavním  účelem  požadovaných  změn  byla  redukce  počtu  sledovaných  profilů, 

celková optimalizace monitorovacích programů provozovaných ZVHS a státními podniky 

Povodí  a  snížení  finančních  nákladů  na  celý  monitoring.  Dosaženo  toho  mělo  být 

odstraněním duplicit, případně tím, že dojde k dočasnému přerušení sledování některých 

profilů,  jak  to  za  určitých  podmínek  umožňuje  sama  Nitrátová  směrnice.  Na  základě 

jednání, které se uskutečnilo dne 10.2.2009 na MZe byl pověřen VÚV T.G.M. aby provedl, 

ve spolupráci se ZVHS a na základě zaslaných podkladů a po konzultacích s jednotlivými 

státními podniky Povodí, návrh optimalizace sítě profilů v jednotlivých oblastech povodí a 

redukci vybraných profilů, které splňují podmínku trvale nízkých koncentrací dusičnanů 

(pod 25 mg/l) [9].

Tabulka č.5. Shrnutí výsledku optimalizace monitoringu pro potřeby Nitrátové směrnice v oblasti 
povodí Odry (Rosendorf et al.,2009).
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Od roku 2009 je v rámci optimalizace monitoring dusičnanů, který prováděla ZVHS 

předán s.p. Povodí. Výsledky jsou předávány i nadále ZVHS, která provádí sběr, kontrolu, 

vyhodnocení a zpracovává zprávu pro VÚV T.G.M. Z toho vyplývá, že již byly provedeny 

kroky ke zlepšení  a zefektivnění systému provozu monitoringu dusičnanů. Nedá se však 

říci,  že to bylo zrovna dobré řešení. Pro zlepšení systému monitoringu dusičnanů bych 

spíše  doporučila  celkové  sjednocení.  Aby  odběry  vody,  výsledky,  sběr,  vyhodnocení  a 

zpracování zprávy prováděla jedna organizace. 

Pro  zachování  kontinuity  vzorkování  však  ZVHS  nadále  provádí  monitoring 

dusičnanů v rámci  průzkumného monitoringu. Ten zahrnuje i   vytypovávání  odběrných 

profilů a odběr vzorků vod. 

ZVHS o činnostech v oblasti monitoringu povrchových vod zpracovává každoročně 

zprávu, kde jsou formulované výsledky. Jelikož výsledná zpráva za rok 2009 je ve fázi 

zpracovávání, pro příklad uvádím přehled vyhodnocení za rok 2008. 

V roce 2008 prováděla ZVHS odběry vzorků vod z 318 DVT, z toho pro státní síť 

ČHMÚ bylo  70  profilů  a  bodových zdrojů  znečištění  BODZDR bylo  248  profilů.  Ve 

vzorcích vody bylo stanovováno celkem 41 ukazatelů v monitorovacím programu ČHMÚ 

a  18  jakostních  parametrů  v monitoringu  BODZDR  při  četnosti  odběrů  1x  za  měsíc. 

Výsledky  vypovídají  o  převažujícím  fekálním  znečištění  vod  DVT.  Výskyt  vyšších 

koncentrací  těžkých  kovů  nebyl  ve  významné  míře  zaznamenán.  Požadavkům  NV 

229/2007 Sb. vyhověl na profilech DVT stoprocentně ukazatel PCB. Dalšími ukazateli, 

které splnily podmínky výše uvedeného NV jsou chloridy, sírany, rozpuštěné látky sušené 

při  105  °C,  ukazatel  PAU  a  všechny  sledované  těžké  kovy.  Z porovnání  shrnutých 

výsledků  získaných  v období  2001  –  2008  vyplývá,  že  na  sledovaných  DVT dochází 

k postupnému zlepšování stavu především v ukazatelích amoniakální a  dusičnanový dusík. 

Nárůst koncentrací byl zjištěn u ukazatele celkový fosfor, u kterého po poklesu v letech 

2005 a 2006 došlo k opětovnému mírnému nárůstu. U ukazatele PAU došlo po nárůstu 

koncentrací  v minulých  letech  ke  snížení  v roce  2008.  Ostatní  sledované  ukazatele 

dlouhodobě stagnují nebo vykazují mírné kolísání [15]. 

Dále ZVHS prováděla v roce 2008 monitoring vod na 76 MVN s měsíční frekvencí 

duben – září, tzn. 6x ročně. Výsledky monitoringu vod MVN ukazují na nadměrný přísun 



nutrientů  –  zejména  fosforu  a  dusíku.  Z pohledu  dlouhodobého  vývoje  dochází  ke 

zlepšování  situace  v ukazatelích  olovo,  měď  a  sírany.  Po  loňském  výrazném  poklesu 

obsahu dusičnanového a dusitanového dusíku došlo v letošním roce k opětovnému nárůstu. 

