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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě vody v údolních nádrţích Těrlicko  

a Ţermanice s ohledem na jejich účel pouţití, kterým je zásobování ostravského průmyslu 

a rekreační vyuţití. Hlavním tématem v první části - úvodu - je charakteristika přehrad 

Ţermanice a Těrlicko, jejich výstavba a technické parametry. Dále je popisován účel  

a vyuţití těchto nádrţí, stejně jako legislativa spojena s „koupacími vodami“. Hlavní část 

práce zahrnuje zhodnocení dat, které jsem získala ze státního podniku Povodí Odry,  

a které odráţejí kvalitu vody v roce 2008. Závěr obsahuje zhodnocení vybraných 

ukazatelů. Ty jsou přehledně zobrazeny v grafech a tabulkách. 

Klíčová slova: nádrţ Ţermanice, nádrţ Těrlicko, kvalita vody 

Summary 

This bachelor thesis deals with water quality in Těrlicko and Ţermanice dams 

with regard to their purpose, which is to supply industry in Ostrava with water and also 

holiday use.  The main topic in first part - introduction - is specification of Ţermanice and 

Těrlicko dams, their  construction and technical parameters. Futher, purpose and usage of 

this dams are described as well as legislation related to so called "bath waters". Main 

chapter includes evaluation of data that I recieved from state company Povodi Odry, which 

are related to water quality in the year 2008. Conclusion consists of evaluation of selected 

parameters. They are digestedly displayed in charts and tables. 

Keywords: dam Ţermanice, dam Těrlicko, water quality 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá údolními nádrţemi v regionu Pobeskydí, konkrétně 

Těrlicko a Ţermanice. Tyto nádrţe slouţí k rekreačnímu vyuţití a k zásobování vodou 

ostravského průmyslu. Jsou spravovány Povodím Odry, s. p. Dalšími významnějšími 

nádrţemi, které spadají pod správu stejného podniku, jsou nádrţe Kruţberk, Olešná, 

Morávka, Šance, Slezská Harta, dále Baška, Pocheň, Větřkovice. Povodí Odry se rozkládá 

na severní Moravě a Slezsku. 

1.1 Historie a funkce vodních nádrţí 

1.1.1 Historie 

V dávné historii byly povodně kaţdoročním problémem, příkladem toho je stará 

Čína, kde tyto povodně zaplavovaly níţiny a oběti se čítaly na tisíce, někdy i miliony lidí. 

Kolem r. 2300 př. n. l. se proto začaly v této zemi regulovat a ohrazovat řeky. Tím  

se dosáhlo, ţe se povodně opakovaly jednou za 10 aţ 20 let. 

První známý zděný vodočet, který je dodnes zachovaný, nechal vybudovat faraón 

Menes v Memfidě na Nilu před 5000 lety. [1] 

Přehrady se stavěly podle hospodářských a společenských potřeb aktuálního 

historického období. Prvotní účel výstavby přehrad plnil funkci ochrany před povodněmi, 

posléze se začaly vyuţívat energeticky a aţ poté se nádrţe začaly vyuţívat k akumulaci 

vody pro ţivot člověka a jeho hospodářskou činnost. 

Místa pro stavbu hrází se v minulosti, stejně jako dnes, vybírala podle těchto 

základních podmínek:  

 „geologická stavba podloţí musí být únosná a málo propustná, 

 morfologie terénu by měla umoţnit stavbu hráze co nejkratší (v soutěsce), 

 údolí nad hrází by mělo být takového tvaru, aby objem zadrţené vody byl 

co největší.“ [2] 
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V minulosti se sídla budovala v blízkosti řek, říček či potoků.  Mlýny, pily, valchy 

se nacházely v bezprostřední blízkosti řek, jelikoţ voda byla prvním energetickým 

zdrojem. S vyvíjejícím se hospodářstvím a růstem hmotného majetku se obyvatelé více 

obávali povodňových škod, a proto začali hledat ochranu proti vodnímu ţivlu. Nejdříve  

se snaţili o úpravu řečišť, především chtěli zabránit vymílání břehů v místech, kde byly 

vybudované objekty na vodním toku, jako jsou například lávky, mosty, brody a jiné.  

Na konci 19. století se začaly ve větší míře stavět protipovodňové hráze ve Slezsku, hlavně 

po mimořádných povodních v roce 1880. Údolní nádrţe na Ostravsku se začaly hojně 

budovat po povodních v letech 1902 a 1903. [2] 

1.1.2 Funkce a provoz 

Přehrady jsou víceúčelová vodní díla, která plní funkci protipovodňové ochrany, 

zásobování vodou, zabezpečení minimálních průtoků v tocích pod nimi, výroby elektrické 

energie a moţnosti rekreace, chovu ryb apod. 

Provoz údolních nádrţí je dán měnící se zatopenou plochou, kolísáním hladiny  

a mnoţství momentálně vypouštěných vod. Hladina v prostoru nádrţe kolísá v závislosti 

na velikosti průtoků a odtoků a na odebíraném mnoţství vody. Při běţných podmínkách, 

jako je povětrnostní situace a provoz, dosahuje hladina nejvýše úroveň tzv. zásobní 

hladiny. Objem akumulované vody je pro plnění účelů nádrţe při této úrovni optimální. 

Přehrady za povodní zachycují povodňové vlny, čili zvýšené přítoky. Hladiny v nádrţích 

pak mohou, při regulovaném odtoku, stoupat aţ do výšky maximálních retenčních hladin. 

[2] 

2 Charakteristika vodních nádrţí 

2.1 Údolní nádrţ Ţermanice 

Údolní nádrţ nacházející se v blízkosti Havířova, slouţící především k zásobování 

ostravského průmyslu provozní vodou a k rekreaci. Stavba byla dokončena r. 1957 a tentýţ   
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rok se začala nádrţ napouštět vodou. Střed bývalé obce Soběšovice se 120 budovami byl 

zatopen. [3] 

2.1.1  Vznik vodní nádrţe Ţermanice 

S myšlenkou postavit jednou vodní nádrţ na řece Lučině si pohrával přehradní 

program jiţ v roce 1911. Tehdy se jednalo o jinou lokalitu, a to o území u Šumbarku, 

dnešní městské části Havířova. S původním místem výstavby přehrady, u Šumbarku,  

se počítalo i v nastávajících letech, ve druhém vydání SVP v roce 1976. Ale uţ v roce  

1941 se ve studijních pracích pro Zemský úřad v Brně objevuje nový profil, jeden  

ze stěţejních přehradních profilů pro akumulaci průmyslové vody v povodí Odry – 

Ţermanice. Po druhé světové válce byla údolní nádrţ u Ţermanic v r. 1946 zařazena  

do prvního poválečného přehradního programu. [2] 

„Původně měla být Ţermanická nádrţ postavena jen pro intervenční zásobování 

rozvíjejících se Vítkovických ţelezáren, které se hodlaly podílet i na nákladech výstavby, 

coţ do jisté míry preferovalo Ţermanice před dalším zvaţovaným profilem, jímţ byla 

přehrada na Stonávce u obce Těrlicko. Přestoţe se nádrţi brzo přiřadil i druhý účel,  

a to ochrany před povodněmi, nebyly ústřední úřady v Praze stavbě další přehrady  

na severu Moravy nakloněny. Aby se jejich negativní postoj obešel, prosadila ostravská 

expozitura Zemského národního výboru, ţe stavebníkem přehrady se stala země 

Moravskoslezská a přípravné práce tak mohly probíhat jen v kompetenci národního 

výboru. V letech 1947 - 1948 byly za pomoci Vítkovických ţelezáren provedeny rozsáhlé 

sondovací práce a v návaznosti na ně byl vypracován v letech 1948 aţ 1949 generální 

projekt.“ [2] 

2.1.2 Poţadavky na stavbu 

Přehradní profil nad obcí Ţermanice byl v podstatě dán morfologicky. Problém 

nastal při geologickém průzkumu místa budoucí hráze, který ukazoval, ţe geologické 

poměry jsou značně sloţité pro zaloţení přehrady i pro stanovení maximální výšky vzduté 

hladiny. Velikost nádrţe limitovaly na jedné straně poţadavky na dodávku vody a na druhé   
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straně geologické podmínky a malá vodnatost řeky Lučiny. Poţadavky dodávky vody  

pro Novou Huť činily 1200 l. s
-1

.Řeka Lučina se potýkala s nedostatečnou vodnatostí,  

to vyţadovalo řešení v širším povodí, které bylo nalezeno v převádění vody z řeky 

