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Anotace 

 Tato práce se zabývá bilančním hodnocením nutrientů na přítoku do vodní nádrže 

Slezská Harta a Kružberk v období 2005 – 2009. Také je zaměřena na zhodnocení 

problematiky plošného a bodového znečištění v dané oblasti. V práci jsou zmapovány 

jakostní poměry na nejvýznamnějších přítocích těchto nádrží a posouzeny možné vlivy 

na nádrže, ať  už antropogenní nebo přirozené. 

 Pomocí naměřených hodnot získaných na Povodí Odry, s. p. je porovnáván vnos 

nutrientů do nádrže prostřednictvím jednotlivých přítoků ve formě látkové bilance. 

 

Klíčová slova 

nádrž, vodní dílo Kružberk a Slezská Harta, monitoring, nutrienty, zdroje znečištění, 

látková bilance, fosfor, dusík  

 

Summary  

 This thesis deals with balance evolution of nutrients at the inflow into Slezská Harta 

and Kružberk reservoirs from 2005 to 2009. The thesis is focused on the evaluation 

of point pollution and pollution in the area. Quality relationships of major tributaries are 

described in this thesis.  The potential effects of reservoir are also assessed, whether 

natural or anthropogenic. 

Input of nutrients into the reservoirs is compared by means of tributaries in the form 

of mass balance using the measured values obtained at the company ,,Povodí Odry, s. p.” 

 

Keywords 
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material balance, phosphorus, nitrogen 
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1. Úvod a cíl diplomové práce 

 Voda je nejrozšířenější látkou na zemi, hlavní složkou všeho živého a svou silou 

neustále ovlivňuje tvar povrchu země. Je také klíčovým faktorem pro vznik klimatu země. 

Ovlivňuje vývoj civilizace a také samotnou existenci člověka. Hydrologie, která nakládá se 

všemi fázemi zemské vody, má velký význam pro lidi a jejich prostředí. Praktická 

hydrologie se zabývá takovými úkoly, jako je navrhování a provozování vodního díla, 

zásobování vodou, čištěním odpadních vod a jejich likvidací, zavlažováním, 

odkanalizováním, vodní energií, ochranou před povodněmi, využitím vody, ochranou ryb 

a přírody. Úkolem aplikované hydrologie je pomoci analyzovat problémy, které souvisí 

s danými úkoly a poskytovat rady pro plánování a hospodaření s vodními zdroji. [1] 

 Nauka o vodě se zabývá vodou na zemi: její distribucí a cirkulací, jejími fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi a interakcí s prostředím, včetně interakce s živými organismy, 

zejména s lidmi. Hydrologie může být považována za souhrn všech věd o vodách nebo 

přesněji definováno jako studium hydrologického cyklu, to znamená nekonečné cirkulaci 

vody mezi zemí a atmosférou. [1] 

Monitoring vod 

 Monitoring slouží ke sledování stavu povrchových a podzemních vod. Na základě 

zjištěných výsledků a po jejich vyhodnocení jsou v případě potřeby navrhována opatření 

s cílem dosáhnout dobrého stavu vod, tzn. dobrého chemického stavu a dobrého 

ekologického stavu vod. V dalším kroku slouží monitoring jako kontrola účinnosti 

provedených opatření. Většina vod je monitorována v souladu se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky, existují však některé výjimky (např. pitná voda na kohoutku spotřebitele). 

V případě povrchových vod se sleduje chemický stav (tzv. prioritní látky) a stav 

ekologický (biologické složky, hydromorfologie a některé fyzikálně chemické a chemické 

parametry). U podzemních vod se sleduje stav kvantitativní a chemický. [2] 

 Cílem diplomové práce bylo určení množství živin přitékajících do vodní nádrže 

Slezská Harta a Kružberk prostřednictvím jednotlivých přítoků za období 2005 – 2009. 

Práce se zabývá také zdroji znečištění jednotlivých přítoků a jejich vlivem na danou nádrž. 

Vnos nutrientů do nádrží je zpracován pomocí látkové bilance a vynesen do grafů za dané 
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období a také je zjištěn celkový vnos nutrientů do nádrže, jako suma všech přítoků 

v daném roce. 

 V práci je popsána vodní nádrž Slezská Harta a Kružberk, charakterizováno území 

těchto nádrží, dále popis plošných, bodových a difúzních zdrojů znečištění obecně i v dané 

oblasti. Zabývá se také stručným popisem systému monitoringu vody v nádrži. 

 Důležitým podkladem pro vypracování diplomové práce byla měřená data 

poskytována s.p. Povodí Odry. 
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2. Legislativa v oblasti povrchových vod 

 Ochranu a užívání povrchových vod, vztahy fyzických a právnických osob 

k povrchovým vodám v České republice upravuje Česká legislativa, do které byly 

postupně implementovány zásady legislativy evropské. 

2.1 Legislativa EU 

 Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES 

z 23. října 2000. Dalšími právními předpisy jsou: Směrnice Komise 2009/90/ES - 

technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod, Směrnice 75/440/EHS 

o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech, 

Směrnice 79/869/EHS o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod … 

2.1.1 Směrnice 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru 

pitné vody v členských státech 

 Tato Směrnice se týká kvalitativních požadavků, kterým musí před úpravou 

vyhovovat sladká povrchová voda určená pro odběr pitné vody, dále nazývaná "surová 

voda". Povinnost rozboru odebraných vzorků se vztahuje na ukazatele uvedené v Tabulce 

č.3. Pro účely této Směrnice je povrchová voda rozdělena podle limitních hodnot do třech 

kategorií, A1, A2 a A3, které odpovídají příslušným standardním metodám úpravy 

uvedeným v Tabulce č.1. Tyto skupiny odpovídají třem různým kvalitám povrchové vody 

s ohledem na jejich fyzikální, chemické a mikrobiologické ukazatele. [4] 

Tabulka č. 1: Definice standardních metod úpravy povrchové vody kategorií A1, A2 a A3 

na vodu pitnou 

Kategorie A1 
Jednoduchá fyzikální úprava a desinfekce, například rychlá filtrace a 

desinfekce. 

Kategorie A2 
Běžná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, například 
chlorování nefiltrované vody, koagulace, srážení, usazování, filtrace, 
desinfekce (konečné chlorování). 

Kategorie A3 
Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a desinfekce, 
například chlorování do bodu zlomu, koagulace, srážení, usazování, 
filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), desinfekce (ozón, konečné chlorování). 
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 Povrchová voda, jejíž fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti nedosahují 

povinných limitních hodnot odpovídajících typu úpravy A3, nesmí být používána jako 

voda určená pro odběr pitné vody. Lze ji ale využívat ve výjimečných případech, a to za 

předpokladu, že bude použito vhodného postupu úpravy - včetně míchání - pro uvedení 

vlastností vody na úroveň kladeným normami pro pitnou vodu. 

 Členské státy mohou kdykoliv pro povrchové vody stanovit přísnější hodnoty, než 

jsou hodnoty stanovené touto Směrnicí. [4] 

2.1.2 Směrnice 79/869/EHS o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových 

vod určených k odběrům pitné vody v členských státech 

 Tato Směrnice se týká referenčních metod měření a četnosti odběrů vzorků a rozborů 

pro ukazatele uvedené ve Směrnici 75/440/EHS. 

 Minimální roční četnost odběrů vzorků a rozborů pro každý ukazatel je uvedena 

v Tabulce č. 2. Odběr vzorků má být, pokud je to možné, prováděn v průběhu celého roku 

tak, aby byl získán výstižný obraz jakosti vod. Odebrané vzorky povrchových vod musí 

vystihovat jakost vod v místě odběru vzorků.  

 Nádoby používané na odebrané vzorky, činidla nebo metody používané k uchování 

části vzorků pro rozbory jednoho nebo více ukazatelů, doprava a skladování vzorků 

a příprava vzorků k rozborům nesmí být takové, aby způsobily jakoukoliv významnou 

změnu ve výsledcích rozborů. 

 Příslušné úřady Členských států určí četnost odběru vzorků a rozborů pro každý 

ukazatel a pro každé místo odběru vzorků. [4] 

Tabulka č. 2: Minimální roční četnost odběrů vzorků a analýz pro parametry ve Směrnici 

75/440/EHS [4] 

 A1 *   A2 *   A3 *  Při populaci 
I ** II ** III ** I ** II ** III ** I ** II ** III ** 

≤10 000 *** *** *** *** *** *** 2 1 ***  
10 000 - 30 000 1 1 *** 2 1 *** 3 1 1 
30 000 - 100 000 2 1 *** 4 2 1 6 2 1 
>100 000 3 2 *** 8 4 1 12 4 1 

* Jakost povrchové vody.       ** Klasifikace parametrů podle četnosti.     *** Četnost určí kompetentní úřad. 
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Tabulka č. 3: Kategorie [4] 

 I  II  III 
 Parametr   Parametr   Parametr  

1 pH 10 Rozpuštěné železo 8 Fluoridy  
2 Zbarvení  11 Mangan 14 Bór  
3 Celk. nerozpustné pevné l. 12 Měď  19 Arzén 
4 Teplota  13 Zinek  20 Kadmium  
5 Vodivost  27 Sírany  21 Celkový chróm 
6 Pach  29 Povrchově aktivní látky 22 Olovo  
7 Dusičnany  31 Fenoly  23 Selén  
28 Chloridy  38 Dusík Kjeldahlovou 

metodou 
24 Rtuť  

30 Fosforečnany    25 Barium 
35 CHSK - COD   26 Kyanidy 
36 Nasycení kyslíkem 43 Celkové koliformní 

baktérie 
32 Rozpuštěné neb 

emulgované  
37 BSK5 - BOD5    uhlovodíky 
38 Amoniak  44 Fekální koliformní 

baktérie 
33 Polycyklické. arom. 

uhlovodíky 
    34 Celk. pesticidy  
    40 Látky extrahov. 

chloroformem 
    45 Fekální streptokoky 
    46 Salmonely  

2.2 Legislativa ČR 

 Základním právním předpisem, kterým se upravuje vztah k ochraně a využívání vod 

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

podrobnější předpisy pak náleží vyhlášky příslušných ministerstev, například „surovou 

vodou“ pro pitné účely se mimo jiné zabývá vyhláška č. 428/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále k vodním nádržím a jakosti vody v nich se 

vztahuje vyhláška č.159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání 

osob. Následnými právními předpisy jsou nařízení vlády, mezi kterými je pro ochranu vod 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. a dále pak metodické pokyny k těmto vládním nařízením. Dalším právním 

předpisem je například nařízení vlády č. 169/2006 Sb. o stanovení povrchových vod 

vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb …  
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2.2.1 Zákon č. 254/2001 sb. – Vodní zákon 

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

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 

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

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

 Součástí zákona je i ochrana vodních zdrojů. K ochraně vydatnosti, jakosti 

a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 

využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 

za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může 

vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou. Vodoprávní 

úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, 

popřípadě je zrušit. [5] 

 Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. 

stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním 

úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti. Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může 

být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci 

hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. [5] 

2.2.2 Vyhláška č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

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

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

a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., slouží k hodnocení kvality vody ve 

vodárenských nádrží, kde v příloze č.13 jsou stanoveny jednotlivé vybrané ukazatele a pro 

ně platná soustava mezních a směrných hodnot znečištění povrchových vod, které jsou 

využívány nebo, u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. Tyto 

zdroje jsou rozděleny do tří kategorií podle standardních metod úpravy jímané (surové) 

vody. 



Bc. Petra Podpinková: Látková bilance nutrientů nádrže Slezská Harta a její vliv na nádrž Kružberk 

2010 7 

2.2.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 Tento právní předpis definuje přípustné znečištění v povrchových vodách (imisní 

standardy), dále definuje přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné 

z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví (emisní standardy), zavádí pojmy jako 

nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a definuje náležitosti 

nutné k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací. 

