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Anotace 

Obsahem bakalářské práce je zpracování údajů potřebných k analýze jakosti vody 

údolní nádrţe Kruţberk, jako zásobárny pitné vody pro Ostravu a okolí, a to  

za období posledních 10-ti let. Vybrané ukazatele monitoringu jsou podrobně vysvětleny a 

uvedeny v tabulkách a porovnány v grafech, které jsou vyhodnoceny. První část je 

věnována teorii problematiky spojené s platnou legislativou a obecné charakteristice údolní 

nádrţe Kruţberk. Konkrétnímu vyhodnocení ukazatelů se věnuje druhá část práce, 

obsahující údaje o jakosti, jejich srovnání a grafickému znázornění, kterým předchází 

vysvětlení pojmů souvisejících s jakostí vody, tj. monitoring, proces sledování, odběry 

vzorků apod. Na závěr práce je zařazeno vyhodnocení výsledků a názor na průběţné 

změny kvality vody s výhledem do dalších let. 

Klíčová slova: údolní nádrţ Kruţberk, jakost vody, proces monitoringu 

Summary 

The content of this work is the processing of data needed to the quality of water 

analyzing of reservoir Kruţberk as supplying drinking water for Ostrava and its 

surroundings during the last 10 years. Selected indicators of monitoring are discussed in 

detail and shown in tables and compared the graphs, which are evaluated. The first part is 

devoted to the theory of problems associated with current legislation and the general 

characteristics of reservoir Kruţberk. Concrete assessment indicators focuses on the 

second part of the work, containing information about the quality, comparability and 

graphic representation, preceded by an explanation of terms associated with water quality, 

i. e. monitoring, process monitoring, sampling, etc. The last part included the evaluation of 

results and opinions on ongoing changes in water quality with a view to future years. 

Keywords: valley reservoir Kruţberk, water quality, process of monitoring 
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1 ÚVOD 

Voda plní velmi důleţitou roli lidské existence. S ní souvisí i dobrá kvalita surové vody  

pro úpravu na vodu pitnou. Náplní bakalářské práce je nejen zhodnocení kvality vody 

sledované údolní nádrţe za vegetační období jednotlivých let 1999 – 2008 individuálně,  

ale také porovnání vývoje a změn za 10 let komplexně, a to i výhledově do budoucnosti. 

Součástí textové části je i popis samotného systému monitoringu a také současné legislativní 

předpisy v oblasti stojatých povrchových vod. V praktické části obsahující grafy  

jsou konkrétně vyhodnoceny hodnoty měření, poskytnuté státním podnikem Povodí Odry.  

Je sledován jejich průběh individuálně, ale i s ohledem na další faktory. V závěru  

jsou podotknuty opatření, které vedou ke zlepšení stavu kvality vody a s ní souvisejícího 

ţivotního prostředí. Řešení opatření je dlouhodobého charakteru. 

  



 

2 CHARAKTERISTIKA VODNÍ NÁDRŢE 

2.1 Vymezení pojmu údolní nádrţ 

Často bývá údolní nádrţ nazývána běţněji uţívaným termínem přehrada. Technicky 

se však pojem týká pouze vlastního vzdouvacího tělesa – hráze. Z důvodu srozumitelnosti  

se význam obou pojmů nerozlišuje. [1] 

Přehrady slouţí jako víceúčelová vodní díla. Splňují více účelů najednou, rozhodující 

je pořadí stanovených priorit. Mezi základní účely budovaných přehrad patří zabezpečení: 

 protipovodňové ochrany, 

 zásobování pitnou vodou, 

 minimálních průtoků v tocích pod nimi, 

 výroby elektrické energie, 

 moţnosti rekreace, chovu ryb apod. 

„Výstavba přehrad vycházela vţdy z hospodářských a společenských potřeb 

aktuálního historického období, z nichţ vyplynulo i stanovení priorit jednotlivých účelů.  

Na jejich základě byla vodní díla technicky vybavována a doplňována, probíhal a probíhá 

podle nich i způsob hospodaření s akumulovanými vodami.“ [1] 

Během stoletého vývoje vyuţívání vodního bohatství se mění názory na účelové 

vyuţití nádrţí. Je to dáno vyššími nároky spotřebitelů, voda je hodnocena jako civilizační 

element. Nejdříve se jednalo výhradně o ochranu proti povodním, později privilegium získalo 

energetické vyuţívání a nakonec snad nejvyváţenější potřeba – akumulace vody pro ţivot 

člověka a jeho hospodářskou činnost. [1] 

„Poněkud rozporuplně vyzněl z tohoto pohledu závěr 20. století. Na jedné straně,  

po neblahých zkušenostech z povodní v devadesátých letech, byly účely protipovodňové 

ochrany postaveny na úroveň účelům akumulace vody pro zásobování. Na druhé straně  

však určité skupiny veřejnosti údolní nádrţe z principiálního a populisticky zabarveného 

odporu vůči vodním dílům krátkozrace odmítaly a odmítají jako takové.“ [1]  



 

„Provoz údolních nádrţí se navenek projevuje zejména měnící se zatopenou plochou, 

kolísáním hladiny a mnoţstvím momentálně vypouštěných vod. Prostory nádrţí jsou vesměs 

trvale napuštěné. Hladiny v nich kolísají v závislosti na velikosti přítoků a odtoků  

a na odebíraném mnoţství vody. Za běţné povětrnostní situace a za běţného provozu mohou 

hladiny dostoupit nejvýše na úroveň tzv. zásobních hladin, při nichţ je objem akumulované 

vody pro plnění účelů nádrţí optimální. Za povodní nádrţe zachycují zvýšené přítoky – 

povodňové vlny – a jejich hladiny pak mohou stoupat, při regulovaném odtoku, aţ do výšky 

maximálních hladin retenčních. Po dosaţení jejich úrovně a při dalším nárůstu přítoků  

nad kapacitu vypouštěcích zařízení vody volně přetékají bezpečnostními přelivy pod hráze.“ 

[1] 

2.2 Údolní nádrţ Kruţberk 

Vodárenská nádrţ vznikala v letech 1948 aţ 1955, v té době jako první údolní nádrţ 

v povodí Odry. Po vybudování Slezské Harty, výše leţící vodní nádrţe, s níţ přehrada 

Kruţberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly:  

 zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečné kvantitě  

i kvalitě,  

 nadlepšování průtoků na řece Moravici, Opavě a Odře,  

 vytvoření vhodnějších podmínek pro ţivot v tocích a  

 umoţnění průmyslových odběrů z nich. [2] 

Nejvýznamnějšími přítoky do údolní nádrţe Kruţberk patří zejména vodní tok 

Moravice. Dalšími důleţitými přítoky jsou vodní tok Lobník a Bílčický potok. „Na vodní 

nádrţi bylo pro účely monitoringu stanoveno celkem pět měrných profilů (vertikál),  

které jsou číslovány vzestupně od č. 1 u hráze aţ po č. 5 na konci vzdutí (viz. obr. č. 1).“ [2]  

V povodí nádrţe jsou z důvodu uchování vhodné jakosti vody stanovena pásma 

hygienické ochrany.  Ve smyslu § 30 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. jsou kolem nádrţe 

vyhlášena ochranná pásma. Ochranné pásmo1.stupně je vyhlašováno v bezprostředním okolí 

vodárenské nádrţe. Součástí jeho reţimu je obvykle i zákaz vstupu. Ochranné pásmo  

2. stupně je stanovováno dle místních podmínek a má volnější reţim. Ochranná pásma jsou  

v terénu vyznačena výstraţnými tabulemi. [3]  



 

Obr. č. 1 – Mapa oblasti Povodí Odry, šipka označuje údolní nádrţ Kruţberk na řece 

Moravici 

 

Obr. č. 2 – Síť měrných profilů údolní nádrţe Kruţberk, šipka označuje sledovaný profil č. 1 

– hladina u hráze 

  



 

„Poměrně stálý a bohatý průměrný průtok Moravice (5,9 m
3
.s

-1
), málo zastavěné 

údolí a dobré morfologické a geologické podmínky zájem vodohospodářů vţdy přitahovaly. 

Pro energetické vyuţití byl lákavý i 140 m výškový rozdíl na přímé 40 km vzdálenosti  

mezi Kruţberkem a Hradcem nad Moravicí. Proto se také o Kruţberku hovořilo spíš  

ve spojení s další nádrţí na řece u obce Ţimrovice (nad Hradcem  

nad Moravicí), která byla prosazována s vyuţitím pro plavební účely jiţ Pruskem. 

Energetické a později, za německé okupace ČSR, plavební zájmy, spočívající ve sdruţení 

přehrady Kruţberk tentokrát s nádrţí Spálov na horní Odře, potřebu akumulace  

pro zásobení obyvatelstva vodou vnímaly jen okrajově. Také předběţný projekt zpracovaný 

v letech 1931 – 1937 sice otázku nalepšování průtoků pro zemědělství, průmyslové odběry  

a asanační potřeby nevylučoval, ale prioritně řešil energetické vyuţití.“ [1] 

„Betonová tíţná hráz o objemu 92 700 m
3
 je zaloţena do skalního podloţí tvořeného 

kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci. Utěsnění podloţí je provedeno jednořadou 

injekční clonou na hloubku 25 - 30 m. V tělese hráze jsou instalována zařízení  

pro sledování deformací a pohybu hrázových bloků, účinnosti drenáţních vrtů, průsakových 

mnoţství do hrázových chodeb a dalších parametrů, které garantují bezpečný provoz 

přehrady. Součástí vodního díla je i zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m na pravostranném 

přítoku Lobník, slouţící k zachycení splavenin.“ [4] 

Tab. č. 1 Základní technické údaje 

Povodí nádrţe [km
2
] 567 

Délka hráze v koruně [m] 280 

Max. výška hráze [m] 34,5 

Celkový objem nádrţe [mil. m
-3

] 35,5 

Objem zásobní [mil. m
-3

] 24,6 

Objem retenční [mil. m
-3

] 6,9 

Objem stálý [mil. m
-3

] 4 

Délka záplavy [km] 9 

Šířka záplavy [km] 0,5 

Zatopená plocha [ha] 280 



 

Zaručený odtok [m
3
.s

-1
] 1,5 

  



 

Obr. č. 3 – Letecký snímek údolní nádrţe Kruţberk, pohled na hráz 

 

Obr. č. 4 - Příčný řez hrází 

(1 - tabulový uzávěr, 2 - segmentový uzávěr, 3 – zavzdušnění, 4 - injekční štola,  

a – břidlice) 

 

  



 

3 ÚČEL A VYUŢITÍ 

Vodárenská nádrţ slouţí jako zdroj pitné vody pro velký počet obyvatel. Jsou přesně 

vymezeny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 137/1999 Sb. Správou této nádrţe je 

pověřen státní podnik Povodí Odry. [5] 

Mezi hlavní úkoly údolní nádrţe Kruţberk patří dodávka surové vody pro úpravu na 

vodu pitnou přiváděnou tlakovou štolou do úpravny vod v Podhradí v mnoţství  

aţ 2,7 m
3
.s

-1
. [5] 

Nádrţ se vyuţívá k zajištění stanovených minimálních průtoků v řece Moravici  

pod Kruţberkem 1,10 m
3
.s

-1
 a k nadlepšování průtoků v profilech níţe na tocích  

pro zajištění odběrů pro průmysl a pro splnění minimálních průtoků. [5] 

Přehrada chrání před povodňové průtoky pod Kruţberkem. Kaskáda nádrţí Slezská Harta – 

Kruţberk svým retenčním prostorem sníţí kulminaci povodňové vlny PV100 o objemu  

42,1 mil. m
3
 a průtoku 231 m

3
.s

-1
 (v profilu Slezská Harta) a 81 m

3
.s

-1
 z mezipovodí 

Kruţberka na 55 m
3
.s

-1
 v letním období a na 90 m

3
.s

-1
 v zimním období. To souvisí  

i s omezením kolísání hladiny vody na Slezské Hartě v rekreačním období. [5] 