Morávky. Toto ale bylo původně projektováno pro převod části průtoků za povodní  

do Ţermanic s úmyslem zlepšení povodňové situace na řece Ostravici. [2] 

2.1.3 Skladba podloţí v místě hráze 

Jelikoţ nebylo nutné budovat příjezdové cesty k místu stavby, bylo přikročeno 

hned po zahájení stavby v r. 1951 k otevření stavební jámy. Geologickým průzkumem bylo 

zjištěno, ţe skalního podloţí bylo tvořeno břidlicemi a těšinitem. Jakost podloţí v levém 

břehu byla dobrá, ale pravý břeh byl silně rozrušen. Rozmělněné břidlice pod těšinitovým 

příkrovem, jeţ byl v dřívějších geologických dobách v dnových partiích patrně řekou 

odnesen, začaly být po širokém otevření stavební jámy a po odlehčení výkopem 

vytlačovány, coţ bylo provázeno i pomalým sesouváním pravého svahu. Tento jev,  

ač geologicky zajímavý, byl náročný pro zaloţení hráze. Proto další postupy výkopů  

i betonáţe jednotlivých bloků přehradní zdi byly této situaci podřízeny. Výkopy základů 

tedy probíhaly na pravé straně tak, ţe se postupovalo po malých plochách, na kterých byla 

betonáţ prováděna jen do určité výšky a to co nejrychleji, aby se dosáhlo dostatečného 

zatíţení dna a také odlehčení. To bylo způsobeno výkopem sousedního základového pole. 

[2] 

2.1.4 Hlavní technické rozměry vodního díla 

Přehradní zeď je 30 m vysoká, 500 m dlouhá a obsahuje 116 600 m
3 

betonu. 

Sloţité geologické podloţí vyţadovalo rozsáhlé injekční práce a výsledkem je celková 

délka 45 325 m vrtů. Zaplavené údolí řeky Lučiny sahá do délky 5,5 km, při zatopené 

ploše 248,4 ha a maximální hloubce 28 m. Plocha povodí nádrţe činí 45,5 km
2
. 
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Pro převádění vod je hrázové těleso opatřeno dvěma spodními výpustmi  

o průměru 1,2 m a třemi hrazenými přelivy o šířce 8 m. Přičemţ je moţné spodními 

výpustmi vypouštět maximálně 2x 16,7 m
3
. s

-1
 a kapacita jednoho přelivu je  

okolo 58 m
3
.s

-1
. Voda se odebírá dvěma potrubími o průměru 0,9 m, které jsou regulovány 

uzávěry. V roce 1964 byla strojovna vybavena malou Francisovou turbínou o výkonu  

0,05 MW. Ta slouţila k zásobování chodu přehrady elektrickou energií. Po 30 letech bylo 

stávající vybavení doplněno turbínou typu Bánki s výkonem 0,09 MW, která je vyuţívána 

pro běţný odtok z přehrady. Celkový objem nadrţené vody dosahuje 25,274 mil. m
3
. 

Prostor nádrţe je rozdělen na retenční, zásobní a stálé nadrţení. Přičemţ retenčním neboli 

ochranným prostorem je moţné při průchodu povodní sníţit stoletý průtok  

80 m
3
.s

-1
 na 20 m

3
.s

-1
. [2] 

 
Obrázek 1: Údolní nádrţ Ţermanice 

[3]  
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Obrázek 2: Příčný řez hrází Ţermanické nádrţe 

[3] 

Popis nákresu hráze Ţermanické nádrţe: 

1. Hradící segment, 2. Brýlový uzávěr, 3. Rozstřikovací uzávěr, 4. Injekční třířadá clona,  

5. Fortifikační injektáţ, 6. Obklad ze ţuly – a. těšinit, b. jílovitá břidlice [3] 

2.2 Údolní nádrţ Těrlicko 

Stavba přehrady byla dokončena r. 1962, ale ještě r. 1964 probíhaly dokončovací 

práce. Zátopou nádrţe byla zasaţena část centra obce Horní Těrlicko a zástavba 

soustředěná zejména podél zatápěných a překládaných silnic ve směru na Český Těšín  

a Horní Suchou. [2] 
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2.2.1 Vznik vodní nádrţe Těrlicko 

V r. 1911 byla na řece Stonávce nad obcí Dolní Těrlicko jen poměrně malá nádrţ 

o objemu 5,2 mil. m
3
. Měla slouţit k zachytávání povodňových vod. Zkušenost 

s nedostatkem vody během 2. světové války zapříčinila, ţe Těrlická přehrada, jejíţ objem 

jiţ činil 25 mil. m
3
, byla zahrnuta do ideového vodohospodářského plánu pro povodí Odry. 

Ale i tehdy měla slouţit nádrţ v první řadě jako protipovodňová ochrana společně 

s přehradou na přítoku řeky Olše v Jablunkově na bystřině Lomná. Roku 1955 byla 

zahájena stavba, které předcházel geologický průzkum. [2] 

2.2.2 Skladba podloţí v místě hráze 

Jiţ na začátku 20. století bylo nalezené místo vhodné pro přehradu, bylo výhodné 

jak morfologicky tak i geologicky. Podle geologického podloţí tvořeného málo 

propustnými jílovitými břidlicemi a jílovci s větší mírou stlačitelnost byla vybrána zemní 

hráz se šikmým těsnícím jádrem v návodní polovině. Hráz byla nasypaná ze štěrkopísků 

s příměsí vyhořelé důlní haldoviny (vytěţený důlní kámen se stopami uhlí, jeţ byl 

dlouhodobě uloţený na odvalech, haldách, a v nichţ se úhelné částice samovznícením 

spálily) a pro těsnící jádro byly pouţity sprašové hlíny. [2] 

2.2.3 Výstavba 

„Stavba začala budováním ţelezobetonové injekční štoly parabolického tvaru 

napříč údolím a objektu spodních výpustí, který byl zaloţen uprostřed. Štola i hráz  

ve směru k pravobřeţnímu zavázání, kde byl údolní svah porušen sesuvy, byla vedena 

v mírném oblouku. Geologické poměry pravého břehu si zde z návodní a vzdušné strany 

hrázového tělesa vyţádaly zřízení zatěţovacích lavic, které byly nasypány z netříděného 

materiálu z výkopů pro štolu a výpustného objektu. Samotné nasypání stabilizační části 

přehradní hráze naráţelo zpočátku na problémy způsobené vysokou vlhkostí materiálu, 

která komplikovala jeho hutnění a ukládání.  
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Po usilovném hledání a expertizách bylo řešení nalezeno v pouţití vyhořelé 

haldoviny, kterou byl na hráz naváţený vlhký štěrkopísek prokládán. Těţená haldovina 

dosahovala teploty aţ 80 °C, coţ umoţňovalo sypání za deštivého počasí i v zimě. Hlavní 

kubatura násypu tak byla provedena v poměrně krátkém čase dvou let 1959 – 1960.“ [2] 

2.2.4 Hlavní technické rozměry vodního díla 

„Hráz přehrady dosahuje nad údolím Stonávky maximální výšky 25 m.  

Je 617 m dlouhá a celkový objem jejího tělesa představuje 770 000 m
3
 uloţeného 

materiálu, z toho 250 000 m
3 

vypálené haldoviny. Návodní líc hráze o sklonu  

1 : 3 je ve spodní části zpevněn pohozem z vysokopecní strusky, v horní polovině,  

v dosahu kolísající hladiny, dlaţbou z betonových prefabrikátů. Injekční clona v údolí  

a na pravém břehu je v rozsahu 2663 m vrtů.“ [2] 

Spodní výpusti jsou tvořeny dvěma potrubími o celkové maximální kapacitě 

 49 m
3
.s

-1
 a nehrazený bezpečnostní přeliv v levém břehu převede při nejvyšší hladině 

v nádrţi 116 m
3
.s

-1
. [2] 

Celkový objem nádrţe činí 27,35 mil. m
3
a je rozdělen: 

 stálé nadrţení, jehoţ objem je 0,65 mil. m
3
, 

 zásobní prostor o objemu 22,0 mil. m
3
, 

 ochranný prostor o objemu 4,7 mil. m
3
, z toho 1,7 mil. m

3
 je objem ovladatelný. 