Rovněž vymezuje všechny povrchové vody v České republice jako citlivé oblasti, což 

znamená přísnější posuzování jejich jakosti z hlediska přísunu živin – dusíku a fosforu.  
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3. Charakterizace vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk 

 Přehrady – údolní nádrže jsou víceúčelová vodní díla. Naplňují zároveň vždy několik 

účelů v určitém podle priorit stanoveném pořadí.  

 Výstavba přehrad vycházela vždy z hospodářských a společenských potřeb. V téměř 

stoletém vývoji využívání vodního bohatství jsou výrazně zřejmé měnící se názory 

na účelové využití nádrží. Nejprve to byla výhradně ochrana proti povodním, později vše 

převažující energetické využití a nakonec snad nejvýznamnější potřeba – akumulace vody 

pro život člověka a jeho hospodářskou činnost. [6] 

3.1 Vodní dílo Slezská Harta 

 Přehrada Slezská Harta leží na řece Moravici v oblasti Nízkého Jeseníku, je těsně 

předřazena vodárenské nádrži Kružberk, s níž funkčně spolupracuje jako zdroj 

Ostravského oblastního vodovodu. Spolupráce se projevuje jednak v nadlepšování efektu 

obou vodních děl, jednak v povodňové ochraně. [7]   

 Mezi nejvýznamnější přítoky nádrže patří vodní tok Moravice, Černý potok, 

Kočovský potok a Rázovský potok. [8]   

 Na rozdíl od ostatních přehrad v povodí Odry, jejichž stavba byla sledována 

od začátku 20. století, se lokalita nádrže na řece Moravici u Slezské Harty objevila 

ve výhledových plánech poprvé až v roce 1962. Do té doby se využití vodnosti řeky 

Moravice kromě Kružberka spojovalo se stavbou níže položené nádrže u Žimrovic. [6]   

 V důsledku prodloužení hydrologického období, na jehož podkladě jsou stanovovány 

vodohospodářské efekty nádrží, bylo roku 1962 při zpracování manipulačního řádu 

Kružberk zjištěno, že před stavbou vypočtený nalepšovací efekt, tj. zajištění průtoku 

v suchých obdobích odpouštěním vody z nádrže, jakož i zabezpečení její dodávky 

spotřebitelům, bude ve skutečnosti nižší – o 700 l.s-1. Toto zjištění vedlo k okamžitému 

hledání nového vodního zdroje. Z několika uvažovaných alternativ možného řešení situace 

se nádrž u Slezské Harty jevila jako nejvýhodnější. [6]   
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Průběh výstavby 

 Stavební práce byly na přehradě zahájeny počátkem roku 1987 a ukončeny 

v listopadu 1997. [4]   

 První napouštění nádrže mělo být zahájeno zachycením jarních vod v roce 1996 

a očekávalo se, že úrovně zásobní hladiny a objemu 193 mil. m3 bude dosaženo kolem 

roku 2002. [6]   

 Začátek roku 1996 byl však srážkově nadprůměrný a hladina nádrže v důsledku 

vyšších přítoků stoupala proti předpokladům rychleji. [6] V květnu tohoto roku postihla 

Jesenicko povodeň, což se projevilo rychlým vzestupem hladiny a po následujícím vodném 

jaru roku 1997 byla nádrž již z poloviny naplněna (108 mil. m3). Za známé červencové 

povodně v roce 1997, při které nádrž zachytila na řece Moravici celou povodňovou vlnu, 

přiteklo do nádrže dalších 34 mil. m3. Dva srážkově bohatší roky 1996 a 1997 tak stačily 

zaplnit jezero přehrady ze 70 % a zbývající objem naplnilo bezprostředně následující 

období. Napouštění nádrže bylo tedy ukončeno v roce 1998. [7]   

Technické rozměry vodního díla 

 Slezská Harta patří k největším nádržím na Moravě a ve Slezsku. Plochu povodí má 

464 km2, její celkový objem činní 218,74 mil. m3 - z toho stálý 7,3 mil. m3, zásobní letní 

182 mil. m3, zásobní zimní 186 mil. m3, retenční letní 29 mil. m3 a zimní 25 mil. m3 

(velikost zásobního a ochranného objemu se mění v reakci na větší pravděpodobnost 

povodní v letních měsících). Nádrž zaplavuje údolí Moravice v délce 13 km při zátopové 

ploše 874 ha. [7]   

Účel nádrže: 

• Dodává surovou vodu pro bruntálský oblastní vodovod. 

• Zajišť uje odběr vody pro úpravnu vody v Podhradí z vodního díla Kružberk. 

• Snížení průtoku za povodní v profilu Kružberk, retenční funkci plní Slezská Harta. 

• Vodní dílo zajišť uje podmínky pro rekreaci na nádrži. 

• Rybné hospodářství. 

• Dodává vodu elektrárně umístěné u hráze k energetickému využití. 

• Zajištění minimálních průtoků v řece Moravici pod vodním dílem. 
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• Přehrada je součástí víceúčelové vodohospodářské soustavy. [8]   

Obr. č. 1: Příčný řez hrází [9] 

 

1. hliněné těsnící jádro 4. kamenitá stabilizační část 

2. pískový filtr 5. návodní jímka 

3. štěrková přechodová část 6. injekční a revizní štola 

a. podložní štěrky údolní nivy b. kulmské břidlice 

Rozbor území Slezské Harty 

Údolní nádrž Slezská Harta se nachází jihovýchodně od Bruntálu v centrální části 

Nízkého Jeseníku na řece Moravici poblíž obce Slezská Harta. Část povodí zasahuje do 

CHKO Jeseníky. Povodí nad nádrží je značně morfologicky členité, kde např. rozdíl 

v nadmořské výšce mezi pramennou oblastí nejvýznamnějšího přítoku (vodní tok 

Moravice) a místem jejího zaústění do nádrže je více než 600 m. [10] 

Z geologického hlediska převládají v povodí nádrže paleozoické horniny zvrásněné 

nemetamorfované  (břidlice, droby, vápence), pouze na úpatí jesenického masivu lze nalézt 

také metamorfované paleozoické horniny jako jsou fylity a svory. Geologickou raritou jsou 

pozůstatky vulkanické činnosti probíhající v této lokalitě na přelomu třetihor a čtvrtohor. 

Jedná se o lokalitu s největším výskytem neovulkanických hornin tohoto typu na Moravě. 

Nejvýraznějším stratovulkánem je Velký Roudný, který společně s Malým Roudným tvoří 

dva výrazné vrcholy nad obcí Roudno a hladinou nádrže Slezská Harta. Převládajícími 

horninami jsou v této oblasti tufy a čediče. Z půdních typů jsou v povodí nad nádrží 

nejhojněji zastoupeny kambizem districká a kambizem (typická) varieta kyselá. Ve vyšších 

nadmořských výškách převládá podzol (typický). Obecně lze říci, že se jedná o půdy málo 

až středně náchylné k erozi. [10] 



Bc. Petra Podpinková: Látková bilance nutrientů nádrže Slezská Harta a její vliv na nádrž Kružberk 

2010 11 

 Povodí vodní nádrže Slezská Harta se nachází na rozhraní srážkového stínu v okolí 

Opavska a na srážky bohaté oblasti Hrubého Jeseníku. Průměrný roční úhrn srážek se 

pohybuje od 700 mm v oblasti Bruntálska po 1300 mm na úpatí Hrubého Jeseníku. 

Průměrná dlouhodobá roční teplota kolísá mezi 5,5 – 6,5 oC, ve vyšších nadmořských 

výškách klesá na 2 – 3,5 oC. Co se týče lesních porostů, převažují jedlobuková 

společenstva, ve vyšších oblastech Hrubého Jeseníku společenstva smrkobuková 

a smrková. [10] 

 Celkově se povodí této nádrže vyznačuje poměrně nízkou hustotou obyvatelstva (0 -

 50 obyvatel/km2). Výjimku tvoří pouze větší sídelní celky Bruntálu (500 –

 1000 obyvatel/km2), Rýmařova a Břidličné (100 – 200 obyvatel/km2). [10] 

 

  

Obr. č. 2: Vodní dílo Slezská Harta [9] 

 

Obr. č. 3: Vzdušní líc hráze a schodiště do podhrází [11] 
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Obr. č. 4: Vývar, objekty pod hrází, přilehlé koryto Moravice [11] 

3.2 Vodní dílo Kružberk 

 Údolní nádrž Kružberk leží na středním toku řeky Moravice, asi 45 km nad jejím 

ústím do řeky Opavy. Spolu s výše ležícím vodním dílem Slezská Harta vytváří jeden ze tří 

klíčových vodárenských zdrojů sloužících systému Ostravského oblastního vodovodu, 

který zásobuje přibližně 1,2 mil. obyvatel. [7] 

 Původní myšlenka výstavby této nádrže se objevila již v rakousko-uherském 

přehradním programu z roku 1911, kdy hlavním motivem zřízení byl poměrně stálý 

a bohatý průtok Moravice (5,9 m3.s-1). Potřeba akumulace pro zásobování obyvatelstva 

vodou byla tehdy vnímána jen okrajově. Priorita energetického využití přehradního profilu 

přetrvala až do období po druhé světové válce. V poválečné době zájem o výstavbu 

vodního díla polevil. Nakonec ale převládly hrozby brzkého nedostatku vody na 

Ostravsku, takže vodoprávní výměr ke stavbě přehrady z března 1948 uvádí při výčtu 

účelů přehrady již na prvním místě – opatřit užitkovou vodu pro ostravský průmysl a pro 

průmysl v údolí řeky Opavice. Na druhé místo je zařazeno energetické využití, dále pak 

zadržení středních vod, ředění znečištění. [7] 

 Mezi nejvýznamnější přítoky nádrže patří vodní tok Moravice, vodní tok Lobník 

a Bílčický potok. [8] 
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Průběh výstavby 

 Stavba přehrady u Kružberska začala na podzim roku 1948 a trvala sedm let. [6] 

 10 km dlouhá zátopa nádrže nebyla hustě osídlena, i když do ní zasahovaly obce 

Kerhartice, Medlice, Slezská a Moravská Harta, zčásti svými katastry také Kružberk, 

Budišov a Lesy. Zemědělsky byla oblast spadající k zátopě velmi vyspělá, o čemž svědčily 

dobře udržované zavlažovací a odvodňovací systémy. Téměř z 60 % převažovaly louky 

a pastviny, 17 % bylo půdy orné, 11 % lesů. [6] 

Technické rozměry vodního díla 

 Přehradní tížní betonová zeď je navržena ve tvaru oblouku o kruhovém poloměru 

450 m. Obsahuje 92 700 m3 betonu, založena je do skalního podloží, tvořeného kulmskými 

břidlicemi, drobami a slepenci. Utěsnění podloží jednořadou injekční clonou dosahuje 

hloubky 25 - 30m.  Zátopa nádrže je přes 9 km dlouhá a průměrně asi 0,5 km široká. Hráz 

má pro převádění vody dvě výpustná potrubí s dvojitými uzávěry a pět hrazených 

přelivných bloků. K návrhu hrazení přelivu pomocí pohyblivých segmentových uzávěrů 

vedla snaha zlepšit kvalitu vody v nádrži pravidelným přepouštěním horních oteplených 

vrstev vody přes přelivy pod hráz. [8] 

Obr. č. 5: Příčný řez hrází [9] 

 
 

1. tabulový uzávěr  4. injekční štola 

2. segmentový uzávěr  3. zavzdušnění  

 a. břidlice  
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Účel nádrže: 

• Dodávka surové vody pro úpravu na vodu pitnou do úpravny vody v Podhradí. 

• Snížení povodňových průtoků pod Kružberkem. 

• Dodávka vody elektrárně v přehradní zdi Kružberk pro energetické využití. 

• Dodávka vody k energetickému využití ve vodní elektrárně v Podhradí tlakovou 

štolou. 

• Dodávka vody pro rybné hospodářství. 

• Omezení kolísání hladiny vody v rekreačním období na Slezské Hartě. 