Mírné  zhoršení  stavu  lze  pozorovat  v ukazatelích  kyslíkového  řežimu  a  v ukazateli 

chlorofyl a. V ostatních ukazatelích byla zjištěna stagnace či kolísání hodnot [15].

V rámci programu monitoringu dusičnanů pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS 

bylo sledováno celkem 663 dusičnanových profilů,  které byly rozčleněny na dusičnany 

hlavní (401 profilů), dusičnany vedlejší (169 profilů) a dusičnany průzkumné (93 profilů). 

Dle  ČSN  75  7221  vyplývá,  že  nejlepších  výsledků  bylo  dosaženo  u  ukazatele 

amoniakálního  dusíku  a  nejhorší  výsledky  vykazoval  celkový  fosfor.  Požadavky  NV 

229/2007  Sb.  nebyly  splněny  ani  u  jednoho  ze  sledovaných  ukazatelů,  protože  počet 

nevyhovujících  rozborů  v jednotlivých  ukazatelích  překročil  povolenou  10% odchylku. 

V rámci dlouhodobého statistického srovnání z let 2002 – 2009 v povrchových vodách na 

území  celé  ČR   je  patrný  mírný  klesající  trend  kolísajících  koncentrací  dusičnanů 

s maximy v jarním období [15].

Z výše formulovaných výsledků vyplývá, že pravidelný monitoring povrchových vod 

ZVHS má své opodstatnění, přináší výsledky a vede ke zlepšení stavu povrchových vod 

v ČR. Tím také přispívá k celkovému zlepšení životního prostředí v ČR a přináší důležité 

informace pro podnikání dalších kroků ke zlepšení stavu povrchových vod. Vynaložené 

finanční  prostředky  na  monitoring  povrchových  vod  ZVHS   proto  nejsou  zmařené 

investice do ochrany životního prostředí.



6. Význam monitoringu povrchových vod ZVHS pro ŽP

Hlavní  význam  monitoringu  povrchových  vod  spočívá  ve  sledování  jakosti 

povrchových  vod.  Zjišťuje  se  tak  míra  znečištění  DVT  a  MVN.  Pomocí  tohoto 

monitoringu se dá také ověřit účinnost procesu ČOV nebo určit možného znečišťovatele. 

Monitoring  dusičnanů a  průzkumný monitoring  zase  slouží  pro  určení  míry  znečištění 

vodních toků vlivem zemědělské činnosti. Výsledky z monitoringu dusičnanů slouží jako 

podklad  VÚV  T.G.M.  pro  určování  zranitelných  oblastí.  Informace  z monitoringu 

povrchových  vod  jsou  dostupné  a  dají  se  využít  k ověření  některých  stížností  na 

znečišťování  ŽP.  Dále  slouží  jako  podklad  pro  rozhodnutí  orgánů  v oblasti  ochrany 

povrchových vod.

Obrázek 24.  Umělá vodoteč Černý příkop 
(Ostrava)

Obrázek 25. Vodní tok Bílý potok  (Jeseník)

Obrázek 26. Výusť z ústřední ČOV
(Ostrava)

Obrázek 27. Zemědělský areál

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, březen 2010



Jelikož pravidelným monitoringem  se zajistí přehled o daném toku, například o jeho 

vodnosti, dají se tyto poznatky využít pro protipovodňovou ochranu. Určení vodnosti při 

monitoringu  povrchových  vod  patří  k subjektivnímu  hodnocení,  proto  tyto  informace 

nejsou  přesné  pouze  orientační.  Byl  však  zakoupený  přístroj  na  měření  průtoků 

Flowtracker,  který  přesně  určí  množství  protékající  vody.  Pracovníci  monitoringu  vod 

budou v roce 2010 měřit průtoky za větších stavů vody i stabilních stavů vody, tak aby 

získali ucelený přehled o kolísání hladin v tocích. 

Pro  doplnění  monitorovací  sítě  byly  v roce  2008  firmou  FIEDLER-MÁGR 

elektronika pro ekologii instalovány na DVT, profilech ČHMÚ, telemetrické stanice typu 

M4016L3/G3. V roce 2009 byly tyto telemetrické stanice doplněny i  na některé MVN. 

ZVHS – Oblast povodí Odry má v současné době nainstalovány celkem čtyři telemetrické 

stanice  na  DVT a  dvě  na  MVN  Hať  a  Sedlinka.  Vzhledem  k současným  nenadálým 

povodním  se  plánuje  instalace  dalších  telemetrických  stanic,  hlavně  pro  účely 

protipovodňové ochrany.

Jedná se o vodoměrnou stanici, která kromě kontinuálního sledování výšky hladiny a 

jejího předávání  na server, slouží zároveň jako varovný protipovodňový systém založený 

na kombinaci rozesílání varovných SMS a poskytování aktuálních grafů přístupných jak 

přes webový prohlížeč, tak rovnou z terénu prostřednictvím displeje mobilního telefonu [

23]. 