Nádrţ je schopná sniţovat průtok stoleté povodně ze 150 m
3
.s

-1
 na 64 m

3
.s

-1
. 

Maximálně zatopená plocha dosahuje 267,6 ha a údolí je zatopeno v délce 6,2 km. Plocha 

povodí, kterou nádrţ ovládá, činí 82 km
2
. Na konci zátopy je vybudovaná hrázka,  

jejím účelem je vytvoření stálé hladiny na konci vzdutí a zachytávání splavenin.  

Tato úchytná hrázka je dlouhá 390 m a vysoká 11,2 m. Omezené energetické vyuţití 

vodního díla se zaměřuje pouze na zpracovávání minimálního odtoku, to zabezpečuje malá 

turbína o výkonu 0,045 MW. [2]  
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Obrázek 3: Údolní nádrţ Těrlicko 

[4] 

 

Obrázek 4: Příčný řez hrází Těrlické nádrţe 

[4] 
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Popis nákresu hráze Těrlické nádrţe: 

1. Těsnící jádro ze spraší, 2. Filtr, 3. Proluviální štěrk, 4. Proluviální štěrk prokládaný 

haldovinou, 5. Pohoz ze strusky, 6. Dlaţba z betonových prefabrikátů, 7. Injekční clona,  

8. Štěrkový drén – a. náplavové hlíny, b. údolní štěrk, c. jílovitá břidlice. [4]  

„Výstavba nádrţe v Nových Heřminovech se řeší uţ několik desítek let. Aktuální 

se tato otázka stala opět po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 

Předloni vláda vybrala z několika variant tu menší, která si vyţádá zaplavení poloviny 

obce. Samotná přehrada, která zaplaví na pět desítek domů v Nových Heřminovech, bude 

mít betonovou hráz vybavenou spodními výpustmi a nehrazenými přelivy s kaskádou.  

Na dotčeném území vznikne také sedm malých vodních nádrţí, například v Krnově, Jelení 

či Lichnově. Zároveň bude na toku rozšířený monitorovací systém díky 12 novým stanicím 

pro měření průtoku a hladiny vody. Investiční záměr počítá s tím, ţe po technické stránce 

by mělo být celé vodní dílo dokončeno v roce 2021.“ [5] 

3 Účel a vyuţití 

3.1 Nádrţ Ţermanice 

Původně měla nádrţ slouţit pro intervenční zásobování rozvíjejících  

se Vítkovických ţelezáren. Dále se jí přiřadil druhý účel vyuţití, ochrana před povodněmi. 

Voda z nádrţe je dodávána Nové Huti a.s. v Ostravě a celulózce Biocelu Paskov a.s. Stejně 

jako Těrlicko slouţí k rekreaci. Také slouţí k nalepšování průtoku toku pod přehradou  

a výrobě elektrické energie. [2] 

3.2 Nádrţ Těrlicko 

Prvotní význam Těrlické přehrady byl pouze ochranný. Vodou z nádrţe  

jsou zásobovány hlavně doly, ţelezárny v Třinci a kompenzačně elektrárna 

v Dětmarovicích. Dále slouţí k nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod nádrţí. 

[2]  
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V zahraničí se zabývají novou metodou, která se týká výpočetní techniky  

pro nádrţe. „ESN metoda můţe být dobrou alternativní metodou pro zlepšení předpovídání 

hladiny nádrţí, testování probíhalo na čtyřech vybraných velkých nádrţích, a sice Erie, 

Huron-Michigan, Ontario, a Superior. Je zjištěno, ţe ESN můţe poskytnout odpovídající 

hladiny s předpovědí aţ 10 měsíců dopředu. ESN ukazuje slibný potenciál, který by mohl 

být dále vyuţíván pro různé hydrologické a geofyzikální modelování časových řad  

a předpovídání.“ [6] 

4 Legislativa 

Jakostí vody v nevodárenských nádrţích se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/ES/7 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 

76/160/EHS. U tzv. koupacích vod se hodnotí jakost vody podle přílohy č. 1 k vyhlášce 

MZd č. 135/2004 Sb. Tato vyhláška stanovuje hygienické poţadavky na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. [7] 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví 

hygienické poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch 

obnáší v příloze č. 1 ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné přírodě  

a jejich limitní hodnoty: 

 Ukazatel 
Doporučená 

hodnota 
Limitní hodnota 

Nejmenší četnost 

odběru v koupací 

sezóně 

1. 
Koliformní bakterie 

(KTJ.ml
-1

) 
5 100 14 denní 

2. 
Termotolerantní kol. 

Bakterie (KTJ.ml
-1

) 
<5 20 14 denní 

3. Enterokoky (KTJ.ml
-1

) <5 20 14 denní 

4. Salmonelly (KTJ.l
-1

) - 0 v případě podezření 

5. PH - 6 – 9 denně 

6. Barva - Beze změn denně 
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7. Minerální oleje (mg.l
-1

) Pod 0,3 
bez filmu na hladině 

a zápachu 
14 denní 

8. 
Tenzidy aniont.  

(mg.l
-1

) 
Pod 0,3 Bez pěny 14 denní 

9. 
Fenoly 

(mg.l
-1

) 
Pod 0,005 

Pod 0,05 

bez pachu 
14 denní 

10. 
Průhlednost 

(m) 
2 1 14 denní 

11. 
Kyslík rozp. 

(% nasycení) 
80 – 120 50 14 denní 

12. 
Viditelné plovoucí  

Znečištění 
- Nezjistitelné denně 

13. 

Biologický stav podle 

indexu saprobity 

biosestonu 

<2,2 2,5  

14. 

Ţivé organismy 

fytoplankton 

jedinec / ml 

méně neţ 

2000 
10 000* 14 denní 

 

* V případě vodních květů je koupání zakázáno. [8] 

Dále zákon 258/2000 Sb., který vypovídá o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. [7] 

Vyhláška č. 159/2003 Sb. se změnami 168/2006 Sb., 152/2008 Sb., stanovuje 

povrchové vody vyuţívané ke koupání osob. Příloha této vyhlášky obsahuje koupací místa 

v ČR. Tyto lokality podléhají kontrole hygienických stanic. V Moravskoslezském kraji  

do tohoto zařazení spadají nádrţe ve správě Povodí Odry, s. p., kterými jsou Slezská Harta, 

Ţermanice, Těrlicko, Olešná a Baška a některé vodní nádrţe ve správě ZVHS a obcí. [7]  



Hana Petercová: Vývoj jakosti vody na vodních dílech Ţermanice a Těrlicko z rekreačního 

hlediska v průběhu zvoleného časového období 

2009 / 2010  13 

 

Jelikoţ zmíněné legislativní předpisy nevystihují podstatu problematiky,  

kterou je rozdíl jakosti vod „koupacích míst“ v souvislosti s moţnými riziky zdravotního 

rázu, vydal Hlavní hygienik ČR metodický návod, napomáhající vhodně odstupňovat 

kvalitu „koupací vody“ jednotlivých lokalit a lépe tak seznamovat veřejnost s riziky.  

Do kategorií se vody v dané oblasti zařazují podle mnoha ukazatelů, zejména  

podle kvantity výskytu sinic, koncentrace chlorofylu-a, rozbory mikrobiologických 

ukazatelů, poté také senzorické vlastnosti vody a jiné. [7] 

4.1 Kategorie koupacích vod 

4.1.1 Voda vhodná ke koupání 

 jedná se o nezávadnou vodu, svou kvalitou trvale vyhovující ke koupání,  

je označena modře. [7] 

Voda vhodná ke koupání musí splňovat tyto limity: 

Sinice 

 nálezy sinic z posledního rozboru nesmí nepřekračovat  

20 000 buněk/ml (nebo 2 mm
3
.l

-1
 buněčného objemu sinic) 

 toto se týká koupališť, u kterých se monitoring sinic neprovádí podle  

§ 3 odst. 3 vyhlášky. 

Mikrobiologické ukazatele 

 jedná se o výsledky rozborů ukazatelů koliformní bakterie, termotolerantní 

koliformní bakterie a enterokoku, které jsou vyhovující v předcházející sezóně 

podle § 5 odst. 1 vyhlášky. To znamená, ţe vyhovují nejméně v 95% limitním 

hodnotám a nejméně v 80% doporučeným hodnotám z přílohy 1 vyhlášky.  