• Zajištění stanovených minimálních průtoků v řece Moravici pod Kružberkem 

1,10 m3.s-1. [8] 

 Pro zajištění kvality vody v nádrži zůstává bezprostřední okolí zátopy přehrady 

vesměs neosídleno a z důvodů vodárenského využití je rekreace na přehradě zakázána. 

Zátopa je chráněna režimem pásem hygienické ochrany, v němž jsou jakékoliv 

hospodářské aktivity, kromě obhospodařování luk a lesů, vyloučeny. Pro zlepšení kvality 

vody je na přehradě správcem provozováno účelové rybí hospodářství a celá nádrž je 

vyňata z rybářského revíru. [7] 

  

Obr. č. 6: Vodní dílo Kružberk [9] 
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 Obr. č. 7: Vodní dílo Kružberk [11] 

3.3 Kaskáda nádrží Kružberk a Slezská Harta 

 Kaskáda obou nádrží snižuje svým retenčním objemem kulminaci povodňové vlny. 

Snižuje za povodní stoletý průtok 258 m3.s-1 v profilu Kružberk na 50 m3.s-1 a v profilu 

Slezská Harta z 231 m3.s-1 na 55 m3.s-1 v letním období a na 90 m3.s-1 v zimním období. 

Hlavní retenční funkci plní větší z nich, Slezská Harta. Spolupráce je významná ještě 

ve dvou směrech: v oblasti jakosti vody je možné přepouštěním vody ze Slezské Harty 

z různých výškových horizontů pozitivně ovlivňovat v nádrži Kružberk teplotu vody a její 

některé chemické parametry. V oblasti minimálních průtoků je možné velkým objemem 

akumulace zaručit pod Kružberkem průtok o velikosti nejméně 1 100 l.s-1. [7]  

 

Obr. č. 8: Soustava nádrží Slezská Harta a Kružberk na Moravici [7] 



Bc. Petra Podpinková: Látková bilance nutrientů nádrže Slezská Harta a její vliv na nádrž Kružberk 

2010 16 

4. Bodové, difúzní a plošné zdroje znečištění v povodí nádrží Slezská 

Harta a Kružberk 

 Podle charakteru zdrojů a podle způsobu přenosu znečištění do vodního prostředí 

můžeme členit zdroje znečištění na tři hlavní skupiny: 

• zdroje bodové, představující místa vypouštění surových nebo čištěných odpadních 

vod, 

• zdroje difúzní, zahrnující rozptýlené drobné zdroje znečištění,  

• zdroje plošné, reprezentované povrchovými splachy a smyvy, atmosférickou 

depozicí aj. [12] 

4.1 Bodové zdroje znečištění - obecně 

 Bodové zdroje znečištění představují asi nejvýraznější složku v procesu kontaminace 

povrchových vod znečišť ujícími látkami. Jedná se o místa, ve kterých dochází 

k vypouštění znečišť ujících látek přímo do vodních toků nebo nádrží. Nejčastěji jsou 

představovány vyústěním odpadních vod z průmyslových podniků, energetických závodů, 

dolů, ale i měst a obcí, a to jak v podobě zaústění kanalizačních stok, tak odpadů z čistíren 

odpadních vod. [13] 

 Hlavní efekt bodového znečištění spočívá ve skokové změně kvality vody, přičemž 

velké zdroje znečištění dokáží poznamenat kvalitu vody v toku až na vzdálenost mnoha 

desítek kilometrů. [13] 

Průmysl 

 Průmyslové zdroje patří k největším znečišť ovatelům povrchových vod. Spolu 

s organickými látkami a nutrienty totiž produkují i nebezpečné a toxické odpady, které 

představují nebezpečí nejen pro vodní organismy, ale při přenosu do pitné vody nebo 

potravním řetězcem i pro člověka. [12] 

 Složení odpadních vod z průmyslu je proměnlivé a závisí na technologii výroby 

a použitém stupni jejich čištění. Ve většině průmyslových výrob se setkáváme s vodami 

využívanými k rozdílným účelům. Hlavní typy odpadních vod podle účelu využití jsou: 

technologické odpadní vody, chladící vody, splaškové vody.  
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 Jednotlivé typy odpadních vod mají velmi odlišné složení a míru koncentrace 

znečišť ujících látek. V průmyslových kanalizačních systémech bývají od sebe oddělené, 

protože vyžadují různé metody a stupně čištění a jejich vzájemné smíchání by mohlo 

výrazně zkomplikovat čistící procesy. [12] 

Komunální odpadní vody 

 Znečištění z komunálních zdrojů, tj. z měst a sídel patří vedle zdrojů průmyslových 

k nejzávažnějším zdrojům kontaminace povrchových vod organickými i anorganickými 

znečišť ujícími látkami. Na rozdíl od zemědělství i průmyslu se odpadní vody z komunální 

sféry vyznačují relativní stálostí co do objemu produkce i chemického složení. Kromě 

vlastní produkce znečištění obyvatelstvem se na odpadech podílejí i dešť ové povrchové 

splachy, smývající do kanalizační sítě různorodé látky. Koncentrace osídlení spolu 

s průmyslem a obslužnou dopravní sítí do velkých územních celků přináší vždy značné 

množství znečišť ujících látek a zejména u méně vodných toků může působit kriticky. Pro 

minimalizaci vlivu sídel na znečištění vod je zásadní zajištění svodu odpadních vod do 

kanalizační sítě a následná úroveň čištění. [13] 

Tabulka č. 4: Produkce komunálního znečištění připadající na 1 obyvatele a den [12] 

ukazatel g / d /obyv 

BSK5 60 

N 12 

P 1,6 

Znečištění v povodí Odry 

 Vyšší hustota osídlení v oblasti povodí Odry se projevuje i vyšším podílem 

vypouštěných komunálních vod, které představují pro povrchové vody dominantní zdroj 

v bilanci organického znečištění a znečištění dusíkem a fosforem a tvoří téměř 60 % 

celkového množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. Průmyslové 

odpadní vody se vyznačují převážně anorganickým znečištěním, tepelnou zátěží a škálou 

potenciálních nebezpečných chemických látek podle jednotlivých výrobních postupů. 
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I přes silnou koncentraci průmyslu v této oblasti však na průmyslové vody připadá jen 

necelých 40 % z celkového objemu vypouštěných vod. [9] 

4.2 Plošné a difúzní zdroje znečištění - obecně 

 Do kategorie difúzních zdrojů znečištění obvykle zahrnujeme drobné rozptýlené 

bodové zdroje, ať  již komunální (znečištěné splaškové vody), zemědělské (znečištění 

pocházející z hnojení a aplikace chemických látek na zemědělsky využívané plochy) nebo 

průmyslové znečištění pocházející z dopravy, výluhy ze skládek, starých ekologických 

zátěží apod.  

 Plošným znečištěním se rozumí znečištění, které se do vod povrchových dostává 

především splachem z okolní zemědělsky obdělávané půdy, případně aplikací rozstřikem, 

atmosférickou depozicí a v neposlední řadě i přísunem znečištění z rozptýlených zdrojů 

splaškových vod (volné kanalizační výusti v obcích, zasakování nečištěných splaškových 

vod do horninového prostředí). Plošným znečištěním dochází ke kontaminaci vod zejména 

dusíkem, fosforem a pesticidy. Kromě znečištění z bodových zdrojů je plošné znečištění 

jedním z nejvýznamnějších vlivů, který určuje výslednou jakost vod a tím i stav vodních 

útvarů. [9] 

Zemědělství 

 Znečištění ze zemědělství má na celkových zdrojích znečištění největší podíl. Jedná 

se nejčastěji o prostorově rozptýlené bodové zdroje odpadních vod z živočišné výroby, 

úniky ze silážování, skladovacích prostor a technického zázemí. Nejvýznamnějším 

zdrojem je živočišná výroba, zejména její koncentrovaná podoba. Velkochovy hovězího 

dobytka, prasat a drůbeže produkují neustále velká množství fekálního odpadu, především 

kejdy a močůvky. [12] 

 Problematika plošných zdrojů v zemědělství je ve velké většině případů 

problematikou nadměrného vnosu živin na zemědělsky využívané plochy a jejich 

následného transportu do vodního prostředí. Rostliny ke svému růstu potřebují z živin 

zejména dusík, fosfor a draslík. Tyto sice v přírodním prostředí přítomné jsou, ale ne 

v takovém množství, aby mohly pokrýt stále se zvyšující nároky na výnosy z rostlinné 

výroby. Z tohoto důvodu jsou zemědělské plochy hnojeny, přičemž částečně díky 
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nesprávnému způsobu aplikace, ale i často díky nadměrnému množství používaných látek 

dochází k jejich přenosu do vodního prostředí. [13] 

Skládky 

 Skládky jsou dalším z obtížně kvantifikovatelných, ale lokálně mnohdy 

nebezpečných zdrojů znečištění. U starých a neřízených skládek je mnohdy velmi těžké 

odhadnout jejich složení a vyloučit přítomnost toxického odpadu, který se může, zejména 

pokud není skládka zajištěna nepropustným ložem, vyluhovat do povrchových vod. [13] 

Doprava 

 Doprava se na znečištění podílí jednak v oblastech vlastních dopravních těles - silnic, 

železnic, tak v oblastech obslužných ploch a technického zázemí - parkovišť , 

lokomotivních dep a opraven. [13] 

 Častým zdrojem znečištění silnic bývá jejich solení v zimním období, které je při tání 

sněhu vyplavováno do vodních toků. Pro prakticky všechny dopravní tahy jsou společným 

problémem úniky pohonných hmot a olejů, přičemž riziko jejich vymývání roste 

s koncentrací dopravy a na odstavných plochách. [13]  

Atmosférická depozice 

 V rámci plošných zdrojů znečištění představují jejich důležitou součást atmosférické 

depozice jako následek antropogenních emisí do ovzduší. Produkce emisí je všeobecně 

a dlouhodobě známým faktorem, ovlivňujícím především stav kvality ovzduší. Nejvíce 

negativně se dlouhodobě projevuje zejména spalování fosilních paliv, především 

nekvalitního uhlí, které obsahuje vysoké množství síry, ale často i dalších látek, které jsou 

pro organismus nebezpečné, včetně těžkých kovů. [13] 

4.3  Zdroje znečištění v povodí nádrže Slezská Harta a Kružberk 

Dílčí povodí Moravice 

 Pramenná oblast vodního toku Moravice nad nádrží Slezská Harta je charakteristická 

vysokým podílem lesů a polopřírodní vegetace, které zvyšují stabilitu těchto dílčích 
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povodí. S nižšími erozními smyvy souvisí také nižší vstup fosforu do vodního prostředí, 

který kolísá mezi 0,04 – 0,08 kg/ha/rok. [12] 

 Ve střední a spodní části Moravice nad nádrží je již patrný částečný vliv člověka na 

utváření krajiny, kde narůstá podíl nestabilních struktur jako jsou orná půda a zemědělsky 

obhospodařované oblasti a naopak ubývá ploch lesů a polopřírodní vegetace. Tato 

obhospodařovaná orná půda je náchylnější k erozi, s čímž souvisí také celkový průměrný 

odnos fosforu způsobený erozí, který se pohybuje mezi 0,60 – 1,20 kg/ha/rok. [10] 

 Významnou roli v celkovém vnosu nutrientů do nádrže hrají také bodové a difúzní 

zdroje, mezi které patří mimo jiné odpadní vody komunálního charakteru. V předmětné 

oblasti se jedná především o větší sídelní celky Rýmařova a Břidličné. V současné době 

jsou v obou obcích provozovány mechanicko – biologické čistírny odpadních vod. 