Nádrţ dodává vodu k energetickému vyuţití v elektrárně v přehradní zdi Kruţberka  

(HC III), dále ve vodní elektrárně v Podhradí (HC I) tlakovou štolou. Zároveň dodává vodu  

pro rybné hospodářství pod hrází Kruţberka. [5] 

3.1 Kruţberský skupinový vodovod 

„Vodárenský systém Ostravského oblastního vodovodu vznikal v padesátých letech 

20. Století, kdy byly budovány jeho dvě samostatné části:  

 Kruţberský skupinový vodovod – s cílem zásobovat pitnou vodou Ostravu  

a města a obce nacházející se vesměs vlevo od linie řeky Odry 

 Beskydský skupinový vodovod pro zásobování obyvatelstva sídlícího převáţně 

na území od Odry vpravo.“ [1] 

Od začátku byly obě části chápány jako jeden budoucí vodárenský systém, ale obě 

měly zároveň svůj vlastní koncepční a nakonec i realizační vývoj. [1]  



 

3.2 Zásobování pitnou vodou 

Z důvodu rozrůstání města Ostravy v padesátých letech a vzniku nové městské části 

Poruby, došlo k navýšení počtu obyvatel, coţ vedlo k razantnímu řešení většího zásobování 

vodou. Proto se město rozhodlo a nařídilo zabezpečit pitnou a uţitkovou vodu z právě 

budované nádrţe Kruţberk na řece Moravici. [1] 

Obr. č. 5 – Úpravna vody v Podhradí u Vítkova 

 

„K umoţnění dodávky vody do úpravny v Podhradí slouţí tlakový přivaděč délky  

6,6 km o průměru 2,4 m, na jehoţ konci je kromě odběru na úpravnu špičková elektrárna  

s instalovaným výkonem 7 MW. Doplňkově je také na nádrţi vyráběna na dvou turbínách  

o výkonu 2×100 kW elektrické energie. Významnou funkcí celé kaskády je povodňová 

ochrana. Transformací povodňové vlny je sníţena kulminace stoleté vody z 257 m
3
.s

-1
  

na 50 m
3
.s

-1
.“ [4] 

„Z vodárenských nádrţí Kruţberk, Šance a Morávka proudí do vodárenského 

systému Ostravského oblastního vodovodu kaţdou vteřinu v průměru 2,3 m
3
 vody  

(viz. příloha č. 1). Za den to činí 198 000 m
3 

vody. Ostatní nádrţe slouţící průmyslovému 

vyuţívání dodávají 3,2 m
3
 vody za vteřinu, coţ je denně 279 000 m

3 
vody. Tato mnoţství jsou 

dodávána bez ohledu na roční období, zda je sucho, prší, mrzne nebo sněţí.“ [1] 

  



 

4 LEGISLATIVA – VODÁRENSKÉ ÚČELY 

4.1 Voda 

„Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udrţitelné 

hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad poţadavků 

všech forem uţívání vodních zdrojů s poţadavky ochrany vod a vodních ekosystémů,  

při současném zohlednění opatření ke sníţení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní 

politiky v oblasti vod pak vycházejí z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších 

směrnic z oblasti voda a z obnovené strategie EU pro udrţitelný rozvoj.“ [6] 

Odbor ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí je ústředním vodoprávním 

úřadem zejména v následujících oblastech: 

 ochrana mnoţství a jakosti povrchových a podzemních vod, 

 ochrana před povodněmi, 

 plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni včetně program  

         opatření, 

 mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod, 

 ekonomické, finanční a administrativní nástroje v ochraně vod, 

 tvorba legislativy a norem v oblasti ochrany vod. [6] 

4.2 Ochrana vod 

„Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně mnoţství a jakosti 

povrchových i podzemních vod, a to v souladu s poţadavky českého práva i práva 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. 

Ochranu vod, jejich vyuţívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna 

či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky).“ [7]   



 

„Ministerstvo ţivotního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství kaţdoročně 

předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která popisuje a 

hodnotí stav jakosti a mnoţství povrchových a podzemních vod i související legislativní, 

ekonomické, výzkumné a integrační aktivity.“ [7] 

4.3 Monitoring vod 

„Monitoring slouţí 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, popř. dobrého ekologického potenciálu – viz plánování 

v oblasti vod. V dalším kroku slouţí 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 (dále jen 

Rámcová směrnice), 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 sloţky, hydromorfologie a některé fyzikálně chemické a chemické 

parametry). U podzemních vod se sleduje stav kvantitativní a chemický.“ [8] 

4.4 Legislativa a metodické pokyny 

„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. Ochranu vod, jejich vyuţívání a práva k nim, upravuje zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení 

jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky).“ [9] 

Jakost vody podléhá přísným kritériím. Kvalita v přítocích je posuzována  

dle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. V místě odběru na úpravnu je jakost hodnocena dle 

vyhlášek MZe ČR č. 146/2004 Sb. a 515/2006 Sb. [3] 

 

  



 

5 VYHODNOCENÍ JAKOSTI VODY – MONITORING 

KVALITY VODY, PROCES SLEDOVÁNÍ 

5.1 Jakost vody 

Jakost vody v nádrţích informuje o sledování jakosti povrchové vody ve vodní 

nádrţi z hlediska její trofie. Sledování se provozuje ve vegetačním období, tj. od dubna  

do září běţného roku a zahrnuje měření teploty, průhlednosti a chlorofylu-A povrchové vody 

ve vodní nádrţi. [10] 

„První záznamy o zkoumání jakosti vod u nás pochází z roku 1870. V roce 1988 

hodnotil MUDr. Quis tehdejší Vltavu v Praze jako jednu z nejčistších řek protékajících 

evropskými velkoměsty. Ke stejnému závěru dospěl ještě v r. 1914 dr. Schulz, který uvedl,  

ţe v Podbabě vyloví rybáři kaţdoročně spoustu pstruhů“ jako znakem velmi čisté vody. [11] 

„Péči o čistotu vody lze definovat jako snahu společnosti kontrolovat fyzikální, 

chemické a biologické charakteristiky vody. Jakost vody přirozených toků je dána 

přirozenými hydrologickými podmínkami a zároveň antropogenní činností.“ [12] 