A výsledky rozborů těchto ukazatelů v probíhající koupací sezóně nepřekračují 

limitní hodnoty přílohy 1 vyhlášky.  

Ostatní vlastnosti 

 nejsou zhoršeny smyslově postiţitelné vlastnosti vody. [9]  
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4.1.2 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi 

 jedná se o nezávadnou vodu, svou kvalitou převáţně vyhovující ke koupání,  

se zhoršenými senzorickými změnami, je označena zeleně. [7]  

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi musí 

splňovat alespoň jednu z těchto podmínek, ale jakost odpovídá kategorii „Voda vhodná  

ke koupání“:  

Průhlednost 

 při posledním odběru byla menší neţ 1 m 

 kdyţ je průhlednost sníţená tak se nehodnotí, pokud je způsobena pro lokalitu 

typickým přirozeným zákalem, který však nemá původ v přítomných organismech. 

Viditelné znečištění 

 je přítomno a není přírodního původu (např. prázdné obaly od nápojů a další 

odpadky). Je přítomno znečištění, které je přírodního původu (např. listy stromů),  

ale je takového rozsahu, ţe zřetelně zhoršuje estetické vlastnosti vody. 

Další smyslově postiţitelné vlastnosti, které však neodrazují od koupání (např.): 

 mírný výskyt pěny 

 nepříjemný, ale neodpuzující zápach vody. [9] 

4.1.3 Zhoršená jakost vody 

 jedná se o určité rozhraní mezi závadností a nezávadností vody, zdravotní riziko  

pro vnímavé jedince, je označena oranţově. [7] 

Tímto stupněm je označována voda, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek 

a vlastnosti neodpovídají kategoriím „voda nevhodná ke koupání“ a „zákaz koupání“:  
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Sinice  

 nálezy z posledního rozboru jsou větší neţ 20 000 buněk/ml, ale nepřekračují 

100 000 buněk/ml (nebo 2 a 10 mm
3
.l

-1
 buněčného objemu sinic) a zároveň 

koncentrace chlorofylu-a je větší neţ 10 μg.l
-1

 (tzn., ţe byly překročeny limity  

I. stupně stanovené v příloze č. 2 vyhlášky). 

Mikrobiologické ukazatele 

 výsledky rozborů ukazatelů koliformní bakterie, termotolerantní koliformní 

bakterie a enterokoky vyhovovaly v předcházející koupací sezóně § 5 odst. 1a,  

ale alespoň jeden ze zmíněných ukazatelů nevyhovoval v předcházející koupací 

sezóně § 5 odst.1b vyhlášky – tzn., ţe nejméně 95% vzorků nepřekročilo limitní 

hodnoty z přílohy 1 vyhlášky.  

 doporučené hodnoty alespoň pro jeden z ukazatelů však byly překročeny u více  

neţ 20% vzorků. 

 v probíhající koupací sezóně dochází opakovaně k překračování doporučených 

hodnot přílohy 1 vyhlášky.  

Zdravotní potíţe 

 je-li prokázána alergická reakce u citlivých jedinců po kontaktu s vodou,  

ale zjištěné hodnoty ukazatelů jakosti vody odpovídají kategoriím „Voda vhodná  

pro koupání“ nebo „Zhoršené smyslově postiţitelné vlastnosti vody“. [9] 

4.1.4 Voda nevhodná ke koupání 

 převládá nevyhovující kvalita vody se zdravotním rizikem zejména pro citlivé 

jedince, je označena červeně. [7] 

Takto je označena voda, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek, ale ţádné 

vlastnosti neodpovídají kategorii „zákaz koupání“: 

Sinice 

 pokud nález sinic z posledního rozboru překročil hranici 100 000 buněk/ml  

(nebo 10 mm
3
.l

-1
 buněčného objemu sinic) a zároveň koncentrace chlorofylu - a  
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přesahuje hranici 50 μg.l
-1

 (tzn., ţe byly překročeny limity II. stupně stanovené  

v příloze č. 2 vyhlášky). 

Mikrobiologické ukazatele 

 výsledky rozborů alespoň jednoho z ukazatelů koliformní bakterie, termotolerantní 

koliformní bakterie a enterokoky nevyhovovaly v předcházející koupací sezóně  

§ 5 odst. 1a – tzn. více neţ 5 % vzorků překračovalo limitní hodnoty 

 alespoň ve dvou po sobě následujících odběrech byly nejméně u jednoho z výše 

zmíněných mikrobiologických ukazatelů překročeny limitní hodnoty přílohy  

1 vyhlášky. 

Smyslově postiţitelné vlastnosti 

 viditelné znečištění, zápach, olejový film, pěna atd. na hladině je takového rozsahu, 

ţe je prakticky vyloučeno rekreační vyuţití lokality. [9] 

4.1.5 Voda nebezpečná ke koupání 

 voda neodpovídá hygienickým poţadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, 

vyhlašuje se zákaz koupání, je označena černě. [7] 

Tohoto stupně se pouţije, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

Sinice 

 výskyt vodního květu na standardním odběrovém místě nebo mimo ně, pokud 

existuje reálná moţnost rychlého přemístění vodního květu na standardní odběrové 

místo v případě změny směru větru 

 ve shodě §5 odst. 3 vyhlášky také v případě výrazného překročení limitu  

100 000 buněk/ml (nebo 10 mm
3
. l

-1
) v přítomnosti sinic, které netvoří vodní květy. 

To se týká především výskytu Planktothrix agardhii, která přihladinové vodní květy 

vytváří jen zřídka a navíc obvykle produkuje větší mnoţství toxinů  

na jednotku biomasy, neţ jiné sinice. 

Mikrobiologické ukazatele 

 výsledky trvale překračují limitní hodnoty z přílohy 1 vyhlášky.  
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Ostatní případy 

 vţdy, kdyţ existuje odůvodněné podezření, ţe můţe být váţně ohroţeno zdraví 

koupajících se  

 nevysvětlitelný úhyn ryb v na lokalitě, i kdyţ ukazatele jakosti vody jsou v pořádku 

 zvýšený výskyt akutního onemocnění, jehoţ epidemiologické znaky poukazují  

na koupací místo jako zdroj nákazy a to i v případech, kdy specifický původce není  

ve vodě prokázán. [9] 

Všechny údaje měřené datasondou, dále hodnoty z výsledků laboratorních analýz  

a také hydrologická data, jsou uloţena v historické databance a SW ReViewer  

a také na webových stránkách voda.gov.cz. [7] 

5 Vyhodnocení jakosti vody - monitoring kvality vody, proces 

sledování kvality vody 

Pro vyuţitelnost vodních zdrojů je důleţité zabývat se mnoţstvím vod,  

neboli kvantitou, ale také především kvalitou, také nazývanou jakostí vody. Ve vodě  

se vyskytují v různé míře rozpuštěné organické i anorganické látky. Ve vodním prostředí 

se vyskytuje mnoho ţivých organismů, hlavně mikroorganismů. Zjišťování všech látek  

ve vodě obsaţených je téměř nemoţné a to hlavně z hlediska ekonomického, technického  

i časového. Z tohoto důvodu byl vybrán soubor rozhodujících ukazatelů, který zahrnuje 

fyzikální, chemické i biologické vlastnosti vody. 

Změny jakosti vody v nádrţích kolísají v závislosti na čase, ale mění se také 

v jednotlivých vrstvách, zejména pak v hlubších nádrţích. 