Dlouhodobá průměrná koncentrace fosforu se pohybuje kolem hodnoty 0,10 mg/l (Qa = 

3,24 m3/s). [10] 

 Mezi difúzní zdroje znečištění lze zařadit jednak rozptýlenou a neodkanalizovanou 

zástavbu větších obcí a jednak obce neodkanalizované. V prvním případě se v povodí 

Moravice nad nádrží Slezská Harta jedná hlavně o neodkanalizované části obcí Břidličná 

a Rýmařov. Z menších obcí, které nemají vyřešeno centrální čištění lze uvést např. obce 

Velká Šť áhle, Rýžoviště a Albrechtice u Rýmařova. [10] 

Dílčí povodí Černého potoka 

 Co se týče využití půdy převažují v dílčím povodí Černého potoka nad nádrží Slezská 

Harta louky a pastviny společně s lesy a polopřírodní vegetací (cca 67 %). Orná, 

zemědělsky obhospodařovaná půda zabírá cca 13 % z celkové plochy území. Orná půda je 

v povodí této vodoteče vzhledem k členitosti daného území náchylnější k erozi, čemuž 

odpovídá také vyšší přísun fosforu z plošného znečištění (1,05 kg/ha/rok). [10] 

 V případě bodových zdrojů lze za nejvýznamnější považovat komunální vody 

produkované městem Bruntál i přesto, že se na odtoku zrekonstruované čistírny odpadních 

vod daří plnit emisní limity pro ukazatel celkového fosforu stanovené platným povolením. 

Dlouhodobá průměrná koncentrace fosforu na přítoku tohoto recipientu do nádrže činí cca 

0,4 mg/l. Mezi difúzní zdroje v dílčím povodí Černého potoku nad nádrží lze kromě 

neodkanalizované zástavby Bruntálu zařadit také menší obce, které nemají vyřešeno 
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centrální odkanalizování a u nichž nelze přesně kvantifikovat celkový přísun nutrientů do 

vodoteče (např. Andělská Hora a Rudná pod Pradědem). [10] 

Dílčí povodí Kočovského potoka 

 Vodní tok Kočovský potok se jeví ze všech sledovaných přítoků nádrže jako 

recipient nejméně zatížený fosforem resp. nutrienty. Dlouhodobá průměrná koncentrace 

fosforu na přítoku do nádrže činí 0,07 mg/l. Převažují zde travní porosty a lesy, tedy 

stabilní ekosystémy. Podíl intenzivně obdělávané orné půdy se pohybuje kolem 7 %. 

Průměrný odnos fosforu z orné půdy v důsledku erozní činnosti zde činí 1,04 kg/ha/rok. 

 Veškeré obce v povodí tohoto vodního toku nemají vyřešeno centrální 

odkanalizování a likvidace odpadních vod probíhá individuálně. Jedná se však obce 

s nižším počtem obyvatel, jejichž celkový počet nepřesahuje 1500 obyvatel v dílčím 

 povodí tohoto vodního toku nad nádrží. [10]  

Dílčí povodí Lobníku 

 Povodí Lobníku má ráz zemědělsko-lesní krajiny s mozaikou polí, trvalých travních 

porostů a převážně smrkových lesních porostů. Dlouhodobá průměrná koncentrace fosforu 

na přítoku do nádrže činí 0,10 mg/l. Celková vyšší trofie Lobníku je dána především tím, 

že většinu z přítoků tohoto recipientu tvoří toky z hospodářsky intenzivně využívané 

oblasti v okolí Moravského Berouna (až 52 % z celkové plochy povodí zabírá orná půda). 

 Další zdrojem znečištění je nedokonalé odkanalizování obcí ležících v povodí 

Lobníku. 

Dílčí povodí Bílčického potoka 

 Veškeré obce v povodí tohoto potoka nemají vyřešeno centrální odkanalizování 

a likvidace odpadních vod probíhá individuálně a nelze u nich přesně kvantifikovat 

celkový přísun nutrientů do vodoteče. 
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5. Monitoring nádrží 

 Monitorováním jakosti vody je snaha získat kvalitativní informace o fyzikálních, 

chemických a biologických charakteristikách vody pomocí statistického vyhodnocování. 

Činnosti spojené s monitoringem je možné rozdělit do dvou kategorií: 

1) Provozní činnost spočívající v návrhu sítě, frekvenci vzorkování a volbě 

sledovaných ukazatelů jakosti vody, vzorkování (odběru vzorků a jejich dopravě) 

a laboratorních rozborech vzorků vody a jejich uložení. 

2) Informační činnost sestávající z analýzy výsledků rozborů, konverze dat do tvaru 

vhodného pro prezentaci, uložení dat do vhodně navržené databáze, prezentace 

výsledků a využití získaných informací při řízení jakosti vody (hlášení, stanovení 

limitů, povolování vypouštění vod, apod.). [14] 

 Monitorování kvality vody v údolních nádržích probíhá v období duben - září a to 

tak, že je sledována 1 x měsíčně na předem stanovené síti měrných profilů. [15] 

 Data jsou měřena na jednotlivých vertikálách (měrných profilech), které byly 

navrženy podle velikosti nádrže, její členitosti a vlivu jednotlivých přítoků. Měří se in situ 

(přímo na místě) pomocí multiparametrálního zařízení s hloubkovým krokem 1m. Zařízení 

měří základní fyzikálně - chemické ukazatele (teplota, pH, kyslík, zákal, redox potenciál, 

vodivost), chlorofyl - a, který nám udává výskyt fytoplanktonu (zelených řas) v daném 

místě a modrý pigment - fykocianin obsažený v těle sinic. Součastně s měřením in situ 

datasondou probíhají odběry vzorků v daných profilech z hladiny, středu a dna nádrže, 

které se dopraví do vodohospodářské laboratoře k analýze a stanovení dalších sledovaných 

parametrů. [15] 

 Součástí monitoringu jsou i hydrologická data (přítok, odtok, objem, srážky, teplota 

vzduchu), která jsou na nádrži měřena denně. Kvalita vody se sleduje i v nejvýznamnějších 

přítocích údolních nádrží, tato data jsou důležitá pro vývoj kvality vody. [15] 

 Místo odběru vzorků vody na přítoku do nádrže musí být na toku zvoleno nad 

maximální možnou zátopou, ale pod posledním zdrojem znečištění v povodí. Místo odběru 

musí být reprezentativní i z hlediska příčného rozdělení jakosti vody přítoku, odběr vzorku 

vody je třeba případně podle toho upravit. Jestliže nějaký zdroj znečištění je zaústěn přímo 
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do nádrže, musí být sledován z hlediska množství i jakosti vody i každý vedlejší přítok, 

který reprezentuje více než 10 % celkového přítoku do nádrže. [16] 

5.1 Sledované ukazatele jakosti vody  

Fyzikální ukazatele: 

• teplota, 

• průhlednost, 

• barva, 

• zákal. 

Chemické ukazatele: 

• živiny, 

• organické látky, 

• pH, 

• koncentrace kyslíku v nádrži, 

• ostatní chemické ukazatelé (hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, vodivost, železo 

a mangan, sirovodík, těžké kovy, organické polutanty). 

Bakteriologické ukazatele: 

• psychrofilní bakterie, 

• mesofilní bakterie, 

• coliformní bakterie, 

• fekální streptokoky. 

Biologické ukazatele: 

• fytoplankton, 

• koncentrace chlorofylu, 

• zooplankton. [17] 

 

 



Bc. Petra Podpinková: Látková bilance nutrientů nádrže Slezská Harta a její vliv na nádrž Kružberk 

2010 24 

5.2 Fyzikální ukazatele 

Teplota 

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

povrchových vod kolísá v průběhu roku podle počasí a ročního období a její hodnota je 

důležitá zejména pro posouzení kyslíkových poměrů, rychlosti rozkladu organických látek, 

vhodnosti prostředí pro výskyt ryb a jiných vodních organismů. [18] 

 Teplota vody údolních nádrží je ovlivněna řadou stálých i proměnných charakteristik 

nádrže a povodí. Ze stálých charakteristik jsou to především nadmořská výška, plocha 

hladiny a hloubka, ale také další jako expozice hladiny vůči působení větru. Z proměnných 

charakteristik hrají roli především hydrometeorologické poměry daného roku, hloubka 

odtoku vody z nádrže, manipulace vodou v nádrži. [17] 

Průhlednost 

 Průhlednost vody je vlastnost vody, která je ovlivněna barvou a zákalem. Stanovení 

poskytuje jen hrubou informaci o vlastnostech vody a zpravidla se doplňuje stanovením 

barvy a zákalu. [18] 

 Průhlednost je měřena pomocí Secciho desky. Je to kotouč o průměru 30 cm 

se čtyřmi výraznými kvadranty na kalibrované desetimetrové šňůře.  

 Secciho deska zavěšená na kalibrované šňůře se ponořuje tak dlouho pod hladinu, 

dokud je viditelná. Ve chvíli, kdy deska nejde rozeznat, změříme hloubku v cm. Měření 

se provádí třikrát a výsledkem je průměrná hodnota měření. Měření se provádí v zástinu, 

aby byl odstraněn vliv odlesku hladiny. Měření se provádí vždy ve stejnou dobu. [9] 

Můžeme rozlišit zákaly způsobené: 

• Anorganickými, jílovitými částicemi (snížení schopnosti orientace ryb a zanášení 

jejich žáber i filtračního aparátu vodních organizmů). 

• Masovým výskytem bakterioplanktonu, fytoplanktonu a organickými zbytky 

rozložené vegetace (detrit). Souhrnně se nazývají vegetační zákaly. Tyto zákaly 

jsou základem potravního řetězce pro další vodní organizmy. [19] 
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Zákal 

 Zákal je jeden z parametrů popisující optické vlastnosti vody. Jeho hodnotami při 

hladině můžeme posoudit intenzitu průniku slunečního záření do vodní nádrže. Zákal je 

i měřítkem dostupnosti světelné energie pro zelené rostliny (řasy). Světlo je důležitou 

podmínkou pro jejich růst a rozmnožování. [19] 

 Změny zákalu ve vodním sloupci také vykreslují průběh transportních procesů 

v nádrži a to jak horizontálně (materiál nesený přítoky), tak i vertikálně (rozvoj 

mikrobiálních společenstev u dna). [9] 

 Zákal povrchových vod je způsoben suspendovanými nerozpuštěnými částicemi nebo 

koloidními nerozpuštěnými látkami organického i anorganického charakteru. Jedná se 

především o jílové částice, hydratované oxidy Fe a Al, organické koloidní látky, plankton 

a bakterie. [20] 

5.3 Chemické ukazatele 

5.3.1 Živiny v nádrži  

 Hodnocení je omezeno na dusík a fosfor, jako živiny, které mohou limitovat primární 

produkci fytoplanktonu v nádržích. 

Fosfor 

 Přírodním zdrojem fosforu ve vodách je rozpouštění a vyluhování některých 

minerálů a zvětralých hornin. [19] 

 Antropogenním zdrojem anorganického fosforu je především aplikace 

fosforečnanových hnojiv a odpadních vody z prádelen, do kterých se dostávají 

fosforečnany z pracích prostředků. Dalším zdrojem jsou polyfosforečnany používané 

v čistících a odmašť ovacích prostředcích a jako protikorozní nebo protiinkrustační přísady. 

Zdrojem organického fosforu je fosfor obsažený v živočišných odpadech. Dalším zdrojem 

fosforu organického původu je rozkládající se biomasa fytoplanktonu a zooplanktonu, 

usazující se na dně nádrží. Sloučeniny fosforu se dostávají do povrchových vod 

i z atmosférických depozic. [19] 
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 Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se vyskytuje ve vodě v jednoduché, 

komplexní iontové nebo neiontové formě nebo ve formě polyfosfátů. Člověk vylučuje 

denně asi 1,5 g fosforu, který je vypouštěn do splaškových odpadních vod. Používáním 

syntetických pracích prostředků v domácnostech se množství fosfátů v odpadní vodě 

násobně zvýší. [21] 

Sloučeniny fosforu hrají významnou roli v přírodním koloběhu látek. Mají zásadní 

význam pro vyšší a nižší organismy. Po uhynutí a rozkladu organismů se fosfáty opět 

uvolňují do životního prostředí. Fosfáty jsou obzvláště důležité pro růst zelených 

organismů ve vodě. Pro syntézu 100 mg biomasy řas je zapotřebí asi 1 mg fosforu. Vyšší 

koncentrace fosforečnanů v povrchových vodách není žádoucí, neboť  podporují intenzivní 

růst řas a cyanobakterií. Přispívají k takzvané eutrofizaci vod. [21] 

Fosfor, základní živina pro rostlinnou a živočišnou výrobu, může urychlit eutrofizaci, 

která způsobuje zhoršení kvality vody v rozvinutém světě. Opakovaný výskyt škodlivých 

řas (např. sinic) zvýšil povědomí společnosti o eutrofizaci a potřebě jejich řešení. 