5.2 Monitoring kvality vody 

„Monitoring kvality vody je soustavný postup vzorkování a měření vody za účelem 

zjišťování jakosti.“ [13] 

Monitoring je důsledný proces sledování přesně určených ukazatelů v bodech 

tvořících síť, a to v čase i prostoru. „Slouţí k maximálně objektivnímu poznání velikosti  

a změn vzájemných ukazatelů sloţek ţivotního prostředí v daném regionu a upozorňuje  

a vyzývá k opatření (na rozdíl od sledování).“ [2] 

„Monitorování jakosti povrchových a podzemních vod je nejdůleţitějším nástrojem  

k získání informací potřebných k hodnocení stavu a vývoje hydrosféry a ochrany zdrojů pitné 

vody.“ [14] 

  



 

5.3 Proces sledování 

Údaje o sledování jakosti povrchové vody v profilech na vodních tocích jsou součástí 

„Evidence mnoţství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů  

a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů“, které jsou součástí 

evidence Informačního systému veřejné správy (ISVS) v aplikaci „Mnoţství a jakost vody“. 

[10] 

5.4 Odběry vzorků 

Pro stanovení kvality vody se musí odebírat vzorky vody, z nichţ se provádějí 

rozbory. Pro správné stanovení kvality vody je důleţité správné odebírání vzorků a správné 

uchování odebraného vzorku do začátku rozboru. Rozbory vzorku se provádí ve speciálních 

laboratořích. 

Vzorky vody jsou odebírány pro analýzy základních fyzikálně – chemických 

parametrů, pro analýzy těţkých kovů, specifických organických sloučenin, biologických  

a mikrobiologických ukazatelů. Komplexnější sledování je rozšířeno o analýzy plavenin, 

sedimentů a biomasy. [13] 

Obr. č. 6 – Hloubkový odběrák vzorků vody pro laboratorní analýzy 

  



 

Obr. č. 7, 8 – Laboratoř, rozbory odebraných vzorků vody 

   

Obor technologie inţenýrství a systémového řízení na Univerzitě na Taiwanu se 

zabývá výzkumem znečištění přírodních zdrojů pitné vody se zájmem o sledování jediného 

faktoru, a to hodnoty pH. Znečištění můţe být způsobeno mnoha faktory, zejména náhlými 

horskými půdními lijáky způsobenými tajfuny či zemětřesením a všude přítomnými 

skládkami. I přes důkladné úpravy vody zpátky na vodu pitnou můţe dojít k náhlému 

velkému znečištění, a to by znamenalo ekonomicky náročné procesy úpravy a dlouhé prostoje 

kvůli době zneutralizování některých látek. Přírodní pohromy a znečištění vodních zdrojů 

přineslo velké finanční ztráty pro farmáře nevčasným varováním, kdy jiţ značně znečištěný 

zdroj úrodu zničil. Z tohoto důvodu se vědci pokusili vymyslet bezpečnostní systém, který 

by ihned informoval o kontaminaci vody, aniţ by museli být provedeny zdlouhavé laboratorní 

zkoušky vzorků odebrané vody. Pro tento výzkum vybrali rybu, která velmi citlivě reaguje  

na okolní vodní zdroje. Rybu umístili do nádoby s čistou vodou a pozorovali tzv. její 

spánkovou trajektorii. Jakmile došlo ke změně rychlosti či směru pohybu ryby, kamerový 

systém údaj zaznamenal. Pozorováním bylo vyhodnoceno chování ryby na změny pH vody 

 a podle toho byly upraveny úrovně varování obyvatelstva před kontaminací pitné vody. Tato 

ryba musí splňovat řadu faktorů, jako velikost těla kvůli rychlosti a pozičním pohybům, dále 

cena pořízení a citlivost na různé druhy vod. Nejlepší variantou se jevila ryba Tlamovec. 

Tímto projektem bylo zabráněno velkým finančním ztrátám v zemědělství a v prvé řadě 

zdravotním komplikacím obyvatelstva. [15] 



 

6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MONITORINGU 

VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALTY POVRCHOVÝCH 

VOD 

Sledování jakosti vody v této práci je zaměřeno na hlavní ukazatele, jejichţ hodnoty 

ovlivňují kvalitu vody, a to jsou teplota vody, pH vody, BSK5, CHSKMn, rozpuštěný kyslík  

ve vodě, celkový dusík, amoniakální dusík, celkový fosfor. Mezi další ukazatele sledování 

jakosti vody řadíme senzorické vlastnosti vody, tj. zápach, zákal, barvu, ledové úkazy, 

mnoţství rozpuštěných a nerozpuštěných látek, chlorofyl a, konduktivitu, tvrdost vody  

(Ca + Mg), těţké kovy, absorbanci, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny chloru, 

fosforu, a další biogenní prvky jako jsou vápník, hořčík, draslík, apod. 

„Součást sběru dat v rámci celého monitoringu jsou rovněţ i hydrologická data 

(přítok, odtok, objem, sráţky, teplota vzduchu), která jsou na nádrţi měřena denně.“ [2] 

6.1 Sledované ukazatele kvality vody 

„Voda pouţívaná jako pitná pochází z dešťových sráţek, z podzemních  

a povrchových zdrojů. Znečištění zejména závisí na meteorologických a místních 

podmínkách.“ [16] 

„Na jakost surové vody v povodí jsou odběrateli kladeny velké poţadavky,  

a také proto se kvalita vody ve vodárenských, ale i nevodárenských nádrţích dostává  

do popředí zájmu jak odborné, tak i laické veřejnosti.“ S tím souvisí pochopení a snaha  

o alespoň částečné řešení nepříznivého jevu, který se vyskytuje především ve stojatých 

vodách a je označován jako tzv. „kvetení nádrţí“. [2]  

6.1.1 Teploty vody 

Teplota ovlivňuje samočistící schopnost několika způsoby. Obecně je známo,  

ţe biochemické procesy látkové přeměny substrátů probíhají za nízkých teplot pomaleji  

a vzrůstají se zvyšující se teplotou. Kromě toho je i sloţení biocenózy silně závislé na teplotě 

vodního prostředí. [17]  