Mezi nejdůleţitější činitele ovlivňující okamţitou jakost vody v povrchových 

zdrojích zařazujeme produkci znečištění ve zdrojích znečištění, dále podíl znečištění 

odbouraného v čistírnách odpadních vod a velikost znečištění do toku vypouštěného, 

teplota vody a velikost průtoku, také samočistící proces toku a manipulace na vodních 

dílech. [1]  
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„V roce 2008 byla v rámci rozvoje automatických měřících systémů povodí 

Moravy hlavní pozornost podniku směřovaná především na vybudování komplexních 

automatických měřících systémů na dosud dálkově nesledovaných VD ve správě povodí 

Moravy. Jednalo se o komplexní automatické měření stavů na vodních nádrţích Fryšták  

a Plumlov, jezu Bělov a automatické měření vodních stavů v profilu limnigrafické stanice 

na toku Velička (pravostranný přítok do jezové zdrţe jezu Hranice). Komplexní 

automatické měření stavů na vodních nádrţích zahrnuje měření vodních stavů a průtoků 

 na přítocích do nádrţí, měření hladiny v nádrţi a odtoku z nádrţe, dále měření teplot 

ovzduší, vody a sráţek. V rámci vybudování těchto měřících systémů byl také zabezpečen 

dálkový přenos měřených údajů obsluhám VD a na vodohospodářský dispečink povodí 

Moravy.“ [10] 

„Od podzimu roku 2006 je na povodí Moravy zavaděn geofyzikální monitorovací 

systém (GMS) do metodiky technicko-bezpečnostního dohledu prohlídek 

protipovodňových hrází v povodí Moravy. Systém GMS vychází ze závěrů výzkumných 

projektů Evropské unie s názvem IMPACT a FLOODSite. V rámci těchto projektů byla 

navrţena ucelena metodika geofyzikálních měření pro rychlé a levné posouzení pouţitých 

materiálů a homogenity stavby hráze. Získaná data jsou dále zkoumána a interpretována 

pomocí programu GMS Data. Závěrem mohou také byt označeny potenciálně rizikové 

úseky hrázi vyznačující se extremními naměřenými hodnotami. Takovým úsekům bude 

věnovaná zvýšená pozornost při dalším průzkumu a sledování hrázi v rámci tech.-bezp. 

dohledu.“ [11] 

5.1 Monitoring kvality vody v nádrţích 

Samotné monitorování jakosti vod v údolních nádrţích je prováděno v období 

duben – září, přičemţ kaţdá vodní nádrţ, která je zahrnuta právě do tohoto monitoringu  

se sleduje 1 x měsíčně, a to na předem stanovené síti měrných profilů (zaměřeno GPS). 

Měření se provádí přímo na místě v jednotlivých měrných profilech, vertikálách. Tyto 

jednotlivé vertikály byly navrţeny s ohledem na velikost kaţdé nádrţe, její členitost,  

nebo moţný vliv jednotlivých přítoků. Data se získávají prostřednictvím 

multiparametrálního zařízení s hloubkovým krokem 1 m.   
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Tímto měřením se vyhodnocují základní fyzikálně-chemické ukazatele,  

které přímo souvisejí s biochemickými procesy probíhajícími v nádrţi. Jsou to teplota, pH, 

kyslík, zákal, redox potenciál a vodivost. Toto zařízení je dále vybaveno fluorimetrem  

a nově fluorimetrem (BGA sensor). Fluorimetr zaznamenává data týkající se chlorofylu, 

který je hlavním indikátorem výskytu fytoplanktonu, a to především zelených řas. BGA 

sensor detekuje modrý pigment, fytocyanin, který je obsaţený v těle sinic. S tímto 

měřením současně probíhají odběry vzorků z hladiny, dále ze středu a také dna nádrţe. 

Tyto vzorky jsou vyhodnoceny ve VH laboratořích. [7] 

Přítok, odtok, objem, sráţky, teplota vzduchu, čili hydrologická data, se taktéţ 

monitorují v nádrţích denně. Sleduje se také jakost vody a hydrologická data 

nejvýznamnějších přítoků údolních nádrţí. [7] 

Struktura provozního monitoringu: 

Přítoky (dynamická data): 

 hydrologie je dána obsluhou vodního díla, obnáší denní měření,  

při kterém se zjišťují průtoky odvozené z celkového průtoku, 

 kvalita je kontrolována 1 x měsíčně v laboratořích, kde se zjišťují fyzikální, 

chemické, mikrobiologické a hydrobiologické ukazatele. 

Nádrţe (statická data): 

 hydrologie se provádí denně na VH dispečinku, sleduje se zde přítok, odtok, objem, 

sráţky, teplota vzduchu a vody,  

 kvalita se kontroluje 6 x ročně, datasondou se odeberou vzorky  

a ve vodohospodářských laboratořích se určuje teplota, pH, kyslík, zákal, redox, 

vodivost, chlorofyl a, dále fyzikální, chemické, mikrobiologické a hydrobiologické 

ukazatele.[7] 

„Přítomnost mikrocystinů se zkoumala v Kalifornii na dvou nádrţích. Vzorky  

se odebíraly ze dvou míst z hladiny na obou nádrţích, to probíhalo dvakrát denně. 

K měření pouţili multi-parametrální datovou sondu. Měření probíhalo do hloubky  

15 – 25 cm. Pro řasovou taxonomii a MC se odebíraly vzorky do 10 litrových nádob, poté 

byly uschovány v teple a chladu.“ [12]  
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„Detekce mikrocystinů ve vodních vzorcích 

Mikrocystiny jsou skupinou silných hepatotoxinů produkovaných skupinou 

převáţně vodních druhů cyanobakterií, jejich přítomnost je nahlášená po celém světě. 

Problém mikrocystinů v kontaminované vodě se rozšiřuje z důvodu eutrofizace jezer  

a nádrţí a souvisí to se změnou klimatu. Detekce probíhala ve třech vodních vzorcích,  

1. byla voda vodovodní, 2. destilovaná a 3. vzorek z jezera ve Skotsku. 1. vzorek  

se provzdušňoval, aby se odstranil vliv chlorování, 3. vzorek se filtroval pouţitím 55 mm 

GF/C Whatman papíru. Na začátku byly všechny vzorky otestované Imunostripem.  

Dále se vzorky naočkovaly mikrocystinem - LR v různých koncentracích. Toto probíhalo 

třikrát. Dále probíhala analýza, které předcházel 3 týdenní růst kultury. Kultury byly 

přefiltrovány a rozpouštěny v 70 % methanolu po dobu 1 hodiny. Poté byly extrakty 

zředěny a odstředěny.“ [13] 

„Pro posouzení míry znečištění několika vybraných vodních útvarů v povodí 

Odry, které patří z hlediska výskytu pesticidních látek k potencionálně nejrizikovějším, 

byla zároveň s průzkumem říčních sedimentů pouţita také nová moderní metoda – 

průzkum pomocí nízkonákladových semipermeabilních membrán vyvinutých brněnskou 

pobočkou VÚV T. G. M., v. v. i. 

Průzkum provedený pomocí nízkonákladových semipermeabilních membrán 

potvrdil zvýšený výskyt alachloru, chlorpyrifosu a trifluralinu v závěrových profilech 

vodních útvarů Hvozdnice po ústí do toku Moravice a Luha po ústí do toku Odra, tedy 

útvarů patřících podle výsledků výše uvedené metody mezi potenciálně nejrizikovější.“ 

[14] 

“Ze zjištěných výsledků monitorování vybraných hraničních profilů povodí Odry 

vyplývají tyto skutečnosti: 

 oblast Horní Odry – největší látkový odtok je evidován u kovů – zinek, nikl, olovo, 

chrom, měď, kadmium, arzen, rtuť a chrom šestimocný, rovněţ je zde evidováno 

vypouštění PAU,  
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 oblast Střední Odry – není zde evidován ţádný průmyslový zdroj, je zde uvedena 

pouze pro úplnost přehledu (v rámci ČR jde pouze o část povodí Bóbru po Kwisu  

a Kwisu), 

 oblast Luţické Nisy – největší látkový odtok je evidován u kovů – zinek a olovo, 

dále je zde zachyceno i vypouštění tetrachlorethanu.“ [15] 

5.2 Klasifikace jakosti povrchových vod 

Klasifikace povrchových vod se řídí normou ČSN 75 7221 a dělí se podle stupně 

znečištění do kvalitativních tříd s navrhovaným stupněm toxického rizika znečištění: 

„I. třída: velmi čistá voda, obvykle vhodná pro všechna pouţití, zejména pro vodárenské 

účely, potravinářský a jiný průmysl (poţadující jakost pitné vody), pro koupaliště,  

pro chov lososovitých ryb; 

TRZ - zanedbatelné riziko. 

II. třída: čistá voda, obvykle vhodná pro většinu pouţití, zejména pro vodárenské účely, 

vodní sporty, chov ryb, zásobování průmyslu vodou; 

TRZ - mírné riziko. 

III. třída: znečištěná voda, obvykle vhodná jen pro zásobování průmyslu vodou,  

pro vodárenské vyuţití jen podmíněně vyuţitelná za předpokladu pouţití vícestupňové 

technologie úpravy; 

TRZ – maximálně přípustné riziko. 