Zemědělství je považováno za důležitý zdroj fosforu v životním prostředí. Cílem je snížit 

ztráty fosforu odplavovaného vodou a to by mělo zahrnovat vyvážené vstupy a výstupy 

fosforu v hospodářství a optimalizace živočišné krmné dávky a používání fosforu 

v minerálních hnojivech a statkových hnojivech. [22] 

Ukazatel celkového fosforu je významný s ohledem na skutečnost, že fosfor je 

limitujícím prvkem eutrofizace povrchových vod. Na rozdíl od tekoucích povrchových 

vod, může v nádržích docházet k poměrně významné stratifikaci sloučenin fosforu, neboť  

na jedné straně je fosfor navázán na nově se tvořící zelené biomasy, ale na straně druhé je 

z ní opět uvolňován do vodního sloupce při jejím rozkladu. Z toho vyplývá, že nejnižší 

koncentrace fosforu bývá spíše ve svrchní vrstvě nádrže zejména v období masivnějšího 

výskytu fytoplanktonní populace, vyšší koncentrace se pak nacházejí u dna, kde naopak 

dochází k mineralizaci a uvolňování sloučenin fosforu ze sedimentů. [13] 

Dusík 

 Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Patří 

do skupiny tzv. nutrientů, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Uplatňuje se při 
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všech biologických procesech probíhajících v povrchových vodách, podzemních 

a odpadních vodách a při biologických procesech čištění a úpravy vody. [19] 

 Sloučeniny dusíku mají velký význam ve vodních zdrojích, v atmosféře, a ve všech 

pochodech rostlin a živočichů. Dusík může existovat v několika oxidačních stavech 

a změnu těchto stavů lze dosáhnout i živými organismy. Změna oxidačního stavu vyvolaná 

bakteriemi může být buď pozitivní nebo negativní, v závislosti na tom, zda proběhla za 

aerobních nebo anaerobních podmínek. [23] 

 Dusík může existovat v sedmi oxidačních stavech, a v podstatě všechny jsou 

významné pro životní prostředí. [21] 

 -III O I II III IV  V 

 NH3 N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5 

 Sloučeniny dusíku mohou být buď anorganického, nebo organického původu. 

Sloučeniny dusíku v biosféře neovlivněné antropogenní činností jsou převážně biogenního 

původu, vznikají rozkladem organických dusíkatých látek rostlinného a živočišného 

původu. [19]    

 Splaškové odpadní vody jsou jedním z významných zdrojů anorganických 

a organických sloučenin dusíku. Důležitá je specifická produkce dusíku připadající na 

1 obyvatele za 1 den. [19]    

A) Amoniakální dusík 

 Ve vodách se vyskytuje jako disociovaný NH4
+ a nedisociovaný NH4. Podíl těchto 

forem je závislý na pH vody a teplotě vody. [20]    

 Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu živočišných a rostlinných 

organických dusíkatých látek. Organického původu je také ve splaškových vodách 

a v odpadech ze zemědělské výroby. Amonné soli jsou součástí některých dusíkatých 

hnojiv a splachem ze zemědělsky obdělávaných ploch se dostávají do povrchových vod. 

Anorganického původu je amoniakální dusík, obsažený v odpadních vodách z tepelného 

zpracování uhlí. [24] 

 Amoniakální dusík je v přírodních vodách za oxických podmínek velmi nestálý. 

Biochemickou oxidací (nitrifikací) přechází na dusitany až dusičnany. Je nezbytný pro 

tvorbu nové biomasy mikroorganismů. [24] 
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 Amoniak je velmi účinně zadržován v půdě a ve vodách je fytoplanktonem využíván 

přednostně před ostatními dusíkatými sloučeninami. V hladinové vrstvě nádrží bývá 

typický vrchol v pozdní zimě a na jaře, kdy koncentrace mohou dosahovat až 0,5 mg.l-1. 

Koncentrace vyšší než cca 0,25 mg.l-1 mají při pH ≥ 9 chronicky toxický vliv na ryby 

a bezobratlé. [17] 

B) Dusičnany 

 Dusičnany patří mezi čtyři hlavní aniony vod. Vyskytují se ve všech druzích vod 

v různých koncentracích, například v povrchových vodách v rozmezí 1mg.l-1 – 10mg.l-1. 

[18] 

 Dusičnany vznikají hlavně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Jsou 

konečným stupněm rozkladu organických dusíkatých látek v oxickém prostředí. Dalším 

zdrojem je hnojení zemědělsky obdělávané půdy dusíkatými hnojivy. V letním období jsou 

z vody odčerpávány vegetací, včetně lesních porostů. Při biologických přeměnách 

podléhají ve vodách redukci na dusitany až elementární dusík. Tento proces se nazývá 

denitrifikace. [24] 

 Koncentrace dusičnanů v nádržích jsou mírně stratifikovány, u hladiny nádrží, 

zejména s velkou dobou zdržení, dochází v létě k malému poklesu koncentrace v důsledku 

využití dusičnanů fytoplanktonem, jsou-li koncentrace amoniaku a jeho přísun nízké. 

Pokles koncentrace u dna nádrží bývá způsoben denitrifikací. Koncentrace v hladinové 

vrstvě přesto může zpravidla použít k hodnocení vývoje celé nádrže. [17] 

C) Dusitany 

 Dusitany ve vodách vznikají obvykle jako přechodný člen v cyklu dusíku při 

biologické redukci dusičnanů či biologické oxidaci amoniakálního dusíku. Proto zpravidla 

doprovázejí dusičnany a amoniakální dusík, obvykle jen v malých koncentracích, neboť  

jsou velmi nestálé. V čistých přírodních vodách nebývají dusitany obsaženy vůbec, nebo 

jsou tu jen ve stopových koncentracích. [18] 
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5.3.2 Organické látky 

 Obsah celkových organických látek hodnotíme koncentrací celkového organického 

uhlíku (TOC) nebo chemickou spotřebou kyslíku, stanovenou buď manganistanovou 

(CHSKMn) nebo dichromanovou (CHSKCr) metodou. [17] 

 Z organických látek stanovených těmito metodami bývá v povrchových vodách jen 

malá část biologicky lehce rozložitelná. Pro odhad lehce rozložitelných organických látek 

se používá metoda – biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní (BSK5). [17] 

 S přítokem se do nádrže dostávají organické látky ve formě rozpuštěné 

a nerozpuštěné. Množství a kvalita obou typů závisí na povodí (typ půdy, vegetace, poměr 

ploch lesních a zemědělské půdy, průmysl, osídlení). Koncentrace rozpuštěných 

organických látek jsou za nezvýšených průtoků obvykle 5 - 10x vyšší než obsah 

organických látek nerozpuštěných. Za zvýšených průtoků mohou nerozpuštěné organické 

látky převýšit látky rozpuštěné (závisí to zvláště na erozi v povodí a množství sedimentů 

v toku).  

 Nerozpuštěné organické látky z přítoku v horní části nádrže sedimentují, z části 

podléhají rozkladu a zčásti se stávají trvalou součástí sedimentů. Další nerozpuštěné 

a rozpuštěné látky jsou tvořeny v nádrži v důsledku produkce fytoplanktonu a organismů 

ostatních trofických hladin, např. bakterií. [17] 

5.3.3 Koncentrace kyslíku v nádrži 

 Kyslík se do vody dostává jednak přestupem ze vzduchu, jednak rozpouštěním 

kyslíku produkovaného činností fytoplanktonu a rostlin. [24] 

 V nádržích je voda v epilimniu kyslíkem obvykle téměř přesycena a eutrofizované 

vody s nadměrnou produkcí řas bývají v letním období při intenzivním slunečním svitu 

kyslíkem i přesyceny. V období letní stagnace dochází pod skočnou vrstvou k rychlému 

poklesu koncentrace kyslíku, v hypolimniu se mohou koncentrace pohybovat jen 

v desítkách mg.l-1 a nad dnem hlubokých nádrží bývá někdy dosaženo až anoxických 

podmínek. [19] 

 Anoxie (nepřítomnost kyslíku) na dně je vůbec nejzávažnějším jevem v limnologii 

nádrže z hlediska jakosti vody. Při jejím nástupu dochází k podstatnému zvýšení rychlosti 
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uvolňování řady látek: fosforu, železa, manganu. Koncentrace kyslíku má také přímý vliv 

na organismy, při velmi nízkých koncentrací dochází k úhynu ryb a jiných organismů. [17] 

 Vzniku anoxie u dna je proto třeba zabránit. Zásahy se týkají buď snížení eutrofizace, 

při níž se tvoří a na dně sedimentuje množství biologicky snadno rozložitelných 

organických látek, nebo přísunu organických látek z povodí. Zásahy proti eutrofizaci 

v povodí se týkají eliminace fosforu a výstavby předzdrží. [17] 

5.4 Bakteriologické ukazatele 

 Všechny standardně používané bakteriologické ukazatele indikují spíše alochtonní 

přísun znečištění (z přítoků a ze břehů), jeho umístění a odeznění v nádrži, a jen málo 

odrážejí rozvoj autochtonní bakteriální flóry v důsledku produkčních procesů v nádrži 

samé. [17] 

5.5 Biologické ukazatele 

 Mezi podstatné biologické ukazatele, které mohou nejvíce vypovědět o hodnocení 

jakosti vody v nádržích patří fytoplankton, zooplankton a ryby. Daleko méně se uplatňuje 

bentos, jehož druhové složení však může vypovědět o dlouhodobém stavu chemických 

poměrů u dna nádrže. [17] 

5.5.1 Fytoplankton 

 Fytoplankton je autotrofní součástí planktonu a z hlediska hodnocení jakosti vody 

v nádrži podstatný především jako indikátor stavu trofie. 

 Hodnocení probíhá na základě koncentrace chlorofylu, které je založeno na jeho 

koncentraci, na vztahu ke koncentraci fosforu jako limitující živině. Se zvyšující se trofií 

nádrže se zvyšuje koncentrace chlorofylu a vzrůstá pravděpodobnost masového výskytu 

planktonních sinic, tzv. vodního květu.  

 Vztah chlorofylu k celkovému fosforu umožňuje odhadnout, zda je možné snížením 

fosforu dosáhnout zlepšení situace v nádrži, případně jaké budou důsledky dalšího přísunu. 

[17] 
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5.5.2 Zooplankton 

 Zooplankton je ve vodárenské nádrži parametrem, který přímo ovlivňuje složení 

a množství fytoplanktonu v nádrži. 