 

Měření teploty vody se provádí denně vţdy v sedm hodin ráno několik centimetrů 

 pod hladinou vody. Je vhodným indikátorem nástupu i odchodu ledových jevů a na nádrţích 

vhodných k rekreaci signalizuje podmínky ke koupání. Teplota vody je měřena ručně 

cejchovaným teploměrem. [10] 

6.1.2 Průhlednost vody 

Měření průhlednosti vody se provádí pomocí Secciho desky jedenkrát aţ dvakrát 

týdně, podle místních poměrů, a to buď z plavidla, nebo z vhodného místa poblíţ vodní 

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

dokud je viditelná. Měření se opakuje třikrát a průměrná hodnota je výsledek měření. Měření 

se provádí ve stejnou denní dobu. [10] 

„Průhlednost se pohybuje od několika decimetrů na letních eutrofizovaných nádrţích 

aţ po šesti-sedmimetrové hodnoty na horských nádrţích v době podzimní cirkulace.“ 

Dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 464/2000 Sb. Je pro vodu jako limitní hodnota 

průhlednosti stanovena hodnota 100 cm. [18] 

Obr. č. 9 – Měření průhlednosti pomocí Secciho desky 

 

6.1.3 pH vody 

Hodnota pH je záporný dekadický logaritmus aktivity iontů H3O+, významně 

ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách i toxicitu na vodní organismy. 

Umoţňuje rozlišit jednotlivé formy výskytu některých prvků ve vodách. Je jedním z hledisek 



 

pro posuzování agresivity vody a ovlivňuje účinnost chemických a biologických procesů 

pouţívaných při čištění a úpravě vod. [19] 

K přibliţnému určení pH se pouţívá indikátorový papírek. Pro přesné určení pH  

se pouţívají pH-metry, coţ jsou tranzistorové milivoltmetry s vysokým vstupním odporem  

a se stupnicí v hodnotách pH i mV. [2] 

6.1.4 Celkový dusík a fosfor 

„Prvotní příčinou „kvetení nádrţí“ jako neţádoucího oţivení vody je tzv. eutrofizace, 

coţ je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů, vedoucích ke zvyšování obsahu 

anorganických ţivin (nutrientů), zejména fosforu a dusíku. Je to přírodní děj, jenţ v důsledku 

lidské činnosti přesáhl své přirozené meze a stal se tak celosvětovým problémem.“ [2] 

„Masový rozvoj řas, který působí zejména u vodárenských povrchových zdrojů 

problémy v technologii úpravy vody, znehodnocují finální produkt – pitnou vodu – a působí 

hygienické závady i při její distribuci v rozvodných sítích.“ [20] 

„Přípustné mnoţství celkového fosforu v povrchových vodách je podle Nařízení 

vlády 229/2007 Sb. 0,15 mg.l
-1

.“ [17] 

6.15 Amoniakální dusík N – NH4
+ 

„Amoniakální dusík je ve vodách za oxických podmínek nestálý a velmi snadno 

pomocí nitrifikačních bakterií podléhá biochemické oxidaci na dusitany a následně  

na dusičnany (nitrifikace). Amoniakální dusík působí velmi toxicky na ryby. Toxicita však 

závisí do značné míry na hodnotě pH vody, protoţe toxický účinek má nedisociovaná 

molekula NH3, nikoli iont NH4
+
. Amoniakální dusík je jedním z primárních produktů 

rozkladu organických dusíkatých látek, proto jeho zvýšená koncentrace indikuje fekální 

znečistění.“ [21] 

„Amoniakální dusík je částí dusíkového cyklu a je potřebný na tvorbu nové biomasy 

organismů. Biochemickou oxidací (nitrifikací) přechází na dusitany aţ dusičnany. Ionty  

NH4
+
 v pitných vodách jsou důleţitým indikátorem čerstvého znečištění (hnilobných 

procesů). Nejčastěji ho způsobují městské odpadní vody znečištěné lidskými anebo zvířecími 

výkaly, které mohou obsahovat nebezpečné choroboplodné zárodky.“ [22] 



 

6.1.6 Chlorofyl - A 

„Chlorofyl-a je důleţitou funkční součástí těla všech vyšších rostlin, řas i sinic.  

Z hodnoty koncentrace této látky stanovené ve vodě lze s vysokou přesností hodnotit úroveň 

výskytu řas a sinic v místě měření.“ [18] 

„Vzorky pro měření chlorofylu-A se odebírají na určeném místě (převáţně v místě 

měření teploty vody) speciálním odběrákem (typ Pospíšil) jedenkrát za měsíc. Z hodnoty 

koncentrace této látky stanovené ve vodě lze s vysokou přesností hodnotit úroveň výskytu řas 

a sinic v místě měření.“ [10] 

„Během 90. let byla propracována moţnost detekce fytoplanktonu pomocí in vivo 

flurescence chlorofylu a. Při kaţdém dopadu světla na pigment periferní antény  

na fotosystému II (součást fotosyntetického aparátu autotrofních organismů) dojde k přenosu 

energie na chlorofyl a, coţ se projeví mj. i vyzářením světelného kvanta o vlnové délce  

kolem 685 nm. Tohoto jevu, který se nazývá fluorescence, lze vyuţít nejen při kvantifikaci 

biomasy fytoplanktonu jako celku, ale i při odlišení jeho jednotlivých skupin. Jak jiţ  

bylo zmíněno, fotosystém II je tvořen chlorofylem a a dalším pigmentem. Tyto pigmenty  

jsou specifické pro určité skupiny fytoplanktonu. Sinice tak obsahují fykobiliproteiny 

(fykocyanin, fykoerythrin), zelené řasy chlorofyl b/c a karotenoidy, rozsivky xantofyly atd.  