IV. třída: silně znečištěná voda, obvykle vhodná jen pro omezené účely; 

TRZ – zvýšené riziko. 

V. třída: velmi silně znečištěná voda, obvykle se nehodí pro ţádný účel; 

TRZ – váţné riziko.“ 

Vody I. a II. třídy mají krajinotvornou hodnotu a třída III. má malou krajinotvornou 

hodnotu. [16]  



Hana Petercová: Vývoj jakosti vody na vodních dílech Ţermanice a Těrlicko z rekreačního 

hlediska v průběhu zvoleného časového období 

2009 / 2010  22 

 

Klasifikace jakosti vody je výsledkem vyhodnocení vybraných ukazatelů jakosti 

vody, které se dle normy ČSN 75 7221 dělí do těchto skupin: 

A – kyslíkový reţim (rozpuštěný kyslík, BSK5, CHSKMn nebo CHSKCr), 

B – základní chemické a fyzikální (pH, teplota vody, rozpuštěné látky nebo vodivost, 

nerozpuštěné látky, amoniakální dusík), 

C – doplňující chemické (vápník, hořčík, chloridy, sírany, aniontové tenzidy, nepolární 

extrahovatelné látky, organicky vázaný chlor), 

D – těţké kovy (rtuť, kadmium, arzen, olovo), 

E – biologické a mikrobiologické (saprobní index, koliformní bakterie nebo fekální 

koliformní bakterie), 

F – radioaktivity (celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta). [16] 

6 Vyhodnocení výsledků monitoringu vybraných ukazatelů kvality 

povrchové vody 

U vyhodnocování jakosti vod v údolních nádrţích se bere v potaz mnoho aspektů 

a činitelů, kteří by mohli být příčinou zhoršení jakosti vody. Měření probíhá v období  

od dubna do září. Všechny hodnoty, které přísluší určitému vzorku, se přehledně 

zaznamenávají do tabulek a grafů. 

Některé hodnoty, které se zaznamenávají a měří: 

- kaţdý vzorek je 

označen číslem, které je 

tvořeno pořadovým 

číslem\rok odběru 

- datum odběru 

- místo odběru 

- teplota vzduchu 

- teplota vody 

- průhlednost 

- nerozpuštěné látky - 

veškeré 

- konduktivita 

- rozpuštěné  látky - 

veškeré 

- pH 

- KNK 4,5 

- KNK 8,3 

- ZNK  4,5 

- ZNK  8,3 

- BSK5 

- CHSKMn 

- TOC 

- dusík celkový  
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- rozpuštěný kyslík 

- nasycení kyslíkem 

- uhličitany  

- hydrogenuhličiny 

- sírany 

- chloridy 

- dusičnany 

- dusík - dusičnanový- 

dusitany 

- dusík - dusitanový 

- amonné ionty 

- dusík amoniakální 

- fosfor celkový 

- fosforečnany 

- fosfor - fosforečnanový 

- ţelezo 

- mangan 

- hliník 

- termotolerantní bakterie 

- celkový počet 

organismů 

- fytoplankton 

- zooplankton 

- doprava vzorku 

- intestinální enterokok

 

Pro nádrţe s rekreačním vyuţitím je podstatné vyhodnocení teploty vody, poté pH 

vody, BSK5, CHSKMn, dusíku, amoniakálního dusíku, fosforečnanů, rozpuštěného kyslíku 

a celkového počtu organismů, chlorofylu – a, fytoplanktonu.  

Popis vybraných hodnot: 

Průhlednost – je jednou z optických vlastností vody, nazývaná téţ vertikální 

viditelnost. Důvodem sníţení průhlednosti vody bývá zákal, který je způsoben přítomností 

suspendovaných látek ve vodě. Především se jedná o rozptýlené organické látky, 

usaditelné a neusaditelné naplaveniny. Na zvýšení hodnoty zákalu se z velké části podílí 

období cirkulace, jarní tání ledu a sněhu, poté větrné a suché podnebí a v nepolední řadě 

nárůst fytoplanktonu v jarním období. Měření se provádí Secchiho deskou. [17] 

Konduktivita – vedení elektrického proudu ve vodě, je zaloţena na přítomnosti 

kationů a aniontů, které se uvolňují v průběhu disociace, štěpení elektrolytů. Jednotkou 

konduktivity je Siemens na metr [S/m]. Je závislá na teplotě. Konduktivita se měří 

konduktometrem, který je spojen s vodivostní nádobkou se dvěma platinovými 

elektrodami. [18] 

pH - je jedním z nejcitlivějších ukazatelů rovnováţných stavů v přírodních 

vodách. Hodnota pH je definicí záporného dekadického logaritmu aktivity vodíkových 

iontů. pH = - log aH
+
, přičemţ aH

+
 = 10

-pH
.  
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Aktivita vodíkových iontů se ve vodě určuje vratnou reakcí H2O ↔ H
+
 +OH

-
. 

Dále je potřebná rovnováţná konstanta, která je daná vztahem: (aH
+
 . aOH

-
)
 
/ aH2O = K.  

pH > 7 voda je zásaditá, pH = 0 voda je neutrální a pH < 7 je voda kyselá. [18] 

BSK5 - je ukazatel, který udává mnoţství rozpuštěného kyslíku, jeţ byl 

spotřebován při biochemické oxidaci látek ve vodě po dobu 5 dnů a při teplotě přibliţně  

20 °C. Jeho pomocí získáváme informace o celkovém obsahu biologicky rozloţitelných 

organických látkách. Tyto biologicky rozloţitelné organické látky pocházejí většinou  

ze splaškových vod z komunálních odpadů, z odpadů ţivočišné zemědělské výroby  

a také z průmyslových odpadních vod. Spolu s CHSK tak tvoří hlavní ukazatele 

organického znečištění. [19] 

CHSKMn – chemická spotřeba kyslíku manganistanem, určuje veškeré organické 

znečištění, tedy látky biologicky rozloţitelné i nerozloţitelné. Toto znečistění se vyskytuje 

zejména v odpadních průmyslových vodách a komunálním odpadu. [19] 

TOC - celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon) je parametr 

uváděný u vod, který ukazuje mnoţství organických látek přítomných v daném vzorku. 

Tento parametr je udáván v mg uhlíku na 1 l vody. Pouţívá se pro stanovení kvality vody  

a ke sledování emisí vypouštěných do vod. Přirozenými „zdroji emisí“ TOC  

jsou biologické pochody, zejména rozklad odumřelých organismů a produktů jejich 

metabolických pochodů. Antropogenními zdroji mohou být kejda a jiné odpadní materiály 

ze zemědělské výroby, odtoky ze siláţí a výluhy ze zemědělských ploch, splaškové 

odpadní vody a jiné. [19] 

Dusík - dusík tvoří s kyslíkem, uhlíkem a vodíkem kvantitativně biogenní prvek. 

Jeho sníţená koncentrace je doprovázena vysokým nárůstem fytoplanktonu, především  

ve vegetačním období. Maxima koncentrace tohoto prvku jsou zaznamenány na nádrţích 

s vytvořeným vodním květem. Dusík se v ekosystému vyskytuje prostřednictvím 

antropogenního působení, zejména pouţíváním dusíkatých hnojiv, spalováním fosilních 

sloučenin atd. Atmosférický dusík je vyuţíván organismy, vyznačujícími se schopností 

biologické fixace, při níţ dochází prostřednictvím enzymu nitrogenázy k přeměně dusíku 

na amonné soli, glutamin a je přenesen do vegetativní buňky. Tento děj provádějí 

symbiotičtí a volně ţijící aerobní a anaerobní a fototrofní vazači. V nádrţích Těrlicko  
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a Ţermanice byly nalezeny pouze fototrofní vazači, konkrétně zástupci sinic rodu 

Anabaena a Aphanizomenon. [17] 

Rozpuštěný kyslík – vzniká rozpuštěním kyslíku z atmosféry ve vodě,  

také je produktem přítomných řas a sinic. Koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodách 

s vysokým oţivením řas a sinic bude velmi proměnlivá v závislosti na denní době.  

K vyčerpání kyslíku můţe docházet při hromadném odumírání vodního květu.  