 Množství zooplanktonu se velmi silně mění v průběhu roku, a to obvykle v rozmezí 

dvou řádů. K největším změnám dochází v měsících dubnu a květnu, kdy zooplanktonu 

přibývá od hodnot prakticky nulových až k ročnímu maximu (obvykle konec května). [17] 

5.6 Eutrofizace 

 Eutrofizace je růst obsahu minerálních živin, zejména sloučenin fosforu a dusíku, 

a následně biomasy (sinic, řas a vyšších rostlin). [24] Je důležité, aby se na eutrofizaci 

pohlíželo jako na možnost zvýšení organických látek v ekosystému a nejen jako 

jednoduchý problém znečišť ování živinami. Toto zdůrazňuje, že eutrofizace způsobuje 

zásadní změnu v energetické základně, která se může šířit prostřednictvím systému 

různými způsoby a produkuje řadu změn. Některé z těchto změn jsou žádoucí (např. 

zvýšená sekundární produkce) a některé nejsou (např. hypoxie). [25] 

 Rozlišuje se přirozená eutrofizace, kterou nelze ovlivnit a která je způsobena 

přítomností sloučenin fosforu a dusíku pocházejících z půdy a dnových sedimentů 

a z rozkladu odumřelých vodních organismů, a antropogenní eutrofizace, která je 

výsledkem civilizačních procesů. Je způsobena splachem hnojiv ze zemědělsky obdělávané 

půdy, používáním fosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvětšujícím se 

množství splaškových vod. Dalším zdrojem jsou atmosférické depozice s rostoucím 

antropogenním podílem dusíku a fosforu. [19]    

 Přísun anorganických živin, zejména fosforu a dusíku, porušuje biologickou 

rovnováhu ve vodě a vede k intenzivnější primární produkci. Typickým příkladem 

eutrofizace je změna společenstva fytoplanktonu. Projeví-li se následný rozvoj řas a sinic 

v “barvě“ sloupce vody, hovoří se o tzv. vegetačním zbarvení. Barva vody bývá nejčastěji 

zelená nebo zelenomodrá. Stav, kdy se sinice a řasy nahromadí v masách těsně u hladiny, 

se označuje jako“vodní květ“. [24] 

 Hromadění uvedených biogenních prvků ve vodě a s tím spojená zvýšená produkce 

fytoplanktonu vyvolává nebezpečí sekundárního znečištění vody organickými látkami, 
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vznikajícími životní činností rozbujelého fytoplanktonu. Dochází ke zhoršování 

organoleptických vlastností vody a někdy k tvorbě toxických látek. [24] 

 Při sledování jakosti vody  nádrží jsou významné především ukazatele 

charakterizující stratifikaci (teplota, kyslík) a ukazatele charakterizující eutrofizace ( formy 

fosforu, formy dusíku, fytoplankton, chlorofyl-a, průhlednost). Další ukazatele pak slouží 

ke zhodnocení jakosti vody z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou a užitkovou 

a z hlediska její použitelnosti pro závlahy, rekreační účely apod. [19] 
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6. Zpracovaní naměřených dat za období 2005 – 2009 

6.1 Vodní nádrž Slezská Harta a její nejvýznamnější přítoky 

 Hlavními přítoky této údolní nádrže jsou vodní toky Moravice a Černý potok. Za 

méně významné, především co se týče objemu přitékající vody, pak lze považovat vodní 

toky Rázovský a Kočovský potok. 

 Vyjma úseku v pramenné oblasti je vodní tok Moravice částečně zatížen 

zemědělskou výrobou, kde orná půda tvoří cca 44 - 49% z celkové plochy povodí. 

Ve většině případů se jedná o travní porosty a pastviny, které nejsou tak náchylné k erozi 

jako intenzivně zemědělsky obhospodařována orná půda. Negativně na kvalitu vody ovšem 

působí i poměrně hustá sídelní struktura, především větší sídelní celky Břidličné a také 

Rýmařova, odkud je znečištění do vodního toku Moravice transportováno prostřednictvím 

Podolského potoka. Z významnějších průmyslových zdrojů znečištění nad nádrží Slezská 

Harta lze jmenovat např. podnik AL INVEST Břidličná. Na základě klasifikace jakosti 

tekoucích povrchových vod dle ČSN 75 7221 spadá v ukazateli celkového fosforu, ale i po 

stránce organického znečištění (BSK5, CHSKCr) kvalita vody v Moravici do II. jakostní 

třídy (tok mírně znečištěný). [26] 

 Druhý nejvýznamnější přítok nádrže Slezská Harta, Černý potok, je dotován 

znečištěním jak ze zemědělské činnosti, tak také z občanské sféry. Jedná se o značně 

zatíženou vodoteč, jejíž kvalita je dlouhodobě hodnocená IV. – V. jakostní třídou (dle 

ČSN 75 7221), což představuje vodu silně až velmi silně znečištěnou. Rozhodující vliv na 

tuto klasifikaci má vyšší obsah celkového fosforu, který pochází z vypouštěných 

odpadních vod převážně z komunálních zdrojů, z nichž největší je městská ČOV Bruntál. 

Přestože je Černý potok podstatně méně vodný než Moravice, je vzhledem k vyšší 

koncentraci dusíku a zejména fosforu v tomto toku dotace nádrže těmito nutriety 

prostřednictvím obou přítoků takřka srovnatelná. 

 Nejméně hydrologicky významnými vodními toky ze sledovaných přítoků nádrže 

jsou Rázovský a Kočovský potok. V případě Rázovského potoka se jedná o drobný vodní 

tok, který je však poměrně značně zatížen především nedokonale čištěnými splaškovými 

odpadními vodami obce Rázová, jejíž zástavba je rozptýlena prakticky po celé délce této 
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vodoteče. Část obce má odpadní vody svedeny na obecní ČOV, avšak více než polovina 

obyvatel likviduje odpadní vody přímo u jednotlivých nemovitostí, a to převážně 

v septicích s přepady do Rázovského potoka. [26] 

6.1.1 Koncentrace celkového fosforu a dusíku na přítoku do nádrže Slezská Harta v období 

2005 – 2009 

Graf č. 1: 
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Graf č. 2: 

Koncentrace celkového dusíku na přítoku do nádrže 
Slezská Harta za období 2005 - 2009
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6.1.2 Bilance přísunu celkového fosforu na přítoku do nádrže Slezská Harta v období 

2005 – 2009 

Graf č. 3: 
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Graf č. 5: 
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6.1.3 Bilance přísunu celkového dusíku na přítoku do nádrže Slezská Harta v období 

2005 - 2009 

Graf č. 8: 
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Graf č. 10: 
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6.1.4 Sumární hodnocení celkového fosforu a dusíku na přítoku do nádrže Slezská Harta 

Graf č. 13: 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

[t
/r

o
k]

2005 2006 2007 2008 2009

Sumární hodnocení celkového fosforu na přítocích do nádrže 
Slezské Harty v letech 2005 - 2009

Moravice

Černý potok

Kočovský potok

 

Graf č. 14: 
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6.2 Vodní nádrž Kružberk a její nejvýznamnější přítoky 

 Hlavním přítokem této vodárenské nádrže je vodní tok Moravice, jehož průtok lze 

nadlepšovat prostřednictvím manipulace na výše položeném vodním díle Slezská Harta. 

Dalším sledovaným přítokem je vodní tok Lobník, který má však na celkovém objemu 

vody přitékající do nádrže malý podíl (průměrný průtok cca 10-krát menší než vodní tok 

Moravice). [26] 
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 Dotace nutrienty prostřednictvím vodního toku Lobník nelze zahrnout do celkové 

bilance fosforu a dusíku, protože chybí kontinuální sledování průtoku. 

6.2.1 Koncentrace celkového fosforu a dusíku na přítoku do nádrže Kružberk v období 

2005 – 2008 

Graf č. 15: 

Koncentrace celkového fosforu na přítoku do nádrže
 Kružberk za období 2005 - 2008
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Graf č. 16: 

Koncentrace celkového dusíku na přítoku do nádrže
Kružberk za období 2005 - 2008
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6.2.2 Bilance přísunu celkového fosforu na přítoku do nádrže Kružberk v období 2005 - 

 2009 

Graf č. 17: 
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Graf č. 19: 
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6.2.3 Bilance přísunu celkového dusíku na přítoku do nádrže Kružberk v období 2005  -

2009 

Graf č. 22: 
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Graf č. 24: 
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6.2.4 Sumární hodnocení celkového fosforu a dusíku na přítoku do nádrže Kružberk 
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7.  Vyhodnocení 

 Kvalita vody ve vodárenských nádržích se klasifikuje dle přílohy č.13 vyhlášky 

č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech 

a kanalizacích. U hodnocení nevodárenských nádrží se místa využívána ke koupání, nově 

stanovují podle vyhlášky č.152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.159/2003 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 168/2006 Sb. 

 Z naměřených a vyhodnocených dat bylo provedeno bilanční hodnocení vnosu 

nutrientů do vodního díla Slezská Harta a Kružberk za období 2005 – 2009. Veškerá 

naměřená a vypočtená data jsou uvedena v tabulkách viz. příloha. Látková bilance 

nutrientů (fosforu a dusíku) v lednu 2009 na přítocích Morávka, Černý a Kočovský potok 

nemohla být vypočtena, protože v důsledku zamrznutí měřících stanic na těchto přítocích 

nebyl průtok měřen správně. 

 Nejvýznamnějším přítokem Slezské Harty je vodní tok Moravice, dále pak vodní 

toky Černý potok, Kočovský a Rázovský potok. Z dat (průtoky, koncentrace fosforu 

a dusíku) získaných z Povodí Odry byly zpracovány grafy koncentrace fosforu a dusíku 

a látková bilance za delší časové období. Hodnoty byly naměřeny v profilech toku ústících  

do nádrže. 

 Celkové hodnocení jakosti vody v tocích se provádí dle ČSN 75 7221 - ,,Klasifikace 

jakosti povrchových vod“. Hodnocení se provádí srovnáním naměřených hodnot 

s hodnotami uvedenými v normě. Podle tohoto srovnání je kvalita vody v toku zařazena 

do třídy jakosti. Tekoucí povrchové vody jsou podle jakosti řazeny do tříd: 

I .   t ř ída  -  neznečištěná voda 

II.   t ř ída  -  mírně znečištěná voda 

III.  t ř ída  -  znečištěná voda 

IV.  t ř ída  -  silně znečištěná voda 

V.   t ř ída  -  velmi silně znečištěná voda 

 Složení stojatých vod se mění ve směru vertikálním a do určité míry i horizontálním 

v závislosti na průtoku vody v nádrži. Složení se mění během ročního období, ale i během 

dne. Změny jsou vyvolány změnou teploty, biochemickými a srážecími procesy, 

koncentrací rozpuštěného kyslíku. 

 Množství celkového fosforu je důležité, protože fosfor podporuje eutrofizace 

v nádrži. Fosfor se může vázat na nově vzniklou biomasu nebo při jejím rozkladu může být 
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opětovně uvolňován do nádrže a tím dochází k stratifikaci fosforu v nádrži. Největší přísun 

fosforu do vodní nádrže Slezská Harta pochází z vodního toku Moravice a to v období 

červen až září, kdy zvýšený přísun fosforu podle grafu č. 1 byl v letech 2005, 2007 a 2009. 

U vodní nádrže Kružberk byla největší koncentrace fosforu na přítoku Lobník, jak je vidět 

v grafu č. 15. 

 Dusík není z hlediska eutrofizace tak důležitý, jako fosfor. Přísun sloučenin dusíku 

do nádrže je dán hlavně plošným znečištěním a atmosférickou depozicí. Zdrojem dusíku 

v nádrži Slezská Harta jsou všechny čtyři přítoky, kdy největší přísun podle grafu č. 2 

zaznamenán v měsíci září v letech 2005 a 2009. 

 Z hlediska úživnosti, je důležitý vnos nutrientů do nádrže prostřednictvím přítoků: 

 Černý potok - problematické je zaústění výtoku z čistírny odpadních vod jen velmi 

krátce před ústím potoka do přehrady a tudíž potok nestihne snížit množství živin a dalším 

problémem je kapacita čistírny odpadních vod pro Bruntál. 

 Rázovský potok – potok protéká obcí Razová, kde je určitý vnos živin. 

Hodnocení kvality vody na přítocích do nádrže Slezská Harta 

 Moravice se dle normy ČSN 75 72 21 pohybuje dlouhodobě na úrovni druhé třídy 

jakosti vod (voda mírně znečištěná), především vlivem organického znečištění 

a koncentrace celkového fosforu. Z provedené látkové bilance v grafu č. 13 a 14 vyplývá, 

že největší přísun nutrientů do nádrže byl z vodního toku Moravice. Mezi nejvýznamnější 

bodové zdroje znečištění komunálního charakteru v dílčím povodí Moravice nad nádrží lze 

zařadit především čistírny odpadních vod obcí Rýmařov a Břidličná. 