Z tohoto hlediska, které velice dobře kopíruje i taxonomické rozdělení, lze fytoplanktonní 

organismy rozdělit na několik skupin podle barvy pigmentů: "modrá" (sinice), "zelená" 

(zelené řasy), "hnědá" (hnědé řasy), "červená" (ruduchy) a "smíšená" (skrytěnky – 

Cryptophyta). Kaţdá z těchto skupin má také pochopitelně jiné spektrum pro excitaci 

příslušných pigmentů a následnou fluorescenci chlorofylu a. Z tohoto předpokladu vychází  

i princip ponorné fluorescenční sondy FluoroProbe (bbe-Moldaenke, Kiel, Německo). Jedná 

se o přístroj, který je schopen na základě excitačních spekter organismů přítomných  

ve fytoplanktonu od sebe rozlišit sinice (Cyanobacteria), zelené řasy (Chlorophyta), hnědé 

řasy (Heterokontophyta, Dinophyta, Haptophyta) a skrytěnky (Cryptophyta) a v podobě 

mnoţství chlorofylu a na litr určit jejich biomasu.“ [23] 

6.1.7 Rozpuštěný kyslík ve vodě 

„Koncentrace rozpuštěného kyslíku je funkci teploty, koncentrace biologicky 

rozloţitelných organických látek a fotosyntézy. V letním období bývá koncentrace 

rozpuštěného kyslíku ve vodě asi 8-12 mg.l
-1

a v zimním období asi 6-8 mg.l
-1

. Avšak u toků 



 

organicky znečištěných (vykazující vysoké hodnoty BSK5) se můţe koncentrace rozpuštěného 

kyslíku ve vodě sníţit v extremních případech na 0. Samočištění probíhá výlučně anaerobními 

pochody. V letním období vzniká zejména u stojatých vod přesycení kyslíkem během dne 

asimilací fytoplanktonu a zelených řas. Biologické provzdušňování je přímo úměrné 

slunečnímu záření a nepřímo průtoku. Kritický stav vzniká vţdy na podzim, kdy vodní 

rostliny neustále odumírají. Tato odumřelá rostlinná biomasa pak způsobuje druhotné 

znečištění vody.“ [17] 

6.1.8 BSK5 

Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku uváděná v mg.l
-1

 se pouţívá jako míra 

koncentrace biologicky rozloţitelných látek. „Je definovaná jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek biochemickou oxidací 

organických látek ve vodě.“ [17] 

6.1.9 CHSKMn 

Chemická spotřeba kyslíku uváděná v mg.l
-1

. „Stanovuje se mnoţství oxidačního 

činidla, které se spotřebuje na oxidaci organických látek. Jako oxidační činidlo pro velmi 

nízké koncentrace organických látek se pouţívá - manganistan draselný.“ [17] 

  



 

Tab. č. 2- Ukazatelé jakosti surové vody a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie 

standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu 

Ukazatel Jednotka 

A1 A2 A3 

S M S M S M 

Reakce vody pH 6,5-8,5 6,5-9,5 5,5-9,0 - 5,5-9,0 - 

Teplota °C 15 20 (O) 22 25 (O) 22 25 (O) 

CHSKMn mg.l
-1

 2 3 5 10 10 15 

BSK5 mg.l
-1

 <3 3 4 5 5 7 

Nc mg.l
-1

 1 - 2 - 3 - 

N – NH4
+
 mg.l

-1
 0,05 0,5 0,5 1 1 3 (O) 

Fosforečnany mg.l
-1

 0,3 - 0,5 - 0,5 - 

„Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie 

jakosti. Směrné hodnoty ukazatelů jsou hodnoty, ke kterým má směřovat asanační a ochranná 

činnost v povodí, zejména v ochranném pásmu vodního zdroje.“ [24] 

Vysvětlivky: 

S … směrné, nepovinné hodnoty 

M … mezní, povinné hodnoty 

A1, A2, A3 … kategorie surové vody § 22 odst. 3 vyhlášky 

(O) … výjimečné klimatické a geografické podmínky [24] 

Zdroje pitné vody jsou rozděleny do výše uvedených tří kategorií podle standardních 

metod úpravy surové vody, a to: 

 Kategorie A1 – jednoduchá fyzikální úprava a desinfekce, např. rychlá filtrace  

a desinfekce 

 Kategorie A2 – běţná fyzikální úprava a desinfekce, např. chlorování nefiltrované 

vody, sráţení, vločkování, usazování, filtrace a desinfekce 



 

 Kategorie A3 – intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a desinfekce, 

sráţení, vločkování, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), desinfekce [2] 

Desinfekce vody patří k nejběţnějším metodám úpravy vody. Výzkum podniknutý 

v 70. letech ve Francii indikoval přítomnost vedlejších desinfekčních produktů v pitné vodě. 

Zvláštní pozornost byla věnována koncentraci trihalometanu kvůli jeho potenciálnímu 

karcinogennímu účinku. Na Vysoké škole Veřejného zdraví ve Francii vedlo studium těchto 

vedlejších účinků ke zvýšení opatření v rozvodných systémech pitné vody. Tyto účinky 

desinfekčních prostředků byly spojeny s některými léky a novými pesticidy. Negativní 

dopady rostly se změnami klimatu a tím došlo ke zhoršení jakosti pitné vody.  

Pro významnější poznatky tohoto problému bylo zapotřebí dalšího monitorování i do dalších 

let. [25] 

6.2 Vyhodnocení kvality vody ve sledování let 1999 – 2008 

Samotný monitoring kvality vody v údolní nádrţi probíhá v období duben – září 

běţného roku, nádrţ je sledována 1 x měsíčně, a to na předem stanovené síti měrných profilů, 

zaměřených GPS. V tomto případě se jedná o profil č. 1 – u hráze údolní nádrţe Kruţberk, 

odběr je prováděn z hladiny. [2] 

Pro lepší orientaci ve vývoji koncentrací jednotlivých ukazatelů jsou k dispozici 

přílohy s tabulkami a grafy zkoumaných parametrů. 

Graf č. 1 – Koncentrace rozpuštěného kyslíku ve sledovaném období let 1999 - 2008 
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Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě má poměrně obvyklý průběh během 

vegetačního období, je závislý na tlaku a teplotě vody. Čím vyšší teplota vody, tím niţší 

obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak (viz. Příloha č. 15). Z důvodu nízkého nasycení 

vody kyslíkem se můţe objevit sledovaná voda v kategorii A3, jde pouze o dočasný jev, 

kvalita vody tím není ohroţena. 