To je samozřejmě závaţná estetická závada doprovázená nepříjemným zápachem a taková 

lokalita samozřejmě není vhodná ke koupání. [20] 

Termotolerantní koliformní bakterie – je indikátorem bakteriálního znečištění 

fekálního původu. Při vyšší koncentraci způsobují ţaludeční a střevní potíţe. [20] 

Intestinální enterokoky – „(streptokoky) jsou grampozitivní koky, které často tvoří 

diplokoky (jejich dělení probíhá pouze v jedné rovině, coţ je důleţité  

pro mikrobiologickou kontrolu). Běţně se vyskytují v obsahu intestinálního traktu,  

proto jsou pouţívány jako indikátor fekálního znečištění. Jsou citlivé vůči změnám 

vnějšího prostředí, proto se ve vodě velmi vzácně pomnoţují a přeţívají zde krátkou dobu. 

Jsou povaţovány za indikátory čerstvého fekálního znečištění neţ např. koliformní 

bakterie. Jsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům, např. chloru, proto dále indikují 

nedostatečnou dávku dezinfekčního prostředku“ [21] 

Amoniakální dusík - vyskytuje se buď ve formě nedisociovaného amoniaku  

NH3 (je ve vodě hydratovaný = NH3 . H2O), nebo ve formě kationtu NH4. Tento prvek  

je součástí dusíkového cyklu a je nezbytný pro vznik nové biomasy organizmů. Vzniká  

při mikrobiálním rozkladu organických dusíkatých látek v redukčním prostředí. 

V přítomnosti kyslíku je v přírodních vodách velmi nestálý. Nitrifikací se mění na dusitany 

aţ dusičnany. [18] 

Fosforečnany - ve vodách se vyskytují ve formě rozpuštěné i nerozpuštěné. Větší 

mnoţství sloučenin fosforu se do povrchových vod dostává např. pouţíváním syntetických 

detergentů, fosforečných hnojiv, prostřednictvím splaškových vod a odumřelými vodními 

rostlinami a ţivočichy. Sloučeniny fosforu představují velký význam v přírodním 

koloběhu, pro niţší a vyšší organizmy, které mění jejich anorganické formy na organické, 

jsou nepostradatelnými. Dále tyto sloučeniny významně přispívají k eutrofizaci vod. [18]  
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Fytoplankton – je převáţně tvořen zástupci řas a sinic. 

Vybraní zástupci fytoplanktonu: Aulacoseira -  rozsivka; Fragilaria crotonensis – zástupce 

penátních rozsivek; Trachelomonas – krásnoočka; Synedra caus - jednobuněčné řasy; 

Gonium pectorale – bičíkovci; Ceratium hirundinella – obrněnky. [22] 

„Výsledky ukázaly, ţe kvalita vody řeky Grand Canal v Číně se mění s místem  

i ročním obdobím, vzorky byly odebírány z 11 profilů. Oblast je ovlivněna silně 

průmyslem a urbanizací, voda byla váţně znečištěna rozpuštěnými kovy, kadmiem, 

chromem a mědí. Tato řeka se vlévá do nádrţe Taihu.  Ve čtyřech profilech byla zjištěna 

vysoká koncentrace celkového dusíku, průměrné hodnoty se pohybovaly kolem 7 mg. l
-1

. 

Obsah olova se lišil v širokém rozmezí od 1 mg.l
-1

 aţ do 80 mg.l
-1

.Naopak rozpuštěný 

kyslík vykazoval niţší hodnoty kolem 2 mg.l
-1

.“ [23] 

„Vzorky vody pro analýzu Salmonelly byly získány z 62 monitorovacích míst  

na severu Portugalska, z toho 45 byly pobřeţní vody, tři brakické vody  

a 14 vnitrozemských. Zředěný vzorek E. coli byl prozkoumaný pod ultrafialovým světlem 

vlnovou délkou 366 nm po 36 a 72 hodinami inkubace a při teplotě 44°C, ± 5°C. 

Přítomnost E. coli byla zjištěna modrým zbarvením. Výsledek byl určený  

jako nejpravděpodobnější číslo na kaţdých 100ml. Vyhodnocení intestinálního enterokoku 

bylo zaloţeno na filtraci daného objemu vody přes membránový filtr  

s 0.45 mikrometrovými póry.“ [24] 

Byla vypracovaná analýza, která měla prokázat, ţe vápnění pomáhá zhoršovat 

podmínky pro masivní rozvoj sinic. Toto bylo experimentálně prováděno na Brněnské 

přehradě. Výsledek byl pozitivní. „Ubylo látek, které podporují růst sinic a nastartovaly  

se přirozené procesy, které jejich tvorbu omezují. Podařilo se prokázat, ţe se vytvořila 

tvrdá vrstva na dně přehrady. Látky tam zkameněly. Sinice se tak nedostanou pro potravu 

do bahna, a nemohou se díky tomu rychle mnoţit.“ [25]  



Hana Petercová: Vývoj jakosti vody na vodních dílech Ţermanice a Těrlicko z rekreačního 

hlediska v průběhu zvoleného časového období 

2009 / 2010  27 

 

6.1 Vybrané ukazatele vodních nádrţí Ţermanice a Těrlicko 

6.1.1 Vertikální zonace (stratifikace) 

Fyzikální vlastnosti a chemické sloţení stojatých vod se mění ve směru 

vertikálním, ale i horizontálním. Tyto změny, které probíhají v ročních obdobích i během 

dne se týkají zejména teploty, rozpuštěného kyslíku, oxidu uhličitého, sloučenin fosforu, 

dusíku, ţeleza a manganu, také hodnoty pH a neutralizačních kapacit.  

Čím je nádrţ hlubší a doba průtoku vody nádrţí delší,  

tím je vertikální zonace výraznější. Mělkými nádrţemi jsou označovány nádrţe,  

u kterých v důsledku větrného a konvektivního míchání nedošlo k stratifikaci. Průtočné 

nádrţe se vyznačují dobou průtoku menší neţ 10 dnů. Hluboké, dlouhé nádrţe s alespoň 

několika desítkami dní průtoku vytváří optimální horizonty k odběru vody, vzniká  

zde dokonalá stratifikace. 

Zonace vzniká vzájemným působením mezi turbulencemi vyvolanými větry  

a vztlakovými změnami hustoty vody při ohřívání a chladnutí vody. 

Změnou ročních období vzniká v nádrţích: 

– jarní a podzimní cirkulace, vyvolaná působením větru v těchto obdobích,  

který promíchává celý objem nádrţe, 

– letní stagnace vzniká postupným oteplováním, tím se na povrchu hromadí teplejší 

vody o niţší hustotě – teplotní stratifikace. 

Po podzimní cirkulaci dochází v zimě ochlazováním povrchu k inverznímu 

vrstvení teploty. Voda o teplotě niţší neţ 4 °C má menší hustotu a shromaţďuje  

se u hladiny. V tomto případě se jedná o zimní stagnaci. [18] 

6.1.2 Eutrofizace 

Představuje proces růstu obsahu minerálních ţivin, především se jedná  

o sloučeniny fosforu a dusíku, následně pak biomasy (sinic, řas a vyšších rostlin).   
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Obsah biologicky vyuţitelných ţivin ve vodě je prokazován prostřednictvím 

trofického potenciálu, který se stanovuje biologickou metodou. 

Eutrofizace: 

 přirozená eutrofizace 

 nelze ovlivnit 

 je způsobena přítomností sloučenin fosforu a dusíku,  

jeţ pocházejí z půdy dnových sedimentů a z rozkladu 

odumřelých vodních organismů, 

 antropogenní (indukovaná) eutrofizace 

 výsledek civilizačního procesu 

 je způsobena splachem fosforečných a dusíkatých hnojiv  

ze zemědělsky obdělávaných ploch a pouţíváním 

polyfosforečnanů v syntetických detergentech.  

Dále k antropogenní eutrofizaci přispívá zvětšující  

se mnoţství splaškových vod, které obsahují sloučeniny 

fosforu a dusíku z fekálií. 

Eutrofizace je závislá na teplotní stratifikaci, ke které dochází vlivem slunečního 

záření, dopadajícího na hladinu vody. Voda je ohřívaná. Jelikoţ teplá voda má niţší 

hustotu neţ studená voda, tvoří se během teplých měsíců v roce různé vrstvy ve vodě. 