 Černý potok je poměrně zatížen znečištěním a je řazen do IV. – V. třídy, což 

představuje vodu silně až velmi silně znečištěnou. Největším zdrojem  v dílčím povodí 

Černého potoku nad nádrží je město Bruntál, ale také obce Rudná pod Pradědem nebo 

Andělská Hora. Tyto obce přispívají znečištěním, protože nemají vyřešeno centrální 

odkanalizování. I když je Černý potok méně významným přítokem než Moravice, je vnos 

fosforu u těchto dvou toků téměř srovnatelný, což vyplývá z grafu č. 13, i když oproti roku 

2005 došlo k poklesu přísunu fosforu. 

 Kočovský potok je hodnocen na přítoku do nádrže většinou III. třídou jakosti vlivem 

vyššího organického znečištění. Dlouhodobá průměrná koncentrace fosforu na přítoku 

Kočovského potoku do nádrže se pohybuje kolem 0,07 mg/l. 
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 Rázovský potok je nejméně významný přítok a je hodnocen IV. třídou jakosti, 

především v důsledku vysokých koncentrací fosforu. Tento tok je zatížen nedokonale 

čištěnými splašky z obce Rázová. Průměrná koncentrace fosforu na přítoku do nádrže 

0,4 mg.l-1 a dusíku 2,5 mg.l-1. 

 Obecně lze ke všem sledovaným přítokům nádrže říct, že při porovnání zjištěných 

koncentrací fosforu a dusíku za období 2005 – 2009 byla mnohem větší rozkolísanost 

naměřených dat u vodních toků Černý a Rázovský potok (viz. graf č.1 a č.2). Největší 

dotace fosforem a dusíkem do nádrže bývají pravidelně v jarních měsících (viz. grafy č.3 –

 12), což je dáno vyššími průtoky v tomto ročním období. 

Hodnocení kvality vody na přítocích do nádrže Kružberk 

 Moravice je nejdůležitější přítok nádrže Kružberk a z grafu č. 15 lze vidět, že přísun 

fosforu do nádrže byl během posledních pěti let poměrně stálý kolem hodnoty 0,03 mg.l-1, 

jen v srpnu roku 2007 došlo k nárůstu až na hodnotu 0,47 mg.l-1. 

 Méně významným přítokem je vodní tok Lobník, kde koncentrace nutrientů na 

přítoků do nádrže je za sledované období rozkolísaná. Tento tok je větším zdrojem 

nutrientů než vodní tok Moravice. 

Bilanční hodnocení nádrže Slezská Harta a Kružberk 

 Bilanční hodnocení bylo provedeno pro vnos fosforu a dusíku do nádrže. Hodnocení 

bylo zpracováno jako celkový součet vnosu nutrientů prostřednictvím jednotlivých přítoků. 

V grafech č. 29 a 30 můžeme vidět přísun živin do nádrže v období pěti let. Jak je vidět 

z grafů, tak nádrž Kružberk byla méně zatížena nutriety (převážně fosforem) na přítoku 

než Slezská Harta. Z grafů také vyplývá, že v průběhu let klesá dotace nutrientů do nádrží 

prostřednictvím jednotlivých přítoků, což je způsobeno zlepšením situace na povodí 

daných přítoků. 
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8.  Závěr 

 Záměrem diplomové práce bylo zjistit vnos nutrientů do nádrže Slezský Harta 

a Kružberk prostřednictvím jednotlivých přítoků za delší časové období a vliv Slezské 

Harty na vodní nádrž Kružberk. 

 V úvodu práce byla popsána legislativa v oblasti povrchových vod a obecná 

charakteristika nádrží. Dále byly vymezeny možné zdroje znečištění jednotlivých přítoků 

nádrží a stav těchto přítoků. Zdroje znečištění se dělí podle své velikosti na bodové 

a difúzní. Zdrojem znečištění v povodí Moravice, který hraje významnou roli v celkovém 

vnosu nutrientů do nádrže jsou komunální odpadní vody z oblasti Rýmařova a Břidličné, 

a také v okolí obhospodařovaná orná půda, která je náchylnější k erozi. V povodí Černého 

potoka jsou zdrojem znečištění komunální vody produkované městem Bruntál, ale i menší 

obce, které nemají vyřešeno centrální odkanalizování. Ze všech sledovaných přítoků byl 

nejméně zatížen nutrienty Kočovský potok. 

 Z naměřených a vypočtených dat lze konstatovat, že nádrž Slezská Harta byla více 

zatížena nutrienty než nádrž Kružberk. Z bilančního hodnocení vyplývá, že množství 

nutrientů přitékajících do těchto nádrží v průběhu sledovaných let má spíše klesající 

charakter, kdy největší přísun nutrientů do nádrží byl v roce 2006. Bilančně lze ve většině 

sledovaných letech za extrémní považovat měsíce březen a duben, kde v souvislosti 

s vyššími hodnotami průtoku a zároveň vysokými koncentracemi organických 

i anorganických látek (zapříčiněno intenzivnějšími smyvy a splachy v průběhu tání sněhu) 

na přítocích do nádrže došlo k výrazně vyššímu vnosu nutrientů než v ostatních měsících. 

Srovnáním koncentrace fosforu na přítoku do nádrže Slezská Harta a nádrže Kružberk lze 

říci, že velký podíl z celkového bilančního toku tohoto biogenního prvku zůstává 

kumulován v biomase a sedimentech vodní nádrže Slezská Harta. Negativním důsledkem 

této kumulace fosforu v nádrži Slezská Harta jsou projevy eutrofizačních procesů v této 

nádrži. 

 Oba hlavní přítoky (Moravice, Černý potok) se na vnosu celkového fosforu do nádrže 

Slezská Harta podílejí přibližně stejně a v posledních letech je možné sledovat zlepšení 

situace, která pravděpodobně souvisí s důslednější likvidací splaškových odpadních vod 

a omezeným používáním mycích a pracích přípravků s obsahem fosfátů. Menší přítoky se 

na bilanci nutrientů podílejí skoro zanedbatelně. 
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 Jak vyplývá z grafů bilance, tak vodní nádrž Slezská Harta plní ochranou funkci vůči 

níže položené vodárenské nádrži Kružberk, proto dotace nutrientů do vodní nádrže 

Kružberk prostřednictvím přítoku Moravice byly mnohem nižší než na přítoku do nádrže 

Slezská Harta. Přepouštěním vody z různých horizontů nádrže Slezská Harta je možné 

částečně pozitivně ovlivnit kvalitu vody v nádrži Kružberk. 
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11. Přílohová část 
Tab. č. 1: Koncentrace fosforu [mg.l-1] na jednotlivých přítocích nádrže Slezská Harta v období 2005 - 2009 

Pcelkový Moravice Černý potok Kočovský potok Rázovský potok 
I.05 0,11 0,58 0,06 0,33 
II.05 0,14 0,96 0,06 0,15 
III.05 0,1 0,28 0,16 0,23 
IV.05 0,1 0,2 0,09 0,15 
V.05 0,06 0,18 0,05 0,42 
VI.05 0,14 0,89 0,11 0,77 
VII.05 0,17 0,54 0,1 0,39 
VIII.05 0,39 0,72 0,23 0,29 
IX.05 0,12 0,88 0,1 0,96 
X.05 0,18 0,71 0,11 0,58 
XI.05 0,17 0,5 0,07 0,1 
XII.05 0,13 0,3 0,08 0,13 
I.06 0,11 0,39 0,04 0,11 
II.06 0,073 0,36 0,041 0,33 
III.06 0,1 0,28 0,04 0,1 
IV.06 0,11 0,5 0,42 0,36 
V.06 0,04 0,19 0,08 0,18 
VI.06 0,05 0,23 0,03 0,12 
VII.06 0,16 0,39 0,09 0,36 
VIII.06 0,1 0,24 0,05 0,37 
IX.06 0,07 0,45 0,03 0,1 
X.06 0,07 0,33 0,03 0,06 
XI.06 0,1 0,18 0,01 0,1 
XII.06 0,06 0,39 0,05 0,1 
I.07 0,06 0,08 0,03 0,07 
II.07 0,06 0,14 0,05 0,13 
III.07 0,04 0,06 0,06 0,12 
IV.07 0,03 0,27 0,04 0,09 
V.07 0,11 0,29 0,06 0,47 
VI.07 0,09 0,18 0,07 0,44 
VII.07 0,09 0,42 0,07 0,5 
VIII.07 0,11 1,12 0,03 1,14 
IX.07 0,065 0,133 0,046 0,279 
X.07 0,07 0,45 0,02 0,19 
XI.07 0,05 0,12 0,02 0,11 
XII.07 0,01 0,08 0,01 0,09 
I.08 0,08 0,25 0,07 0,2 
II.08 0,05 0,19 0,04 0,2 
III.08 0,06 0,13 0,05 0,14 
IV.08 0,06 0,17 0,06 0,19 
V.08 0,04 0,16 0,05 0,2 
VI.08 0,06 0,24 0,06 0,29 
VII.08 0,11 0,36 0,07 0,45 
VIII.08 0,11 0,18 0,09 0,34 
IX.08 0,1 0,16 0,05 0,15 
X.08 0,063 0,147 0,038 0,136 
XI.08 0,1 0,25 0,03 0,25 
XII.08 0,05 0,25 0,03 0,18 
I.09 0,14 0,4 0,38 0,39 
II.09 0,059 0,14 0,028 0,092 
III.09 0,049 0,065 0,05 0,097 
IV.09 0,03 0,15 0,04 0,34 
V.09 0,07 0,26 0,07 0,33 
VI.09 0,07 0,13 0,08 0,23 
VII.09 0,10 0,16 0,07 0,26 
VIII.09 0,11 0,32 0,09 0,27 
IX.09 0,13 0,61 0,04 0,30 
X.09 0,07 0,11 0,04 0,21 
XI.09 0,06 0,11 0,04 0,96 
XII.09 0,08 0,14 0,05 0,16 
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Tab. č. 2: Koncentrace dusíku [mg.l-1] na jednotlivých přítocích nádrže Slezská Harta v období 2005 - 2009 

Ncelkový Moravice Černý potok Kočovský potok Rázovský potok 
I.05 2,5 9 3 6,5 

II.05 2,6 7,4 2,1 3,4 
III.05 2,7 4,6 3,4 6,1 
IV.05 1,8 3,2 2,4 3,6 
V.05 1,5 2,3 1,2 3,7 

VI.05 2,1 6,9 1,1 5,4 
VII.05 1,8 5 0,95 3,1 

VIII.05 1,2 2,8 1,1 1,9 
IX.05 2 6,1 0,94 5,8 
X.05 0,9 7,7 0,88 4,2 

XI.05 3,5 9,7 1,3 1,5 
XII.05 2,92 4,53 1,88 3,36 

I.06 3,2 4,9 1,8 4,6 
II.06 3,8 3,8 2,4 6,6 
III.06 3,3 5,2 3,2 5,8 
IV.06 4,7 6,9 5,9 7,5 
V.06 1,9 4,9 3,8 4,6 

VI.06 1,5 2 1,5 1,4 
VII.06 1,7 3,2 1,3 3,6 

VIII.06 1,9 3,7 1,2 5,4 
IX.06 2 7 1,1 1,6 
X.06 2,1 5,3 0,88 1,5 

XI.06 2,4 5,4 0,9 1,7 
XII.06 2,5 5,5 2,2 1,4 

I.07 2,6 4,7 4,3 6,3 
II.07 2,4 5,5 3,5 6,4 
III.07 2 3,5 2,9 5,2 
IV.07 1,6 5,4 2,3 2 
V.07 2 2,2 1,1 3,6 

VI.07 1,7 2,1 1,2 5,2 
VII.07 2 8 1,6 4,3 

VIII.07 2,1 9 1,1 8,9 
IX.07 1,9 3,1 1,9 4,2 
X.07 1,4 3 0,85 3 

XI.07 2,1 3,2 2,4 4,4 
XII.07 1,9 3,2 2,6 4,1 

I.08 2 4,4 2,7 5,8 
II.08 2,3 5 2,7 7,1 
III.08 1,7 3,9 2 4,1 
IV.08 1,8 3,9 2,7 3,5 
V.08 2 3,3 2,2 5,2 

VI.08 1,9 2,4 1,5 3,7 
VII.08 2 3,9 1,4 4,6 

VIII.08 1,6 2,8 1,3 2,8 
IX.08 1,4 2,4 1 2,5 
X.08 1 2,2 0,95 2,2 

XI.08 1,5 5,6 1 3,4 
XII.08 2,3 4,4 2,2 4,4 

I.09 3,23 5,19 4,7 4,42 
II.09 2,89 4,14 3,09 4,9 
III.09 2,05 2,93 2,35 4,62 
IV.09 1,53 2,98 2,41 5,07 
V.09 2,55 4,82 2,59 5,59 