„Nízké nasycení kyslíkem je naprosto přirozený a vysvětlitelný jev: zatímco směrnice má 

nastavena kritéria pro povrchový tok, tzn. tekoucí vodu, kde nízké nasycení kyslíkem 

představuje znečištění, v případě nádrţí se odběry realizují z odběrných oken hráze, 

umístěných v různých hloubkách, kde obsah kyslíku klesá s tlakem vody a není zapříčiněn 

znečištěním.“[13]  

Graf č. 2 - Vývoj koncentrace biologické spotřeby kyslíku ve sledovaném období let  

1999 – 2008 

 

Tento parametr informuje o míře organického znečištění ve vodách. Ukazuje 

biochemickou spotřebu kyslíku, který je spotřebován organismy na rozklad znečištění  

za 5 dní. Tento ukazatel je ovlivněn mnoţstvím organických látek ve vodě a nasycením 

kyslíkem. Průběh jednotlivých let není nijak neobvyklý, voda je zařazena do kategorie A1. 

Nízké hodnoty BSK5 značí nízké organické znečištění vody. Pouze ve třech případech byl 
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překročen mezní limit a voda byla zařazena do kategorie A2 z hlediska důkladnější úpravy  

na vodu pitnou. 

Graf č. 3 - Vývoj koncentrace chemické spotřeby kyslíku ve sledovaném období let  

1999 – 2008 

 

Zdrojem CHSKMn můţe být přirozené prostředí okolí povodí. Vzhledem k tomuto 

parametru se voda řadí do kategorie A1 a A2, coţ je z hlediska upravitelnosti vody dobrý stav 

kvality. Nízké hodnoty CHSKMn mohou být důsledkem většího úhrnu sráţek a tím vyšší 

hladiny vody v nádrţi. Hodnota je ovlivněna nasycením kyslíkem a mnoţstvím organických 

látek. Na přelomu března a dubna roku 2006 došlo k povodním, to samé naznačují povodně 

v povodí Odry v září 2007. I přes to nejsou hodnoty nijak výrazné a nepřekročují limity,  

které by znamenaly obtíţnou úpravu vody pro kategorii A3. 

Pro srovnání na vodní nádrţi Ţelivka docházelo v delším časovém úseku k poklesu 

hodnoty CHSKMn vlivem nově zatopené plochy při napouštění nádrţe. To je jeden z mnoha 

faktorů ovlivňující hodnotu CHSKMn. [26]  
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Graf č. 4 - Vývoj koncentrace celkového dusíku ve sledovaném období let 1999 – 2008 

 

Koncentrace celkového dusíku je spolu s fosforem spojena s tzv. eutrofizací, vzniká 

kvetení nádrţí. Během vyšších koncentrací dusíku dochází k mnoţení řas a sinic. Mohlo být 

způsobeno vyššími teplotami vody, delší dobou zdrţení vody apod. 

Na vodní nádrţi Alqueva s významnou zemědělskou oblastí Alentejo v jiţní části 

Portugalska jsou velmi časté problémy s kvalitou vody, způsobených nejen velkým 

mnoţstvím znečišťujících látek na přítoku do nádrţe, ale také dlouhým dobám zdrţení vody 

v nádrţi. Nejvíce nepříznivými vlivy na kvalitu vody v nádrţi však představují velmi vysoké 

teploty, špatná regulace odtoku vody a jiţ zmíněné zdrţení vody na poměrně dlouhou dobu. 

[27] 
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Graf č. 5 - Vývoj koncentrace amoniakálního dusíku ve sledovaném období let  

1999 – 2008 

 

Koncentrace amoniakálního dusíku jsou velmi nízké, často nezměřitelné přístroji. 

Obsah amoniakálního dusíku ve sledované surové vodě je zanedbatelný, voda je zařazena  

do kategorie A1. Voda nejeví známky většího fekálního znečištění. Toxicita je zanedbatelná, 

voda je vhodná pro ţivot ryb, zvláště pstruhových, které si potrpí na velmi čistou vodu. 

Jakost vody v údolní nádrţi Daecheong na řece Geum v Koreji je ovlivněna 

kaţdoročním obdobím sucha od prosince do února. S tímto obdobím je spojeno špatné 

nakládání s odpadními vodami z městských částí, kdy dochází k velkému zvýšení koncentrace 

amoniakálního dusíku, která dosahuje hodnot 2,0 – 5,0 mg.l
-1

 a překračuje jakostní normu  

0,5 mg.l
-1

 pro pitnou vodu. Tato kritická hodnota se sniţuje v dalším období poklesem teploty 

a transportem vody dále po toku do zhruba 60 km vzdálených aglomerací. Sníţení hodnoty 

amoniakálního dusíku je způsobeno samočisticím procesem vody a napojením na další řeky 

v oblasti. [28] 
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Graf č. 6 - Vývoj koncentrace celkového fosforu ve sledovaném období let 1999 – 2008 

 

Koncentrace celkového fosforu je nízká, nepřekročuje přípustné mnoţství. Jarní 

měsíce roku 1999 a 2000 jsou bohatší na celkový fosfor. Můţe to být způsobeno větším 

mnoţstvím fytoplanktonu ve vodě. Poslední čtyři sledované roky dochází k postupnému 

sniţování celkového fosforu. 

„Pro sníţení eutrofizace vodních ploch je potřeba redukovat jak externí tak interní 

přísun ţivin, ale i po zamezení externího přísunu ţivin přetrvává problém eutrofizace řadu let 

nebo desetiletí. Je to způsobeno interním cyklem fosforu v nádrţích, kdy se fosfor 

nashromáţděný v sedimentech uvolňuje zpět do vody, zejména při anaerobních podmínkách. 