Horní vrstva teplé vody je nazývaná epilimniom, spodní vrstva chladnější vody 

hypolimnium a mezi nimi se nachází velmi úzká zóna termoklina. [18] 

V zimě zaniká vrstva termoklina a dochází k redistribuci nutrientů z hypolimnia 

do epilimnia. Střídáním ročních cyklů v nádrţích, tedy jarní a podzimní cirkulace a letní  

a zimní stagnace, dochází k fyzikálně chemickým změnám ve vodě. [18] 

Výsledkem eutrofizace je zvýšený rozvoj sinic, řas a vyšších rostlin, dochází 

k tzv. vegetačnímu zabarvení vody, tehdy je barva vody zelená nebo zelenomodrá. 

Označení vodní květ je stav, při kterém se hromadí v masách sinice a řasy těsně u hladiny. 

[18]  
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„Toxické sinice obsahují ve svých buňkách cytotoxiny, které se uvolňují při jejich 

rozkladu (nejčastěji zastoupené mikrocystiny), současně dochází k poklesu kyslíku díky 

rozkladu biomasy. A bývají označovány za jednu z příčin globálního úbytku 

obojţivelníků.“ [26] 

„V roce 2002 došlo na Ţermanické přehradě k úhynu ryb, jak naznačovaly  

jiţ předběţné závěry, byl úhyn ryb způsoben v důsledku přesycení vody kyslíkem. Tuto 

situaci zapříčinily dlouho trvající horka a jasné počasí, provázené vysokou intenzitou 

fotosyntetické činnosti přemnoţených sinic (důsledek aktuální klimatické situace). 

Nadměrná produkce kyslíku při fotosyntéze způsobila jeho nebývalé koncentrace ve vodě 

(aţ 200% při teplotě aţ 27 °C). Kombinací faktorů (vysoké pH, teplota apod.) došlo u ryb 

k tzv. plynové embolii, která způsobila v Ţermanické přehradě bezprecedentní úhyn.“ [27] 

Grafy vytvořené z hodnot vzorků odebraných z hladiny na nádrţích Ţermanice a Těrlicko: 
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Graf 3 

 

V případě Ţermanické přehrady se BSK5 pohybovalo v horní hranici kategorie 

velmi čisté vody, přičemţ v měsíci srpnu hodnota BSK5 byla na hranici. Těrlická přehrada 

měla hodnoty BSK5, stejně jako CHSKMn, zvýšené. V osmém měsíci dokonce 2x více  

neţ Ţermanická přehrada.  
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Graf 4 

 

Ţermanická přehrada splňovala v daném období limity CHSKMn pro kategorii 

velmi čisté vody, dle normy, do 5 mg.l
-1

. Těrlická přehrada měla zvýšenou hodnotu 

CHSKMn a tímto se zařadila do druhé kategorie čistá voda. 
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Hodnoty fosforu se pohybovaly po celou dobu v rozmezí kategorie čisté vody, 

tato kategorie je určená limitem do 0,03 mg.l
-1

. Ale jak je vidět z grafu, fosfor ve vodě  

v nádrţi Těrlicko se ve třech měsících pohyboval u horní hranice limitu. 

 

Graf 6 

 

V případě Těrlické přehrady se po měsíci červnu hodnoty dusíku sníţily  

aţ 2x. Dusík na druhé nádrţi se pohyboval v přibliţně stejných hodnotách. 
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Graf 8 

U Ţermanické přehrady lze vidět obrovský nárůst nerozpuštěných látek oproti 

prvnímu měsíci.  
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Graf 10 

 

Koliformní bakterie i intestinální enterokoky nepřekračovali v období 2008 

limitní hodnoty, splňovaly hodnoty doporučené. 
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Graf 12 

„Proti sinicím se na nádrţích Jihomoravského kraje aplikoval v letech 2006  

aţ 2008 koagulant PAX-18 (polyaluminium chlorid Aln(OH) m Cl8 n-m ), který při reakci 

s vodou hydrolyzuje za vzniku polymerů a vysráţí všechny suspendované částice včetně 

buněk sinic do sedimentu, a tím udrţí po omezenou dobu jakost vody vhodnou  

ke koupání.“ [28] 

„V sledované nádrţi Křetínce se dubnu r. 2008 vytvořil intenzivní vegetační 

zákal, ve kterém biomasou převaţovaly zelení bičíkovci a skrytěnky. V květnu proběhlo 

výrazné stádium clearwater, kdy v nízké biomase dominovala centrická rozsivka 

Cyclotella radiosa. V červnu se objevily první sinice schopné fixovat vzdušný dusík  

a zelené kokální řasy, v červenci slabší vegetační zákal, tvořený rozsivkou Fragilaria 

crotonensis. V srpnu se vytvořil slabší vodní květ tvořený sinicemi rodu Aphanizomenon, 

ten se silně rozvinul v září (druh Aphanizomenon gracile). V říjnu se ve vodním sloupci 

vyskytovala rozmanitá společenstva řas a sinic v poměrně nízké biomase. Nádrţ 

odpovídala eutrofii a zaznamenala proti předcházejícímu roku 2007 výrazné zhoršení.“ 

[29]  
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Chlorofyl – a byl na nádrţích odebírán v podobě směsného vzorku, to znamená, 

ţe vzorek byl odebrán z hloubky 0 – 4 m. 

Nádrţ Ţermanice: 

Tabulka 1 

Datum odběru Číslo vzorku Místo odběru 
Chlorofyl – a 

[μg.l
-1

] 

9. 4. 2008 1844/2008 

Směsný vzorek 

0 - 4 m 

8,88 

14. 5. 2008 2725/2008 

Směsný vzorek 

0 - 4 m 

2,96 

16. 6. 2008 3671/2008 

Směsný vzorek 

0 - 4 m 

< 2 

21. 7. 2008 4489/2008 

Směsný vzorek 

0 - 4 m 

< 2 

13. 8. 2008 5118/2008 

Směsný vzorek 

0 - 4 m 

16 

3. 9. 2008 5716/2008 

Směsný vzorek 

0 - 4 m 

8,88 
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Z grafu i tabulky lze vidět kolísání chlorofylu. 

 

Graf 13 

Nádrţ Těrlicko: 

Tabulka 2 

Datum odběru Číslo vzorku Místo odběru 
Chlorofyl – a 

[μg.l
-1

] 

14. 4. 2008 1763/2008 
Směsný vzorek  

0 - 4 m 
8,88 

12. 5. 2008 2655/2008 
Směsný vzorek  

0 - 4 m 
4,14 

18. 6. 2008 3648/2008 
Směsný vzorek  

0 - 4 m 
34,9 

7. 7. 2008 4210/2008 
Směsný vzorek  

0 - 4 m 
6,51 

11. 8. 2008 5066/2008 
Směsný vzorek  

0 - 4 m 
23,1 

1. 9. 2008 5686/2008 
Směsný vzorek  

0 - 4 m 
21,9 
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Graf 14 

7 Závěr  

V bakalářské práci jsem se soustředila na vybrané ukazatele,  

které jsem povaţovala za podstatnější, ale kvalita vody se odvíjí od hodnot všech 

ukazatelů. Podle ukazatelů bych nádrţe v rekreační sezoně 2008 zařadila do kategorie 

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi.  

Chlorofyl – a překračoval limity, ale jelikoţ nebyla splněná podmínka překroční počtu 

buněk, nemohly být tyto vody zařazeny do kategorie Zhoršená jakost vody. Doporučená 

hodnota pH u obou nádrţí byla mírně překročena a doporučená hodnota nasyceného 

kyslíku se pohybovala kolem optima. Veškerý fosfor zařazuje obě nádrţe do kategorie 

velmi čistých vod podle normy. Mnoţství rozpuštěného kyslíku splňuje taktéţ limity  

pro zařazení do kategorie velmi čistých vod. Kvalita vod můţe být ovlivněna sezonními 

povodněmi, po kterých se zvýší mnoţství amoniakálního dusíku, nebo naopak v období 

sucha, kdy se zvýší hodnota CHSK.  

Zlepšení kvalit vod se neodvíjí jen od zlepšení kvality vody přímo v nádrţi,  

je to rozsáhlý problém se znečisťujícími látkami v povodí nádrţí. Hlavním problémem 

bývá špatná kanalizace v okolních obcích, vypouštění odpadních vod do recipientu.  

Dále je také častá absence čistíren odpadních vod u obcí. V neposlední řadě sem patří 

znečištění vod zemědělskou výrobou, které je nemalé. 
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