VI.09 1,6 2,78 2,05 3,46 
VII.09 1,63 3,24 1,05 3,4 

VIII.09 2,16 4,63 1,57 4,55 
IX.09 1,94 10,9 1,68 3,6 
X.09 1,77 3,26 1,29 3,93 

XI.09 2,38 5,21 2,63 7,02 
XII.09 1,54 3,38 1,71 4,23 
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Tab. č. 3: Bilance přísunu celkového fosforu [t/měsíc] do nádrže Slezská Harta prostřednictvím jednotlivých 
přítoků za období 2005 - 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 
P - Moravice 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 1,34 0,66 1,10 1,05  

únor 0,88 0,92 0,84 0,45 0,46 

březen 2,59 2,09 0,92 1,17 0,99 

duben 2,72 3,61 0,28 1,08 0,74 

květen 0,92 0,66 0,66 0,40 0,45 

červen 0,94 0,32 0,46 0,28 0,51 

červenec 1,10 0,79 0,40 0,50 0,95 

srpen 1,73 0,47 0,41 0,60 0,34 

září 0,33 0,26 0,32 0,35 0,26 

říjen 0,46 0,21 0,21 0,25 0,26 

listopad 0,48 0,76 0,36 0,43 0,32 

prosinec 0,52 0,46 0,16 0,43 0,51 

suma 14,02 11,22 6,12 7,00 5,79 

2005 2006 2007 2008 2009 
P - Černý potok 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 1,51 1,25 0,29 0,58  

únor 1,09 0,36 0,47 0,40 0,32 

březen 2,22 1,59 0,32 0,55 0,53 

duben 0,67 4,37 0,39 0,58 0,55 

květen 0,25 0,76 0,25 0,59 0,29 

červen 0,64 0,25 0,13 0,32 0,39 

červenec 0,66 0,47 0,23 0,51 0,41 

srpen 0,73 0,19 0,46 0,44 0,25 

září 0,36 0,21 0,25 0,29 0,27 

říjen 0,27 0,12 0,44 0,24 0,10 

listopad 0,22 0,16 0,27 0,20 0,11 

prosinec 0,25 0,36 0,29 0,33 0,26 

suma 8,86 10,11 3,79 5,02 3,47 

2005 2006 2007 2008 2009 P - Kočovský 
potok 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 0,01 0,01 0,07 0,13  

únor 0,01 0,00 0,12 0,06 0,06 

březen 0,02 0,02 0,19 0,12 0,13 

duben 0,01 1,42 0,05 0,12 0,08 

květen 0,01 0,18 0,02 0,06 0,05 

červen 0,01 0,01 0,01 0,04 0,09 

červenec 0,01 0,04 0,01 0,04 0,10 

srpen 0,03 0,01 0,00 0,04 0,02 

září 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00 

říjen 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 

listopad 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 

prosinec 0,06 0,03 0,02 0,04 0,08 

suma 0,20 1,77 0,53 0,72 0,64 
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Tab. č. 4: Bilance přísunu celkového dusíku [t/měsíc] do nádrže Slezská Harta prostřednictvím jednotlivých 
přítoků za období 2005 - 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 
N - Moravice 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 30,42 19,31 47,78 26,17  

únor 16,29 47,95 33,73 20,91 22,62 

březen 70,02 69,13 46,14 33,27 41,44 

duben 48,91 154,11 14,92 32,54 37,57 

květen 23,01 31,43 11,95 19,99 16,43 

červen 14,15 9,48 8,75 8,83 11,77 

červenec 11,45 8,42 8,86 9,09 15,54 

srpen 5,33 8,93 7,73 23,15 6,71 

září 5,45 7,50 9,39 4,89 3,84 

říjen 2,32 6,27 4,14 3,95 6,54 

listopad 9,95 18,35 15,23 6,40 12,63 

prosinec 11,73 19,12 30,17 19,74 9,78 

suma 249,02 399,99 238,79 208,92 184,87 

2005 2006 2007 2008 2009 
N - Černý potok 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 23,47 15,75 17,33 10,17  

únor 8,42 3,84 18,62 10,58 9,32 

březen 36,41 29,51 18,42 16,60 22,06 

duben 10,89 60,32 7,82 13,23 10,97 

květen 3,13 19,67 1,87 12,16 5,38 

červen 4,95 2,20 1,46 3,20 8,25 

červenec 6,23 3,85 4,47 5,49 8,23 

srpen 2,85 2,93 3,67 6,81 3,63 

září 2,51 3,21 5,75 4,29 4,83 

říjen 2,88 1,99 2,92 3,52 2,87 

listopad 4,23 4,89 7,20 4,55 5,33 

prosinec 3,72 5,09 11,59 5,78 6,30 

suma 109,68 153,26 101,14 96,39 87,17 

2005 2006 2007 2008 2009 N - Kočovský 
potok 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 0,01 0,23 10,16 5,02  

únor 0,25 0,29 8,73 3,76 6,50 

březen 0,46 1,94 8,99 4,64 6,15 

duben 0,31 20,00 2,69 5,37 5,06 

květen 0,16 8,62 0,30 2,76 1,98 

červen 0,14 0,60 0,13 1,00 2,27 

červenec 0,13 0,52 0,12 0,79 1,49 

srpen 0,15 0,18 0,04 1,13 0,33 

září 0,12 0,01 0,92 0,53 0,07 

říjen 0,11 0,00 0,23 0,85 0,22 

listopad 0,14 3,36 2,63 0,55 0,89 

prosinec 1,35 1,45 6,37 3,16 2,78 

suma 3,33 37,21 41,33 29,57 27,73 
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Tab. č. 5: Koncentrace fosforu [mg.l-1] na jednotlivých přítocích nádrže Kružberk  v období 2005 - 2008 

Pcelkový Moravice Lobník 

I.05 0,05 0,13 

II.05 0,08 0,06 

III.05 0,09 0,19 

IV.05 0,05 0,08 

V.05 0,06 0,11 

VI.05 0,2 0,11 

VII.05 0,05 0,05 

VIII.05 0,04 0,14 

IX.05 0,11 0,16 

X.05 0,05 0,15 

XI.05 0,05 0,23 

XII.05 0,05 0,11 

I.06 0,02 0,01 

II.06 0,03 0,1 

III.06 0,05 0,09 

IV.06 0,04 0,1 

V.06 0,03 0,09 

VI.06 0,03 0,14 

VII.06 0,03 0,12 

VIII.06 0,04 0,08 

IX.06 0,04 0,12 

X.06 0,02 0,06 

XI.06 0,03 0,18 

XII.06 0,02 0,16 

I.07 0,03 0,05 

II.07 0,04 0,12 

III.07 0,02 0,04 

IV.07 0,03 0,08 

V.07 0,04 0,12 

VI.07 0,03 0,14 

VII.07 0,02 0,09 

VIII.07 0,472 0,16 

IX.07 0,02 0,06 

X.07 0,02 0,05 

XI.07 0,02 0,04 

XII.07 0,05 0,03 

I.08 0,04 0,09 

II.08 0,02 0,06 

III.08 0,03 0,05 

IV.08 0,02 0,05 

V.08 0,02 0,07 

VI.08 0,03 0,08 

VII.08 0,04 0,15 

VIII.08 0,03 0,1 

IX.08 0,02 0,06 

X.08 0,015 0,0474 

XI.08 0,02 0,09 

XII.08 0,08 0,58 
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Tab. č. 6: Koncentrace dusíku [mg.l-1] na jednotlivých přítocích nádrže Kružberk  v období 2005 - 2008 

Ncelkový Moravice Lobník 

I.05 1,9 4,6 

II.05 1,7 3,5 

III.05 1,9 5,2 

IV.05 1,9 1,9 

V.05 2 1,6 

VI.05 2 1,1 

VII.05 2,1 3,1 

VIII.05 1,9 1,1 

IX.05 1,8 1,2 

X.05 2,1 0,66 

XI.05 2,1 4 

XII.05 1,44 3,68 

I.06 2,8 3,8 

II.06 1,7 4,1 

III.06 1,6 5,3 

IV.06 3,8 6,2 

V.06 2,2 2,1 

VI.06 2,7 2,1 

VII.06 2,7 1,5 

VIII.06 3,9 3,1 

IX.06 2,3 1,1 

X.06 2,9 0,86 

XI.06 3,8 1,5 

XII.06 1,6 1,6 

I.07 2,2 5,5 

II.07 2,1 4,7 

III.07 2,7 4 

IV.07 2,1 3,4 

V.07 2,3 0,98 

VI.07 2,6 1,5 

VII.07 2,2 0,58 

VIII.07 2,8 2 

IX.07 2,5 2,7 

X.07 1,8 1,7 

XI.07 2,5 3,7 

XII.07 1,5 3,3 

I.08 2 4,5 

II.08 2,3 3,8 

III.08 4,1 3,4 

IV.08 1,8 2,2 

V.08 2,7 2,5 

VI.08 1,9 2,3 

VII.08 1,8 0,6 

VIII.08 2 1,5 

IX.08 1,6 2,1 

X.08 1,7 1,8 

XI.08 1,4 1,7 

XII.08 1,3 2,5 
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Tab. č. 7: Bilance přísunu celkového fosforu [t/měsíc] do nádrže Kružberk prostřednictvím vodního toku  
Moravice za období 2005 – 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 
P - Moravice 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 0,57 0,22 0,47 0,73 0,34 

únor 0,79 0,17 0,74 0,35 0,42 

březen 3,26 0,50 0,69 0,81 0,18 

duben 1,49 1,49 0,65 0,65 0,35 

květen 0,54 0,96 0,62 0,37 0,44 

červen 0,44 0,21 0,22 0,41 0,67 

červenec 0,29 0,24 0,05 0,33 0,51 

srpen 0,17 0,20 2,47 0,29 0,18 

září 1,15 0,33 0,27 0,32 0,53 

říjen 0,30 0,23 0,16 0,25 0,16 

listopad 0,37 0,21 0,05 0,22 0,07 

prosinec 0,13 0,09 0,31 0,25 0,07 

suma 9,52 4,85 6,68 4,97 3,92 

 

Tab. č. 8: Bilance přísunu celkového dusíku [t/měsíc] do nádrže Kružberk prostřednictvím vodního toku  
Moravice za období 2005 – 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 
N - Moravice 

látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance látková bilance 

leden 21,84 30,77 34,16 36,75 34,40 

únor 16,79 9,20 39,13 40,58 32,55 

březen 68,92 16,00 93,13 110,21 25,62 

duben 56,45 141,17 45,51 58,61 32,76 

květen 18,12 70,72 35,63 49,35 31,02 

červen 4,43 19,28 18,76 26,23 8,16 

červenec 12,36 21,47 5,23 14,67 34,31 

srpen 8,16 19,77 14,63 19,09 18,09 

září 18,87 18,95 34,34 25,62 29,12 

říjen 12,47 32,68 14,01 27,88 15,61 

listopad 15,74 26,50 5,83 15,12 6,56 

prosinec 3,80 7,59 9,34 4,07 5,72 

suma 257,97 414,11 349,70 428,19 273,91 
 