Mezi metody pouţívané pro obnovu jezer a ostatních vodních nádrţí patří např. 

 umělá cirkulace (destratifikace), např. mechanickými míchadly 

 aerace, příp. oxygenace hypolimnia 

 vytěţení a deponování sedimentu 

 zřeďování slabě trofickými vodami, příp. velkým objemem vody 

 čerpání silně trofických vod bez obsahu kyslíku z oblasti u dna 

 biomanipulace . řízený rozvoj vybraných druhu ryb a vegetace 
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 pouţití algicidu 

 sráţecí metody za pouţití hlinitých, ţelezitých nebo vápenatých solí.“ [29] 

„Orthofosforečnanové formy jsou produkovány přírodními procesy , ale hlavními 

zdroji jsou antropogenní vlivy a zahrnují: částečně ošetřené a neošetřené kanalizace, odtoku 

ze zemědělských lokalit, a pouţívání některých trávníku hnojiv. Fosforečnan je snadno 

dostupné biologické komunity a obvykle nachází ve velmi nízkých koncentracích  

v neznečištěné vody. Poly formuláře jsou pouţívány k léčení kotel vody a pracích prostředků. 

Ve vodě jsou transformovat do fosforečnan a jsou k dispozici pro závod příjem. Organické 

fosfáty jsou obvykle odhaduje testování celkového obsahu fosforu. Organické fosfáty  

je fosfát, který je vázán, nebo vázané v rostlinných tkání, odpady pevné látky, nebo jiného 

organického materiálu. Po rozkladu fosfátů toto můţe být převedeno na Orthofosforečnan. 

[30] 

6. 3 Výhled do roku 2015 na hlavní ukazatele kvality vody 

Na níţe uvedených obrázcích změn kvality vody vybraných ukazatelů lze sledovat 

trend výhledově do roku 2015 (viz. Přílohy č. 3 – 6). 

„Tento trend se odvíjí od „Plánu oblasti povodí Odry 2010 – 2015“, který byl  

v posledních letech zpracován a který bude v následujícím období do r. 2015, v území své 

působnosti, usměrňovat dění v oblasti vod. Současné plánování na tomto poli je na území 

České republiky upraveno jejími zákonnými a podzákonnými normami a je zaloţeno na:  

 ochraně vod ve smyslu poţadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice). 

 prevenci ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, 

 trvale udrţitelném uţívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění 

poţadavků na vodohospodářské sluţby, zejména pak pro účely zásobování pitnou 

vodou.“ [31] 

„V plánu bylo provedeno hodnocení stavu vod za současných podmínek a byl 

sestaven program opatření tak, aby dobrého stavu bylo k uvedenému datu dosaţeno. Program 

opatření, pomocí kterého bude dosaţeno konkrétních cílů, se skládá z návrhu opatření,  

která jsou obsaţena v jednotlivých kapitolách plánu. Jedná se zejména o tzv. dobré postupy, 

http://www.water-research.net/images/phosphatenat.GIF
http://www.water-research.net/images/phosphateag.GIF
http://www.water-research.net/images/phosphateag.GIF


 

návrhy na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů, odstranění starých 

ekologických zátěţí, revitalizaci koryt vodních toků včetně odstranění migračních překáţek 

na nich, úpravy v krajině pomocí komplexních pozemkových úprav a dalších. Program 

opatření reflektuje taktéţ úkoly z Plánu hlavních povodí České republiky.“ [31] 

  



 

7 ZÁVĚR 

Z vyhodnocení vybraných ukazatelů je zřejmá velmi dobrá kvalita surové vody.  

Pro úpravnu vody to znamená méně technologicky i chemicky náročnou úpravu a tudíţ se 

voda ve většině ukazatelů řadí do kategorie A1. Hodnocený zdroj se můţe objevit  

i v kategorii A3, většinou z důvodu nízkého nasycení kyslíkem. Tento jev není nijak 

neobvyklý a nepředstavuje míru znečištění, tak jak je tomu u tekoucích vod. Naopak je tomu 

u nastavení limitu směrnicí pro ţivé organizmy, které je u stojatých vod poměrně přísné. 

Z tohoto důvodu je voda hodnocena kategorií A3. I v tomto případě znečištění se opět nejedná 

o obtíţné odstraňování při úpravě na vodu pitnou. Úprava je řešena desinfekcí vody. Z tohoto 

hlediska a pohledu na jednotlivé vybrané ukazatele lze říci, ţe úprava této surové vody  

na vodu pitnou by neměla vykazovat větší problémy. Bylo by to za předpokladu, ţe ochranná 

pásma údolní nádrţe budou i nadále plnit svou funkci a opatření budou řešena dle „Plánu 

oblasti povodí Odry 2010 – 2015“. V tomto plánu by mělo dojít k výstavbě kanalizačních 

systémů a čistíren odpadních vod v oblastech okolí údolní nádrţe Kruţberk a jí vlastních 

přítoků. Zlepšení stavu vody prospěje i plánovaná revitalizace vodních toků, úprava krajiny 

apod. Tyto plány mají dlouhodobý charakter, proto ani za pár let nedojde k výraznému 

zlepšení vody, které je spojeno s mnoha dalšími faktory navzájem se ovlivňujících. Trendově 

do budoucna lze říci, ţe nedojde ke zhoršení ani radikálnímu zlepšení kvality surové vody, 

spíše se bude jednat o stagnaci vývojových trendů, minimálně pak mírný růst či pokles 

vývoje. Co se týká rizikovosti pro kritéria dobrého stavu vodního prostředí, budoucí stav 

jakosti vody nebude příliš odlišný od stavu nynějšího. Aby byly splněny cíle ochrany vod 

jako nedílné součásti ţivotního prostředí, musí dojít k omezení či úplnému zabránění zdrojů 

znečištění vody. Při zjišťování kvality vody se ve skutečnosti monitoring věnuje bezmála  

130 údajům, které v závěru plní pohled na celou problematiku. Hlavní roli pak sehrává 

úpravna vody, kde je technologicky a chemicky řešena přeměna surové vody na vodu pitnou 

tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení potřeb spotřebitelů, kteří zaujímají prvním místo 

v plnění daných cílů. V řadě desítek i stovek let došlo k vývojovému pokroku v oblasti výroby 

pitné vody. Je to dáno hlavně novými technologiemi, stále podrobnějšími výzkumy v této 

oblasti apod. Voda obecně je nezbytnou součástí našeho ţivota a ţivota na celé Zemi obecně, 

bez které by lidská existence neměla ţádnou šanci. 
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