Jednotlivé stanice jsou naprogramovány tak, že se chovají jako samostatní klienti, 

kteří předávají pravidelně v nastaveném časovém intervalu data na určený datový server 

zapojený do internetu [23].

Přístup k uloženým datum, včetně exportu datových souborů,  je  kdykoliv možný 

prostřednictvím  standardního  webového  prohlížeče  www.hladiny.cz nebo přímo 

www.fiedler-magr.cz.

http://www.fiedler-magr.cz/
http://www.hladiny.cz/


Obrázek 28.Telemetrická stanice 

Obrázek 29. Telemetrická stanice umístění

Obrázek 30. Telemetrická stanice detail

Obrázek 31. Telemetrická stanice detail uvnitř

Zdroj: Bc. Kateřina Dendisová, Březen 2010



Obrázek 32. Výstup z telemetrické stanice

Zdroj: www.hladiny.cz

http://www.hladiny.cz/


7. Závěr
Monitoring povrchových vod je systém, který zahrnuje odběr vod  a také sedimentů 

z DVT,  MVN, sběr  dat,  vyhodnocení  dat,  uveřejnění  zjištěných výsledků a  zpracování 

zpráv  o  výsledcích.  Jde  o  zapojení  celé  řady  lidí  a  organizací.  Odborným  garantem 

monitoringu povrchových vod je VÚV T.G.M. v Praze. ZVHS je organizační složka státu 

zřízená Ministerstvem zemědělství,  ale jsou na ni také kladeny požadavky Ministerstva 

životního  prostředí  v oblasti  ochrany  ŽP.  Rozbory  vzorků  vod  provádějí  akreditované 

laboratoře.  Z toho  vyplývá,  že  pro  správné  fungování  celého  systému  monitoringu 

povrchových vod, je důležitá vzájemná spolupráce a komunikace jednotlivých lidí ve výše 

zmiňovaných organizacích. Nejdůležitější je vzájemná vazba mezi ZVHS (její vzorkaři) a 

laboratoří, která provádí rozbory vzorků vod. 

Při provádění odběrů vzorků vod, je důležité držet se metodických zásad a dodržovat 

bezpečnostní  podmínky.  Zachování  správného  postupu  odběrů  vzorků  vod  a  přesného 

měření  ukazatelů  stanovovaných  na  místě  odběru,  je  základem  pro  správný  systém 

monitoringu povrchových vod. Ten zahrnuje i  zachování pravidelného intervalu odběrů 

vzorků  vod,  který  nám  dává  souvislý  přehled  o  stavu  DVT a  MVN  v dlouhodobém 

časovém  rozmezí.  Výsledky  z odběrů  vzorků  vod  jsou  ukládány  do  IS  Salamander  a 

vyhodnocení  lze  nalézt  v Tritonu.  Každý  rok  se  zpracovává  závěrečná  zpráva,  která 

obsahuje  celkové  vyhodnocení  odběrů  vzorků  vod  dle  jednotlivých  monitorovacích 

programů.  Ze  závěrečné  zprávy  za  rok  2008  vyplývá,  že  některé  ukazatele  splňují 

požadavky  NV 229/2007 Sb. a  normy ČSN 75 7221,  jiné tyto požadavky překračují. 

Některé hodnoty ukazatelů stagnovaly nebo mírně kolísaly (viz kap.6.). Z dlouhodobého 

hlediska však dochází k celkovému zlepšování stavu (jakosti) DVT a MVN. Největším 

dlouhodobým problémem je  přetrvávající  znečištění  pocházející  z komunálních (fekální 

znečištění) a zemědělských zdrojů (hnojiva).

Při zhodnocení efektivnosti systému provozu monitoringu povrchových vod ZVHS 

bylo zjištěno, že monitoring poskytuje důvěryhodné informace, které přinášejí výsledky. 

Tyto informace využívají organizace jako VÚV T.G.M., které na základě těchto podkladů, 

vydávají  rozhodnutí  pro  zlepšení  ochrany  povrchových  vod.  V případě optimalizace  a 

zlepšení celého systému monitoringu povrchových vod, byly podniknuty patřičné kroky. 

V roce 2009 proběhla optimalizace monitoringu dusičnanů a proběhla jednání s s.p. Povodí 



o  odstranění  duplicit.  Některé  tyto  změny  vedly  ke zlepšení  systému,  a  to  hlavně 

z finančního  hlediska.  Pro  optimalizaci  monitoringu  dusičnanů  bych  však  doporučila 

sjednocení v rámci jedné organizace.

Ze zhodnocení  celého systému monitoringu povrchových vod ZVHS vyplývá,  že 

systém řízení funguje správně, přináší výsledky a tím přispívá k celkové ochraně ŽP.
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